
Наръчник на собственика
Работа и управление
Поддръжка
Технически спецификации

Цялата информация в този „Наръчник на собственика” е била актуална към 
момента на издаването му. Компанията HYUNDAI си запазва правото да прави 
промени по всяко време, за да може да изпълнява политиката си за непрекъс-
нато усъвършенстване на всички нейни продукти. 

Наръчникът се отнася за всички актуални модификации на този модел 
HYUNDAI, и включва описания и пояснения както за допълнителното (поръч-
вано като опция), така и за стандартно то оборудване. По тази причина в 
него може да намерите информация, която не се отнася за конкретното 
изпълнение на вашия автомобил. 

Моля обърнете внимание, че някои от моделите са оборудвани с десен волан 
(RHD). Обясненията и илюстрациите за моделите с десен волан са обратни 
на описаните в този наръчник (т.е. посоката „ляво” се сменя с посока „дясно”, 
и обратно).
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Вашият автомобил HYUNDAI не трябва да бъде променян по никакъв начин. Промените могат да окажат отрица-
телно въздействие върху динамиката, безопасността или издръжливостта на вашия автомобил HYUNDAI, а освен 
това могат да нарушат условията за производствените гаранции. Освен това някои от внасяните модификации 
могат да нарушат и разпоредби на съответните регулаторни органи във вашата страна.

Вашият автомобил е оборудван със система за електронно впръскване на горивото и с други електронни ком-
поненти и системи. Възможно е неправилно инсталирани/ настроени мобилни телефони или радиостанции да 
окажат отрицателно въздействие върху електронните системи.
По тази причина ви препоръчваме да спазвате внимателно инструкциите на производителя на радиосистемата, 
или да се консултирате с вашия дилър на компанията HYUNDAI относно необходимите предпазни мерки или спе-
циални инструкции, ако решите да инсталирате подобни устройства.

ВНИМАНИЕ: ПРОМЕНИ ПО ВАШИЯ АВТОМОБИЛ „HYUNDAI“

ИНСТАЛИРАНЕ НА РАДИОТЕЛЕФОНИ ИЛИ НА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗА 
НАНАСЯНЕ НА ПОВРЕДИ ПО АВТОМОБИЛА

В настоящия наръчник се съдържа информация, озаглавена съответно с ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ВНИМАНИЕ и 
ИНФОРМАЦИЯ. Тези заглавия означават следното:

i  Информация

Това заглавие означава предос-
тавяне на полезна или интересна 
информация.

 ВНИМАНИЕ
Това заглавие означава, че ако 
дадената тук информация се 
пренебрегне, описаното със-
тояние може да причини по-
вреда на автомобила или на 
оборудването му. Следвайте 
стриктно посочените тук 
указания.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Това заглавие означава, че ако 
предупреждението не бъде взето 
под внимание, описаното състоя-
ние може да причини тежко, дори 
смъртоносно нараняване на вас 
или на други хора.
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ПРЕДГОВОР

HYUNDAI MOTOR COMPANY

Благодарим ви, че избрахте автомобил на компанията HYUNDAI. С удоволствие ви приветстваме сред нарастващия 
брой хора с изтънчен вкус, които управляват автомобили HYUNDAI. Гордеем се с новаторските инженерни решения и 
висококачествената изработка на всеки произведен от нас автомобил HYUNDAI.

Вашият „Наръчник на собственика” ще ви въведе в техническите характеристики и начина на употреба на вашия нов 
автомобил марка HYUNDAI. Предлагаме ви да го прочетете внимателно, тъй като информацията, която се съдържа 
в него, може да допринесе съществено за повишаване на удоволствието, което ще изпитвате при шофирането на 
вашия нов автомобил.

Производителят също така препоръчва сервизното обслужване и поддръжката на автомобила да се извършват от 
оторизиран дилър на компанията HYUNDAI.

Забележка: Тъй като бъдещите собственици на автомобила също може да имат нужда от информацията, включена 
в настоящия наръчник, ако продавате вашия автомобил HYUNDAI, моля оставете наръчника в автомо-
била. Благодарим ви.

 ВНИМАНИЕ
В резултат на употребата на горива с ниско качество или на смазочни материали, които не отговарят на техниче-
ските спецификации на компанията HYUNDAI, могат да се получат тежки повреди на двигателя и на трансмисията. 
Винаги трябва да ползвате висококачествени горива и смазочни материали, които отговарят на спецификациите, 
изброени на страница 8-6 в раздела „Технически спецификации на автомобила” на настоящия „Наръчник на собственика”.

Copyright 2015 HYUNDAI Motor Company. Всички права запазени. Никаква част от това издание не може да се възпроизвеж-
да, съхранява в система с общ достъп или представя под каквато и да е форма и начин без предварителното писмено 
разрешение от HYUNDAI Motor Company.
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Предговор

Компанията HYUNDAI желае да ви помогне 
да получавате максимално удоволствие от 
шофирането на вашия автомобил. Ваши-
ят „Наръчник на собственика” може да ви 
помогне за това по много начини. Настоя-
телно препоръчваме да прочетете целия 
наръчник. За да се намали рискът от нара-
няване или смърт, трябва задължително да 
прочетете разделите ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и 
ВНИМАНИЕ.
Илюстрациите в наръчника допълват 
текста, за да получите най-добрите 
възможни разяснения за това как да се 
наслаждавате максимално на работата 
на вашия автомобил. След прочитането 
на наръчника ще научите какви са техни-
ческите характеристики на автомобила, 
ще получите важна информация, свързана 
с безопасността, както и съвети за шофи-
ране при различни пътни условия.
Общото оформление на наръчника е да-
дено в съдържанието. Препоръчваме ви 
да започнете от азбучния индекс, където 
информацията на наръчника е подредена в 
азбучен ред.
Раздели: Настоящият наръчник съдържа 
осем раздела и един азбучен индекс. 
Всеки раздел започва с кратко съдържание, 
така че с един поглед да можете да разбе-
рете дали в него се съдържа информацията, 
която ви интересува.

КАК ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НАСТОЯЩИЯ НАРЪЧНИК?
Вашата безопасност и безопасността на 
другите е изключително важна. В този на-
ръчник ще намерите множество предпазни 
мерки и оперативни процедури.
Тази информация ви предупреждава за по-
тенциални опасности, които могат да ви 
наранят или други, които могат да нане-
сат щети на вашето превозно средство.
Предупредителните обозначения на пре-
возното средство и в това ръководство 
описват тези опасности и ви съветват 
какво да правите, за да избегнете или на-
малите рисковете.
Предупрежденията и указанията, съдър-
жащи се в това ръководство са за ваша 
безопасност.
Неспазването на предупрежденията и 
инструкциите за безопасност  може да 
доведе до сериозни наранявания или смърт.

В наръчника ще откриете и текстове, озна-
чени със заглавията ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ВНИ-
МАНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ, ОПАСНОСТ, както и 
знака ВНИМАНИЕ! ВЪЗМОЖНА ОПАСНОСТ.

Това е символът за безопасност.
Той се използва, за да ви предупреди 
за потенциална опасност от физи-
чески наранявания. Спазвайте всички 
съобщения за безопасност, които 
следват този символ, за да се избегне 
възможни наранявания или смърт. 
Предупредителният символ се пред-
хожда от думи като: ОПАСНОСТ, ПРЕ-
ДУПРЕЖДЕНИЕ, ВНИМАНИЕ.

 ВНИМАНИЕ
Това заглавие означава, че ако дадената 
тук информация се пренебрегне, описано-
то състояние може да причини повреда 
на автомобила или на оборудването му. 
Следвайте стриктно посочените на 
това място указания.

 ОПАСНОСТ
Това заглавие означава, че ако предупреж-
дението не бъде взето под внимание, 
описаното състояние може да причини 
тежко, дори смъртоносно нараняване на 
вас или на други хора.

We want to help you get the greatest
possible driving pleasure from your
vehicle. Your Owner’s Manual can
assist you in many ways. We strongly
recommend that you read the entire
manual. In order to minimize the
chance of death or injury, you must
read the WARNING and CAUTION
sections in the manual.
Illustrations complement the words
in this manual to best explain how to
enjoy your vehicle. By reading your
manual, you will learn about fea-
tures, important safety information,
and driving tips under various road
conditions.
The general layout of the manual is
provided in the Table of Contents.
Use the index when looking for a
specific area or subject; it has an
alphabetical listing of all information
in your manual.
Sections: This manual has eight
chapters plus an index. Each section
begins with a brief list of contents so
you can tell at a glance if that section
has the information you want.

Your safety, and the safety of others,
is very important. This Owner's
Manual provides you with many safe-
ty precautions and operating proce-
dures. This information alerts you to
potential hazards that may hurt you
or others, as well as damage to your
vehicle.
Safety messages found on vehicle
labels and in this manual describe
these hazards and what to do to
avoid or reduce the risks.
Warnings and instructions contained
in this manual are for your safety.
Failure to follow safety warnings and
instructions can lead to serious injury
or death.

Throughout this manual DANGER,
WARNING, CAUTION, NOTICE and
the SAFETY ALERT SYMBOL will be
used.

This is the safety alert symbol.
It is used to alert you to poten-
tial physical injury hazards.
Obey all safety messages that
follow this symbol to avoid
possible injury or death. The
safety alert symbol precedes
the signal words DANGER,
WARNING and CAUTION.

HOW TO USE THIS MANUAL

F5

Introduction

DANGER indicates a hazardous
situation which, if not avoided,
will result in death or serious
injury.

DANGER

WARNING indicates a hazardous
situation which, if not avoided,
could result in death or serious
injury.

WARNING

TLe Eng foreword.qxp  2015-05-26  ¿  9:26  Page 5
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Предговор

 ВНИМАНИЕ
Този надпис обозначава опасна ситу-
ация,  която ако не бъде избегната 
може да доведе до леко или средно 
нараняване.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
Този надпис обозначава ситуация,  коя-
то ако не бъде избегната може да до-
веде повреда на превозното средство.

За моделите с бензинов двигател
Безоловен бензин
За страните в Европа
За оптимална работа на двигателя 
препоръчваме да използвате безоловен 
бензин с октаново число 95 (изследова-
телско октаново число)/ или число АКI 
(антидетонационно число) 91, или по-го-
леми от посочените.
Можете да използвате също така и безо-
ловен бензин с октаново число 91 до 94 
(изследователско октаново число) / или 
число АКI (антидетонационно число) 87 
до 90, но това може да доведе в резул-
тат до леко влошаване на качеството 
на работа на автомобила.

За страните извън Европа
Вашият нов автомобил HYUNDAI е про-
ектиран да работи само с безоловен 
бензин, притежаващ октаново число 91 
(изследователско октаново число)/ или 
число АКI (антидетонационно число) 87, 
или по-големи от посочените - (Не из-
ползвайте горива, примесени с метанол).

Вашият нов автомобил е проектиран да 
осигурява максимално качество на рабо-
тата с БЕЗОЛОВЕН БЕНЗИН, при което се 
намаляват до минимум вредните емисии 
и зацапването на запалителните свещи.

 ВНИМАНИЕ
НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЕТИЛИЗИ-
РАН БЕНЗИН (СЪДЪРЖАЩ ОЛОВНИ 
СЪЕДИНЕНИЯ). Използването на ети-
лизиран бензин е вредно за катали-
тичния преобразовател, и ще доведе 
до повреда на кислородния датчик на 
системата за управление на двигате-
ля, и ще повлияе върху управлението 
на емисиите отработили газове. 
Никога не добавяйте в горивната сис-
тема каквито и да било почистващи 
съставки, различни от тези, които 
са специфицирани от компанията 
HYUNDAI. (За по-подробна информация 
се консултирайте с оторизираните 
дилъри на HYUNDAI.)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Никога не допълвайте догоре резер-
воара, когато зареждате гориво, след 
като накрайникът на колонката авто-
матично спре зареждането.
• Винаги проверявайте дали капачката 
на резервоара за гориво е монтирана 
правилно, за да не допуснете в случай 
на произшествие с разливане на го-
риво.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГОРИВОТО
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Предговор

Използване на етилизиран бензин (ако 
автомобилът е оборудван за такава 
възможност)
За някои страни вашият автомобил 
е проектиран да използва етилизиран 
бензин. Когато възнамерявате да из-
ползвате етилизиран бензин, трябва 
да попитате оторизираните дилъри 
на компанията HYUNDAI дали за вашия 
автомобил е предвидено използването 
на такъв.
Октановото число на етилизирания бен-
зин е същото, както това на безоловния.

Бензин със съдържание на алкохол и 
метанол
На пазара заедно със, или вместо ети-
лизирания или безоловния бензин се 
предлага и бензин тип „газохол”, който 
представлява смес от бензин и етанол 
(известен също като етилов спирт), и 
бензин или газохол, съдържащ метанол, 
(познат също като дървесен спирт).
Никога не използвайте газохол, който 
съдържа повече от 10 процента етанол, 
и не използвайте бензин или газохол, 
съдържащ каквито и да било количества 
метанол. Всяко от тези споменати гори-
ва могат да предизвикат проблеми във 
възможностите на автомобила да се при-
движва, и повреда на горивната  система.

Ако в задвижването на автомобила се 
появят проблеми, прекратете използва-
нето на газохол от какъвто и да било вид.
Повредите на автомобила могат да не се 
покриват от гаранциите на производи-
теля, ако са резултат от използването 
на:
1. Газохол, съдържащ повече от 10% ета-

нол.
2. Бензин или газохол, съдържащ мета-

нол.
3. Етилизирано гориво или етилизиран 

газохол.

 ВНИМАНИЕ
Никога не използвайте газохол, който 
съдържа метанол. Прекратявайте 
използването на каквито и да било 
продукти от типа „газохол”, които 
влошават способностите на автомо-
била за придвижване.

Други горива:
Използването на горива като такива, 
съдържащи:
- Силикон (Si) 
- MMT (Манган, Mn)
- Фероцен (Fe) или 
- горива, съдържащи други метални до-
бавки,
могат да повредят както автомобила, 
така и двигателя, като причинят за-
пушване, запалване, лошо ускоряване, 
блокиране, стопяване на катализатора, 
корозия, намаляване на жизнения цикъл и 
др. Също така, индикаторът за неизправ-
ност в системата може да се активира.

 ВНИМАНИЕ 
Вашата ограничена гаранция за нов 
автомобил не покрива повредите в 
горивната система и каквито и да 
било проблеми, свързани с качеството 
на работата, които са причинени от 
използването на тези горива.
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Предговор

Използване на MTBE
Компанията HYUNDAI препоръчва да 
не използвате за вашия автомобил го-
рива, които съдържат над 15,0 обемни 
процента МТВЕ (метил-терца-бути-
лов етер) (тегловно съдържание на 
кислород2,7%).
Горивата, които съдържат съставката 
МТВЕ над 15 обемни процента (теглов-
но съдържание на кислород 2,7%) могат 
да намалят качеството на работа на 
автомобила и да доведат до блокиране 
на горивните пÂри или до трудности 
при запалването на двигателя.

 ВНИМАНИЕ
Вашата ограничена гаранция за нов 
автомобил не покрива повредите в 
горивната система и каквито и да 
било проблеми, свързани с качество-
то на работата, които са причинени 
от използването на горива, съдържа-
щи метанол или горива, съдържащи 
над 15,0 обемни процента МТВЕ (ме-
тил-терца-бутилов етер) (тегловно 
съдържание на кислород 2,7%).

Не използвайте Метанол
Никога не използвайте горива с добавка 
метанол
Горивата, съдържащи метанол (дърве-
сен спирт), не трябва да се използват 
във вашия автомобил. Този тип гориво 
може да намали качеството на работа 
на автомобила и да повреди компонен-
тите на автомобила или на горивната 
му система.

Добавки за горива
HYUNDAI препоръчва да използвате 
безоловен бензин с октаново число 95 
(изследователско октаново число) / или 
число АКI (антидетонационно число) 
91 или число АКI (антидетонационно 
число) 87 до 90.
За клиенти, които не ползват качест-
вени горива, включително добавки за 
горива и редовно имат проблеми при 
запалване или двигателят не работи 
гладко, трябва да се добавя една бутил-
ка добавка към резервоара на всеки 15 
000 километра ( за Европа ) / 5 000 км (с 
изключение на Европа ). 
Добавките са налични При вашия ото-
ризиран дилър на марката HYUNDAI,  
заедно с информация за това как да 
ги  използвате. Не смесвайте с други 
добавки.
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Експлоатация на автомобила в 
чужбина
Ако възнамерявате да използвате ав-
томобила в друга страна, трябва да 
проверите следното:
• Да спазвате всички регистрационни 

и застрахователни разпоредби.
• Трябва да проверите дали там се 

предлага подходящо за вашия авто-
мобил гориво.

За моделите с дизелов двигател
Дизелово гориво
Дизеловият двигател трябва да рабо-
ти само със стандартно предлагано 
дизелово гориво, отговарящо на стан-
дарта EN 590, или на съответстващ 
на него стандарт. (Съкращението EN 
означава „европейски норми”.) Никога 
не използвайте корабно дизелово го-
риво, мазут или не одобрени горивни 
добавки, тъй като това може да уве-
личи износването на двигателя и да 
предизвика повреда на двигателя и на 
горивната система. Използването на 
не одобрени горива и/или добавки към 
горивото ще доведе в резултат до 
ограничение на вашите гаранционни 
права.

За вашия двигател се използва дизе-
лово гориво с цетаново число 52 или 
по-високо. Ако се предлагат два типа 
дизелово гориво, използвайте лятно 
или зимно гориво, съответстващо на 
посочените по-долу температурни 
условия:
• Над минус 5 °C - Лятно дизелово го-

риво.
• Под минус 5 °C - Зимно дизелово го-

риво.
Трябва да следите много внимателно 
нивото на горивото в резервоара. Ако 
двигателят загасне вследствие на 
пълно изчерпване на горивото, гориво-
проводите трябва да бъдат напълно 
обезвъздушени, за да можете да запа-
лите двигателя отново.

 ВНИМАНИЕ
Никога не позволявайте в резерво-
ара да попадат бензин или вода. Ако 
това се случи, трябва да източите 
резервоара и да почистите гориво-
проводите, за да избегнете повреда 
на горивната помпа и на двигателя.

 ВНИМАНИЕ
Дизелово гориво
За автомобилите с дизелов двига-
тел, който е оборудван със система 
DPF (филтър за твърди димни час-
тици), се препоръчва да използвате 
контролирано автомобилно дизело-
во гориво.
Ако използвате дизелово гориво с 
високо съдържание на сяра (повече от 
50 ppm сяра) и неодобрени добавки, 
това може да повреди системата на 
филтъра за твърди димни частици, 
и от ауспуха може да започне да се 
отделя бял пушек.
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Биодизелово гориво
За вашия автомобил можете да използ-
вате стандартно предлаганите дизе-
лови смеси, съдържащи не повече от 7% 
биодизелово гориво, широко известно 
като „B7 Diesel” (ако биодизеловото 
гориво отговаря на изискванията на 
стандарта EN 14214 или еквивалентни 
технически спецификации).
(Съкращението EN означава „европей-
ски норми”.) Използването на биогори-
ва, които превишават 7%, на базата на 
рапичен метилов естер (RNE), мети-
лов естер от мастни киселини (FAME), 
метилов естер от растителни масла 
(VME) и т.н., или дизелови смеси със 
съдържание на биодизел повече от 7% 
ще доведе до повишено износване или 
повреда на двигателя и на горивната 
система. Ремонтът или подмяната 
на изнесените или повредените ком-
поненти, наложили се вследствие на 
използването на неодобрени горива, 
не се покриват от гаранциите на про-
изводителя.

 ВНИМАНИЕ
• Никога не използвайте каквито и 

да било горива, независимо дали са 
дизелови, биодизел В7 или други, 
които не отговарят на последни-
те технически спецификации на 
нефтената промишленост.

• Никога не използвайте каквито 
и да било добавки, или третира-
ния, които не са препоръчани или 
одобрени от производителя на 
автомобила.

ИНСТРУКЦИИ ЗА 
УПРАВЛЕНИЕТО НА 
АВТОМОБИЛА
Както и при другите леки автомобили 
от този тип, неспазването на правил-
ното управление на вашия автомобил 
може да доведе в резултат до загуба на 
контрол върху неговото управление, до 
пътно-транспортно произшествие или 
до преобръщане на автомобила.
Особените характеристики на кон-
струкцията на вашия автомобил водят 
до повишаване на центъра на тежестта 
спрямо другите типове автомобили. 
Казано другояче, този автомобил не е 
проектиран за завиване със същите ско-
рости, както обикновените автомоби-
ли с две задвижващи колела. Избягвайте 
резките завои и резките маневри. Ще 
повторим, че неспазването на правил-
ното управление на този автомобил 
може да доведе в резултат до загуба 
на контрол върху неговото управление, 
до пътно-транспортно произшествие 
или до преобръщане на автомобила. Не 
забравяйте да прочетете указанията 
за шофиране в частта „Намаляване 
на риска от преобръщане”, раздел 5 на 
настоящия наръчник.
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РАЗРАБОТВАНЕ НА 
АВТОМОБИЛА
Вашият автомобил не се нуждае от 
специален период на разработване. 
Като спазвате няколко прости пред-
пазни мерки през първите 1 000 км 
пробег на автомобила, можете да по-
добрите динамиката, да снижите раз-
хода на гориво и да удължите живота 
на вашия автомобил.
• Не форсирайте двигателя.
• По време на движение поддържайте 

оборотите на двигателя между 2 
000 и 4 000 в минута.

• Не поддържайте дълго време едни 
и същи обороти на двигателя - 
независимо дали високи или ниски. 
Работата на двигателя на различни 
обороти е важна за неговото пра-
вилно разработване.

• Избягвайте резките спирания, ос-
вен при аварийни ситуации, за да 
позволите правилно напасване на 
спирачките.

• През първите 2 000 км пробег не 
теглете ремарке.

ВРЪЩАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНИ 
АВТОМОБИЛИ (ЗА ЕВРОПА)
HYUNDAI насърчава екологичното от-
ношение към употребяваните автомо-
били и ви предлага да вземе обратно 
вашият Hyundai, в съответствие с 
директивата на Европейския съюз (ЕС) 
за употребявани моторни превозни 
средства. 
Подробна информация можете да по-
лучите на уебстраницата  на HYUNDAI 
във вашата държава.
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Вашият автомобил с един поглед

1-2

EXTERIOR OVERVIEW (I)

Your vehicle at a glance

1. Panorama sunroof ..................................3-37

2. Front windshield wiper blades ................7-42

3. Outside rearview mirror ..........................3-29

4. Door locks...............................................3-14

5. Head lamp...................................3-110, 7-76

6. DRL (Daytime Running Light) ..............3-114

7. Front fog lamp.......................................3-112

8. Hood .......................................................3-42

9. Tires and wheels ....................................7-48

10. Driver assist system ...........................3-126
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� Front view

The actual shape may differ from the illustration.
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ЕКСТЕРИОР (I)
■ Изглед отпред

1. Панорамен люк  ...................................................... 3-37
2. Пера на чистачките на предното стъкло  ......7-42
3. Външно огледало за обратно виждане  ............3-29
4. Заключване  ..............................................................3-14
5. Фарове  ........................................................... 3-110, 7-76
6. Дневни светлини (DRL)  ...................................... 3-114
7  Предни светлини за мъгла ................................. 3-112
8. Преден капак  .......................................................... 3-42
9. Гуми и колела  ...........................................................7-48
10. Система Driver assist  ........................................3-126

Реалната форма на автомобила може да се различава от изобразената.
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ЕКСТЕРИОР (II)
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1. Антена  .......................................................4-3
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3. Външна капачка на резервоара  

за гориво ..................................................3-44
4. Теглич .......................................................6-34
5. Задна комбинирана светлина ............7-87
6. Задни пера на чистачките  .................7-43
7. Високо монтиран заден стоп.............7-90
8. Заден капак  .............................................3-47

1-3

Your vehicle at a glance

EXTERIOR OVERVIEW (II)

1

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

2. Defroster...............................................3-152

3. Fuel filler door.........................................3-44

4. Towing hook............................................6-34

5. Rear combination lamp ..........................7-87

6. Rear window wiper blade .......................7-43

7. High mounted stop lamp ........................7-90

8. Tailgate ...................................................3-47
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� Rear view

The actual shape may differ from the illustration.
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Реалната форма на автомобила може да се различава от изобразената.
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Вашият автомобил с един поглед

ИНТЕРИОР

1. Бутон за отключване и заключване на 
вратите  .......................................................... 3-16

2. Управление на електрическите стъкла  ..3-32
3. Централно заключване на вратите  ........ 3-17
4. Заключване на стъклата  .............................3-35
5. Бутон за управление на външните  

странични огледала .......................................3-30
6. Бутон за прибиране на външните  

странични огледала ....................................... 3-31
7. Реглаж на височината на фаровете  .......3-114
8. Бутон за контролиране на осветлението  

на таблото ......................................................3-62
9. Бутон за системата за предупреждение  

при наличие на автомобил в мъртвата зона  
Blind spot detection (BSD) ...............................5-82

10. Система за поддържане и предупреждение  
при напускане на пътната лента  
Lane keeping assist (LKAS)  .......................... 5-106

11. ESC OFF бутон .................................................5-55
12. Бутон за автоматично отваряне  

на багажника  ................................................... 7-60
14. Волан  ................................................................. 3-22
15. Регулиране на височината на волана  ....... 3-23
16. Седалки  ............................................................... 2-4
17. Лост за отваряне на предния капак  .........3-42

Реалната форма на автомобила може да се различава от изобразената.
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Your vehicle at a glance

INTERIOR OVERVIEW 

1. Door lock/unlock button ....................3-16

2. Power window switches ....................3-32

3. Central door lock switch ....................3-17

4. Power window lock switch ................3-35

5. Outside rearview mirror control 
switch ................................................3-30

6. Outside rearview mirror folding 
button ................................................3-31

7. Headlight leveling device ................3-114

8. Instrument panel illumination 
control switch ....................................3-62

9. Blind spot detection (BSD) button ....5-82 

10. Lane keeping assist system 
(LKAS) ..........................................5-106 

11. ESC OFF button..............................5-55

12. Power tailgate button ......................3-49 

13. Fuse box..........................................7-60

14. Steering wheel ................................3-22

15. Steering wheel tilt control ................3-23

16. Seat ..................................................2-4

17. Hood release lever ..........................3-42
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1
ПРЕГЛЕД НА ПРИБОРНОТО ТАБЛО (I)

1. Управление на светлините ...................... .3-109
2. Управление на аудио системата и  

телефона от волана чрез Bluethooth..........4-4
3. Приборно табло ..............................................3-60
4. Чистачки/напръскване на стъклата ....... 3-122
5. Контрол на скоростта/ 

Круиз контрол  .................................... 5-115/5-117
6. Клаксон  ............................................................. 3-24
7. Въздушна възглавница на водача...............2-53
8. Превключвател за запалването ..................5-6
9. Аудио/AVN .......................................................4-6/
 Допълнително ръководство
10. Бутон за аварийните светли ....................... 6-2
11. Климатична система .......................3-154, 3-165
12. Въздушна възглавница на пътника  

до водача  ..........................................................2-53
13. Жабка  .............................................................. 3-184
14. Държач за чаша  ............................................. 3-186
15. Скоростен лост ........................... 5-20, 5-24, 5-31
16. Подлакътник с отделение за вещи  ........ 3-183

Реалната форма на автомобила може да се различава от изобразената.
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Your vehicle at a glance

1
INSTRUMENT PANEL OVERVIEW (I)

1. Light control/Turn signals ..............3-109

2. Steering wheel audio controls/
Bluethooth phone controls ................4-4

3. Instrument cluster ..........................3-60

4. Wiper/Washer................................3-122

5. Speed limit control/
Cruise control ....................5-115/5-117

6. Horn ................................................3-24

7. Driver’s front air bag........................2-53

8. Ignition switch ..................................5-6

9. Audio/AVN ............4-6/Separate manual

10. Hazard warning flasher switch........6-2

11. Climate control system ....3-154, 3-165

12. Passenger’s front air bag ..............2-53

13. Glove box ....................................3-184

14. Cup holder ..................................3-186

15. Shift lever....................5-20, 5-24, 5-31

16. Console box ................................3-183

OTL015004
The actual shape may differ from the illustration.
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Вашият автомобил с един поглед

ПРЕГЛЕД НА ПРИБОРНОТО ТАБЛО (II)

1. Изводи за ел. захранване ............................ 3-188
2. Aux, USB и iPod® изводи .................................. 4-2
3. Запалка  ........................................................... 3-190
4. Бутон за активиране на електрическа  

ръчна спирачка (EPB) ......................................5-43
5. Бутон за избор на режим   ...........................5-80
6. Бутон AUTO HOLD  .........................................5-49
7. Управление на системата  

за паркиране .........................................3-131/3-127
8. Бутон за системата за контрол  

при спускане Downhill Brake Control ............5-61
9. Бутон за блокаж на деференциала  

на системата 4WD / Idle stop and go  
(ISG)  .......................................................... 5-65/5-72

10. Бутон за интелигентната система  
за автоматично паркиране 

       Smart parking assist (SPAS) ........................... 3-134
11. Бутон за промяна на режим на волана  

(Flex steering wheel button)  ........................... 5-78

Реалната форма на автомобила може да се различава от изобразената.

1-6

INSTRUMENT PANEL OVERVIEW (II)

Your vehicle at a glance

1. Power outlet ..................................3-188

2. Aux, USB and iPod® ........................4-2

3. Cigarette lighter ............................3-190

4. Electronic parking brake (EPB) 
switch ..............................................5-43

5. Drive mode button ..........................5-80

6. AUTO HOLD button ........................5-49

7. Rear parking assist button /
Parking assist system ........3-131/3-127

8. Downhill brake control (DBC) button..5-61

9. 4WD LOCK button/
Idle stop and go (ISG) ............5-65/5-72

10. Smart parking assist system (SPAS) 
button ..........................................3-134 

11. Flex steering wheel button............5-78

OTLE015005
The actual shape may differ from the illustration.

�� TTyyppee   AA

�� TTyyppee   BB

�� TTyyppee   CC
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Ваш
ият автом

обил

1
ДВИГАТЕЛ

1. Радиатор за водно охлаждане и капачка .. 7-31
2. Резервоар за спирачната течност / 

работната течност на съединителя ..... 7-35
3. Въздушен филтър .......................................... 7-38
4. Пробка за  маслото  ....................................... 7-28
5. Капачка на отвора за наливане  

на моторно масло  ......................................... 7-30
6. Резервоар за спирачната течност ........... 7-36
7. Кутия с предпазители .................................. 7-60
8. Акумулаторна батерия ............................... 7-44

Реалната форма на автомобила може да се 
различава от изобразената.

■ Бензинов двигател (Gamma 1.6L GDI)

■ Бензинов двигател (Gamma 1.6L T-GDI)

1-7

Your vehicle at a glance

1
ENGINE COMPARTMENT

1. Engine coolant reservoir/
Radiator cap.........................................7-31

2. Brake/clutch fluid reservoir ..................7-35

3. Air cleaner............................................7-38

4. Engine oil dipstick ................................7-28

5. Engine oil filler cap ..............................7-30

6. Windshield washer fluid reservoir ........7-36

7. Fuse box ..............................................7-60

8. Battery..................................................7-44

OTLE075001/OTLE075002

� Gasoline Engine (Gamma 1.6L GDI)

� Gasoline Engine (Gamma 1.6L T-GDI)

The actual engine room in the vehicle may differ from the illustration.

TLe Eng 1.qxp  26.5.2015  13:50  Page 7

1-7

Your vehicle at a glance

1
ENGINE COMPARTMENT

1. Engine coolant reservoir/
Radiator cap.........................................7-31

2. Brake/clutch fluid reservoir ..................7-35

3. Air cleaner............................................7-38

4. Engine oil dipstick ................................7-28

5. Engine oil filler cap ..............................7-30

6. Windshield washer fluid reservoir ........7-36

7. Fuse box ..............................................7-60

8. Battery..................................................7-44

OTLE075001/OTLE075002

� Gasoline Engine (Gamma 1.6L GDI)

� Gasoline Engine (Gamma 1.6L T-GDI)

The actual engine room in the vehicle may differ from the illustration.
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Вашият автомобил с един поглед

1. Радиатор за водно охлаждане и капачка .. 7-31
2. Резервоар за спирачната течност / 

работната течност на съединителя ..... 7-35
3. Въздушен филтър .......................................... 7-38
4. Пробка за маслото  ........................................ 7-28
5. Капачка на отвора за наливане  

на моторно  
масло .................................................................. 7-30

6. Резервоар за спирачната течност ........... 7-36
7. Кутия с предпазители  ................................. 7-60
8. Акумулаторна батерия ............................... 7-44

Реалната форма на автомобила може да се различава от изобразената.

■ Бензинов двигател (Nu 2.0 MPI)

1-8

Your vehicle at a glance

1. Engine coolant reservoir/
Radiator cap.........................................7-31

2. Brake/clutch fluid reservoir ..................7-35

3. Air cleaner............................................7-38

4. Engine oil dipstick ................................7-28

5. Engine oil filler cap ..............................7-30

6. Windshield washer fluid reservoir ........7-36

7. Fuse box ..............................................7-60

8. Battery..................................................7-44

OTLE075003

� Gasoline Engine (Nu 2.0 MPI)

The actual engine room in the vehicle may differ from the illustration.
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Ваш
ият автом

обил

1

1. Радиатор за водно охлаждане и капачка .. 7-31
2. Резервоар за спирачната течност/ 

работната течност на съединителя ..... 7-35
3. Въздушен филтър .......................................... 7-38
4. Пръчка за проверка на маслото . ................ 7-28
5. Капачка на отвора за наливане  

на моторно масло  ......................................... 7-30
6. Резервоар за спирачната течност ........... 7-36
7. Кутия с предпазители .................................. 7-60
8. Акумулаторна батерия ..............................  7-44
9. Горивен филтър .............................................. 7-37 

■ Дизелов двигател (U2 1.7 TCI)

■ Дизелов двигател (R 2.0 TCI)

1-9

Your vehicle at a glance

1

1. Engine coolant reservoir/
Radiator cap.........................................7-31

2. Brake/clutch fluid reservoir ..................7-35

3. Air cleaner............................................7-38

4. Engine oil dipstick ................................7-28

5. Engine oil filler cap ..............................7-30

6. Windshield washer fluid reservoir ........7-36

7. Fuse box ..............................................7-60

8. Battery..................................................7-44

9. Fuel filter .............................................7-37

OTL075002/OTL075001

� Diesel Engine (U2 1.7 TCI)

� Diesel Engine (R 2.0 TCI)

The actual engine room in the vehicle may differ from the illustration.
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Your vehicle at a glance

1

1. Engine coolant reservoir/
Radiator cap.........................................7-31

2. Brake/clutch fluid reservoir ..................7-35

3. Air cleaner............................................7-38

4. Engine oil dipstick ................................7-28

5. Engine oil filler cap ..............................7-30

6. Windshield washer fluid reservoir ........7-36

7. Fuse box ..............................................7-60

8. Battery..................................................7-44

9. Fuel filter .............................................7-37

OTL075002/OTL075001

� Diesel Engine (U2 1.7 TCI)

� Diesel Engine (R 2.0 TCI)

The actual engine room in the vehicle may differ from the illustration.
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Реалната форма на автомобила може 
да се различава от изобразената.
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 Къде са разположени въздушните възглавници?  ............... 2-53
 Как функционират въздушните възглавници?  .................... 2-58
 Какво да очаквате при активиране  
 на въздушна възглавница ............................................................... 2-62
 Не поставяйте детско столче на предната седалка,  
 освен ако въздушната възглавница не е деактивирана .... 2-63
 Защо при сблъсък, въздушната възглавница не се е 
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 Поддръжка на системата SRS ......................................................... 2-69
 Допълнителни мерки за безопасност  ........................................ 2-70
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Система Active hood lift - Преден капак със система  
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 Ситуации, при които системата се активира ........................... 2-71
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Този раздел дава важна информация как да предпазите вас и вашите пътници. 
Ще разберете как правилно да използвате предпазните колани и седалки и как функционират въздушните 
възглавници. 
В допълнение, в този раздел ще намерите информация относто това как правилно да поставите детско столче и 
какви мерки за безопосност следва да бъдат взети под внимание, когато возите деца. 
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Система за безопасност във вашия автомобил

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ 
В този раздел, както и в самия наръч-
ник, ще се запознаете с множество 
мерки за безопасност и ограничения. 
Мерките за безопасност, описани в 
този раздел са сред най-важните, кои-
то следва да вземете под внимание. 

Винаги поставяйте предпазния колан
Предпазният колан е най-добрата за-
щита, в случай на инцидент. Въздуш-
ните възглавници са допълнителна 
мярка за безопасност към предпазни-
те колани, те не могат да ги заме-
нят. Затова независимо, че вашият 
автомобил е оборудван с въздушни 
възглавници, ВИНАГИ поставяйте 
предпазния колан и се уверете, че и 
вашите пътници са направили също-
то.

Обезопасяване на децата
Всички деца под 13 години следва да 
бъдат с поставен колан или да се во-
зят на детска седалка, винаги отзад, 
не отпред до водача. Бебета и малки 
деца следва да бъдат обезопасени с 
подходящи за възрастта им пред-
пазни системи – детски столчета/
кошчета. По-големите деца следва да 
използват седалка с предпазен колан 
през кръста или раменете, докато са 
в състояние да използват задната 
седалка с предпазен колан. 

Въздушни възглавници –  
потенциални рискове
Въздушните възглавници спасяват 
живота на пътниците, но и са в със-
тояние да нанесат сериозни нараня-
вания на пътниците, които са прека-
лено близо до тях или които не са с 
правилно поставен предпазен колан. 
Бебета, малките деца или по-ниските 
възрастни са изложени на най-голям 
риск от нараняване от активирана 
въздушна възглавница. Следвайте 
всички инструкции и предупреждения 
в този наръчник.

Загуба на концентрация на водача  
по време на управление на 
автомобила
Загубата на концентрация (разсейва-
не) на водача представлява сериозна 
и потенциално фатална опасност, 
особено при неопитните водачи. Без-
опасността следва да бъде на първо 
място по време на управление на ав-
томобила и водачът трябва да бъде 
наясно с множеството дейности, 
които биха могли да бъдат причина 
за загуба на концентрация (разсейва-
не) от негова страна – преумора, про-
тягане с цел взимане на определен 
предмет, хранене, други пътници, 
използването на мобилен телефон. 
Водачи губят концентрация (разсей-
ват се), когато насочат вниманието 
си към други дейности освен управле-
ние на автомобила. За да намалите 
риска от възможна загуба на концен-
трация и последващ инцидент:
• ВИНАГИ настройвате мобилните 

си устройства (телефон, MP3, на-
вигация и др.) когато автомобилът 
е паркиран или в покой.

• Използвайте мобилните устрой-
ства САМО в съответствие със 
закона или когато условията поз-
воляват безопасната им употреба. 
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НИКОГА не изпращайте съобщения 
или е-мейли по време на управление 
на автомобила. В повечето държа-
ви има разпоредби, забраняващи 
изпращането на SMS-и или е-мейли 
повреме на управление на превозно 
средство. В някои държави са заб-
ранени дори държачите за мобилни 
телефони.

• НИКОГА не позволявайте мобилни-
те устройства да ви разсейват, 
тъй като носите отговорност, как-
то за пътниците, така и за други-
те участници в движението и сте 
задължени да управлявате автомо-
била безопасно - с ръце на волана и 
очи на пътя. 

Контролирайте скоростта си
Несъобразено високата скорост е ос-
новна причина за инциденти и смърт-
ни случаи. Колкото по-висока е ско-
ростта, толкова по-голям е рискът, 
но сериозни инциденти се случват и 
при ниска скорост. Никога не шофи-
райте по-бързо от безопасното за 
съответните пътни условия, без 
значение какво е ограничението.

Поддържайте автомобила си в 
изправност
Спуканата гума или друг технически 
проблем могат да бъдат изключи-
телно опасни. За да намалите риска 
от появата на такива проблеми, 
редовно проверявайте налягането 
на гумите на автомобила, както и 
цялостното му състояние и извърш-
вайте всички необходими прегледи. 



2-4

Система за безопасност във вашия автомобил

СЕДАЛКИ

Предни седалки
(1) Регулиране на седалките – напред и назад 
(2) Наклон на облегалката 
(3) Регилуране на височина на седалката 
(седалката на водача)
(4) Лумбарна опора (седалката на водача)*
(5) Подгряване*
(6) Вентилация на седалките
(7) Подглавник

Задни седалки
(8) Регулиране на наклона на облегалката и 
сгъване на седалката 
(9) Подглавник
(10) Подлакътник
(11) Подгряване на седалката*

* - ако са включени в оборудването

2-4

SEATS

Safety system of your vehicle

OTLE035001

Front seat
(1) Forward and backward

(2) Seatback angle

(3) Seat cushion height (Driver’s seat)

(4) Lumbar support (Driver’s seat)*

(5) Seat warmer* 

(6) Air ventilation seat*

(7) Headrest

2nd row seat
(8) Seatback angle and folding

(9) Headrest

(10) Armrest

(11) Seat warmer*

* : if equipped

� Type A � Type B

TLe Eng 2 .qxp  6/18/2015  6:13 PM  Page 4
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МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Регулирането на седалките, така че 
да сте в безопасна и удобна позиция, 
както и предпазните колани и въздуш-
ните възглавници са от изключително 
значение за безопасността на вас и 
вашите пътници.

 ВНИМАНИЕ
Не използвайте възглавници, на кои-
то да сядате – те намаляват трие-
нето между седалката и пътника. В 
резултат на това, в случай на внезап-
но или неочаквано спиране, пътникът 
може да се изхлузи от презрамката 
на колана, преминаваща през скута, 
което може да доведе до сериозни 
наранявания или фатални последици 
поради направилното функциониране 
на колана.

Въздушни възглавници
Можете да намалите риска от нараня-
ване при активиране на въздушните 
възглавници, спазвайки описаните 
мерки. Седейки твърде близо до въз-
душната възглавница, значително 
увеличавате риска от инциденти, в 
случай на активиране на възглавница-
та. Седалката ви трябва да бъде мак-
симално изтеглена назад, запазвайки 
пълен контрол върху автомобила.  

 ВНИМАНИЕ
За да намалите риска от сериозни на-
ранявания или фатални последници, 
в случай на активиране на въздушна 
възглавница, спазвайте следните 
мерки за безопасност: 
• Изтеглете седалката на водача 

максимално назад, запазвайки пъ-
лен контрол върху превозното 
средство.  

• Предната седалка до водача следва 
също да бъде максимално изтеглена 
назад. 

(продължение)

(продължение)
• Дръжте кормилния волан на 9 и 3 

часа, за да намалите риска от нара-
нявания в горната и долната част 
на ръцете. 

• НИКОГА не поставяйте предмет 
или друго между интериора и отво-
рите на въздушните възглавници. 

• Не позволявайте на пътника до во-
дача да поставя краката или стъпа-
лата си на таблото, за да намалите 
риска от наранявания в областта 
на краката. 
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Предпазни колани
Винаги, преди всяко пътуване, поста-
вяйте предпазния си колан. 
През цялото време пътниците следва 
да са седнали с изправени гърбове и с 
поставени предпазни колани. Малките 
деца и бебета трябва да бъдат също 
обезопасени с подходящи системи, а 
по-големите деца и възрастни трябва 
да са с поставени предпазни колани. 

 ВНИМАНИЕ
Вземете под внимание следните мер-
ки за безопасност при поставяне на 
предпазния колан:
• НИКОГА не използвайте предпазния 

колан за повече от един пътник. 
• Облегалката на седалката трябва 

да е изправена и долната презрамка 
на колана да преминава през скута 
и бедрата.

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

(Продължение)

(Продължение)
• Не прекарвайте колана през врата 

си или през остри ръбове, както и 
не освобождавайте презрамката 
преминаваща през торса.  

• Не позволявайте колана да бъде 
захванат или блокиран. 

ПРЕДНИ СЕДАЛКИ
Предната седалка се регулира посред-
ством контролни бутони, разполо-
жени отстрани на седалката. Преди 
управление регулирайте позицията на 
седалката, така че с лекота да управля-
вате волана, да достигате педалите, 
както и контролните бутони на цен-
тралната конзола.

 ВНИМАНИЕ
Вземете под внимание следните мер-
ки за безопасност при поставяне на 
предпазния колан:
• НИКОГА не се опитвайте да регули-

рате седалката, в случай на движе-
ние на автомобила. Позицията на 
седалката може да бъде внезапно и 
рязко променена, което да доведе до 
загуба на контрол на автомобила и 
до последващ сериозен инцидент.

• Не поставяйте нищо под предната 
седалка. Предмети в областта на 
краката на водача могат да попре-
чат на управлението на автомоби-
ла и да бъдат причина за последващ 
инцидент. 

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

правилната позиция и заключване 
на облегалката.  

• Никога не оставяйте запалка на 
пода или на седалката. При регули-
ране на седалката може да натисне-
те запалката и искрата да причини 
пожар.

• Внимавайте, когато се налага да 
събирате малки предмети под се-
далките или между седалките и цен-
тралната конзола. Има опасност да 
се порежете, тъй като ръбовете на 
механизмите са остри.

• В случай, че има пътници, а вие ре-
гулирате предната седалка, трябва 
да сте внимателни. 

 
WARNING

 ВНИМАНИЕ
За да избегнете наранявания: 
• Не регулирайте седалката си, ако 

сте с поставен колан. Издърпвайки 
седалката напред с поставен колан, 
оказвате напрежение върху корема.

• Внимавайте пръстите и ръцете 
ви да не бъдат захванати в ме-
ханизмите, докато регулирате 
седалката.  

Ръчни настройки 
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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.

2
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.

OTLE035002

TLe Eng 2 .qxp  6/18/2015  6:13 PM  Page 7

Издърпване на седалката напред и назад 

За да придвижите седалката напред и 
назад:
1. Издърпайте лоста и задръжте. 
2. Плъзнете седалката до желаната 

позиция. 
3. Освободете лоста и се уверете, че 

седалката е позиционирана и заклю-
чена на място. Опитайте се да я 
придвижите напред и назад без да 
използвате лоста. Ако е нестабил-
на, означава че не е заключена добре.
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Seatback angle 
To recline the seatback:
1. Roll the seatback knob rearward.
2. Carefully lean back on the seat

and adjust the seatback to the
position you desire.

3. Release the knob and make sure
the seatback is locked in place.

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.

Safety system of your vehicle

OTLE035003
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  
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Наклон на облегалката на седалката

За да наклоните облегалката на седал-
ката: 
1. Завъртете кръглата ръчка в желана-

та посока (напред или назад).
2. Внимателно се облегнете на седал-

ката и я нагласете на желаната 
позиция. 

3. Освободете ръчката и се уверете, че 
облегалката е заключена на място. 

Облегалка в полулегнало положение
Ако облегалката е в полулегнала пози-
ция, докато автомобилът е в движе-
ние, е изключително опасно. 
Когато седалката е в полулегнала 
позиция, дори и правилно поставена, 
предпазната функция на колана и/или 
на въздушните възглавници е изклю-
чително намалена поради позицията 
на седалката.  

 ВНИМАНИЕ
• НИКОГА не управлявайте автомо-

била със седалка в полулегнало поло-
жение. Шофирането с полулегнала 
седалка увеличава вероятността 
от фатални или сериозни нара-
нявания, в случай на сблъсък или 
внезапно спиране на автомобила. 

• Водачът и пътниците трябва 
ВИНАГИ да седят изправени и с 
правилно поставени колани.

Коланите трябва да преминават през 
гръдния кош и скута ви, за да ви осигу-
рят максимална защита. 
Когато седалката е в полулегнала по-
зиция, коланът не може да ви предпази, 
тъй като не преминава през гръдния ви 
кош, а е пред вас. В случай на инцидент 
може да се ударите със сила в колана и 
това да причини счупване на врата или 
други наранявания.
Колкото е полегнала облегалката, 
толкова по-голяма е вероятността 
пътникът да се изхлузи от колана или 
вратът му да се удари в каишката на 
колана, преминаваща през гръдния кош. 

WARNING
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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 
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.

2

OTLE035004 OTLE035077 NEVER allow children in the
vehicle unattended. The power
seats are operable when the
engine is turned off.

WARNING  
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Височина на седалката (за седалката на 
водача)

За да промените височината на седал-
ката:
• Натиснете лоста няколко пъти на-

долу, за да снижите седалката. 
• Издърпайте лоста няколко пъти 

нагоре, за да повдигнете седалката. 
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decrease support.

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

Power adjustment 
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.

2

OTLE035004 OTLE035077 NEVER allow children in the
vehicle unattended. The power
seats are operable when the
engine is turned off.

WARNING  
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Лумбарна опора (за седалката на водача, 
ако е включена в оборудването)

Лумбарната опора се регулира чрез 
натискане на съответното копче от 
страни на седалката. 
1. Натиснете предната част на коп-

чето, за да увеличите опората или 
съответно задната част на копче-
то, за да я намалите.

2. Освободете копчето при достигане 
на желаната позиция. 

Автоматична настройка на седалката 
Power adjustment
Предната седалка може да бъде регу-
лирана чрез натискане на бутоните, 
намиращи се от външната страна на 
седалката. Преди управление на авто-
мобила, нагласете седалката на жела-
ната позиция, така че да можете лесно 
да управлявате волана, педалите и да 
достигате приборното табло. 
2

 ВНИМАНИЕ
• НИКОГА не оставяйте деца в ав-

томобила без надзор. Седалките 
могат да бъдат автоматично регу-
лирани дори и когато автомобилът 
е в покой.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
За да предотвратите счупване на се-
далките: 
• Винаги спирайте да нагласяте се-

далките, ако те са възможно най-на-
пред или назад. 

• Не регулирайте седалките по-про-
дължително от необходимото, ако 
двигателят е изключен. Това може 
да изтощи акумулаторната бате-
рия. 

• Не регулирайте две или повече се-
далки едновременно. Това може да 
причини неизправност в електри-
ческата система.

2-10

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

when the seat has been adjust-
ed 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.

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.

NOTICE

Safety system of your vehicle

OTL035005 OTL035006
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Регулиране на седалката напред и назад 

За да преместите седалката напред 
или назад: 
1. Натиснете контролния бутон на-

пред или назад. 
2. Освободете бутона при достигане 

на желаната позиция на седалката.  
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To prevent damage to the seats:
• Always stop adjusting the seats
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Safety system of your vehicle

OTL035005 OTL035006
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Наклон на облегалката

За да наклоните облегалката: 
1. Натиснете контролния бутон на-

пред или назад. 
2. Освободете бутона при достигане 

на желаната позиция на облегалка-
та.
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Облегалка в полулегнало положение
Ако облегалката е в полулегнала пози-
ция, докато автомобилът е в движе-
ние, е изключително опасно. 
Когато седалката е в полулегнала 
позиция, дори и правилно поставена, 
предпазната функция на колана и/или 
на въздушните възглавници е изклю-
чително намалена поради позицията 
на седалката.  

 ПРЕДУПРЕЖДНИЕ
• НИКОГА не управлявайте автомо-

била със седалка в полулегнало поло-
жение. Шофирането с полулегнала 
седалка увеличава вероятността 
от фатални или сериозни наранява-
ния в случай на сблъсък или внезапно 
спиране на автомобила. 

• Водачът и пътниците трябва 
ВИНАГИ да седят изправени и с 
правилно поставени колани.

Коланите трябва да преминават през 
гръдния кош и скута, за да осигурят 
максимална защита. 
Когато седалката е в полулегнала по-
зиция, коланът не може да ви предпази, 
тъй като не преминава през гръдния ви 
кош, а е пред вас. В случай на инцидент 
може да се ударите със сила в колана и 
това да причини счупване на врата или 
други наранявания.
Колкото е полегнала облегалката, 
толкова по-голяма е вероятността 
пътникът да се изхлузи от колана или 
вратът му да се удари в каишката на 
колана, преминаваща през гръдния кош. 
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Safety system
 of your vehicle

2

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  

OTL035051
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Регулиране на височината на седалката 
(ако е включено в оборудването)

За да промените височината на седал-
ката: 
1. Натиснете предната част на кон-

тролния бутон на горе или надолу, 
за да повдигнете или снижите се-
далката.   

 Натиснете задната част на кон-
тролния бутон на горе или надолу, 
за да повдигнете или снижите висо-
чината на седалката. 

2. Освободете бутона при достигане 
на желаната позиция на седалката. 
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Safety system of your vehicle

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.

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

OTL035017

OTL035008
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Лумбарна опора (за седалката на водача, 
ако е включена в оборудването)

• Лумбарната опора се регулира чрез 
натискане на съответното копче. 

 Натиснете предната част на коп-
чето (1), за да увеличите опората 
или съответно задната част на 
копчето (2), за да я намалите.

• Освободете копчето при достигане 
на желаната позиция. 

Джобове на седалките
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Safety system of your vehicle

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

ed by pressing the lumbar support
switch.
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Seatback pocket 
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Do not put heavy or sharp
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Джобовете на седалките са на гърба на 
предните седалки.  

 ВНИМАНИЕ
Не поставяйте тежки или остри 
предмети в джобовете. В случай на 
инцидент могат да се изхлузят от 
джобовете и да наранят някои от 
пътниците.
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Задни седалки

Сгъване на задната седалка 
Задните седалки могат да се сгъват, за 
да може да превозвате дълги предмети 
или да увеличите обема на багажника, 
ако е необходимо.

 ПРЕДУПРЕЖДНИЕ
• Не позволявайте пътници да се-

дят отгоре на сгънатата седалка, 
когато автомобилът е в движе-
ние. Това не е правилна позиция и 
няма как да бъде поставен колан. 
Това може да причини смърт или 
сериозно нараняване, в случай на 
инцидент или внезапно спиране.  

• Предмети, поставени върху задна-
та седалката не трябва да излизат 
пред предните седалки. Това може 
да доведе до придвижване на бага-
жа напред и като резултат да се 
повреди/счупи или някой от пътни-
ците при внезапно спиране да бъде 
наранен. 
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Safety system
 of your vehicle

Rear seats

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

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

position and if necessary, slide the
front seat forward.

2. Lower the rear head restraints to
the lowest position.

3. Insert the rear seat belt buckle in
the pocket between the rear seat-
back and cushion, and insert the
rear seat belt webbing in the guide
to prevent the seat belt from being
damaged.

2

• 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  

OTLE035060

OTL035029

OTLE035023
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За да сгънете задната седалка:
1. Поставете предната седалка в из-

правено положение и ако е необхо-
димо я изтеглете напред. 

2. Приберете подглавниците/Сложе-
те подглавниците на най-ниската 
степен. 
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3. Върнете предпазните колани на 
задните седалки в правилното по-
ложение.
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4. Lift up the front portion of the seat-
back folding lever, then fold the seat
toward the front of the vehicle.
When you return the seatback to its
upright position, always be sure it
has locked into position by pushing
on the top of the seatback.

5. To use the rear seat, lift and push
the seatback rearward by lifting up
the front portion of the folding lever.
Push the seatback firmly until it
clicks into place. Make sure the
seatback is locked in place.

Safety system of your vehicle

OTLE035025OTLE035024

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  
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4. Повдигнете/издърпайте предната 
част на лоста за сгъване на обле-
галката, след което бутнете се-
далката напред. Когато изправяте 
седалката се уверете, че е заключена 
в правилната позиция, като се опи-
тате да я бутнете напред.   
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5. За да използвате задната седалка 
т.е да я върнете в изправено поло-
жение, повдигнете и бутнете обле-
галката напред, като повдигнете и 
предната част на лоста. Бутнете 
седалката силно напред, докато не 
заеме правилна позиция. Уверете 
се, че седалката е в правилната по-
зиция. 

 ВНИМАНИЕ
Не поставяйте предмети на задни-
те седалки, ако не могат да бъдат 
обезопасени и има опасност от нара-
нявания на пътниците при сблъсък, 
което може да доведе до сериозни или 
фатални наранявания. 

 ВНИМАНИЕ
При връщане на седалката от сгъна-
то в изправено положение, трябва да 
я придържате и бавно да я изправи-
те, за да избегнете повреда. Уверете 
се, че седалката е правилно поста-
вена в изправено положение, като 
се опитате да я бутнете напред. 
При инцидент или внезапно спиране 
и при неправилно изправена седалка 
има вероятност багаж или други не-
обезопасени предмети да причинят 
сериозни или фатални наранявания 
на пътниците на предните седалки.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги, когато сваляте или качвате 
багаж в автомобила следва да се 
уверите, че двигателят е изклю-
чен, скоростният лост е на позиция 
Р (паркинг) и ръчната спирачка е 
вдигната. Ако всички тези предписа-
ния не са изпълнени, има вероятност 
автомобилът да се задвижи, ако по 
невнимание скоростният лост бъде 
преместен на друга предавка.

Подлакътник

2-15

Safety system
 of your vehicle

2

Armrest

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

Cup holder
To use the center cup holder, pull
down the armrest.

OTLE035021

OTLE045096

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  
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Подлакътникът е разположен по среда-
та на задните седалки, издърпайте го, 
за да може да го използвате. 
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Държач за чаша
За да го използвате, трябва да издър-
пате подлакътника. 
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Подглавник

Предните и задни седалки на автомо-
била имат регулируеми подглавници. 
Подглавниците осигуряват комфорт, 
но основната им функция е да предпа-
зят пътниците от удар или от други 
наранявания на гръбнака или врата, 
в случай на инцидент, предимно при 
внезапен удар отзад. 

 ВНИМАНИЕ
За да избегнете сериозни наранява-
ния или фатални последици в случай 
на инцидент, вземете следните 
предпазни мерки при регулиране на 
подглавниците.  
• Винаги регулирайте подглавниците 

на всички пътници преди автомо-
билът да бъде приведен в движение.

• НИКОГА не позволявайте пътник да 
се вози в автомобила без подглав-
ник. 

(Продължение)

(Продължение)
•
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Safety system of your vehicle

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.

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

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

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
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 Подглавникът трябва да бъде по-
ставен така, че неговият център 
да бъде на височината на очите. 

• НИКОГА не регулирайте подглав-
ника на водача на автомобила по 
време на движение на автомобила. 

• Подглавникът трябва да е въз-
можно най-близко до главата на 
пътника. Не поставяйте или из-
ползвайте възглавници, които ви 
дистанцират от облегалката. 

• Уверете се, че след регулиране под-
главникът е правилно поставен и 
заключен в желаната позиция. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
За да избегнете повреда, НИКОГА не 
оказвайте сила или издърпвайте рязко 
подглавниците. 
NOT

 ВНИМАНИЕ
Когато няма пътници на задните 
седалки, подглавникът следва да бъда 
на най-ниската възможна степен, 
за да не ограничавате видимостта 
назад. 

ICE
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Предни подглавници
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Safety system
 of your vehicle

2

Front seat headrests 

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

Forward and rearward adjustment 
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.

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).

OLMB033009

OTL035014 OTL035009
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Седалката на водача и на пътника до 
него са оборудвани с регулируеми под-
главници за безопасност и комфорт 
на пътниците. 
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OLMB033009
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Регулиране на подглавника напред и назад 

Подглавникът може да се постави/
регулира в три различни позиции чрез 
издърпване напред. За да бъде под-
главника максимално назад, следва да 
го издърпате максимално напред, след 
което да го освободите. 
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OLMB033009

OTL035014 OTL035009
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Регулиране височината на подглавниците 

За да повдигнете подглавника: 
1. Издърпайте го до желаната позиция 

(1).

За да свалите подглавника:
1. Натиснете и задръжте бутона (2)
2. Свалете подглавника до желаната 

височина (3).
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Safety system of your vehicle

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 knob or switch
(1).

2. Raise headrest as far as it can go.

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

NOTICE

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

WARNING  

OTLE035010

OTL035011

� Type A

� Type B
OLF034015
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Ако сгънете цялата седалка напред 
с вдигнат подглавник и повдигната 
седалка, подглавникът може да се 
опре във визьора или други части на 
автомобила. 
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Сваляне/Поставяне

За да демонтирате подглавника:
1. Наведете седалката посредством 

кръглата ръчка за промяна на накло-
на на облегалката (2) или лоста (1).

2. Издърпайте подглавника максимал-
но нагоре. 

3. Натиснете бутона за освобожда-
ване на подглавника (3), докато го 
издърпвате (4).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НИКОГА не позволявайте на никой от 
пътниците да пътува на седалка без 
подглавник. 

ИМ

WARNING
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Safety system
 of your vehicle

2

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 knob or switch (3).

Rear seat headrests 

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

OLMB033016

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

WARNING  

OTLE035012

OTL035013

� Type A

� Type B

TLe Eng 2 .qxp  6/18/2015  6:14 PM  Page 19

За да монтирате подглавника: 
1. Седалката трябва да е наведена 

напред.
2. Поставете опорите на подглавника 

в предвидените затова отвори (2)  
и едновременно с това натискайте 
бутона за освобождаване(1). 

3. Настройте подглавника на желана-
та височина. 

4. Върнете седалката в изправено по-
ложение.

 ВНИМАНИЕ
Винаги се уверявайте, че подглав-
ниците са правилно поставени на 
желаната позиция след сваляне или 
поставяне.

Задни подглавници 
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OTLE035012

OTL035013

� Type A

� Type B
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Всички задните седалки са оборудвани 
с подглавници за максимален комфорт 
и безопасност на пътниците. 
WARNING
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Safety system of your vehicle

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).

Seat warmers and air ventila-
tion seats
Front seat warmers (if equipped) 
Seat warmers are provided to warm
the seats during cold weather.

The seat warmers can cause a
SERIOUS BURN, even at low
temperatures and especially if
used for long periods of time.
Passengers must be able to feel
if the seat is becoming too warm
so they can turn it off, if needed.
People who cannot detect tem-
perature change or pain to the
skin should use extreme cau-
tion, especially the following
types of passengers:
• Infants, children, elderly or

disabled persons, or hospital
outpatients.

• People with sensitive skin or
who burn easily.

(Continued)

(Continued)
• Fatigued individuals.
• Intoxicated individuals.
• People taking medication that

can cause drowsiness or
sleepiness.

WARNING  

NEVER place anything on the
seat that insulates against heat
when the seat warmer is in oper-
ation, such as a blanket or seat
cushion. This may cause the
seat warmer to overheat, caus-
ing a burn or damage to the seat.

WARNING  
OTLE035018
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Регулиране на височината 
на подглавниците 

За да повдигнете подглавника: 
1. Издърпайте го до желаната позиция 

(1).

За да го свалите:
1. Натиснете и задръжте бутона (2).
2. Поставете подглавника на желана-

та позиция (3).

Нагреватели и вентилация 
на седалките 

Подгряване на предните седалки (ако е 
включено в оборудването) 
Подгряването на седалките е предназ-
начено за студено време. 

 ВНИМАНИЕ
Нагревателите на седалките могат 
да причинят сериозни изгарания дори 
и при ниски температури или при 
продължително използване. 
Пътниците следва да изключат 
подгряването, ако усетят, че им е 
твърде топло.
Пътниците, които не са в състояние 
да отчитат промяна в температу-
рата или да усещат болка трябва да 
бъдат изключително предпазливи. 
Към тези пътници спадат:
• Новородени/бебета, деца, въз-

растни хора, инвалиди или наскоро 
изписани пациенти.

• Хора с чувствителна кожа, пред-
разположена към изгаряния. 

(Продължение)

(Продължение)
• Преуморени пътници.
• Интоксикирани пътници.
• Пътници, взимащи лекарства, 

причиняващи замаяност или сън-
ливост. 

ПППРЕДУПРЕЖДЕНИЕWARNING

 ВНИМАНИЕ
НИКОГА  не поставяйте/оставяйте 
предмети като одеала или възглав-
ници на седалките, когато нагрева-
телите са включени. Това може да 
бъде причина за прегряване, което 
да доведе до изгаряне или повреда на 
седалката.  



2-21

2

Систем
а за безопасност във ваш

ия автом
обил

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
За да избегнете повреда на седалката 
или нагревателите: 
• Никога неизползвайте разтвори/

течности като разредител за боя, 
бензин, алкохол или дизел, за да по-
чиствате седалките.

• Не поставяйте тежки или трърди 
предмети на седалките, оборудвани 
с нагреватели. 

• Не сменяйте калъфките. Може да 
повредите нагревателите. 
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To prevent damage to the seat
warmers and seats:
• Never use a solvent such as

paint thinner, benzene, alcohol
or gasoline to clean the seats.

• Do not place heavy or sharp
objects on seats equipped with
seat warmers.

• Do not change the seat cover. It
may damage the seat warmer.

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.

i

NOTICE

OTLE035075

OTLE035076

� Type A

� Type B

OFF HIGH ( )

LOW ( ) MIDDLE ( )

→

→

→

→
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При включен двигател, натиснете един 
от превключвателите, за да затопли-
те седалката на водача или предната 
седалка на пътника.

При меко време или при условия, при 
които не е необходимо затопляне на 
седалките, превключвателят винаги 
трябва да бъде на позиция OFF/ изклю-
чен. 

• Всеки път при натискане на буто-
на, температурата се променя по 
следния начин:

ИЗКЛ. СИЛНО (   )

2

СЛАБО ( ) СРЕДНО (  )

• Ако натиснете превключвателя и 
задържите за повече от 15 сек. при 
включени нагреватели, те ще се 
изключат.

• Нагревателите автоматично се 
изключват при запалване на двига-
теля. 

i  Информация
При включени нагреватели на седалките, 
затоплящата система се включва и изключва 
автоматично в зависимост от температурата 
на седалките. 
i
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Вентилация на предните седалки 
(ако е включена в оборудването)
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Safety system of your vehicle

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).

• Each time you push the switch, the
airflow changes as follows:

• When pressing the switch for more
than 1.5 seconds with the air venti-
lation seat operating, the operation
will turn OFF.

• The air ventilation seats defaults to
the OFF position whenever the
ignition switch is placed to the ON
position.

To prevent damage to the air ven-
tilation seat:
• Use the air ventilation seat ONLY

when the climate control system
is on. Using the  air ventilation
seat for prolonged periods of
time with the climate control sys-
tem off could cause the air venti-
lation seat to malfunction.

• Never use a solvent such as paint
thinner, benzene, alcohol or gaso-
line to clean the seats.

• Avoid spilling liquids on the sur-
face of the front seats and seat-
backs; this may cause the air vent
holes to become blocked and not
work properly.

• Do not place materials such as
plastic bags or newspapers under
the seats. They may block the air
intake causing the air vents to not
work properly.

(Continued)

NOTICE

OTLE035016

OTLE035015

� Type A

� Type B OFF HIGH ( )

LOW ( ) MIDDLE ( )
→

→

→

→
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Предната вентилационна система на 
седалките изпуска въздух чрез малки 
въздуховоди, разположени  на облегал-
ките и седалките. В случай, че нямате 
нужда от въздушната вентилационна 
система, може да я изключите. При 
включен двигател може да активирате 
вентилационната система, за да охла-
дите седалката на водача или пътника 
до него ( ако тази функция е включена 
в оборудването).

• При активиране на вентилационна-
та система, въздушният поток се 
променя по следния начин: 

ИЗКЛ. СИЛНО (   )

2

СЛАБО ( ) СРЕДНО (  )

• При натискане и задържане на копче-
то за повече от 15 сек. при включена 
вентилационна система, система-
та се самоизключва. 

• Вентилационната система се из-
ключва при запалване на двигателя. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

За да предпазите системата от по-
вреда: 
• Използвайте системата САМО, 

когато климатикът е включен. 
Използването на системата по про-
дължително без включен климатик, 
може да е причина тя да не функцио-
нира правилно впоследствие.

• Не използвайте разтвори като: раз-
редител за боя, бензин, алкохол или 
други, за да почистите седалките. 

• Избягвайте разливането на теч-
ности на предните седалки и обле-
галки, това може да запуши възду-
ховодите и те да не функционират 
правилно. 

• Не оставяйте предмети като 
найлонови торбички или вестници 
под седалките - има опасност те 
да блокират въздуховодите и да 
са причина за тяхното неправилно 
функционоране.  

(Продължение)
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(Продължение)
• Не сменяйте калъфките на седалки-

те. Това може да повреди вентила-
ционната система на седалките. 

• Ако въздуховодите не функциони-
рат, рестартирайте автомобила. 
Ако не настъпи промяна, ви препо-
ръчваме да извършите технически 
преглед на автомобила при отори-
зиран дилър на марката HYUNDAI.

Задни нагреватели на седалките  
(ако са включени в оборудването) 
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Safety system
 of your vehicle

2

(Continued)
• Do not change the seat covers. It

may damage the air ventilation
seat.

• If the air vents do not operate,
restart the vehicle. If there is no
change, we recommend that you
have your vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

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.

i

OFF  → HIGH ( )  → LOW ( )

→

OTL035022
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Докато двигателят работи, натисне-
те един от превключвателите, за да 
активирате вентилационната сис-
тема. 
При меко време или при условия, при 
които не е необходимо затопляне на 
седалките, превключвателят винаги 
трябва да бъде на позиция OFF/ изклю-
чен. 

Всеки път при натискане на бутона 
температурата се променя по следния 
начин:

ИЗКЛ.  СИЛНО ( )  СЛАБО ( )
   

Нагревателите автоматично се из-
ключват при запалване на двигателя. 

i  Информация
При включени нагреватели на седалките, 
затоплящата система се включва и из-
ключва автоматично в зависимост от тем-
пературата на седалките. 
i
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ПРЕДПАЗНИ КОЛАНИ

Този раздел описва как да използвате 
правилно предпазните колани. Също 
така дава и информация относно 
нещата, които не следва да правите, 
когато използвате предпазни колани. 

Предпазни мерки при използването на 
предпазни колани 
Винаги поставяйте предпазния си ко-
лан и се уверете, че и другите пътници 
са направили същото, преди да поеме-
те на път. Въздушните възглавници 
(ако са оборудвани) допълват функ-
цията на предпазните колани, не са 
техен заместител. В повечето страни 
поставянето на колани на всички път-
ници е задължително.

 ВНИМАНИЕ
Предпазните колани следва да бъдат 
използвани от всички пътници, кога-
то автомобилът е в движение. 
Вземете под внимание следните мер-
ки за безопасност при поставянето 
и носенето на предпазен колан:
• Деца под 13 г. задължетелно тряб-

ва да пътуват с правилно поста-
вен предпазен колан. 

• Никога не позволявайте на деца 
да се возят на предната седалка 
до водача, освен ако въздушната 
възглавница е деактивирана. Ако 
има дете на предната седалка 
до водача, следва седалката да 
бъде изтеглена максимално назад 
и детето да бъде обезопасено с 
предпазен колан. 

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

• НИКОГА  не пътувайте със седалка 
в легнало положение.

• Не позволявайте на две или повече 
деца да използват един колан или 
една седалка. 

(Продължение)

(Продължение)
• Не поставяйте презрамката на 

колана, преминаваща през рамото 
и гръдния кош под ръката ви или 
зад гърба ви. 

• Не поставяйте колан върху чупливи 
предмети, в случай на внезапно спи-
ране могат да бъдат повредени. 

• Не използвайте колана в случай, 
че се е осукал. Този колан не би ви 
предпазил при настъпване на нео-
чакван инцидент.  

• Не поставяйте счупен или повре-
ден колан. 

• Не поставяйте колана в държач, 
предназначен за друг колан. 

• НИКОГА не освобождавайте колана 
при движение на автомобила. Това 
може да доведе до загуба на кон-
трол над автомобила и последващ 
инцидент. 

• Уверете се, че в държачите на 
колана няма малки предмети или 
друго, което би могло да попречи 
на правилното им функциониране. 
Това може да попречи на колана да 
бъде захванат правилно.

 (Продължение) 
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(Продължение)
• Всякакви изменения или подобре-

ния, които могат да доведат до 
неправилното функиониране на 
колана, са абсолютно забранени. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Повредени предпазни колани или ме-
ханизми не могат да функционират 
правилно. 
Винаги подменяйте:
• Протрити, замърсени или повре-

дени колани.
• Държачи/механизми
• Цялостната предпазна система 

на коланите, след непредвиден 
инцидент, дори повреда да не е 
очевидна.

Предупредителни светлинни 
индикатори на предпазния колан
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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 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

� For driver in instrument cluster

Safety system
 of your vehicle
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Предупредителни светлинни индикатори 
на предпазния колан на водача

С цел напомняне на водача, предупре-
дителната светлина на колана ще се 
активира за около 6 секунди всеки път 
при запалване на автомобила, без зна-
чение дали коланът е сложен или не. Ако 
коланът не е поставен при запалване 
на двигателя, предупредителната 
светлината няма да се изгаси, докато 
коланът не бъде поставен. 
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Ако продължите да шофирате без ко-
лан с над 9 км/ч, предупредителната 
светлина ще започне да мига до мо-
мента, в който не се движите с под 6 
км/ч.(ако е включено в оборудването).
Ако продължите да шофирате без ко-
лан и се движите с над 20 км/ч предупре-
дителната светлина ще продължава 
да мига, но и ще свири в продължение 
на 100 сек. (ако е включено в оборудва-
нето). 
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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
equipped)
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
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.

Safety system of your vehicle

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
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Предупредителен светлинен и звуков инди-
катор на предния колан на пътника 

С цел напомняне на пътника, предупре-
дителната светлина на колана ще се 
активира за около 6 секунди всеки път 
при запалване на двигателя, без зна-
чение дали колана е сложен или не. Ако 
коланът не е поставен при запалване 
на двигателя или е свален, предупреди-
телната светлината няма да се изга-
си, докато коланът не бъде поставен. 
Ако пътника не постави колана си, а 
автомобилът се движи с над 9 км/ч, 
предупредителната светлина ще за-
почне да мига до момента, в който не 
се движите с под 6 км/ч. (ако е включено 
в оборудването).

Ако пътникът продължи да се вози без 
колан и автомобилът се движи с над 20 
км/ч предупредителната светлина ще 
продължава да мига, но и ще свири в 
продължение на 100 сек. (ако е включено 
в оборудването). 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако пътникът е заел неправилна 
поза, това може да окаже влияние 
на предупредителната система за 
безопасност на предпазните колани. 
Важно е водачът да инструктира 
пътниците относно правилната 
поза, която следва да заемат по вре-
ме на път, както е описано и в този 
наръчник. 
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i  Информация

• Предупредителният индикатор на кола-
на е разположен в средата на приборно-
то табло. 

• Дори и когато предната седалка до вода-
ча не е заета, предупредителната свет-
лина ще мига или свети за около 6 сек. 

• Предупредителната светлина може да 
се активира и при наличие на багаж на 
предната седалка. 
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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 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

2

OTLE035083
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Предупредителен звуков и светлинен инди-
катор на колана на задните седалки 

Ако автомобилът е на контакт (дви-
гателят не е включен) и пътниците 
на задната седалка не са с поставени 
колани, съответната индикираща 
светлина ще свети, докато коланът 
не бъде поставен.
След което, при настъпване на една от 
следните ситуации, ще се задейства 
задната индикираща светлина за около 
35 секунди;
- Двигателят е запален, но задният 

колан не е поставен. 
- Автомобилът се движи с над 9 км/ч и 

задният колан не е поставен. 

- Задният колан е освободен и автомо-
билът се движи с повече от 20 км/ч. 

Ако задният колан е поставен, инди-
киращата светлина ще се изключи 
незабавно. 
Ако задният колан е освободен и авто-
мобилът се движи с повече от 20 км/ч 
индикиращата светлина ще започне 
да мига и да издава звук за около 35 
сек. В случай, че коланът е поставен и 
след това сложен в рамките на 9 сек., 
индикиращата светлина няма да се 
задейства. 



2-28

Система за безопасност във вашия автомобил

Система на предпазния колан с поясно/
раменна част
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Safety system of your vehicle

Seat belt restraint system 
Lap/shoulder belt 

To fasten your seat belt: 
Pull it out of the retractor and insert
the metal tab (1) into the buckle (2).
There will be an audible "click" when
the tab locks into the buckle.
The seat belt automatically adjusts to
the proper length after the lap belt
portion is adjusted manually so that it
fits snugly around your hips. If you
lean forward in a slow, easy motion,
the belt will extend and move with
you. If there is a sudden stop or
impact, the belt will lock into position.
It will also lock if you try to lean for-
ward too quickly.

If you are not able to smoothly pull
enough of the seat belt out from
the retractor, firmly pull the seat
belt out and release it. After
release, you will be able to pull the
belt out smoothly.

NOTICE

ODH033055

OLMB033025

Improperly positioned seat belts
may increase the risk of serious
injury in an accident.Take the fol-
lowing precautions when adjust-
ing the seat belt:
• Position the lap portion of the

seat belt as low as possible
across your hips, not on your
waist, so that it fits snugly. This
allows your strong pelvic bones
to absorb the force of the crash,
reducing the chance of internal
injuries.

(Continued)

WARNING  
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Закопчаване на колана:
Издърпайте колана и сложете металната 
пластина (1) в държача (2). Ще чуете ясен 
звук на „щракване“, ако сте поставили 
колана правилно. Коланът се регулира 
автоматично на необходимата дължина, 
след като ръчно е регулирана презрамка-
та, преминаваща през кръста, така че да 
обхваща плътно бедрата. Ако се наведете 
бавно напред, коланът ще се опъне, за да 
ви позволи да извършите желаното дви-
жение. При внезапно спиране, коланът ще 
се заключи и няма да ви позволи да извър-
шите движение. Същото ще се случи и ако 
се наведете рязко напред. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Ако не можете да издърпате колана 
плавно от държача, издърпайте го 
силно напред, след което го отпуснете. 
След като го отпуснете, ще можете 
да издърпате колана плавно.  
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Safety system of your vehicle

Seat belt restraint system 
Lap/shoulder belt 

To fasten your seat belt: 
Pull it out of the retractor and insert
the metal tab (1) into the buckle (2).
There will be an audible "click" when
the tab locks into the buckle.
The seat belt automatically adjusts to
the proper length after the lap belt
portion is adjusted manually so that it
fits snugly around your hips. If you
lean forward in a slow, easy motion,
the belt will extend and move with
you. If there is a sudden stop or
impact, the belt will lock into position.
It will also lock if you try to lean for-
ward too quickly.

If you are not able to smoothly pull
enough of the seat belt out from
the retractor, firmly pull the seat
belt out and release it. After
release, you will be able to pull the
belt out smoothly.

NOTICE

ODH033055

OLMB033025

Improperly positioned seat belts
may increase the risk of serious
injury in an accident.Take the fol-
lowing precautions when adjust-
ing the seat belt:
• Position the lap portion of the

seat belt as low as possible
across your hips, not on your
waist, so that it fits snugly. This
allows your strong pelvic bones
to absorb the force of the crash,
reducing the chance of internal
injuries.

(Continued)

WARNING  

TLe Eng 2 .qxp  6/18/2015  6:15 PM  Page 28

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неправилно поставените колани 
увеличават риска от сериозни нара-
нявания в случай на инцидент. Взе-
мете следните мерки предвид при 
регулиране на предпазните колани: 
• Поставете презрамката на кола-

на, преминаваща през долана част 
на тялото, колкото е възможно по 
ниско, не на талията, така че да 
приляга плътно по тялото. Това 
позволява при инцидент, ударът 
да бъде поет от таза, което 
значително намалява риска от 
вътрешни наранявания. 

(Продължение)
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(Продължение)
• Едното рамо трябва да е под ко-

лана, а другото над него, както е 
показано на картинката. 

• Винаги поставяйте котвата на 
раменната част в заключено поло-
жение и на подходящата височина.

• Никога не поставяйте колана око-
ло врата или лицето си. 

Регулирана на височината 
Можете да регулирате височината 
на горната презрамка на колана чрез 
избиране на една от 4-те позиции за 
постигане на максимален комфорт и 
безопасност. 
Горната презрамка на колана трябва да 
преминава през гръдния кош и рамото, 
което е в близост до вратата, никога 
през врата.  
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Safety system
 of your vehicle
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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.

OTL035026

� 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.

OTLE035084
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За да регулирате височината на държа-
ча на колана, повдигнете или свалете 
държача в зависимост от желаната 
позиция.
За да повдигнете държача, респектив-
но да увеличите височината, трябва 
да го издърпате нагоре. 
(1). За да го свалите, респективно да 
намалите височината (3) трябва да 
го натиснете надолу и едновременно с 
това да натиснете бутона, регулиращ 
височината (2). 
Освободете бутона, за да може държа-
чът да заеме правилна позиция. Опи-
тайте се да преместите държача, за да 
се уверите, че е  заключен на желаната 
позиция. 

2-29

Safety system
 of your vehicle

2

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
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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.

OTL035026

� 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.

OTLE035084
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Освобождаване на предпазния колан:
Натиснете копчето на държача (1).
При освобождаван коланът автома-
тично се прибира. Ако това не се случи 
се уверете, че коланът не е осукан, след 
което опитайте отново. 
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Заден среден колан 
(Колан с 3-точково закопчаване)
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Safety system of your vehicle

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

To fasten your seatbelt
1.Extract the tongue plate (A) from the

hole on the belt assembly cover.

2.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.

3. Pull out the tongue plate (B) from
the pocket (C).

OTLE035079

OTLE035027 OTLE035080

((BB))

((CC))
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За да закопчаете предпазния колан
1. Извадете плочката на езичето от 

отвора в капака на възела на пред-
пазния колан.
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Safety system of your vehicle

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

To fasten your seatbelt
1.Extract the tongue plate (A) from the

hole on the belt assembly cover.

2.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.

3. Pull out the tongue plate (B) from
the pocket (C).

OTLE035079

OTLE035027 OTLE035080

((BB))

((CC))
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2. Пъхнете плочката-езиче (А) в отво-
рения край на токата (А), докато 
се чуе отчетливо щракване, което 
показва, че фиксаторът е заключен. 
Проверете дали предпазният колан 
не е усукан.
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Safety system of your vehicle

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

To fasten your seatbelt
1.Extract the tongue plate (A) from the

hole on the belt assembly cover.

2.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.

3. Pull out the tongue plate (B) from
the pocket (C).

OTLE035079

OTLE035027 OTLE035080

((BB))

((CC))
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3. Издърпайте плочката-езиче (В) и от 
токата (С),
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Safety system
 of your vehicle

4. 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.

To release your seatbelt
1.Press the release button on the

buckle (B’) and remove the tongue
plate (B).

2. To retract the rear center seatbelt,
insert the tongue plate (A) into the
web release hole (A' ). Pull up on
the seat belt web and allow the
webbing to retract automatically.

3. Insert the tongue plate (B) into the
pocket (C).

i

2

OTLE035028 OTL035031

OTLE035032

OTLE035106
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4. Издърпайте плочката-езиче (В) и я 
пъхнете в отворения край на то-
ката (В), докато се чуе отчетливо 
щракване, показващо, че фиксато-
рът е заключен.

След това проверете дали предпазния 
колан не е усукан. Когато използвате 
задния централен колан трябва да 
използвате и държача (токата) обозна-
чен с надпис “Център“/“CENTER”.

i  Информация
Ако не може да извадите предпазния 
колан, опитайте се да го издърпате 
здраво, след което го пуснете. След 
като го пуснете, ще може да го издър-
пате плавно.   
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Safety system
 of your vehicle

4. 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.

To release your seatbelt
1.Press the release button on the

buckle (B’) and remove the tongue
plate (B).

2. To retract the rear center seatbelt,
insert the tongue plate (A) into the
web release hole (A' ). Pull up on
the seat belt web and allow the
webbing to retract automatically.

3. Insert the tongue plate (B) into the
pocket (C).

i
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За да освободите колана 
1. Натиснете копчето на токата (B’), 

след което извадете плочката-езиче 
от токата (B).
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Safety system
 of your vehicle

4. 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.

To release your seatbelt
1.Press the release button on the

buckle (B’) and remove the tongue
plate (B).

2. To retract the rear center seatbelt,
insert the tongue plate (A) into the
web release hole (A' ). Pull up on
the seat belt web and allow the
webbing to retract automatically.

3. Insert the tongue plate (B) into the
pocket (C).

i
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OTLE035106
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2. За да приберете колана, поставете 
го в държач (тока) (А). Дръпнете 
колана и го оставете да се прибере 
автоматично. 

3. Поставете плочката-езиче (B) в 
държач (C).
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Safety system of your vehicle

4. Insert the tongue plate (A) into the
hole on the belt assembly cover.

Pre-tensioner seat belt 

Your vehicle is equipped with driver's
and front passenger's Pre-tensioner
Seat Belts (Retractor Pretensioner
and Emergency Fastening Device
(EFD)). The purpose of the pre-ten-
sioner 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.

When the vehicle stops suddenly, or
if the occupant tries to lean forward
too quickly, the seat belt retractor will
lock into position. In certain frontal
collisions, the pre-tensioner will acti-
vate and pull the seat belt into tighter
contact against the occupant's body.

(1) Retractor Pretensioner 
The purpose of the retractor pre-
tensioner is to make sure that the
shoulder belts fit in tightly against
the occupant's upper body in cer-
tain frontal collisions.

(2) Emergency Fastening Device (EFD)
(for the driver’s seat)
The purpose of the EFD is to
make sure that the pelvis belts fit
in tightly against the occupant's
lower body in certain frontal colli-
sions.

If the system senses excessive tension
on the driver or passenger's seat belt
when the pre-tensioner system acti-
vates, the load limiter inside the retrac-
tor pre-tensioner will release some of
the pressure on the affected seat belt.

OTL035053

OTLE035078
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4. Пъхнете плочката-езиче (А) в отво-
ра на капака за възела на предпазния 
колан.

Предпазни колани с преобтегачи
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Safety system of your vehicle

4. Insert the tongue plate (A) into the
hole on the belt assembly cover.

Pre-tensioner seat belt 

Your vehicle is equipped with driver's
and front passenger's Pre-tensioner
Seat Belts (Retractor Pretensioner
and Emergency Fastening Device
(EFD)). The purpose of the pre-ten-
sioner 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.

When the vehicle stops suddenly, or
if the occupant tries to lean forward
too quickly, the seat belt retractor will
lock into position. In certain frontal
collisions, the pre-tensioner will acti-
vate and pull the seat belt into tighter
contact against the occupant's body.

(1) Retractor Pretensioner 
The purpose of the retractor pre-
tensioner is to make sure that the
shoulder belts fit in tightly against
the occupant's upper body in cer-
tain frontal collisions.

(2) Emergency Fastening Device (EFD)
(for the driver’s seat)
The purpose of the EFD is to
make sure that the pelvis belts fit
in tightly against the occupant's
lower body in certain frontal colli-
sions.

If the system senses excessive tension
on the driver or passenger's seat belt
when the pre-tensioner system acti-
vates, the load limiter inside the retrac-
tor pre-tensioner will release some of
the pressure on the affected seat belt.

OTL035053

OTLE035078
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Вашият автомобил е оборудван с пред-
пазни колани с преобтегачи (ретрак-
тор с преобтегач и котва на възела на 
преобтегача (EFD)) за водача и пътника 
до него. Функцията на преобтегача е да 
се осигури допълнителна безопасност 
на пътниците като се гарантира, че 
предпазния колан приляга плътно към 
тялото на пътниците в случай на 
челен удар. Преобтегачите на  колани 
могат да се активират при силен челен 
удар заедно с въздушните възглавници. 
Ако автомобилът спре внезапно или 
ако пътник се наведе рязко напред, ко-
ланът ще се заключи. При силни челни 

удари, този колан се активира и поради 
това предпазният колан е в още по-
пряк контакт с тялото на водача.
(1) Ретрактор с преобрегач
 Предназначението му е да се осигури 

допълнителна защита на пътници-
те, като се гарантира, че презрамка-
та на предпазния колан, преминава-
ща през рамото, приляга плътно по 
горната част на тялото на пътника 
в случай на силен челен удар. 

(2) Котва на възела на преобтегача 
Emergency Fastening Device (EFD)

 (за седалката на водача)
 Предназначението на това устрой-

ство е да се осигури допълнител-
на защита на пътниците, като 
се гарантира, че презрамката на 
предпазния колан, преминаваща 
през долната част на тялото, ще 
се обтегне и ще прилегне плътно в 
случай на силен челен удар. 

 В случай, че системата регистрира 
твърде голям натиск върху колана на 
пътника или водача при активиране 
на преобтегачите, част от този 
натиск ще бъде освободен посред-
ством механизъм за ограничаване 
на натоварването в преобтегача.
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 ВНИМАНИЕ
Винаги поставяйте предпазния ко-
лан и заемайте правилна позиция по 
време на път. 
• Не поставяйте колана, ако е твър-

де хлабав или усукан, тъй като 
такъв колан не би могъл да ви 
предпази в случай на инцидент. 

• Не поставяйте други предмети в 
близост до държача (токата). Това 
може да повреди държача и като 
резултат той да не функционора 
правилно. 

• Винаги подменяйте в случай на 
протриване или инцидент.

• НИКОГА не поправяйте или под-
меняйте сами обтегачите. Това 
следва да бъде извършено в ото-
ризиран сервиз на HYUNDAI. 

• Не оказвайте сила върху възлите 
на коланите. 

 ВНИМАНИЕ
По време на задействане механи-
змите на възлите на предпазните 
колани с предобтегачи се нагорещя-
ват. Затова не трябва да докосвате 
възлите на предпазните колани с 
преобтегачи няколко минути след 
тяхното задействане.

 ВНИМАНИЕ
Всякакви поправки по предната част 
на автомобила могат да повредят 
системата на преобтегачите, зато-
ва ви съветваме всякакви ремонтни 
дейности да бъдат извършвани в 
оторизирани сервизи на марката 
HYUNDAI.
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The Pre-Tensioner Seat Belt System
consists mainly of the following com-
ponents. Their locations are shown in
the illustration above:
(1) SRS air bag warning light
(2) Retractor pre-tensioner  
(3) SRS control module
(4) Emergency Fastening Device

(EFD)

OLMB033040/Q

• Always wear your seat belt and
sit properly in your seat.

• Do not use the seat belt if it is
loose or twisted. A loose or
twisted seat belt will not pro-
tect you properly in an acci-
dent.

• Do not place anything near the
buckle. This may adversely
affect the buckle and cause it
to function improperly.

• Always replace your pre-ten-
sioners after activation or an
accident.

• NEVER inspect, service, repair
or replace the pre-tensioners
yourself. This must be done by
an authorized HYUNDAI dealer.

• Do not hit the seat belt assem-
blies.

WARNING  

Do not touch the pre-tensioner
seat belt assemblies for several
minutes after they have been
activated. When the pre-ten-
sioner seat belt mechanism
deploys during a collision, the
pre-tensioner can become hot
and can burn you.

WARNING  

Body work on the front area of
the vehicle may damage the
pre-tensioner seat belt system.
Therefore, we recommend the
system to be serviced by an
authorized HYUNDAI dealer.

CAUTION
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Системата на преобтегачите за 
предпазните колани се състои главно 
от посочените по-долу компоненти. 
Тяхното местоположение е показано на
фигурата по-горе:
1. Предупреждаващ светлинен инди-

катор за въздушните възглавници 
SRS

2.  Възел на ретрактора с преобтегач
3.  Управляващ модул SRS
4.  Котва на възела на преобтегача (от 

страната на шофьора, ако е обо-
рудвана такава функция) Emergency 
Fastening Device (EFD)
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Сензорът, активиращ SRS въздушна-
та възглавница, е свързан с преобте-
гача на коланите.
Предупредителната светлина на SRS 
въздушната възглавница се активира 
за около 6 сек., когато автомобилът е 
на контакт, след което изгасва. 
Ако преобтегачът не функционира 
правилно, предупредителната светли-
на ще се активира, дори ако въздушна-
та възглавница е в изправност. В слу-
чай, че  предупредителната светлина 
не свети, не се самоизключи, след като 
е светнала или продължава да свети 
по време на движение на автомобила, 
ви препоръчваме да извършите тех-
нически преглед на SRS въздушните 
възглавници и  обтегачите на пред-
пазните колани на автомобила в ото-
ризиран сервиз на HYUNDAI възможно 
най-скоро.

i  Информация
• както преобтегача на колана на водача, 

така и на пътника могат да бъдат акти-
вирани при страничен или челен удар. 

• Преобтегачите ще се активират дори и 
ако няма поставени предпазни колани. 

• Активирането на  преобтегачите на 
коланите е последвано от силен шум и 
фин прах, който може да бъде под фор-
мата на пушек и да бъде видим за път-
ниците в купето. Това е напълно нор-
мално и не би следвало да предизвиква 
тревога.

• Въпреки че не е токсичен, финият прах 
може да предизвика кожно раздразнение 
и не трябва да бъде вдишван за про-
дължителен период от време. Измийте 
добре всички части на тялото, които са 
били изложени на праха, в следствие на 
внезапен удар.

Предпазен колан - допълнителни мерки 
за безопасност 

Предпазан колан по време  
на бременност 
Предпазният колан трябва винаги да 
бъде поставян по време на бремен-
ност. Най-добрият начин да предпази-
те вашето неродено дете е като пред-
пазите самите себе си, поставяйки си 
предпазен колан.
Бременните жени трябва да носят 
предпазен колан, преминаващ през ра-
мото и скута. Поставете колана така, 
че горната презрамка да минава през 
гърдите, далеч от врата, а долната 
под корема, прилягайки плътно по таза 
и бедрата.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от сериозен ин-
цидент или фатални последици при 
новородените, бременните жени не 
бива да поставят долната презрамка 
на колана над или върху областта на 
корема, където се намира новороде-
ното.  



2-35

2

Систем
а за безопасност във ваш

ия автом
обил

Предпазните колани и децата
Бебета и малки деца
Повечето страни имат закони, които 
задължават децата да пътуват вина-
ги обезопасени посредством различни 
системи за безопасност, включително 
и седалки. Възрастта, след достига-
нето на която е разрешено децата да 
пътуват с предпазен колан, е различна 
в различните държави, затова вие 
трябва да се запознаете със съответ-
ните изисквания във вашата страна 
или страната на пребиваване. Систе-
мите за безопасност следва да бъдат 
правилно поставени и монтирани на 
задните седалки. За да получите под-
робна информация прегледайте раздел 
“Детски системи за безопасност“. 

 ВНМАНИЕ
ВИНАГИ поставяйте бебета или 
децата според указанията в съот-
ветните предпазни системи, които 
следва да бъдат съобразени с тяхно-
то тегло и височина.  За да намалите 
риска от възможни наранявания или 
фатални последици при деца или 
възрастни пътници, никога не поз-
волявайте пътник да вози дете в 
скута си. В случай на сблъсък, поради 
оказаната сила има голям риск дете-
то да се отскубне от възрастния и 
да се удари в предното стъкло.

Малките деца са най-добре предпазени 
от наранявания в случай на инцидент, 
когато са обезопасени чрез система 
за безопасност, отговаряща на стан-
дартите за безопасност. Преди да 
закупите система за безопасност се 
уверете, че на етиката е обозначено, 
че съответната отговаря на стандар-
тите във вашата страна. Също така 
системата следва да бъде съобразена 
с височината и теглото на детето. За 
повече информация проверете етике-
та на системата, с която разполагате 
или прегледайте раздел “Детски систе-
ми за безопасност“.
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По-големи деца 
Деца под 13 годишна възраст, които са 
твърде големи за детско столче или 
седалка винаги трябва да бъдат обезо-
пасени с предпазен колан, който следва 
да преминава през рамото или гръдния 
кош, за да обезопаси максимално дете-
то. Проверявайте периодично дали 
коланът е на място. Ако детето не 
седи спокойно, това може да измести 
колана от правилната позиция. В слу-
чай на инцидент, децата са най-добре 
защитени, ако са били поставени преди 
това в столче или седалка на задната 
седалка на автомобила. Ако се налага, 
деца над 13 години да се возят отпред, 
те трябва задължително да бъдат с 
предпазан колан и седалката да бъде 
максимално изтеглена назад.
Ако презрамката, преминаваща през 
рамото на детето, опира в лицето 
или врата му, преместете детето 
в средата на седалката. Ако коланът 
продължава да опира в лицето или вра-
та, детето следва да се вози отзад в 
подходящо столче или седалка. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Винаги проверявайте дали кола-

нът на по-големите деца е поста-
вен и правилно закопчан.

• НИКОГА не позволявайте колана 
да опира във врата или лицето на 
детето. 

• Не позволявайте повече от едно 
дете да бъде с един и същи колан. 

Предпазаният колан при ранени  
пътници 
Предпазният колан следва да бъде по-
ставян и при транспортирането на 
ранени пътници. Консултирайте се с 
лекар за по-подробна информация.

Един човек на колан 
Двама пътници (включително и деца) 
не бива да използват един и същ колан. 
Това може да бъде причина за по-сериоз-
ни наранявания в случай на инцидент.

Не лягайте назад 
Да сте в легнало положение при дви-
жение на автомобила е изключително 
опасно. Дори и с поставен колан, ако 
сте в легнало положение, коланът не 
може да ви предпази. Предпазният ко-
лан трябва да минава през гръдния кош 
и скута, за да функционира правилно. В 
случай на инцидент има опасност да се 
ударите в колана, което може да при-
чини сериозни наранявания в областта 
на врата.
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Колкото по-назад е седалката, толкова 
по-голям е рискът пътникът да се из-
хлузи под колана или вратът му да се 
удари в горната презрамка на колана. 

 ВНИМАНИЕ
НИКОГА не пътувайте със седалка в 
легнало положение, когато автомо-
билът е в движение.
• Седалката в легнало положение 

увеличава риска от сериозни или 
фатални наранявания, в случай на 
инцидент или внезапно спиране на 
автомобила.  

• Водачът и пътниците трябва 
винаги да са в седнало положение, 
с правилно поставен предпазен 
колан и изправени облегалки на 
седалките.  

Поддръжка
Системата на предпазните колани не 
трябва да бъде разглобявана или мо-
дифицирана. От друга страна следва 
да бъде оказвана необходимата грижа, 
за да сте сигурни, че е в изправност. 

Периодичен преглед 
Всички колани трябва да бъдат пре-
глеждани периодично за износване или 
повреда от всякакъв тип. Всички час-
ти, които са в неизправност, трябва 
да бъдат подменени колкото е въможно 
по-бързо.

Поддържайте предпазните колани сухи 
и чисти
Предпазните колани трябва да са 
чисти и сухи. Ако са замърсени, могат 
да бъдат почистени със сапун и вода. 
Белина, боя, силни или абразивни препа-
рати не трябва да бъдат използвани, 
тъй като могат да увредят плата. 

Кога коланите трябва да бъдат под-
менени 
Коланите или цялостната система 
следва да бъдат подменени след на-
стъпване на инцидент. Това трябва 
да бъде направено, дори и да няма 
очевидна повреда. Препоръчваме ви да 
се консултирате в най-близкия до вас 
дилър на марката HYUNDAI.
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Нашата препоръка:
Децата да седят винаги отзад 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги правилно поставяйте деца-
та в съответното столче или на 
съответната седалка. Децата, без 
оглед на възрастта, са в най-голяма 
безопасност, когато се возят от-
зад. Никога не поставяйте детско 
столче на предната седалка, освен 
ако въздушната възглавница е деак-
тивирана.

Деца под 13 годишна възраст трябва 
да се возят винаги отзад и да бъдат 
с колан, за да бъде минимизиран риска 
от наранявания в случай на инцидент, 
внезапно спиране или непредвидена 
маневра на автомобила. 
Според официални данни, децата са 
в най-голяма безопасност, когато се 
возят отзад, не отпред, с правилно 
поставен предпазен колан. Деца, които 
са прекалено големи за детска седалка 
или столче трябва да се возят с колан. 

В повечето държави има закони, според 
които децата следва да пътуват в 
столчета или седалки, отговарящи на 
стандартите на страната. 
Възрастта, след която на децата е раз-
решено да пътуват с колан, а не в стол-
че или седалка, е различна в различните 
страни, затова следва да сте наясно 
с изискванията във вашата страна и 
страната на пребиваване. 
Седалка, столче или друга обезопаси-
телна система за деца, следва да бъде 
поставена правилно на задната седал-
ка на автомобила. Винаги използвайте 
познати предпазни системи, отгова-
рящи на стандартите във вашата 
държава.

Детски обезопасителни системи (CRS)
Бебета или малки деца трябва да бъ-
дат превозвани в столчета, правилно 
поставени на задната седалка на ав-
томобила, с лице напред или назад, в 
зависимост от модела. Запознайте се 
с инструкциите за монтаж, предоста-
вени от производителя на съответ-
ния продукт. 
WARNIN

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• При монтиране и последваща упо-

треба, следвайте инструкциите 
на производителя. 

• Винаги закопчавайте детето пра-
вилно.

• Не използвайте бебешки кошчета 
или столчета, които се закачат за 
седалката, тъй като може да не 
осигуряват необходимата защи-
та. 

• В случай на инцидент ви съветва-
ме да проверите детското стол-
че/седалка, коланите, опорната 
котва и фиксаторите ISOFIX при 
оторизиран дилър на марката 
HYUNDAI.

ОБЕЗОПАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ДЕЦА (CRS)



2-39

2

Систем
а за безопасност във ваш

ия автом
обил

Избор на система за безопасност 
При избор на детско столче или се-
далка, винаги обръщайте внимание на 
следното: 
• Избраната система трябва да има 

етикет, удостоверяващ, че отгова-
ря на всички изисквания и стандар-
ти във вашата страна.

 Детска седалка или столче могат да 
бъдат монтирани, само ако отгова-
рят на изикванията на стандарти-
те ECE-R44 или ECE-R129A. 

• Изберете система, подходяща за 
възрастта и височината на вашето 
дете. 

 Тази информация е отбелязана на 
етикета или инструкциите за упо-
треба. 

 Дали избраната система съответ-
ства на седалките на автомобила, 
следва да се информирате на стр. 
2-46, 2-49 и 2-50 от раздел „Системи 
за безопасност.“

• Изберете система, подходяща за 
вашия автомобил. 

• Запознайте се и съблюдавайте ин-
струкциите за употреба. 

Видове детски системи  
за безопасност
Има три основни вида детски столче-
та и детски седалки:
С лице напред, с лице назад и седалки за 
по-големи деца.
Те са класифицирани според възрастта, 
височината и теглото на децата. 
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Selecting a Child Restraint
System (CRS) 
When selecting a Child Restraint
System for your child, always:
• Make sure the Child Restraint

System has a label certifying that it
meets applicable Safety Standards
of your country.
A Child Restraint System may only
be installed if it was approved in
accordance with the requirements of
ECE-R44 or ECE-R129.

• Select a Child Restraint System
based on your child’s height and
weight. The required label or the
instructions for use typically pro-
vide this information.
For the suitability of Child Restraint
Systems on the vehicle's seating
positions, please refer to the instal-
lation tables on pages 2-46, 2-49
and 2-50.

• Select a Child Restraint System
that fits the vehicle seating position
where it will be used.

• Read and comply with the warn-
ings and instructions for installation
and use provided with the Child
Restraint System.

Child Restraint System types 
There are three main types of Child
Restraint Systems: rearward-facing,
forward-facing and booster Child
Restraint Systems.
They are classified according to the
child’s age, height and weight.

Rearward-facing Child Restraint
System
A rearward-facing Child Restraint
System provides restraint with the
seating surface against the back of
the child. The harness system holds
the child in place, and in an accident,
acts to keep the child positioned in the
Child Restraint Systems and reduce
the stress to the fragile neck and spinal
cord.

OLMB033041

TLe Eng 2 .qxp  6/18/2015  6:16 PM  Page 39

Детски системи с лице назад 
Този тип столчета се поставят с гръб 
към облегалката на предната седалка. 
Самото кошче придържа детето на 
място и в случай на инцидент смекча-
ва натиска върху врата и гръбначния 
стълб на детето и не му позволява да 
промени позицията на тялото си. 
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Всички деца под 1 година трябва да се 
возят в кошчета с лице назад. 
Има различни видове столчета и ко-
шчета: кошчетата, които са само 
за деца до 1 г. могат единствено да 
бъдат поставяни с лице назад. Такива, 
чиято позиция може да бъде променяна 
или такива, които са 3 в 1 с по-висок ди-
апазон на височина и обем, което поз-
волява те да бъдат използвани с лице 
назад за по-дълъг период от време.
Използвайте кошчета или столчета с 
лице назад, докато височината и те-
глото на детето го позволяват. 
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All children under the age of one year
must always ride in a rearward-facing
Child Restraint System. There are dif-
ferent types of rearward-facing Child
Restraint Systems: infant-only Child
Restraint Systems can only be used
rearward-facing. Convertible and 3-in-
1 Child Restraint Systems typically
have higher height and weight limits
for the rearward-facing position, allow-
ing you to keep your child rearward-
facing for a longer period of time.
Keep using Child Restraint Systems
in the rearward-facing position as long
as children fit within the height and
weight limits allowed by the Child
Restraint System's manufacturer.

Forward-facing Child Restraint
System
A forward-facing Child Restraint System
provides restraint for the child’s body
with a harness. Keep children in a for-
ward-facing Child Restraint System
with a harness until they reach the
top height or weight limit allowed by
your Child Restraint System’s manu-
facturer.
Once your child outgrows the forward-
facing Child Restraint System, your
child is ready for a booster seat.

Booster seats 
A booster seat is a Child Restraint
System designed to improve the fit of
the vehicle’s seat belt system. A boost-
er seat positions the seat belt so that it
fits properly over the stronger parts of
your child’s body. Keep your children in
booster seats until they are big
enough to fit in a seat belt properly.
For a seat belt to fit properly, the lap
belt must lie comfortable across the
upper thighs, not the stomach. The
shoulder belt should lie comfortable
across the shoulder and chest and
not across the neck or face. Children
under age 13 must always be proper-
ly restrained to minimize the risk of
injury in an accident, sudden stop or
sudden maneuver.

OLF034033
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Седалки и детски столчета с лице напред 

Столчетата с лице напред са изклю-
чително благонадеждни. Возете дете-
то в такова столче до достигане на 
максимална височина и тегло според 
описаните от производителя. След 
като детето е по-голямо от предпи-
санията, следва да се вози на седалка. 

Седалки
Седалките се използват, за да може 
коланът да прилегне на детето. Бла-
годарение на седалката, коланът се по-
зиционира по правилен начин. Децата 
следва да използват седалка, докато не 
са достатъчно големи за колан. 
За да бъде поставен колана правилно, 
той трябва да преминава през горна-
та част на бедрата, не през корема. 
Горната презрамка на колана трябва 
да преминава през рамото и гръдния 
кош, не през врата или лицето. Деца 
под 13 години трябва винаги да са с 
правилно поставен колан, за да се ми-
нимизира риска от нараняване в случай 
на инцидент, внезапно спиране или 
непредвидена маневра. 
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Поставяне на детски обезопасителни 
системи (CRS)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Преди да поставите детска седалка/
столче винаги: 
Запознайте се и следвайте указания-
та на производителя на съответно-
то столче/седалка. Неспазването или 
неточното следване на указанията 
на производителя увеличават риска 
от СЕРИОЗНИ НАРАНЯВАНИЯ или 
ФАТАЛНИ ПОСЛЕДИЦИ, в случай на 
инцидент.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако подглавникът възпрепятства 
правилното поставяне на детското 
столче/седалка, той следва да бъде 
демонтиран или пренастроен.

След избирането на подходящо столче/
седалка трябва да се спазят три ос-
новни стъпки за правилно поставяне 
на столчето.
• Правилно поставяне на столчето/
седалката в автомобила 
Всички седалки/столчета се прикрепят 
за седалката на автомобила посред-
ством долната презрамка на колана, 
с или ISOFIX опорна котва и/или ISOFIX 
фиксатори/или опорен крак.

• Уверете се, че столчето/седалката е 
здраво прикрепена към седалката 
След поставянето на столчето се 
уверете, че е добре закрепено към 
седалката, като го бутнете напред и 
назад, след което нагоре-надолу, за да 
се убедите, че е здраво захванато за се-
далката. Седалка или столче, което се 
прикрепя към седалката чрез долната 
презрамка на предпазния колан, трябва 
да бъде възможно най-здраво закрепено, 
разбира се следва да се очакват и леки 
поклащания. При поставяне на детско 
столче/седалка трябва да се регулират, 
както седалката, така и облегалката.
(нагоре-надолу, напред и назад), за да 
може да бъде осигурен максимален 
комфорт на детето.

• Обезопасяване на детето в детското 
столче/седалка 
Уверете се, че коланите са правилно 
поставени и захванати, според указа-
нията на производителя.

 ВНИМАНИЕ
Детското столче/седалка могат 
много да се нагреят, ако са изложени 
на слънце. За да предпазите детето 
от изгаряния, винаги проверявайте 
държачите и металните части на 
колана, преди да поставите детето 
в столчето.
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Фиксиране на детско столче/седалка
със системата „ISOFIX” и със 
системата „закотвяне с горен 
ремък” (ако са оборудвани такива).

ISOFIX системата държи столчето/
детската седалка по време на движение 
на автомобила и в случай на инцидент. 
Системата е разработена с цел улесня-
ване инсталирането на детски седалки 
и столчета, както и намаляването на 
вероятността те да бъдат неправил-
но инсталирани. Системата ISOFIX се 
захваща посредством точки на зах-
ващане т.нар. котви, разположени на 
седалката на автомобила и фиксатори, 
инсталирани на самото детско столче. 
При системата ISOFIX не е необходимо 
да използвате колан, за да прикрепите 
столчето към седалката.
ISOFIX котвите представляват ме-
тални опори, вградени в самия автомо-
бил. Има две котви за всяка ISOFIX по-
зиция, които спомагат за инсталиране 
на столче с по-ниско разположени халки.
За да използвате ISOFIX системата, 
трябва да имате столче със специални 
държачи.

Производителят на столчето ще ви 
предостави необходимите инструк-
ции, затова как следва да инстали-
рате столчето и да го захването за 
котвите. 
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ISOFIX anchorage and top-teth-
er anchorage (ISOFIX anchorage
system) for children 
The ISOFIX system holds a Child
Restraint System during driving and in
an accident.This system is designed to
make installation of the Child Restraint
System easier and reduce the possi-
bility of improperly installing your
Child Restraint System. The ISOFIX
system uses anchors in the vehicle
and attachments on the Child
Restraint System. The ISOFIX sys-
tem eliminates the need to use seat
belts to secure the Child Restraint
System to the rear seats.
ISOFIX anchorages are metal bars
built into the vehicle. There are two
lower anchors for each ISOFIX seat-
ing position that will accommodate a
Child Restraint System with lower
attachments.

To use the ISOFIX system in your vehi-
cle, you must have a Child Restraint
System with ISOFIX attachments.
The Child Restraint System manu-
facturer will provide you with instruc-
tions on how to use the Child
Restraint System with its attach-
ments for the ISOFIX anchorages.

ISOFIX anchorages have been pro-
vided in the left and right outboard
rear seating positions. Their locations
are shown in the illustration.

OLM039035

TLe Eng 2 .qxp  6/18/2015  6:16 PM  Page 42

ISOFIX куките се намират от дясно 
или от ляво между облегалката и се-
далката на автомобилната седалка. 
Тяхното разположение е показано на 
фигурата.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не се опитвайте да инсталирате 
детско столче чрез системата за 
захващане.
ISOFIX в средата на задната седалка. 
Няма халки за тази седалка. Ако из-
ползвате халките, за да поставите 
столчето в средата на задната се-
далка, рискувате те да се повредят.
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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.

Do not attempt to install a Child
Restraint System using ISOFIX
anchorages in the rear center
seating position. There are no
ISOFIX anchorages provided for
this seat. Using the outboard seat
anchorages, for the CRS installa-
tion on the rear center seating
position, can damage the anchor-
ages.

WARNING  

OTLE035036

ISOFIX Anchorage
Position Indicator

ISOFIX Anchorage
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ISOFIX халките са разположени между 
седалката и облегалката на задната 
седалка в ляво и дясно и са обозначени 
със съответния символ .
ISOFIX куките се изваждат от столче-
то за кола посредством специалните 
плъзгачи отстрани.

Обезопасяване на детско столче чрез 
системата ISOFIX
За да инсталирате детско столче i-раз-
мер или столче чрез системата ISOFIX:
1. Преместете държача на колан в 

страни от ISOFIX халките за зах-
ващане.

2. Преместете всякакви други пред-
мети, които биха попречили на 
правилното закрепяне на седалката 
към халките. 

3. Поставете столчето на задната 
седалка, след което прекрепете 
халките към куките, следвайки ука-
занията на производителя.

4. Следвайте внимателно указанията 
на производителя при инсталира-
нето на столчето, посредством 
системата за захващане ISOFIX.

Детското столчеWARNIN
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вземете под внимание следните 
мерки за безопасност, когато използ-
вате системата ISOFIX:
• Запознайте се и следвайте указа-

нията на производителя на дет-
ското столче/седалка. 

• За да не позволите на детето да 
достигне до предпазния колан или 
държач, закопчайте коланите и ги 
поставете зад детето. Има опас-
ност от задушаване, ако детето 
увие колана около врата си и той 
се затегне.

• НИКОГА не инсталирайте повече 
от едно столче към една халка, в 
противен случай халката може да 
се разхлаби или счупи.

(Продължение) 

(Продължение)
• Винаги проверявайте ISOFIX сис-

темата след инцидент при отори-
зиран представител на марката. 
Инцидентът може да повреди 
системата и в последствие дет-
ското столче да не бъде добре 
обезопасено. 

Инсталиране на детско столче чрез 
опорна котва 
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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.

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.

(Continued)

(Continued)
• 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  

OTLE035087
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Опорните котви са разположени на 
гърба на облегалките. 
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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.

OTLE035035

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  
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1. Прекарайте презрамката на опор-
ната котва над облегалката. За 
да поставите правилно опорната 
котва, следвайте инструкциите на 
производителя. 

2. Свържете опорната котва с опор-
ната халка, след което затегнете 
презрамката на опорната котва, 
следвайки инструкциите на произ-
водителя, за да захванете здраво 
столчето към задната седалка.

 ВНИМАНИЕ
Вземете под внимание следните мер-
ки за безопасност при поставяне на 
опорната котва:
• Запознайте се и следвайте ин-

струкциите на производителя 
при поставянето на детското 
столче. 

• НИКОГА не инсталирайте повече 
от едно столче към опорната 
котва на системата ISOFIX. Това 
може да разхлаби или счупи халки-
те. 

• Не закрепяйте халката към нищо 
освен към опорната котва. Може 
да не функционира правилно, ако е 
прикрепена към нещо друго.

• Халките са проектирани по начин, 
позволяващ им да устоят на на-
товарване, оказано единствено 
и само от правилно поставе-
но детско столче. При никакви 
обстоятелства не трябва да 
бъдат използвани за колани за 
възрастни или за закопчането на 
други предмети или оборудване 
към автомобила.
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Какви предпазни системи за деца са подходящи за положенията за фиксиране ISOFIX -  
за Европа според изискванията на ЕСЕ

Тегло Клас на размера Начин на фиксиране

Положения ISOFIX на автомобила

Седалка на предния
пътник

Външно задно 
място 

(от страната на 
шофьора)

Външно задно 
място  

(от страната на 
предния пътник)

Централно задно 
място

Портбебе V ISO/L1 - X X -

G ISO/L2 - X X -

0: 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: От 9 до 18 кг
D ISO/R2 - IL IL -

C ISO/R3 - IL IL -

B ISO/F2 - IUF+IL IUF+IL -

B1   ISO/F2X - IUF+IL IUF+IL -

A ISOF3 - IUF+IL IUF+IL -

IUF = Мястото е подходящо за обърнати напред предпазни системи за 
деца ISOFIX от универсалната категория, одобрена за използване за 
тази тегловна група.

IL = Мястото е подходящо за конкретни предпазни системи за деца ISOFIX, 
които са посочени в приложения списък. Тези предпазни системи за 
деца ISOFIX са от категориите: „конкретен автомобил”, „ограничено 
използване” или „полууниверсална”.

Х = Мястото ISOFIX не е подходящо за предпазна система за деца ISOFIX 
в тази тегловна група и/или за този клас размери на детето.

* И двете категории ISO/R2 и ISO/R3 са подходящи за монтиране само 
при най-предно положение на седалката за предния пътник.

* Класове на размера и начини на фиксиране ISOFIX на предпазните сис-
теми за деца.

А - ISO/F3: Обърната напред предпазна система за деца от 1 до 2 години с 
нормална височина (височина 720 мм).

В - ISO/F2: Обърната напред предпазна система за деца от 1 до 2 години с 
намалена височина (височина 650 мм).

В1 - ISO/F2X: Обърната напред предпазна система за деца с намалена височи-
на, втора версия на оформяне на задната повърхност (височина 650 мм).

С - ISO/R3: Пълноразмерна обърната назад предпазна система за деца от 
1 до 2 години.

D - ISO/R2: Обърната назад предпазна система за деца от 1 до 2 години с 
намалени размери.

Е - ISO/R1: Обърната назад предпазна система за деца на бебешка възраст.
F - ISO/L1: Лява странична предпазна система за деца (порт-бебе).
G - ISO/L2: Дясна странична предпазна система за деца (порт-бебе).
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Обезопасяване на детско столче чрез 
предпазен колан с поясно/раменна част
Ако не използвате системата ISOFIX,
детското столче следва да бъде зах-
ванато за седалката посредством 
долният предпазен колан. 
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Securing a Child Restraint
System with  a lap/shoulder belt
When not using the ISOFIX system,
all Child Restraint Systems must be
secured to a rear seat with the lap
part of a lap/shoulder belt.

Installing a  Child Restraint System
with a lap/shoulder belt 
To install a Child Restraint System
on the rear seats, do the following:
1. Place the Child Restraint System

on a rear seat and route the lap/
shoulder belt around or through the
Child Restraint System, following
the Child Restraint System manu-
facturer’s instructions.
Make sure the seat belt webbing is
not twisted.

Information 
When using the rear center seat belt,
you should also refer to the “3-point
Rear Center Seat Belt” in this chapter.

i

OLMB033044
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Инсталиране на детско столче, посред-
ством предпазния колан

За да инсталирате детско столче на 
задната седалка на автомобила, напра-
вете следното: 
1. Поставете столчето на задната 

седалка и прекарайте колана през 
или около столчето, следвайки ин-
струкциите на производителя на 
детското столче. 

 Уверете се, че коланът не е усукан. 

i  Информация
Когато използвате средния триточков колан, 
следва да обърнете внимание на информаци-
ята в раздел “3-точков заден среден колан“. 
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2. Fasten the lap/shoulder belt latch
into the buckle. Listen for the dis-
tinct “click” sound.

Information
Position the release button so that it is
easy to access in case of an emergency.

3. Remove as much slack from the
belt as possible by pushing down
on the Child Restraint System while
feeding the shoulder belt back into
the retractor.

4. Push and pull on the Child Restraint
System to confirm that the seat belt
is holding it firmly in place.

If your Child Restraint System manu-
facturer recommends the use of a
top-tether with the lap/shoulder belt,
see page 2-45.

To remove the Child Restraint System,
press the release button on the buckle
and then pull the lap/shoulder belt out
of the Child Restraint System and
allow the seat belt to retract fully.

i

OLMB033045 OLMB033046
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2. Поставете металната пластина в 
държача и се уверете, че при поста-
вянето чувате щракване. 

i  Информация
Поставете бутона на държача така, 
че в случай на спешна ситуация да мо-
жете да го натиснете. 
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2. Fasten the lap/shoulder belt latch
into the buckle. Listen for the dis-
tinct “click” sound.

Information
Position the release button so that it is
easy to access in case of an emergency.

3. Remove as much slack from the
belt as possible by pushing down
on the Child Restraint System while
feeding the shoulder belt back into
the retractor.

4. Push and pull on the Child Restraint
System to confirm that the seat belt
is holding it firmly in place.

If your Child Restraint System manu-
facturer recommends the use of a
top-tether with the lap/shoulder belt,
see page 2-45.

To remove the Child Restraint System,
press the release button on the buckle
and then pull the lap/shoulder belt out
of the Child Restraint System and
allow the seat belt to retract fully.

i

OLMB033045 OLMB033046
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3. Постарайте се коланът да е макси-
мално опънат и да няма хлабини. 

4. Бутнете или дръпнете детското 
столче, за да се уверите, че е здраво 
закрепено за седалката. 

Ако производителят на столчето пре-
поръчва да използвате опорна котва с 
колан, обърнете внимание на информа-
цията на стр. 2-45.

За да освободите столчето, натисне-
те копчето, освобождаващо държача 
на колана, след което издърпайте ко-
лана от столчето и оставете колана 
да се прибере напълно автоматично. 
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Кои места са подходящи за поставяне на предпазни системи за деца от универсалната категория, когато се използва 
предпазният колан според ECE стандарта?

Тегло

                                     Място на сядане

Седалка на предния
пътник

Задни седалки

Външно задно 
място (от 

страната на 
шофьора)

Централно задно 
място

(3-точков колан)

Външно задно 
място (от 

страната на 
предния пътник)

Група 0
0 до 9 месеца

до 10 кг U* U U U

Група 0+
0 до 2 години

до 13 кг U* U U U

Група 1
от 9 месеца до 4 г.

от 9 до 18 кг U* U U U

Група 2
от 15 до 25 кг

от 15 до 25 кг U* U U U

Група 3
от 22 до 36 кг

от 22 до 36 кг U* U U U

U: Мястото е подходящо за предпазни системи за деца от „уни-
версалната” категория, одобрена за използване за тази тегловна 
група.

U*: Мястото е подходящо за предпазни системи за деца от „уни-
версалната” категория, одобрена за използване за тази тегловна 
група. Облегалка на седалката: в най-изправеното положение.
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Обезопасителна система I-Размер в съответствие с изискванията на ЕСЕ

Тегло

                                     Място на сядане

Седалка на 
предния
пътник

                           Задни седалки

Външно задно място 
(от страната на 

шофьора)

Централно задно 
място

(3-точков колан)

Външно задно място 
(от страната на 
предния пътник)

Обезопасителна система I-Размер X i-U X i-U

i-U : Място, подходящо за обезопасителна система i-размер, категория „универсал, поставяне: с лице напред, с лице назад.
i-UF : Място, подходящо за обезопасителна система i-размер, категория „универсал, поставяне: с лице напред.
X : Мястото не е подходящо за обезопасителна система i-размер, категория „универсал“. 
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ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА – ДОПЪЛНИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Въздушна възглавница на водача 
2. Въздушна възглавница на пътника*
3. Странична въздушна възглавница*
4. Въздушна възглавница тип завеса*
5. Предна въздушна възглавница на 
пътника с превключвател за активи-
ране и деактивиране 
* : ако е включено в оборудването.

Реалните въздушни възглавници, с които е оборудван автомобилът, могат да се различават от тези, изобразени на картинката. 
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AIR BAG - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM  

OTLE035037/OTLE035081
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. Front passenger air bag ON/OFF
switch*

* : if equipped
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Автомобилът е оборудван с допъл-
нителна система от въздушни въз-
главници за водача и пътника до него. 
Предназначението на предните въз-
главници е да допълват 3-точковите 
колани. За да могат тези възглавници 
да предпазят пътниците, те винаги 
трябва да са с колани. Може сериозно 
да пострадате или загинете при ин-
цидент, ако не сте с поставен колан. 
Въздушните възглавници допълват 
функцията на коланите, но не могат 
да ги заместят. Освен това те не се 
активират при всеки удар. В някои слу-
чаи коланът е единствената защита.

 ВНИМАНИЕ
ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ – ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ВИНАГИ използвайте детско столче, при всяко пътуване, всеки път, за всеки! 
Дори и при активиране на въздушните възглавници може да бъдете сериозно 
ранени, ако не сте с колан или той не е правилно поставен. 

НИКОГА не монтирайте детско столче или седалка на предната седалка, освен 
ако въздушната възглавница не е деактивирана. 

Активираната въздушна възглавница може силно да удари бебето или дете-
то, причинявайки сериозни наранявания. 

ABC – Винаги поставяйте колан на дете под 13 години и го возете на задната 
седалка. Това е най-безопасното място без значение от възрастта на детето.

Ако се налага дете над 13 години да се вози на предната седалка на автомо-
била, то трябва да е с колан и седалката да е изтеглена максимално назад. 

Всички пътници трябва да се седнали и с изправени седалки, с поставен 
предпазен колан, разположени в средата на седалката, краката комфортно 
опънати напред и стъпалата на пода, до момента на паркиране и изгасяне на 
автомобила. Ако някой пътник не е заел правилна поза, в случай на инцидент 
въздушната възглавница може силно да го удари, което да доведе до фатални 
последствия или сериозни наранявания.

Водачът, както и пътниците не трябва да седи или да се навежда напред в 
непосредствена близост до въздушните възглавници или към вратата или 
централната конзола. Изтеглете седалката максимално далеч от въздушната 
възглавница, запазвайки контрол над автомобила. 

WARNING
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Къде са въздушните възглавници?
Въздушните възглавници на водача 
и пътника до него (ако са включени в 
оборудването)
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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.

• 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 should be placed
over or near the air bag mod-
ules on the steering wheel,
instrument panel, 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.

WARNING  

OTL035038

OTL035039

� Passenger’s front air bag

� Driver’s front air bag
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Вашият автомобил е оборудван с до-
пълнетелна система за безопасност 
Supplemental Restraint System, както 
и колани на седалката на пътника и 
водача. 
SRS системата се състои от 2 въздуш-
ни възглавници, разположени в средата 
на волана и отстрани над жабката. 
Въздушните възглавници са обозначе-
ни с надпис “AIR BAG”.
Предназначението на тази система е 
да осигури допълнетелна сигурност на 
водача и пътника при силен челен удар. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от наранявания 
или фатални последици от активи-
рането на предните въздушни въз-
главници, вземете предвид следните 
мерки за безопасност: 
• Коланите трябва да се слагат 

винаги, за да бъдат пътниците в 
правилната поза. 

• Изтеглете седалката си макси-
мално назад, запазвайки контрол 
върху автомобила. 

• Никога не се навеждайте към вра-
тата или централната конзола. 

• Не позволявайте на пътника до 
вас да качва краката си на табло-
то. 

• Предмети в близост до въздушни-
те възглавници не бива да бъдат 
поставяни, тъй като в случай на 
инцидент и активиране, възглав-
ниците ще причинят сериозни 
инциденти. 
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Safety system of your vehicle

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.

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

OTLE035081 OTLE035086 OTLE035085
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Превключвател за активиране и деактиви-
ране на предната въздушна възгланица на 
пътника (ако е включена в оборудването)

Предназначението на този превключ-
вател е да може въздушната възглав-
ница да се деактивира при транспор-
тиране на пътници, които са изложени 
на голям риск от нараняване поради 
възрастта или здравословното им 
състояние, в случай на нейното акти-
виране. 
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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.

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

OTLE035081 OTLE035086 OTLE035085
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За да деактивирате въздушната въз-
главница: 
Поставете ключа или подобен назъбен 
уред в ключалката на превключвателя 
и завъртете ключа на позиция OFF - из-
ключено. Индикаторът ( ), показващ, 
че въздушната възглавница е деакти-
вирана, ще се задейства и ще свети до 
момента на активирането й. 
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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.

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

OTLE035081 OTLE035086 OTLE035085
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За да активиране въздушната възглав-
ница: 
Поставете ключа или подобен назъбен 
в ключалката на суич-бутона и завър-
тете ключа на позиция ON – включено.
Индикаторът ( ), показващ, че въз-
душната възглавница е активирана, 
ще се задейства и ще свети в продъл-
жение на 60 сек. 

i  Информация
Индикаторът за ON-активиране/OFF-деак-
тивиране на въздушната въглавница свети в 
продължение на 4 сек. след като автомобилът 
е на контакт.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не позволявайте на възрас-
тен пътник да се вози на предната 
седалка, когато индикаторът на 
въздушната възглавница показва, 
че е изключен. В случай на инцидент 
въздушната възглавница няма да се 
активира, ако индикаторът свети. 
В такъв случай или активирайте 
възглавницата, или преместете 
пътника на задната седалка. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Какво да очаквате, ако превключва-
телят за активиране и деактивира-
не на възглавницата не функционира 
правилно:
• Индикаторът за въздушната въз-

главница на таблото ще светне.
• Индикаторът за деактивиране 

OFF на възглавницата няма да 
бъде активен, а индикаторът за 
активиране ще се включва и из-
ключва през 60 сек.  

 Въздушната възглавница на път-
ника ще се активира при сбъсък, 
дори и ако превключвателят е на 
позиция OFF изключен. 

• Препоръчваме ви да прегледате 
превключвателя за активиране и 
деактивиране на възглавниците, 
както и SRS системата на ав-
томобила при оторизиран дилър 
на марката HYUNDAI, колкото е 
възможно по-бързо.

Странични въздушни възглавници (ако 
са включени в оборудването)
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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.

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  

OTL035040

OTL035041
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Вашият автомобил е оборудван със 
странични въздушни възглавници на 
всяка предна седалка. Предназначение-
то на въздушната възглавница е да 
осигури на водача и пътника до него 
допълнителна защита.
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Въздушните възглавници са проек-
тирани така, че да се активират при 
страничен удар в зависимост от си-
лата, ъгъла, скоростта и точката на 
удар. 
Страничните въздушни възглавници 
са програмирани да се активират в 
случай, че автомобилът се преобърне и 
това е регистрирано от сензорорите 
(ако в оборудването е включен такъв 
сензор).
Въздушните възглавиници са проекти-
рани така, че да не се активират при 
всеки страничен удар или преобръщане 
на автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от сериозни 
наранявания или фатални последици 
от активирането на въздушните 
възглавници, вземете под внимание 
следните предпазни мерки.
• Винаги носете колан, както вие, 

така и пътниците.
• Не позволявайте на пътниците 

да се навеждат през стъклата, 
да слагат ръцете си на вратата, 
да протягат ръце през прозореца 
или да поставят предмети между 
вратите и седалките. 

• Дръжте волана на 9 и 3 часа, за да 
минимизирате риска от нараня-
вания в областта на горната и 
долната част на ръцете.  

• Не използвайте допълнителни 
калъфки за възглавниците, това 
може да окаже въздействие върху 
ефективността им. 

(Продължение)

(Продължение)
• Не поставяйте предмети върху 

местата обозначени със знак „въз-
душна възглавница“ или между 
възглавницата и вас.

• Не поставяйте предмети между 
вратата и седалката, могат се-
риозно да ви наранят при акти-
виране на страничната въздушна 
възглавница.

• Не поставяйте и никакви аксесо-
ари в близост или на местата, 
определени за въздушните въз-
главници. 

• Не оказвайте натиск върху врата-
та, когато двигателят е запален, 
тъй като това може да активира 
страничните възглавници. 

• Ако седалката или калъфката на 
седалката е била повредена, ви 
препоръчваме да се обърнете към 
оторизиран сервиз на HYUNDAI.
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Въздушни възлгавници тип „завеса“ 
(ако са включени в оборудването)
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Curtain air bags (if equipped) 

Curtain air bags are located along
both sides of the roof rails above the
front and rear doors.

They are designed to help protect the
heads of the front seat occupants
and the rear outboard seat occupants
in certain side impact collisions.
The curtain air bags are designed to
deploy during certain side impact
collisions, depending on the crash
severity, angle, speed and impact.
The curtain air bags on both sides of the
vehicle are designed to deploy when a
rollover is detected by a rollover sensor.
(if equipped with rollover sensor)
The curtain air bags are not designed
to deploy in all side impact or rollover
situations.

OTLE035042

OTLE035043

To reduce the risk of serious
injury or death from an inflating
curtain air bags, take the follow-
ing precautions:
• All seat occupants must wear

seat belts at all times to help
keep occupants positioned
properly.

• Properly secure Child Restraint
System as far away from the
door as possible.

• 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.

• Do not open or repair the side
curtain air bags.

WARNING  
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Те се намират по протежение на рел-
сите на покрива над предните и задни 
врати. 

Тяхното предназначение е да предпа-
зят главите на пътниците и водача, 
както и  в страни, в случай на удар. 
Въздушните възглавници тип „за-
веса“ са разработени така, че да се 
отварят при определени странични 
удари, в зависимост от силата, ско-
ростта, ъгъла и мястото на удара. И 
двете възглавници би следвало да се 
активират в случай на преобръщане 
на автомобила, когато това е било 
отчетено и от съответния датчик 
(ако такъв е включен в оборудването). 
Въздушните възглавници тип „завеса“ 
не са предвидени да се активират при 
всеки удар.

 ВНИМАНИЕ
За да намалите риска от сериозни 
наранявания или фатални последици, 
следва да предприемете следните 
мерки за безопасност: 
• Всички пътници, както и водача, 

следва да бъдат винаги с поставен 
колан.

• Поставете детското столче въз-
можно най-далеч. 

• Не позволявайте на пътниците да 
се навеждат напред през вратите, 
да протягат ръцете си извън про-
зорците, да слагат ръцете си по 
вратата или да поставят предме-
ти между вратите и седалките. 

• Не отваряйте и не се опитвайте 
сами да поправяте страничните 
въздушни възглавници. 
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Как функционират въздушните 
възглавници? 
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Safety system of your vehicle

How does the air bags system
operate? 

The SRS consists of the following
components:
(1) Driver's front air bag module
(2) Passenger's front air bag module
(3) Side air bag modules
(4) Curtain air bag modules
(5) Retractor pre-tensioner assem-

blies
(6) Air bag warning light
(7) SRS control module (SRSCM)/

Rollover sensor 
(8) Front impact sensors

(9) Side impact sensors
(10) Side pressure sensors
(11) Emergency Fastening Device

(EFD)
(12) Passenger’s front air bag OFF

indicator (front passenger's
seat only)

(13) Passenger’s front air bag
ON/OFF switch

The SRSCM continually monitors all
SRS components while the ignition
switch is ON to determine if a crash
impact is severe enough to require
air bag deployment or pre-tensioner
seat belt deployment.

SRS warning light

The SRS (Supplement Restraint
System) air bag warning light on the
instrument panel displays the air bag
symbol depicted in the illustration.The
system checks the air bag electrical
system for malfunctions.The light indi-
cates that there is a potential problem
with your air bag system, which could
include your side and/or curtain air
bags used for rollover protection (if
equipped with rollover sensor).

OTLE035089/Q
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SRS системата се състои от следните 
компоненти:
(1) Модул предна въздушна възглавни-

ца за водача 
(2) Модул предна въздушна възглавни-

ца за пътника 
(3) Модул – странични въздушни въз-

главници 
(4) Модул – странични възглавници 

тип „завеса“ 
(5) Възли за предварително натягане 

от ретрактора
(6) Индикатор за въздушната въз-

главница

(7) Управляващ модул за системата 
SRS (SRSCM)

(8) Предни сензори при удар
(9) Странични сензори при удар
(10) Странични сензори за натиск
(11) Котва на възела на преобтегача 

Emergency Fastening Device (EFD)
(12) OFF Индикатор - за деактивиране 

на предната въздушна възглавни-
ца на пътника (само за предната 
въздушна възглавница на пътника) 

(13) Превключвател за активиране и 
деактивиране на предната въз-
душна възглавница

 
SRSCM системата наблюдава всеки 
един от компонентите, когато авто-
мобилът е на контакт, за да определи, 
дали даден удар е достатъчно силен, за 
да се активират въздушните възглав-
ници, както и обтегачите на колана.

Светлинен SRS индикатор 
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seat belt deployment.
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symbol depicted in the illustration.The
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include your side and/or curtain air
bags used for rollover protection (if
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OTLE035089/Q
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SRS (Supplement Restraint System) свет-
линният индикатор на приборното 
табло показва символа, изобразен на 
графиката. Системата проверява дали 
възглавниците са в ел. неизправност. 
Системата ви уведомява, в случай че 
има проблем с вашите въздушни въз-
главници, което може да се отнася и за 
страничните и/или тези тип “завеса“, 
които се активират в случай на преоб-
ръщане на автомобила (ако са включени 
в оборудването).
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 ВНИМАНИЕ
Ако вашата  SRS система не функ-
ционира правилно, въздушната въз-
главница може и да не се активира 
правилно при инцидент, което увели-
чава риска от сериозни или фатални 
наранявания. 
Ако някоя от следните ситуации 
настъпи, това означава, че вашата 
система не е в изправност: 
• Светлината не се включва за около 

6 сек. когато автомобилът е на 
контакт. 

• Светлината продължава да свети, 
след като са минали първоначални-
те 6 сек.

• Светлината се самосветва, дока-
то автомобилът е в движение. 

• Светлината мига, докато авто-
мобилът е в движение. 

Препоръчваме вие да се обърнете 
към оторизиран дилър на марката 
HYUNDAI при настъпване на някоя от 
тези ситуации. 

В случай на умерен до силен сблъсък, сен-
зорите на автомобила ще отчетът 
резкия спад в скоростта. Ако спадът е 
много рязък, това ще активира пред-
ните въздушни възглавници в точния 
момент и с необходимата скорост. Те 
осигуряват допълнителна защита на 
водача и пътника. При необходимост 
страничните възглавници оказват 
помощ и защита при странични удари 
или преобръщане на автомобила.
• Въздушните възглавници се активи-

рат единствено, когато автомоби-
лът работи.

• Те се активират при определени 
странични или челни удари, за да 
предпазят пътниците от сериозни 
наранявания.

• Няма точно определена скорост, при 
която възглавниците се активират. 
Като цяло, те се активират въз ос-
нова на силата на удара и посоката. 

Има два фактора, определящи дали сен-
зорите ще задействат активирането 
на въздушните възглавници.
• активирането като цяло зависи от 

множество фактори като скорост, 
ъгъл, съпротивление, както и от 

предметите, в които автомобилът 
се е ударил. Това не са всички факто-
ри.

• Предните въздушни възглавници се 
активират и деактивират за мини-
ти. Почти не е възможно да видите 
как те се активират по време на 
удар. Много по-вероятно е да види-
те деактивираните възглавници 
след удара.

• Като допълнение към активиране-
то, при сериозни странични удари, 
автомобилите оборудвани със 
странични въздушни възглавници и 
сензор за преобръщане на автомо-
била, както и със странични и/или 
възглавници тип “завеса“ ще бъдат 
активирани, ако датчикът отчете 
преобръщане на автомобила. В този 
случай, възглавниците тип завеса 
ще останат надути по-дълго, за да 
предпазят пътниците от пробож-
дане, особено ако саъи с поставени 
колани (ако са включени в оборудва-
нето със сензор за преобръщане на 
автомобила).
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• За да осигурят защита, въздуш-
ните възглавници трябва да се ак-
тивират незабавно. Скоростта на 
отваряне е следствие от краткото 
време, в което възглавницата се на-
дува между пътника и автомобила, 
преди да настъпи пряк контак по 
между им. Скоростта на разгъване 
намалява риска от животозастра-
шаващи наранявания и затова е 
неделима част от конструирането 
на възглавницата. Въпреки това 
високата скорост на активиране 
може да причини и наранявания като 
лицеви фрактури, драскотини или 
счупвания, тъй като скоростта на 
активиране издува възглавницата 
със страшна сила.

• Има дори случаи, при които въздуш-
ната възглавница може да причини 
смърт, най-вече ако пътникът е 
твърдо близо до нея.

Можете сами да намалите риска от 
нараняване от въздушната възглав-
ница, като не седите твърде близо до 
нея. Въздушната възглавница се нуж-
дае от пространство, за да се издуе. 
Препоръчително е водачите да седят 
възможно най-далеч от волана, запаз-
вайки контрол върху автомобила.
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Safety system of your vehicle

• To help provide protection, the air
bags must inflate rapidly.The speed
of air bag inflation is a consequence
of extremely short time in which to
inflate the air bag between the
occupant and the vehicle structures
before the occupant impacts those
structures. This speed of inflation
reduces the risk of serious or life-
threatening injuries and is thus a
necessary part of air bag design.
However, the rapid air bag inflation
can also cause injuries which can
include facial abrasions, bruises
and broken bones because the
inflation speed also causes the air
bags to expand with a great deal of
force.

• There are even circumstances
under which contact with the air
bag can cause fatal injuries, espe-
cially if the occupant is positioned
excessively close to the air bag.

You can take steps to reduce the risk
of being injured by an inflating air
bag. The greatest risk is sitting too
close to the air bag. An air bag needs
space to inflate. It is recommended
that drivers sit as far as possible
between the center of the steering
wheel and the chest while still main-
taining control of the vehicle.

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

OLMB033054

� Driver’s front air bag (1)
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Когато SRSCM системата отчете 
силен удар в предната част на авто-
мобила, това автоматично активира 
предните въздушни възглавници.
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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

To prevent objects from becom-
ing dangerous projectiles when
the passenger's air bag inflates:
• Do not install or place any

objects (drink holder, CD hold-
er, stickers, etc.) on the front
passenger's panel above the
glove box where the passen-
ger's air bag is located.

• Do not install a container of
liquid air freshener near the
instrument cluster or on the
instrument panel surface.

WARNING  
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При включване на въздушната въз-
главница нарочните ръбове, които 
са вградени директно в облицовката 
на централната част на волана и на 
арматурното табло, се отделят под 
налягането на разширяващите се 
въздушни възглавници. Последващото 
отваряне на капаците на волана и на 
арматурното табло позволява пълно 
надуване на въздушните възглавници.
Напълно надутата въздушна възглав-
ница, в комбинация с правилно поставе 
ния предпазен колан, забавя политане-
то на шофьора или на пътника напред, 
с което се намалява рискът от нараня-
ване на главата и на гръдния кош.
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WARNING  
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След пълното надуване въздушната 
възглавница незабавно започва да 
спада, и по този начин позволява на 
шофьора да запази видимостта си на-
пред, и способността си да управлява 
автомобила с волана или да задейства 
другите командни органи на автомо-
била.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Никога не монтирайте или не 

поставяйте каквито и да било 
приспособления, държатели за 
напитки, държатели за касетки, 
стикери и други подобни върху па-
нела на арматурното табло пред 
предния пътник (над жабката), 
когато в автомобила има мон-
тирана въздушна възглавница за 
предния пътник. 

• Когато в купето на автомоби-
ла монтирате флакон с течен 
освежител за въздуха, не поста-
вяйте този флакон в съседство с 
приборното табло или отгоре на 
арматурното табло.
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Какво да очакваме в случай на 
активиране на въздушните 
възглавници
След като страничните и предните 
възглавници се надуят, те веднага 
спадат. 
Въздушните възглавници не пречат на 
видимостта на водача или на способ-
ността му да управлява автомобила. 
Възглавниците тип “завеса“ могат да 
се надуят частично, след активиране.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Възглавниците са проектирани да се 
използват веднъж. След активиране 
на възглавница предприемете след-
ните действия: 
• Отворете прозорците и вратите 

възможно най-бързо, за да огра-
ничите до колкото е възможно 
излагането ви на пушека и прахта, 
които са следствие от активира-
нето. 

• Не пипайте отворите на въздуш-
ните възглавници, тъй като по 
всяка вероятност ще са много 
горещи и има опасност от изга-
ряния. 

(Продължение)

(Продължение)
• Винаги изплаквайте тази част 

от кожата, която е била изложена 
пряко при активирането на въз-
главниците с хладка вода и сапун. 

• Препоръчваме ви да подмените 
възглавниците при оторизиран 
дилър на HYUNDAI веднага след 
като са били активирани.
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Шум и пушек от активираната  
въздушна възглавница
При активиране на възглавниците 
излиза пушек и се чува силен шум. Това 
е абсолютно нормално и резултат 
от задействане на системата. Слeд 
отваряне на възглавниците може 
да имате затруднения с дишането 
поради вдишването на пушека и пра-
хта, но и поради факта, че възглав-
ницата притиска гръдния ви кош към 
седалката. Прахта може да предиз-
вика астматичен пристъп. Ако не се 
чувствате добре след активаране на 
въздушната възгалвница, потърсете 
незабавно специализирана медицинска 
помощ. Въпреки, че прахта и пушекът 
не са токсични, могат да предизвикат 
раздразнение на очите, носа, кожата, 
гърлото. Изплакнете всички части, 
които предизвикват дискомфорт и ако 
симптомите продължат, потърсете 
медицинска помощ.

Никога на инсталирайте детско 
столче на предната седалка до 
водача 
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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 AIRBAG
in front of it, DEATH or SERIOUS
INJURY to the CHILD can occur.

WARNING  
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Никога на инсталирайте детско стол-
че на предната седалка до водача, 
освен ако въздушната възглавница е 
деактивирана.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не използвайте столче с лице 
назад.
Столче, поставено на седалка обезо-
пасена с активна въздушна възглав-
ница, може да причини сериозни, дори 
фатални наранявания на детето. 
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Защо въздушната възглавница не се 
активира при удар? 
При някои инциденти въздушната 
възглавница не се активира. При стра-
ничните удари, втори и трети удар, 
при верижни катастрофи, както и 
катастрофи с ниска скорост. Щетите 
по автомобила са индикатор за удар, 
а не за активирана или деактивирана 
въздушна възглавница.

Сензори на въздушните възглавници 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от неочаквано 
активиране и в последствие сериоз-
ни или фатални наранявания, обър-
нете внимание на следните мерки: 
• Не удрайте и не позволявайте 

други предмети да оказват на-
тиск върху местата, на които са 
поставени въздушните възглав-
ници. 

• Не извършвайте поддръжка на 
сензорите или на местата около 
тях, тъй като без да искате може 
да промените ъгъла им, което да 
доведе до неочаквано активиране 
на въздушната възглавница или до 
неактивирането и в момент на 
нужда.

• Не инсталирайте bumper guards и 
не ги подменяйте с неоригинални, 
тъй като това може отново да 
доведе до неправилно функциони-
ране на въздушните възглавници. 

(Продъжение)

WARNING

(Продължение)
• Сложете превключвателя на по-

зиция LOCK/OFF или ACC, в случай 
че автомобилът бъде теглен от 
друг автомобил, за да предотвра-
тите внезапното активиране на 
възглавниците.

• Препоръчваме всякакви поправки 
по въздушните възглавници да 
бъдат извършвани в оторизирани 
представителства на марката 
HYUNDAI. 
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1. SRS control module

2. Front impact sensor

3. Side pressure sensor (front)

4. Side impact sensor (rear)

OTLE035044/OTL035045/OTLE035046/OTL035047/OTL035048
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1. Управляващ модул за система-
та SRS 
2. Датчик за удар отпред
3. Датчик за страничен натиск 
(отпред)
4. Датчик за страничен удар (от-
зад)
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Условия, при които се активират 
въздушните възглавници 

2-66

Safety system of your vehicle

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.
Also, the side and curtain air bags are
designed to inflate when a rollover is
detected by a rollover sensor. (if
equipped with rollover sensor)
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.

OTL035071

OTL035074

OTL035070

TLe Eng 2 .qxp  6/18/2015  6:18 PM  Page 66

Предните въздушни възглавници

Предните въздушни възглавници са 
разработени да се активират при че-
лен удар, в зависимост от скоростта, 
ъгъла и силата на удара. 
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Safety system of your vehicle

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.
Also, the side and curtain air bags are
designed to inflate when a rollover is
detected by a rollover sensor. (if
equipped with rollover sensor)
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.

OTL035071

OTL035074

OTL035070
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Странични въздушни възглавници и въз-
главници тип „завеса“ 

Те се активират, когато сензорите 
регистрират страничен удар, в зависи-
мост от неговата сила, скорост, ъгъл 
на въздействие. 

Въпреки че предните и странични 
възглавници са предвидени да се акти-
вират при челен удар, те могат да се 
активират и при други удари, ако пред-
ните сензори отчетът достатъчно 
сила. Същото важи и за страничните 
възглавници и тези тип завеса, които 
са проектирани да се активират при 
странични удари, но е възможно да се 
активират и при други, ако сензорите 
регистрират такава необходимост.
Те също следва да се активират и при 
преобръщане на автомобила, отчете-
но от сензорите (в случай че автомо-
билът е оборудван с такива). 
В случай, че шасито на автомобила е 
засегното от множество дупки или не-
равности на пътя, това също може да 
е причина за активирането на въздуш-
ните възглавници. Шофирайте внима-
телно по второстепенни пътища, за 
да избегнете внезапно активиране на 
възглавниците. 
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Условия, при които въздушните 
възглавници не се активират 

2-67

Safety system
 of your vehicle
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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.

OTL035065

OTL035066

OTL035067
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При удар с ниска скорост въздушните 
възглавници може и да не се активи-
рат. Въздушните възглавници са про-
ектирани да не се активират при всеки 
удар, тъй като в някои случаи не могат 
да осигурят допълнителна защита на 
пътниците.

2-67

Safety system
 of your vehicle

2

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.

OTL035065

OTL035066

OTL035067
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Предните въздушни възглавници не се 
активират при удар отзад, тъй като 
при такъв удар пътниците поради 
въздействието от силата на удара се 
изместват назад. Поради това въз-
душните възглавници не биха оказали 
необходимата допълнителна защита. 

2-67

Safety system
 of your vehicle

2

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.

OTL035065

OTL035066

OTL035067
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Предните въздушни възглавници не 
се активират и при странични удари, 
тъй като в този случай пътниците се 
изместват по посока на удара и пора-
ди това, въздушните възглавници не 
биха могли допълнително да защитят 
пътниците. 
Въпреки това и в определени случаи (в 
зависимост от скоростта на автомо-
била, силата и ъгъла на удара) странич-
ните и въздушните възглавници тип 
„завеса“ се активират. 



2-68

Система за безопасност във вашия автомобил

2-68

Safety system of your vehicle

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 
• Vehicles equipped with rollover sensor

The side and curtain air bags may
inflate in a rollover situation, when it is
detected by the rollover sensor.

• Vehicles not equipped with rollover
sensor
The side and/or curtain air bags may
inflate when the vehicle is rolled over
by a side impact collision, if the vehicle
is equipped with side and/or curtain
air bags. 

i

OTL035069 OTL035064 OTL035068
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При удар под определен ъгъл, поради 
силата на въздействие пътниците 
могат да бъдат изпратени в посока, 
в която въздушните възглавници не 
биха могли да окажат допълнителна 
защита и сензорите отчитайки този 
факт, да не ги активират.
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Safety system of your vehicle

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 
• Vehicles equipped with rollover sensor

The side and curtain air bags may
inflate in a rollover situation, when it is
detected by the rollover sensor.

• Vehicles not equipped with rollover
sensor
The side and/or curtain air bags may
inflate when the vehicle is rolled over
by a side impact collision, if the vehicle
is equipped with side and/or curtain
air bags. 

i

OTL035069 OTL035064 OTL035068
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Непосредствено преди самия удар 
шофьорите често прилагат много 
интензивно спиране. Такова интен-
зивно спиране води до понижаване на 
предната част на автомобила, което 
спомага за „потъване” под автомоби-
ли с по-висок пътен просвет. В такива 
ситуации с „потъване на предницата” 
въздушните възглавници могат да не 
се надуят, тъй като силите на отри-
цателното ускорение, които се откри-
ват от датчиците, могат да бъдат 
значително намалени от такива удари 
с „потъване на предницата”.

2-68

Safety system of your vehicle

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 
• Vehicles equipped with rollover sensor

The side and curtain air bags may
inflate in a rollover situation, when it is
detected by the rollover sensor.

• Vehicles not equipped with rollover
sensor
The side and/or curtain air bags may
inflate when the vehicle is rolled over
by a side impact collision, if the vehicle
is equipped with side and/or curtain
air bags. 

i

OTL035069 OTL035064 OTL035068
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Въздушните възглавници могат да не 
се надуят и при произшествия с пре-
обръщане на автомобила, тъй като в 
такъв случай надуването на въздуш-
ните възглавници не би осигурило до-
пълнителна защита на пътуващите.

i  Информация
• При автомобили, оборудвани със сензори за 
преобръщане на автомобила, страничните и въз-
душните възглавници тип „завеса“ могат да се 
активират при обръщане на автомобила, отчетено 
от сензорите. 
• При автомобили, които не са оборудвани със сен-
зори за преобръщане на автомобила, страничните 
и въздушните възглавници тип „завеса“, ако са 
включени в оборудването, би следвало да се ак-
тивират при обръщане на автомобила, в случай 
на страничния удар. 
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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.

OTL035063

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.

(Continued)

WARNING  

(Continued)
• 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.

• If components of the air bag
system must be discarded, or if
the vehicle must be scrapped,
certain safety precautions must
be observed. Consult an author-
ized HYUNDAI dealer for the
necessary information. Failure
to follow these precautions
could increase the risk of per-
sonal injury.
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Въздушните възглавници могат и да 
не се активират, в случай че автомо-
билът се удари челно в дърво или елек-
трически стълб, тъй като точката на 
въздействие на удара е концентрирана 
и енергията, освобождаваща се при 
удара, се поема от автомобила. 

SRS поддръжка
SRS системата не се нуждае от по-
дръжка и няма части, които бихте 
могли да подмените сами. Ако индика-
торът на таблото за SRS въздушната 
възглавница не светне при запалване 
на автомобила или след това свети 
продължително, ви препоръчваме да 
проверите изправността на систе-

мата при оторизиран дилър на мар-
ката HYUNDAI. Всякакви дейности, 
относно техническата поддръжката 
на системата като инсталиране, 
поправка, работа по волана, арматур-
ното таблото, предните седалки или 
релсите на покрива следва да бъдат 
извършвани в оторизиран сервиз на 
марката HYUNDAI.
Непревилната поддръжка на система-
та може да доведе до сериозни нара-
нявания. 

 ВНИМАНИЕ
За да намалите риска от сериозни 
наранявания или смърт, вземете 
под вимание следните мерки за без-
опасност:
• Не се опитвайте да модифици-

рате или прекъсвате връзката 
между SRS компонентите или 
окабеляването, включително не 
се опитвайте да инсталирате 
допълнителни компоненти или да 
променяте капаците на въздушни-
те възглавници.

(Продъжение)

(Продъжение)
• Не поставяйте никакви предмети 

над или в близост до въздушните 
възглавници, панела с инструмен-
ти, волана, както и в простран-
ството над жабката.

• Почиствайте капаците на въздуш-
ните възглавници с мек овлажнен 
парцал и вода. Всякакви почиства-
щи препарати могат да увредят 
повърхността и в последствие 
въздушните възглавници да не 
функционират правилно. 

• Препоръчваме ви след активиране 
на въздушните възглавници, те да 
бъдат подменени в оторизиран 
сервиз на марката HYUNDAI.

• Ако след инцидент автомобилът 
е за скрап или има части, които 
трябва да се изхвърлят, следва 
да се вземат под внимание опре-
делени мерки за безопасност. За 
да получите необходимата ин-
формация, трябва да се бърнете 
към оторизиран представител на 
марката HYUNDAI. Неследването 
на мерките за безопасност може 
да доведе до сериозни наранявания. 
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Допълнителни мерки за безопасност 

Пътниците не бива да напускат или 
сменят местата си, докато автомо-
билът е в движение. Пътник, пъту-
ващ без предпазен колан, в случай на 
настъпил инцидент, би могъл да бъде 
изхвърлен от автомобила, да се удари 
в предното стъкло или в друг пътник.
Не поставяйте допълнителни аксесо-
ари на предпазните коланите.
Уреди, чието предназначение е да 
осигурят допълнителен комфорт на 
пътниците или такива, които измест-
ват колана от правилната му позиция, 
намаляват защитните му функции и 
увеличават шанса от сериозни нараня-
вания в случай на инцидент. 
Не модифицирайте предните седалки
Модификацията на предните седалки 
може да окаже влияние върху правил-
ното функциониране на предпазните 
колани или страничните въздушни 
възглавници. 
Не поставяйте предмети под предни-
те седалки
Предметите могат да попречат на 
привилното функционоране на пред-
пазните колани и окабеляването. 

Не оказвайте натиск върху вратите.
Оказването на натиск върху вратите, 
когато автомобилът работи, може да 
активира въздушните възглавници. 

Промяната на интериора и екстериора 
на автомобил, оборудван с въздушни 
възглавници. 
Ако промените конструкцията, бро-
нята, височината на окачване или др., 
това може да окаже влияние върху 
правилното функциониране на въздуш-
ните възглавници. 

Предупредителни светлинни 
индикатори на въздушните 
възглавници 
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Additional safety precautions 
Passengers should not move out of
or change seats while the vehicle is
moving. A passenger who is not
wearing a seat belt during a crash or
emergency stop can be thrown
against the inside of the vehicle,
against other occupants, or be ejected
from the vehicle.
Do not use any accessories on seat
belts. Devices claiming to improve
occupant comfort or reposition the
seat belt can reduce the protection
provided by the seat belt and increase
the chance of serious injury in a crash
Do not modify the front seats.
Modification of the front seats could
interfere with the operation of the sup-
plemental restraint system sensing
components or side air bags.
Do not place items under the front
seats. Placing items under the front
seats could interfere with the opera-
tion of the supplemental restraint sys-
tem sensing components and wiring
harnesses.
Do not cause impact to the doors.
Impact to the doors when the ignition
switch is in the ON position may cause
the air bags to inflate.

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.

OTL035049L
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Те трябва да предупреждават пътни-
ците за нарушения в изправността на 
въздушните възглавници. Запознайте 
се подробно с информацията, описана 
в наръчника на собственика, относно 
въздушните възглавници, с които е 
оборудван вашия автомобил.
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Система ACTIVE HOOD LIFT 
Преден капак със система за 
защита на пешеходци при удар
(ако е включена в оборудването)

Тази система намалява риска от нара-
нявания на пешеходци, като повдига 
предния капак в случай на инцидент. 
Тази система осигурява и допълнител-
на защита при челен удар и се активира 
при следните ситуации:
• Автомобилът е запален и се движи 

със скорост 25 км/ч (15.5 м/ч) и 50 км/ч 
(31 м/ч)

• Тази система е разработена, за да се 
активира при челен удар, в зависимост 
от скоростта, силата и ъгъла на удара. 

i  Информация
• Не извършвайте никакви поправки по 

системата, след като е била активирана. 
Препоръчваме всички ремонтно-техни-
чески дейности да бъдат извършени от 
оторизиран представител на марката 
HYUNDAI.

• При смяна или поправка на предната 
броня, ви съветваме автомобилът отново 
да бъде прегледан в оторизиран сервиз на 
марката HYUNDAI.

Възможни ситуации, при които систе-
мата би могла да се активира. 
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The active hood lift system can
reduce a risk of injury to pedestrians
by raising the hood in certain acci-
dent situations. The active hood lift
system has the additional deforma-
tion space under the hood, which is
made available for subsequent head
impact.
The active hood lift system is activat-
ed in the following situations:
• The ignition switch is in the on posi-

tion and the vehicle speed is approx-
imately between 25 km/h (15.5 mph)
and 50 km/h (31 mph).

• The active hood lift system is
designed to work in a frontal colli-
sion depending on the intensity,
speed or angles of impact of the
front collision.

Information 
• Do not arbitrarily repair the active

hood lift system after its activation.
We recommend you to have the sys-
tem repaired by an authorized
HYUNDAI dealer.

• If you change or repair the front
bumper, we recommend that the
system be checked by an authorized
HYUNDAI dealer.

Possible activation situations   

• The vehicle falls from a high loca-
tion, such as falling into the gutter.

• The vehicle is involved in a certain
high-speed frontal/angled collision,
striking other vehicles or barriers.

Information 
An impact may be detected in a
frontal collision with animals, trash
cans or others, not with pedestrians.

i

i

ACTIVE HOOD LIFT SYSTEM (IF EQUIPPED)

OTLE035091

OTLE035092
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• Автомобилът е паднал от високо, 
например в канавка. 

• При челен удар или удар под ъгъл с 
висока скорост, при който авто-
мобилът се удря в други превозни 
средства или бариери. 

i  Информация
Въздействие може да бъде оказано при сблъ-
сък с животни, боклук, кутии и други, но не 
и с пешаходци.
i
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Ситуации, при които системата 
ACTIVE HOOD LIFT не би се активирала
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Non-activation situations 

• The vehicle is involved in a side/rear
collision or a rollover. The active
hood lift system activates only in a
frontal collision.

• The vehicle is involved in an
angled frontal collision, striking the
pedestrian.

• The pedestrian lies on the road.
• The front bumper is damaged or

modified.
• The pedestrian has an object to

absorb shocks, such as a suit
case, a cart, or a stroller.

OTLE035093

OTLE035094

OTLE035095

OTLE035096 OTLE035097
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• При страничен/заден удар или прео-
бръщане на автомобила. Тази систе-
ма се активира само при челен удар. 
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Safety system of your vehicle

Non-activation situations 

• The vehicle is involved in a side/rear
collision or a rollover. The active
hood lift system activates only in a
frontal collision.

• The vehicle is involved in an
angled frontal collision, striking the
pedestrian.

• The pedestrian lies on the road.
• The front bumper is damaged or

modified.
• The pedestrian has an object to

absorb shocks, such as a suit
case, a cart, or a stroller.
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• При челен удар под ъгъл и раняване 
на пешеходец. 
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Safety system of your vehicle

Non-activation situations 

• The vehicle is involved in a side/rear
collision or a rollover. The active
hood lift system activates only in a
frontal collision.

• The vehicle is involved in an
angled frontal collision, striking the
pedestrian.

• The pedestrian lies on the road.
• The front bumper is damaged or

modified.
• The pedestrian has an object to

absorb shocks, such as a suit
case, a cart, or a stroller.
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• Пешеходецът лежи на пътя.
• Предната броня е повредена или 

модифицирана.
• Пешеходецът е държал предмет, 

който е поел част от удара като 
куфарче, количка за пазар, детска 
количка. 
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Не правилно функциониране на 
системата ACTIVE HOOD LIFT
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System malfunction 

The warning message appears on the
LCD display, when there is a malfunc-
tion with the active hood lift system.
The warning message indicates that
the active hood lift system may not
properly operate to protect the pedes-
trians.
In this case, we recommend you to
immediately have the system checked
by an authorized HYUNDAI dealer.

The below situations may cause a
malfunction with the active hood
lift system.
• Do not remove or change the

components and the wiring of
the active hood system.

• Do not change the front bumper
or the body structure.

• Do not install or assemble any
aftermarket accessory on the
front bumper or cover.

• When replacing tires, make sure
they are the same size as your
original tires. If you drive with
different tire or wheel sizes, the
active hood lift system may not
work normally.

NOTICE

OTLE035098/OTLE035099

� Type A � Type B
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При неизправност в системата на LCD 
дисплея се изписва предупредително 
съобщение.
Съобщението ви уведомява за вероят-
на невъзможност системата да пред-
пази пешеходци в случай на инцидент. 
При това положение е добре да прове-
рите изправността на системата при 
оторизиран представител на марката 
HYUNDAI.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Следните действия могат да повре-
дят системата. 
• Не подменяйте или сменяйте ком-

поненти или окабеляване. 
• Не подменяйте предната бронята 

или купето. 
• Не монтирайте или поставяйте 

аксесоари на предната броня или 
капака.

• При смяна на гумите се уверете, 
че новите са същият размер като 
оригиналните. Ако автомобилът е 
с различни по големина гуми, систе-
мата няма да бъде активна.
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Достъп до автомобила
Дистанционен ключ (ако е монтиран)
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Convenient features of your vehicle

Remote key (if equipped)

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 ignition
switch and may operate power
windows or other controls, or
even make the vehicle move,
which could result in serious
injury or death.

WARNING

OTLE045001
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Вашият HYUNDAI е оборудван с дис-
танционен ключ, който можете да из-
ползвате, за да заключите или отклю-
чите вратите (вратата на багажника) 
и да запалите двигателя. 
1. Door Unlock - автоматично заключ-

ване на вратите. 
2. Unlock автоматично отключване на 

вратите.
3. Автоматично заключване на врата-

та на багажника.

Заключване

За да заключите:
1. Затворете всички врати, предния 

капак на двигателя и вратата на 
багажника.

2. Натиснете бутона за автоматично 
заключване на вратите (1) на дис-
танционното.

3. Вратите ще се блокират. Аварий-
ните предупредителните светли-
ни ще започнат мигат. Също така 
външното огледало за обратно виж-
дане ще се прибере, ако превключва-
телят на огледалото е в положение 
AUTO (ако е оборудван).

4. Уверете се, че вратите са заключе-
ни, като проверите положението 
на бутона на вратата отвътре в 
превозното средство.

 ВНИМАНИЕ
Не оставяйте ключове в превозно 
средство с деца без наблюдение. Без 
надзор децата биха могли да поста-
вят ключа в стартера, да активират 
прозорци или други контролни буто-
ни и дори да задвижат превозното 
средство, което би могло да доведе 
до сериозни наранявания или смърт.

Отключване

За да отключите:
1. Натиснете бутона Door Unlock (2) 

на дистанционното.
2. Вратите ще се отключат. Аварий-

ните предупредителните светлини 
ще мигнат два пъти. Също така 
външното огледало за обратно виж-
дане ще се разгъне, ако превключва-
телят на огледалото е в положение 
AUTO (ако е оборудван такъв).

i  Информация
След отключване на вратите, вратите ще се 
заключат автоматично след 30 секунди, освен 
ако няма отворена врата.
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Отключване на врата на багажника 

За да отключите:
1. Натиснете бутона за отключване 

Unlock (3) на дистанционното и за-
дръжте за повече от една секунда.

2. Аварийните светлини ще мигат два 
пъти. Вратата на багажника ще се 
отключи.

Вратата на багажника ще се отключи и 
ще се отвори автоматично (ако тази 
функция е включена в оборудването).

За повече подробности се обърнете 
към „Автоматично отваряща се вра-
та на багажника“ в тази глава.

i  Информация
Думата „HOLD“ е изписана на бутона, за да 
ви насочи, че   трябва да натиснете и задър-
жите бутона за повече от една секунда.

Запалване

За подробна информация вижте „Стар-
тер“ в глава 5.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

За да се избегне повреда на ключа за 
дистанционно управление:

• Пазете дистанционния ключ далеч 
от вода, течност и огън. Ако клю-
чът се навлажни (поради напитки 
или влага) или се нагрява отвътре, 
има опасност вътрешното елекро-
захранване да се повреди, което 
няма да бъде покрито от гаранци-
ята на производителя.

• Избягвайте изпускане или хвърляне 
на дистанционния ключ.

• Пазете ключа от екстремни тем-
ператури.

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. The tailgate will unlock.
The power tailgate will unlock and
then open (if equipped).

For more details, refer to “Power
tailgate” in this chapter.

Information 
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.

NOTICE

i

3

OED036001A

� Type A

OTLE045002

� Type B
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Ако контактният ключ не е в изправ-
ност, можете да заключите или отклю-
чите врата с помощта на механичен 
ключ.
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Тип В
За да извадите механичния контактен
ключ, трябва да натиснете и задържи-
те натиснат освобождаващия бутон, 
и ключът ще се разгъне автоматично.
За да го сгънете, пъхнете контактния 
ключ в отвора натискайки бутона за 
прибиране.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Никога не опитвайте да сгънете клю-
ча, без да натискате освобождаващия 
бутон. В противен случай контактни-
ят ключ може да се повреди.

Предпазни мерки относно контактния 
ключ

Контактният ключ няма да работи, 
ако се случи някое от следните неща.

• Когато контактният ключ е пъхнат 
в гнездото на стартера.

• Когато се превиши граничният ра-
ботен обхват на дистанционното 
управление (около 30 метра).

• Когато батерийката на предава-
телчето е изтощена.

• Когато други автомобили или обек-
ти може да са блокирали сигнала му.

• При изключително студено време.
• Когато предавателчето се намира 

в съседство с радиопредавател, 
например радиостанция или лети-
ще, които могат да попречат на 
нормалната му работа.

Когато предавателчето не работи 
правилно, отваряйте и затваряйте 
вратите с помощта на механичния 
контактен ключ. Ако имате проблем с 
предавателчето, трябва да се свърже-
те с оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI.

(Продължение)

(Продължение)
Ако ключът е в непосредствена бли-
зост до мобилния ви телефон, сиг-
налът може да бъде блокиран. Това е 
особено важно, когато телефонът е 
активен, като например при получа-
ване на повиквания, текстови съобще-
ния, и / или изпращане / получаване на 
електронна поща.
Избягвайте поставянето на ключа 
в близост до мобилния телефон, на-
пример в същите панталони или джоб 
на якето, и винаги се опитвайте да 
поддържате достатъчно разстояние 
между двете устройства.
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i  Информация
Промени или модификации, които не са 
изрично одобрени от институцията, която 
е отговорна за съответствието, може да до-
веде до загуба на правото на потребителя 
да използва оборудването. Ако системата за 
влизане в автомобила без ключ се повреди 
вследствие на промени или модификации, 
които не са изрично одобрени от институ-
цията, отговорна за съответствието, тази 
система няма да бъде покрита от гаранцията 
на производителя на вашия автомобил.

 ЗАБЕЛЕЖКА 

Дръжте контактния ключа далеч от 
електромагнитни материали, които 
блокоират електромагнитните вълни 
към ключа.

Смяна на батерийката 
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Convenient features of your vehicle

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.

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

3

OLM042302
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Тип CR2032
1. Пъхнете остър инструмент в про-

цепа и внимателно отворете (чрез 
открехване) централното капаче на 
предавателчето.

2. Сменете батерийката с нова. Уве-
рете се, че поставяте батерията 
правилно.

3. Сглобете предавателчето.

Ако подозирате, че вашият контактен 
ключ е претърпял някаква повреда или 
дистанционно не работи правилно, 
е препоръчително да се свържете с 
оторизиран представител на марката 
HYUNDAI.

i  Информация 

Неправилното изхвърляне на из-
тощените батерийки е изключи-
телно вредно за околната среда и 
за човешкото здраве. Винаги из-
хвърляйте изтощените батерийки 
в съответствие с местните закони 
или разпоредби.
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Convenient features of your vehicle

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.

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

3

OLM042302
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ИНТЕЛИГЕНГЕН КОНТАКТЕН КЛЮЧ  
(АКО Е ОБОРУДВАН ТАКЪВ)

3-8

Smart key (if equipped)

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.

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. 

i

Convenient features of your vehicle

OIB044179 OTL045003
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Посредством интелигентния контак-
тен ключ можете да заключвате или 
отключвате дадена врата (и вдигаща-
та се задна врата), и даже да запалвате 
двигателя, без да пъхате контактния 
ключ в гнездото.
1. Заключване на вратите Door Lock
2. Отключване на вратите Door Unlock
3. Отключване на вратата на багаж-

ника Tailgate Unlock
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Smart key (if equipped)

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.

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. 

i

Convenient features of your vehicle

OIB044179 OTL045003
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За да отключите: 
1. Затворете всички врати, предния 

капак на двигателя и вратата на 
багажника.

2. Натиснете бутона Door lock (2) на 
ключа или бутона на дръжката на 
вратата.

3. Вратите ще се отключат. Аварий-
ните предупредителните светлини 
ще мигнат два пъти. Също така, 
външното огледало за обратно виж-
дане ще се разгъне, ако превключва-
телят на огледалото е в положение 
AUTO (ако е оборудван такъв).

4. Уверете се, че вратите са заключе-
ни като проверите положението 
на бутона на вратата отвътре в 
превозното средство

i  Информация
Бутонът ще може да се задейства, само когато 
интелигентният контактен ключ се намира 
в границите на 0,7 до 1 метър от външната 
дръжка на съответната врата.
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Даже ако сте натиснали бутона на 
една от външните дръжки на врати-
те, вратите няма да се заключат, и в 
продължение на 3 секунди ще се излъчва 
музикален сигнал, ако се случи едно от 
следните обстоятелства:
• Ако интелигентният контактен 

ключ се намира вътре в автомобила.
• Ако бутонът за запалване/ загасяне 

на двигателя е в положението АСС 
или в положението ON.

• Ако е отворена някоя от вратите 
(с изключение на вдигащата се задна 
врата).

Отключване

3-9

Convenient features of your vehicle

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.

i

3

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

OTL045003
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1. Ключът трябва да е във вас.
2. Натиснето бутона на една от 

външните дръжки на предните вра-
ти или бутона за отключване (2) на 
ключа. 

3. Мигащата аварийна сигнализация 
ще присветне двукратно, за да 
покаже, че всички врати вече са 
отключени. Също така, външното 
огледало за обратно виждане ще се 
разгъне, ако превключвателят на 
огледалото е в положение AUTO (ако 
е оборудван).

i  Информация
• Бутонът ще може да се задейства, само 

когато интелигентният контактен ключ 
се намира в границите на 0,7 до 1 метър от 
съответната външна дръжка на вратата.

• Когато се разпознае наличието на инте-
лигентния контактен ключ в рамките 
на 0,7 до 1 метър от съответната външна 
дръжка на някоя от предните врати, дру-
ги хора също могат да отварят някоя от 
вратите, без да имат интелигентния ключ 
у себе си. След отключване, вратите ще се 
самозаключат след 30 сек., освен ако няма 
отворена врата.
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Отключване на вратата на багажника

За да отключите:
1. Носете ключа със себе си.
2. Натиснете бутона на дръжката на 

вратата на багажника или натисне-
те бутон (3) за отключване на зад-
ния капак за повече от една секунда.

3. Аварийните светлини ще мигат 
два пъти. Вратата на багажника ще 
се отключи. Вратата на багажника 
ще се отключи и отвори (ако има 
такова).

За повече подробности се обърнете 
към „Вдигаща се врата на багажника“ 
в тази глава.

i  Информация
След отключване на вратата на багажника, 
тя ще се заключи автоматично след 30 секун-
ди, освен ако не е отворена.

Стартиране на двигателя

Можете да стартирате двигателя и 
без да пъхате контактния ключ в гнез-
дото. За по-подробна информация се 
отнесете към частта „Стартиране на 
двигателя с интелигентен контактен 
ключ” в раздел 5.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Интелигентният ключ може да се по-
вреди при следните обстоятелства:

• Пазете интелигентния контактен 
ключ от изпускане във вода или 
в каквито и да било други течно-
сти. Ако системата за влизане в 
автомобила без ключ се повреди 
вследствие на въздействието на 
вода или течности, тя няма да се 
покрива от гаранцията на произво-
дителя на автомобила.

• Не го изпускайте или хвърляйте.

• Не го излагайте на резки темпера-
турни промени.

Механичен ключ

Когато интелигентният контактен 
ключ не работи изправно, можете да 
отваряте и затваряте вратата с 
механичния контактен ключ. 
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Convenient features of your vehicle

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. The tailgate will unlock.
The power tailgate will unlock and
then open (if equipped).

For more details, refer to “Power
tailgate” in this chapter.

Information 
After unlocking the tailgate, the tail-
gate will lock automatically after 30
seconds unless the tailgate is opened.

Start-up
You can start the engine without insert-
ing the key. For detailed information
refer to the Engine Start/Stop but-
ton 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.

NOTICE

i OIB044175E
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За да извадите механичния контактен 
ключ, трябва да натиснете и задържи-
те натиснат освобождаващия бутон, 
и в същото време да извадите меха-
ничния контактен ключ, след което го 
поставете в ключалката на вратата.
За да върнете обратно на мястото му 
механичния контактен ключ, пъхнете 
контактния ключ в отвора и го на-
тиснете навътре, докато чуете звук 
на „щракване”.
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Ако загубите интелигентния контак-
тен ключ

За един автомобил могат да бъдат 
регистрирани максимум 2 броя ин-
телигентни контактни ключове. Ако 
загубите един от интелигентните 
контактни ключове, трябва незабавно 
да закарате автомобила при отори-
зиран дилър на компанията HYUNDAI, 
като носите със себе си резервния 
интелигентен контактен ключ или, 
ако нямате такъв, трябва да теглите 
автомобила.

Предпазни мерки

Интелигентният контактен ключ 
няма да работи, ако се случи някое от 
посочените по-долу обстоятелства:
• Когато интелигентният контак-

тен ключ се окаже в близост с ради-
опредавател, например радиостан-
ция или летище, които могат да 
попречат на нормалната работа на 
интелигентния ключ.

• Когато интелигентният контак-
тен ключ се окаже в съседство с 
мобилна двупосочна радиосистема 
или с мобилен телефон.

• Когато близо до вашия автомобил 
се работи с интелигентен контак-
тен ключ на друг автомобил.

Когато интелигентният контактен 
ключ не работи изправно, можете да 
отваряте и затваряте вратата с ме-
ханичния контактен ключ. Ако имате 
проблеми с интелигентния контактен 
ключ, трябва да се свържете с отори-
зиран дилър на компанията HYUNDAI.

Ако ключът е в непосредствена бли-
зост до мобилния ви телефон, сиг-
налът може да бъде блокиран. Това е 
особено важно, когато телефонът е 
активен, като например при получа-
ване на повиквания, текстови съобще-
ния, и / или изпращане / получаване на 
електронна поща.
Избягвайте поставянето на ключа 
в близост до мобилния телефон, на-
пример в същите панталони или джоб 
на якето, и винаги се опитвайте да 
поддържате достатъчно разстояние 
между двете устройства.
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i  Информация
Промени или модификации, които не са 
изрично одобрени от институцията, която 
е отговорна за съответствието, може да до-
веде до загуба на правото на потребителя 
да използва оборудването. Ако системата за 
влизане в автомобила без ключ се повреди 
вследствие на промени или модификации, 
които не са изрично одобрени от институ-
цията, отговорна за съответствието, тази 
система няма да бъде покрита от гаранцията 
на производителя на вашия автомобил.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Дръжте интелигентния ключ далеч от 
електромагнитни материали, които 
блокоират електромагнитните вълни 
към ключа.

Смяна на батерийката
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Convenient features of your vehicle

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.

If you suspect your smart key might
have sustained some damage, or
you feel your smart 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

OLF044008
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Ако ключът не функционира добре, се 
опитайте да смените батерийката.
Батерия: CR2032
1. Bнимателно отворете (чрез от-

крехване) задното капаче на ключа.
2. Сменете батерийката с нова. Уве-

рете се, че поставяте батерията 
правилно.

3. Сглобете предавателчето.

Ако подозирате, че вашият интелиген-
тен ключ е претърпял някаква повреда, 
или дистанционно не работи правилно, 
е препоръчително да се свържете с 
оторизиран представител на марката 
HYUNDAI.

i  Информация
Изхвърлянето на изтощената бате-
рийка по неподходящ начин е вред-
но за околната среда и за човешкото 
здраве. Винаги изхвърляйте изто-
щените батерийки в съответствие 
с местните закони или разпоредби.
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Convenient features of your vehicle

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.

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

3

OLM042302
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СИСТЕМА НА ИМОБИЛАЙЗЕРА 
(АКО Е ОБОРУДВАНА ТАКАВА)

Вашият автомобил може да е оборуд-
ван с имобилайзер - електронна систе-
ма за имобилизиране (обездвижване) на 
двигателя, за да се намали опасността 
от неоторизирано използване на авто-
мобила. Ако системата не разпознае 
ключа, двигателят няма да запали.
Когато автомобилът ви е оборудван 
със система на имобилайзер, при всяко 
пъхане на контактния ключ в превключ-
вателя на запалването и завъртането 
му във включено положение (ON), тази 
система проверява контактния ключ и 
решава дали контактният ключ е ва-
лиден или не. Ако индикаторът започне 
да мига, това означава, че системата 
не разпознава ключа.
Системата може да не разпознае клю-
ча, ако в близост има друг имобилайзър 
или метален предмет. Двигателят 
може да не запали, тъй като метал-
ните аксесоари могат да попречат на 
сигнала на приемопредавателчето да 
излъчва и приема нормално.

Ако системата продължава да не раз-
познава ключа, ви съветваме да се 
обърнете към оторизиран представи-
тел на марката HYUNDAI.
Никога не внасяйте промени и не пра-
вете поправки или настройки в систе-
мата на имобилайзера, тъй като това 
може да доведе до неправилно функцио-
ниране на системата на имобилайзера. 

 ВНИМАНИЕ
С цел недопускане кражби на вашия 
автомобил, никога не оставяйте 
резервни ключове където и да било в 
автомобила. Паролата на вашия имо-
билайзер е уникална за всеки собстве-
ник на автомобил и трябва да се 
държи в тайна. Никога не оставяйте 
този номер вътре в автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Приемопредавателчето, което е 
вградено във вашия контактен ключ, 
представлява важна съставна част на 
системата на имобилайзера. То е про-
ектирано да осигурява няколко години 
безпроблемно функциониране. Вие оба-
че трябва да избягвате излагането на 
контактния ключ на въздействието 
на влага, на статично електричество 
и на груби манипулации. В противен 
случай може да се получи повреда в 
работата на системата на имоби-
лайзера.
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КЛЮЧАЛКИ НА ВРАТИТЕ
Управление на ключалките на вратите, 
когато сте извън автомобила
Механичен ключ
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Convenient features of your vehicle

Operating door locks from
outside the vehicle 
Mechanical key

Turn the key toward the rear of the
vehicle to unlock and toward the front
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.

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
DOOR LOCKS 

OTL045005

� Type A � Type B

OTLE045001
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За отключване трябва да завъртите 
ключа към задната част на авто-
мобила, а за заключване трябва да 
завъртите ключа към предницата на 
автомобила.
Ако заключвате/ отключвате вратата 
с ключ, всички врати на автомобила ще 
се заключват/ отключват автоматич-
но (ако е оборудвана такава функция).
След като вратите бъдат отключени, 
те могат да се отварят с издърпване 
на външните дръжки. 

Когато затваряте вратите, бутнете 
ги с ръка, за да сте сигурни, че са добре 
затворени.

Контактен ключ
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Convenient features of your vehicle

Operating door locks from
outside the vehicle 
Mechanical key

Turn the key toward the rear of the
vehicle to unlock and toward the front
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.

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
DOOR LOCKS 

OTL045005

� Type A � Type B

OTLE045001
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За заключване на вратите, натиснете 
бутона Lock за заключване (1) на дис-
танционното на ключа.
За отключване на вратите, натиснете 
бутона (2) за отключване на вратата 
на дистанционното.
След като вратите са отключени, те 
може да се отворят и чрез издърпване.
При затваряне на вратата, натиснете 
вратата с ръка. Уверете се, че врати-
те са затворени здраво.

i  Информация
• При студен и влажен климат ключалки-

те на вратите и механизмите на вратите 
могат да не работят изправно вследствие 
на замръзване на влага или вода.

• Ако някоя от вратите бъде заключвана/
отключвана многократно в бърза по-
следователност - или с използване на 
контактния ключ на автомобила, или с 
използване на превключвателя за цен-
тралното заключване на вратите, систе-
мата може да спре временно работа с цел 
да се предпазят електрическите вериги 
от прегряване и да не се допусне повреда 
на компонентите на системата.
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Интелигентен ключ
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Convenient features of your vehicle

3

Smart key 

1. Door lock
2. Door unlock
3. Tailgate open

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

OTL045003

LLoocckk   //   UUnnlloocckk
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1. Заключване
2. Отключване
3. Отворяне на вратата на багажника

За заключване на вратите, натиснете 
бутона на външната дръжка на вра-
тата, докато ключът е във вас или 
натиснете бутона за заключване на 
вратите на интелигентния ключ.
За отключване на вратите, натисне-
те бутона на външната дръжка на 
вратата, докато ключът е във вас или 
натиснете бутона за заключване на 
вратите на интелигентния ключ.
След като вратите са отключени, те 
може да се отворят чрез издърпване 
на вратата.
При затваряне на вратата, натиснете 
врата с ръка. Уверете се, че вратите 
са затворени здраво.

i  Информация
• При студен и влажен климат ключалки-

те на вратите и механизмите на вратите 
могат да не работят изправно вследствие 
на замръзване на влага или вода.

• Ако някоя от вратите бъде заключвана/
отключвана многократно в бърза по-
следователност - или с използване на 
контактния ключ на автомобила, или с 
използване на превключвателя за цен-
тралното заключване на вратите, систе-
мата може да спре временно работа с цел 
да се предпазят електрическите вериги 
от прегряване и да не се допусне повреда 
на компонентите на системата.
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РАБОТА С КЛЮЧАЛКИТЕ НА ВРАТИТЕ, 
КОГАТО СЕ НАМИРАТЕ ВЪТРЕ В 
АВТОМОБИЛА
Посредством бутона за заключване 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, push the door
lock button (1) to the “Unlock” posi-
tion. 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 handle
(3) outward.

• 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 door handle
Front door
If the inner door handle is pulled when
the door is locked, the door will unlock
and open.

Rear door
If the inner door handle is pulled once
when the door is locked, the door will
unlock.
If the inner door handle is pulled once
more, the door will open.

i

OTL045007
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• За да отключите дадена врата, 
трябва да натиснете вътрешния 
бутон за заключване на вратата 
(1) към положението „Unlock” (от-
ключено положение). В този момент 
от бутона ще се покаже неговата 
червена маркировка (2).

• За да заключите дадена врата, 
трябва да натиснете вътрешния 
бутон за заключване на вратата (1) 
към положението „Lock” (заключено 

положение). Ако вратата се заключи 
правилно, червената маркировка (2) 
на бутона за заключване на вратите 
ще престане да се вижда.

• Отварянето на вратата става с 
издърпване на вътрешната дръжка 
(3) към вас (навън).

• Предните врати не могат да се за-
ключват, ако контактният ключ е 
поставен в гнездото на превключва-
теля за запалването и някоя от пред-
ните врати е оставена отворена.

• Вратите не могат да се заключват, 
ако интелигентният контактен 
ключ се намира вътре в автомобила, 
и има отворена врата.

i  Информация
Ако електричекото заключването на врата 
не функционира, докато сте в превозното 
средство, приложете една или повече от 
следните техники, за да излезете:
Опитайте се да отключите вратата (както 
електронно, така и ръчно) като едновремен-
но издърпвате ръчката на вратата.
Опитайте се да отключите вратата, като на-
тискате дръжките и бутоните за заключване 
както отпред, така и отзад.

Спуснете предния прозорец и използвайте 
механичен ключ, за да отключите вратата 
отвън.

С дръжката на вратата

Предна врата
Ако дръпнете вътрешната дръжка на 
вратата, когато вратата е заключена, 
вратата ще се отключи и отвори.
Задна врата
Ако дръпнете вътрешната дръжка на 
вратата, когато вратата е заключена, 
вратата ще се отключи.
Ако дръпнете вътрешната дръжка на 
вратата още веднъж, вратата ще се 
отвори.
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Посредством превключвателя за цен-
тралното заключване на вратите
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Convenient features of your vehicle

3

With the central door lock switch 

When pressing the ( ) portion (1) of
the switch, all vehicle doors will lock.
• If 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.

OTL04500

UUnnlloocckk   //   LLoocckk

The doors should always be
fully closed and locked while
the vehicle is in motion. If the
doors are unlocked, the risk of
being thrown from the vehicle in
a crash is increased.

WARNING

Do not leave children or animals
unattended in your vehicle. An
enclosed vehicle can become
extremely hot, causing death or
serious injury to unattended
children or animals who cannot
escape the vehicle. Children
might operate features of the
vehicle that could injure them,
or they could encounter other
harm, possibly from someone
gaining entry to the vehicle.

WARNING

Leaving your vehicle unlocked
increases the potential risk to
you or others from someone
hiding in your vehicle.
To secure your vehicle, while
depressing the brake, move the
shift lever to the P (Park) posi-
tion (for automatic transaxle/
dual clutch transmission) or first
gear or R (Reverse, for manual
transaxle), engage the parking
brake, and place the ignition
switch in the LOCK/OFF posi-
tion, close all windows, lock all
doors, and always take the key
with you.

WARNING

Opening a door when something
is approaching may cause dam-
age or injury. Be careful when
opening doors and watch for
vehicles, motorcycles, bicycles
or pedestrians approaching the
vehicle in the path of the door.

WARNING
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Когато натиснете надолу ( ) пред-
ната част (1) на превключвателя, се 
извършва заключване на всички врати 
на автомобила.
• Ако обаче някоя врата е оставена 

отворена, вратите няма да се 
заключат даже при натискане на 
предната част (1) на превключва-
теля за централното заключване 
на вратите.

• Ако обаче интелигентният кон-
тактен ключ се намира вътре в 
автомобила и някоя от вратите 
е останала отворена, вратите 
няма да се заключат даже когато 
се натисне предната част (1) на 
превключвателя за централното 
заключване на вратите.

Когато натиснете надолу ( ) задната 
част (2) на превключвателя, се извърш-
ва отключване на всички врати на 
автомобила.

 ВНИМАНИЕ
Когато автомобилът е в движение, вра-
тите трябва да бъдат винаги плътно 
затворени и заключени, за да се избегне 
тяхното неволно отваряне. Ако врати-
те са отключени, е възможно да бъдете 
изхвърлени от aвтомобила в случай на 
инцидент.

 ВНИМАНИЕ
Температурата в затворения автомобил 
може да се повиши извънредно много, 
което може да причини смърт или тежко 
нараняване на оставени без надзор деца 
или домашни любимци, които не могат 
да излязат от автомобила. Освен това 
децата могат да задействат функции 
на автомобила, които могат да доведат 
до тяхното нараняване, или те могат да 
получат други увреждания, вероятно от 
лица, проникнали неоторизирано в авто-
мобила. Никога не оставяйте във вашия 
автомобил деца или домашни любимци 
без надзор.

 ВНИМАНИЕ
Оставянето на вашия автомобил неза-
ключен действа като „покана” към крад-
ците или води до възможна вреда за вас 
или за други от някого, който се е скрил 
във вашия автомобил, докато сте били 
извън него. Винаги, когато оставяте 
автомобила без надзор, за да защитите 
автомобила си, докато натискате спи-
рачката, преместете скоростния лост 
в позиция P (Паркинг) (за автоматична 
трансмисия/съединител с двойно преда-
ване) или първа на предавка или на задна 
R (Reverse), изваждайте контактния 
ключ, задействайте спирачката за пар-
кирането, затваряйте всички прозорци 
и заключвайте всички врати.

 ВНИМАНИЕ
Внимавайте, когато отваряте вратите 
и следете за наличието на други авто-
мобили, мотоциклети, велосипеди или 
пешеходци, които се приближават към 
автомобила в зоната на отваряне на 
вратата. Отварянето на дадена врата, 
когато нещо се приближава към авто-
мобила, може да доведе до повреда или 
нараняване.
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Напълно блокиращи ключалки (ако е 
оборудвана такава функция)

Някои автомобили са оборудвани със 
система за напълно блокиращо заключ-
ване. След като напълно блокиращите 
ключалки са били задействани, те не 
допускат отваряне на вратите нито 
отвътре, нито отвън, с което се оси-
гурява допълнителна мярка за сигур-
ността на автомобила.
За да заключите автомобила с използ-
ване на функцията „напълно блоки-
ращо заключване”, вратите трябва 
да бъдат заключени с използване на 
(интелигентния) контактен ключ, или 
с предавателчето на дистанционното 
управление за влизане в автомобила 
без ключ. За отключване на автомо-
била отново трябва да използвате 
(интелигентния) контактен ключ или 
предавателчето на дистанционното 
управление.

 ВНИМАНИЕ
Никога не заключвайте вратите с 
(интелигентния) контактен ключ 
или с предавателчето на дистан-
ционното управление, когато в авто-
мобила има останали хора. В проти-
вен случай пътникът в автомобила 
няма да може да отключи вратите 
с бутона за заключване на вратата. 
Така например, ако вратата е заклю-
чена с предавателчето на дистан-
ционното управление, пътникът 
вътре в автомобила няма да може 
да отключи вратата без използване 
на предавателчето.

Функции за автоматично 
заключване/ отключване на вратите
Система за отключване на вратите 
при активиране на въздушните въз-
главници (ако е включена в оборудва-
нето). Всички врати ще бъдат авто-
матично отключени, когато поради 
външно въздействие, въздушните 
възглавници се активират.

Система за заключване на вратите с 
датчик за скоростта (ако е оборудвана 
такава функция)

Всички врати ще бъдат автоматично 
заключени, когато скоростта на пре-
возното средство надвиши 15 км/ч.
Можете да активирате или деактиви-
рате функцията за автоматично за-
ключване/отключване на вратите Auto 
Door Lock / Unlock през настройките 
на дисплея. За повече подробности се 
обърнете към частта „LCD Дисплей“ 
в тази глава.
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Обезопасителни ключалки за деца на 
задните врати
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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 position
(1), the rear door will not open if the
inner door handle (2) is pulled.

To lock the child safety lock, insert a
key (or screwdriver) 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.

OTL045009

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
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Посредством предвидените обезопа-
сителни ключалки за деца не се допуска 
деца да отворят случайно задните 
врати отвътре. Обезопасителните 
ключалки на задните врати трябва 
да се използват всеки път, когато в 
автомобила се возят деца.
Обезопасителната ключалка за деца е 
разположена на задния ръб на вратата. 
Когато обезопасителната ключалка за 
деца се намира в положението „Lock 
(1)” (заключено положение), задната 
врата няма да може да се отвори даже 
при издърпване на вътрешната дръжка 
на вратата.

За да активирате обезопасителната 
ключалка трябва или да вкарате ключ 
или отверка в дупчицата и да го завър-
тите в позиция заключено „Lock“.
За да отворите задната врата от 
вътре, трябва да деактивирате обез-
опасителната ключалка.

 ВНИМАНИЕ
Ако деца-пътници отворят по нев-
нимание задните врати, докато ав-
томобилът е в движение, те могат 
да изпаднат извън автомобила и да 
бъдат тежко наранени или убити. За 
да не се допусне отваряне на задни-
те врати от деца отвътре, винаги, 
когато в автомобила се возят деца, 
трябва да използвате обезопасител-
ните ключалки на задните врати.
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СИСТЕМА СРЕЩУ КРАЖБИ 
(АКО Е ОБОРУДВАНА 
ТАКАВА ФУНКЦИЯ)

Тази система е проектирана да оси-
гурява защита от неоторизирано 
влизане в автомобила и да предпазва 
както вас, така и вашите ценности. 
Когато бъде задействана, системата 
издава звукова алармена сигнализация, 
придружена от присветвания на мига-
щата аварийна сигнализация.
Алармената сигнализация ще се вклю-
чи, ако се реализира кое да е от посоче-
ните по-долу обстоятелства:
• Когато се отвори някоя предна или 

задна врата, без да се използват 
бутончетата на предавателчето 
(или бутончетата на интелигент-
ния контактен ключ).

• Когато се отвори вдигащата се 
задна врата, без да се използват 
бутончетата на предавателчето 
(или бутончетата на интелигент-
ния контактен ключ).

• Когато се отвори капакът на двига-
телното отделение.

В тези случаи се включва сирената, 
и мигащата аварийна сигнализация 
започва да присветва непрекъснато в 
продължение на 30 секунди, освен ако 
системата срещу кражби не е била в 
„изключен режим „охрана”. За да изклю-
чите системата срещу кражби, трябва 
да отключите вратите посредством 
предавателчето (или посредством 
интелигентния контактен ключ).
За да активирате системата, трябва 
да заключвате вратите и вратата 
на багажника от външната страна на 
автомобила с дистанционното или 
контакния ключ или чрез натискане на 
бутона от външната страна на дръж-
ките на вратите с контактния ключ.
Аварийните светлини ще мигат и ще 
бъде издаден звук, за да се посочи, че 
системата е активирана.
След като системата за сигурност 
е активирана, отваряйки която и да 
е врата, вратата на багажника или 
предния капак без да използвате дис-
танционното или контактния ключ ще 
предизвика активирането й.
Системата няма да се активира, ако 
предният капак, вратата на багажника, 

или някоя от вратите не е напълно за-
творена. Ако системата не се активи-
ра, проверете предния капак, вратата 
на багажника или другите врати дали 
са напълно затворени.
Не се опитвайте да променяте тази 
система или свързвате други устрой-
ства към нея.

i  Информация
• Не заключвайте вратите, преди всички 

пътници да са напуснали превозното 
средство. Ако пътници излязат от пре-
возното средство, след като системата е 
активирана, алармата ще се активира.

• Ако автомобилът не е отворен с дистан-
ционното или контактния ключ, отворете 
вратите с помощта на механичния ключ и 
поставете ключа за запалване в позиция-
та ON (за дистанционното) или запалете 
двигателя (за интелигентния ключ) и 
изчакайте 30 секунди.

• Когато системата е деактивирана и врата 
или вратата на багажника се отварят в 
рамките на 30 секунди, системата се ак-
тивира отново.
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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

i
OJC040170
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i  Информация
Всички автомобили, оборудвани със систе-
мата против кражби, имат обозначителен 
стикер, гласящ следното:
1. ВНИМАНИЕ
2. СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ
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ВОЛАН
Електрически сервоволан (ако
е оборудвана такава функция)

Електрическият сервоволан използва 
електромотор за подпомагане на ва-
шите усилия при управляването на 
автомобила с волана. Ако двигателят 
е загасен или ако системата на серво-
волана се повреди, автомобилът пак 
ще може да се управлява, но неговото 
управление ще изисква повишени уси-
лия при работата с волана.
Когато скоростта на автомобила 
се увеличи, работата с волана става 
по-трудна, а когато скоростта на 
автомобила намалее, работата с во-
лана става по-лека - за осигуряване на 
по-добро кормилно управление.
Ако забележите каквато и да било 
промяна в усилията, изисквани за упра-
влението на волана на автомобила 
при нормална работа на автомобила, 
изискайте проверка на сервоволана 
от оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Ако системата на електрическия 
сервоволан не работи нормално, на 
приборното табло ще светне съот-
ветния предупреждаващ светлинен 
индикатор ( ). В такъв случай работа-
та с волана може да стане по-трудна 
или ще се възприема по необичаен на-
чин. При първа възможност закарайте 
автомобила при оторизиран дилър 
на компанията HYUNDAI и изискайте 
неговата проверка.

i  Информация
По време на нормалната работа на автомоби-
ла могат да се забележат следните признаци:
• Незабавно след завъртането на пре- 

включвателя за запалването във вклю-
ченото положение (ON) усилията за 
управление на волана са по-големи. Това 
е така, тъй като системата изпълнява 
диагностика на системата EPS (системата 
на сервоволана). Когато диагностиката 
завърши, сервоволанът ще се върне в 
неговото нормално състояние.

(Продължение)

(Продължение)
•  Когато превключвателят за запалването 

се завърти във включено положение (ON) 
или в положение LOCK (заключен волан), 
от релето за сервоволана EPS може да се 
чуе звук на прищракване.

 Когато копчето за запалване на двигателя 
е в позиция (ON) включено или в OFF (за-
ключен волан), от релето за сервоволана 
EPS може да се чуе звук на прищракване 
(с контактен ключ).

•  Когато автомобилът е спрял или се движи 
с ниска скорост, може да чуете звук от 
работата на електромотор.

•  При управление на автомобила при ниски 
температури, усилието за завъртане на 
волана може да е увеличено и да се чува 
необичаен звук. С покачване на темпера-
турата изчезва и звука, това е обичайно 
състояние.

•  Усилията за работа с волана се увелича-
ват, ако воланът се върти продължително 
време, докато автомобилът е спрял. След 
няколко минути обаче сервоволанът ще 
се върне в своето нормално състояние.
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Тeлескопичен волан

 ВНИМАНИЕ
Никога не регулирайте ъгъла и висо-
чината на волана по време на дви-
жение на автомобила. В противен 
случай може да загубите контрол 
върху управлението на автомобила 
и да предизвикате тежки телесни на-
ранявания или пътно- транспортни 
произшествия.

i  Информация
Понякога след като сте регулирали волана, 
той може да не е фиксиран добре. 
Това не означава, че има проблем в систе-
мата. Това се случва, когато два елемента 
не са стиковани правилно. В такъв случай 
регулирайте волана отново, след което го 
фиксирайте добре.
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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). Move the steering wheel, so it
points toward your chest, not toward
your face. Make sure you can see the
instrument cluster 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.

i

Never adjust the steering wheel
while driving. You may lose
steering control and cause
severe personal injury, death or
accidents.

WARNING  

OTL045010
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За да промените ъгъла на волана, 
трябва да издърпате надолу ръчката 
за освобождаване на блокировката (1), 
след това да регулирате волана до же-
ланите от вас ъгъл (2) и височина (3). 
Издърпайте волана към гръдния си кош, 
не към лицето. 

След като го регулирате се уверете, 
че имате видимост към приборното 
табло и другите контроли. След това 
трябва да издърпате ръчката за ос-
вобождаване на блокировката нагоре, 
за да фиксирате волана в новото 
положение. Уверете се, че воланът е 
добре фиксиран, като се опитате да го 
мръднете от желаната позиция чрез 
избутване нагоре-надолу. Не забра-
вяйте, че регулирането на волана до 
желаното положение трябва да става 
винаги преди потегляне.
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Отопляем волан
(ако е включен в оборудването)

3-24

Convenient features of your vehicle

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.

Information 
The heated steering wheel will turn off
automatically approximately 30 min-
utes after the heated steering wheel is
turned on. 

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 (see illustration). 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.

NOTICE

NOTICE

i

OTLE045007

OTLE045008

� Type A

� Type B
OTL045012
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Когато ключът за запалване е в пози-
ция ON или когато двигателят рабо-
ти, натиснете бутона за загряване на 
волана за да се затопли. Индикаторът 
на бутона ще светне.

За да изключите отопляемия волан, 
натиснете бутона отново. Индикато-
рът върху бутона ще се изключи.

i  Информация
Отопляемият волан ще се изключи автома-
тично около 30 минути след включване.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

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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Convenient features of your vehicle

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.

Information 
The heated steering wheel will turn off
automatically approximately 30 min-
utes after the heated steering wheel is
turned on. 

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 (see illustration). 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.

NOTICE

NOTICE

i

OTLE045007

OTLE045008

� Type A

� Type B
OTL045012
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Включването на клаксона става с нати-
скане на символа на клаксон, разположен 
на волана. Класонът се активира само 
чрез натискане.

 ВНИМАНИЕ 

При използването на клаксона избяг-
вайте да го удряте много силно или
с юмрук. Избягвайте да използвате 
клаксона, като натискате съот-
ветния участък с остри предмети.
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Огледала
Вътрешно огледало за обратно 
виждане
Регулирайте вътрешното огледало за 
обратно виждане така, че погледът 
ви през задното стъкло да се разпо-
ложи централно спрямо него. Винаги 
извършвайте тази регулировка преди 
потегляне.

 ВНИМАНИЕ
Никога не поставяйте багаж на 
задната седалка или в товарната 
зона, които биха могли да попречат 
на вашия поглед през огледалото за 
обратно виждане.

 ВНИМАНИЕ
Никога не регулирайте вътрешно-
то огледало за обратно виждане по 
време на движение на автомобила. 
В противен случай това може да 
доведе до загуба на контрол върху 
управлението на автомобила и до 
произшествие.

 ВНИМАНИЕ
За да избегнете сериозни инциденти 
и наранявания, никога не си позволя-
вайте да модифицирате огледалато 
за обратно виждане или да монтира-
те по-широко такова.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Когато почиствате вътрешното 
огледало, използвайте хартиени кър-
пички или друга подобна материя, 
навлажнена с препарат за почистване 
на стъкла. Не напръсквайте със спрей 
препарати за почистване на стъкла 
директно върху огледалото, тъй като 
това може да доведе до проникване на 
течния почистващ препарат вътре в 
корпуса на огледалото.

Режим ден/нощ на огледалото за 
обратно виждане (ако е включено в 
оборудването)
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MIRRORS
Inside rearview mirror
Before you start driving, adjust the
rearview mirror to the center on the
view through the rear window.

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.

NOTICEMake 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  

NEVER adjust the mirror while
driving. This may cause loss of
vehicle control resulting in an
accident.

WARNING  

OTL045013

Day

Night
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Направете тази корекция, преди да 
започнете да шофирате и докато 
лостът, регулиращ режима ден/нощ е 
в позиция ден. Издърпайте лоста към 
вас, за да намалите отблясъците от 
фаровете на автомобилите зад вас, 
когато шофирате през нощта.
Не забравяйте, че можете да загубите 
част от видимостта в тази позиция.
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Електрохроматично огледало (ЕСМ)
(ако е оборудвана такава функция)

Електрическото вътрешно огледало 
за обратно виждане регулира автома-
тично заслепяването от фаровете на 
автомобилите, които се движат зад 
вашия при шофиране нощем, или при 
шофиране с ниска осветеност. Датчи-
кът, който е монтиран в огледалото, 
измерва нивото на осветеност около 
автомобила и задава автоматично 
намаляване на заслепяването от фа-
ровете на автомобилите, които се 
движат зад вашия в същата посока.
Когато двигателят работи, намаля-
ването на заслепяването се регулира 
автоматично от датчика, който е 
монтиран във вътрешното огледало 
за обратно виждане.
При всяко превключване на лоста за 
смяна на предавките в положението 
„заден ход” (R), огледалото автома-
тично ще се превключва в режим на 
най-ясно изображение, с цел да се по-
добри видимостта на шофьора зад 
автомобила.
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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.

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.

Electric chromic mirror (ECM)
with compass (if equipped)

1. Feature Control Button
2. Status Indicator LED
3. Rear Light Sensor
4. Display Window
Automatic dimming rear view mirror
automatically controls the glare of
the headlights of the vehicle behind
you when it is turned on by pressing
and holding the button (1) for more
than 3 but less than 6 seconds. It is
turned off by pressing and holding
the button (1) once more for more
than 3 seconds but less than 6 sec-
onds.

OTLE045009
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Управление на електрическото вътрешно 
огледало за обратно виждане
• Включването на функцията за ав-

томатично затъмняване става с 
натискане на бутона включване/ из-
ключване (ON/OFF) (1). Светлинният 
индикатор на огледалото трябва да 
светне. 

Изключването на автоматичното 
затъмняване на огледалото става с 
повторно натискане на същия бутон. 
Светлинният индикатор на огледало-
то трябва да угасне.
• При всяко завъртане на превключва-

теля за запалването във включено 
положение (ON) огледалото авто-
матично преминава в режима ON 
(включена функция за автоматично 
затъмняване).

Електрохроматично огледало (ЕСМ) с 
компас (ако е оборудвано такова)
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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.

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.

Electric chromic mirror (ECM)
with compass (if equipped)

1. Feature Control Button
2. Status Indicator LED
3. Rear Light Sensor
4. Display Window
Automatic dimming rear view mirror
automatically controls the glare of
the headlights of the vehicle behind
you when it is turned on by pressing
and holding the button (1) for more
than 3 but less than 6 seconds. It is
turned off by pressing and holding
the button (1) once more for more
than 3 seconds but less than 6 sec-
onds.

OTLE045009
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1. Бутон за управление на функциите
2. Светодиоден индикатор за състоя-

нието
3. Датчик за осветяването отзад
4. „Прозорец” на дисплея
Вътрешното огледало за автоматич-
но затъмняване контролира автома-
тично заслепяването от фаровете на 
автомобилите, които се движат зад 
вашия в същата посока, когато тази 
функция е включена, чрез натискане и 
задържане натиснат показания по-го-
ре бутон за повече от 3 секунди, но 
по-малко от 6 секунди. При повторно 
натискане на бутона за същото време 
тази функция ще се изключи.
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1. Използване на функцията „компас”
Натиснете и отпуснете веднага бу-
тона за управление на функциите, 
при което на дисплея ще се покаже 
посоката на движение на автомобила. 
Изключването на дисплея става с пов-
торно натискане и освобождаване на 
същия бутон.

Посоки на дисплея

– Е: Изток
– W: Запад
– S: Юг
– N: Север
Например NE означава посоката „севе-
роизток”.

2. Процедура на калибриране
Натиснете и задръжте натиснат 
бутона за управление на функциите 
за повече от 6, но за по-малко от 9 
секунди. Когато паметта на компаса 
се нулира, на дисплея ще се появи сим-
волът “C” (компас).

– Карайте автомобила в кръг със 
скорост по-малка от 8 км/ч, докато 
направите два пълни кръга, или до-
като на дисплея се появи посоката 
на компаса.

– Движението в кръг може да се из-
вършва както в дясна посока, така 
и в противоположната лява посока, 
и когато калибрирането бъде завър-
шено, на огледалото ще се появят 
посоките по компаса.

– Продължавайте да се движите в 
кръг, докато на дисплея в огледало-
то се появят посоките на компаса.

3. Задаване на зоната за компаса
1. Открийте къде се намира вашият 

автомобил в момента и номера на 
вариантната зона върху картата 
със зоните.
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1. To operate Compass feature
Press and release the compass but-
ton, then the vehicle's directional
heading will be displayed. Pressing
and releasing the button again will
turn off the display.

Heading display
- E : East
- W : West
- S : South
- N : North
ex) NE : North East

2. Calibration procedure
Press and hold the button for more
than 6 but less than 9 seconds. When
the compass memory is cleared a "C"
will appear in the display.

- Driving the vehicle in a circle at
less than 8km/h 2 times or until the
compass heading appears.

- Driving in a circle in right-handed
direction and opposite direction are
possible, and if the calibration is
completed, the compass heading
will appear.

- Keep driving in a circle until a com-
pass heading appears.

3. Setting the compass zone
1. Find your current location and

variance zone number on the
zone map.

3

B520C01JM

Europe

B520C05JM

Africa
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2. Press and hold the button for more
than 3 but less than 6 seconds.
The current zone number will
appear in the display.

3. Press the button until the new zone
number appears in the display.
After you stop pressing the button
in, the display will show a compass
direction within a few seconds.

4. Changing Mirror Angle setting
(if equipped): 

Due to mirror positions being angled
towards the driver, the compass mir-
ror can also compensate for drivers
seated on the Left Hand side of the
vehicle (steering wheel on the LH
side of the vehicle) or Right Hand
side of the vehicle (steering wheel on
the RH side of the vehicle).

To adjust the Left Hand, “L” or Right
Hand, “R”, setting:
1. Press and hold the button for more

than 9 seconds.
2. Release then press the button to

toggle between “L” and “R”.

This procedure also causes the
compass to be de-calibrated.

3. To re-calibrate the compass, drive
the vehicle in 2 complete circles at
less than 8km/h (5mph).

NOTICE

Convenient features of your vehicle

B520C03JM

Asia

B520C04JM

South America
1. Do not install the ski rack,

antenna, etc. which are
attached to the vehicle by
means of a magnet.They affect
the operation of the compass.

2. If the compass deviates from
the correct indication soon
after repeated adjustment, we
recommend that you have the
compass checked at an
authorized HYUNDAI dealer.

(Continued)

CAUTION
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2. Натиснете и задръжте натиснат 
бутона по-продължително от 3 
секунди, но по-малко от 6 секунди. 
На дисплея ще се появи номерът на 
зададената в момента зона.

3. Натискайте последователно бу-
тона, докато на дисплея се появи 
номера на новата зона (където се 
намирате в момента). След като 
спрете да натискате бутона, в рам-
ките на няколко секунди на дисплея 
ще се покажат посоките на компаса.

4. Смяна на ъгъла на регулиране на 
вътрешното огледало за обратно вижда-
не (ако е оборудвана такава функция):

Тъй като вътрешното огледало за 
обратно виждане е разположено под 
ъгъл спрямо положението на шофьора, 
огледалото за компаса също трябва да 
се компенсира за шофьорите, които са 
седнали в лявата страна на автомоби-
ла (за моделите с ляв волан) или за шо-
фьорите, които са седнали в дясната 
страна на автомобила (за моделите с 
десен волан).
Регулирането на вътрешното огледа-
ло за обратно виждане за модел с ляв 
волан („L”) или за модел с десен волан 
(„R”) става по следния начин:
1. Натиснете и задръжте натиснат 

бутона за управление на функциите 
за повече от 9 секунди.

2. Освобождавайте и след това на-
тискайте същия бутон, за да прев-
ключвате алтернативно между 
положенията „L” и „R”.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Тази процедура води също до необходи-

мост от ново калибриране на компаса.

3. За да калибрирате отново компа-
са, карайте автомобила в кръг до 
извършване на два пълни кръга със 
скорост под 8 км/ч.

 ВНИМАНИЕ
1. Никога не монтирайте багажник 

за ски, антена и други подобни 
аксесоари, които се закрепват 
към автомобила посредством 
магнит. В противен случай този 
магнит може да повлияе отрица-
телно на работата на компаса.

2. Ако малко време след като сте 
повторили настройката на ком-
паса, посоката, показвана от 
компаса, се различава от дейст-
вителната, изискайте проверка 
на компаса от оторизиран дилър 
на компанията HYUNDAI.

(Продължение)
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(Продължение)

3. Компасът може да не показва 
правилната посока в тунели или 
при движение нагоре или надолу 
по стръмни наклони. (След като 
автомобилът се придвижи до 
такъв участък, където земното 
магнитно поле се стабилизира от-
ново, компасът ще се върне към 
показване на правилните посоки.)

4. Когато почиствате огледалото, 
използвайте хартиени кърпички 
или други подобни материи, нав-
лажнени с препарат за почиства-
не на стъкла. Не напръсквайте 
директно течност за почиства-
не на стъкла върху огледалото, 
тъй като течният препарат за 
почистване на стъкла може да 
проникне вътре в корпуса на огле-
далото.

Външно огледало за обратно виждане
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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.

3

(Continued)
3. The compass may not indi-

cate the correct compass
point in tunnels or while driv-
ing up or down a steep hill.
(The compass returns to the
correct compass point when
the vehicle moves to an area
where the geomagnetism is
stabilized.)

4. When cleaning the mirror, use
a paper towel or similar mate-
rial 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.

OTL045018

• 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
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Не забравяйте преди потегляне да ре-
гулирате ъгъла на външните огледала 
за обратно виждане.
Вашият автомобил е оборудван с ляво 
и дясно външно огледало за обратно 
виждане. Огледалата могат да се ре-
гулират дистанционно, посредством 
превключвателя за дистанционно 
регулиране.
Огледалата могат да се сгъват назад, 
за да се избегне повреждането им при 
преминаването на автомобила през 
автоматични автомивки, или при 
шофиране по много тесни улици.

 ВНИМАНИЕ
• Дясното външно огледалото за 

обратно виждане е изпъкнало. В 
някои страни, лявото външно 
огледало за обратно виждане е из-
пъкнало. Обектите в огледалото 
изглеждат по-близо отколкото са 
в действителност.

• Използвайте вътрешното ог-
ледало за обратно виждане или 
се обърнете и погледнете, за да 
определите действителното раз-
стояние от превозните средства, 
разположени отзад при смяна на 
пътните ленти.

 ВНИМАНИЕ
Никога не регулирайте и не сгъвай-
те външните огледала за обратно 
виждане, когато автомобилът е в 
движение. В противен случай това 
може да доведе до загуба на контрол 
върху управлението на автомобила.
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 ВНИМАНИЕ
• Никога не изстъргвайте леда от 

повърхността на външните ог-
ледала за обратно виждане, тъй 
като това може да повреди по-
върхността на стъклото.

• Ако огледалото е блокирано от 
лед, не правете опит да го регу-
лирате със значително усилие. За 
да освободите заледения механи-
зъм, използвайте одобрен спрей 
против обледяване (но в никакъв 
случай антифриз от радиатора), 
или преместете автомобила на 
топло място и оставете леда да 
се разтопи.
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Adjusting the rearview mirrors:
1. Press either the L (left side) or R

(right side) button (1) to select the
rearview mirror you would like to
adjust.

2. Use the mirror adjustment control
(2) to position the selected mirror
up, down, left or right.

3. After adjustment, put the button
into neutral (center) position 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.

NOTICE

Convenient features of your vehicle

• Do not scrape ice off the mir-
ror face; this may damage the
surface 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.

CAUTION

OTL045069
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Регулиране на огледалата за задно 
виждане:
1. Натиснете L (лява страна) или R 

(дяснa страна) на бутона (1), за да из-
берете огледалото за обратно виж-
дане, коeто искате да коригирате.

2. Използвайте контролния бутон (2), 
за да позиционирате избраното 
огледало нагоре, надолу, наляво или 
надясно.

3. След като го регулирате в желаната 
позиция, сложете бутона в неу-
трално положение (в средата), за да 
избегнете нежелани корекции.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Огледалата спират да се движат, 
при достигане на максималния регу-
лиращ ъгъл, но двигателят продъл-
жава да работи, докато ключът е 
натиснат. Не натискайте по-дълго 
от необходимото, тъй като двига-
телят може да бъде повреден.

• Не се опитвайте да регулирате 
външното огледало за обратно 
виждане ръчно - двигателят може 
да бъде повреден.
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Сгъване на външните огледала за  
обратно виждане

3-31
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Folding the outside rearview
mirror

Manual type
To fold the outside rearview mirror,
grasp the housing of the mirror and
then fold it toward the rear of the
vehicle.

Electric type (if equipped)
Left : The mirror will unfold.
Right : The mirror will fold.
Center (AUTO) :
The mirror will fold or unfold automat-
ically as follows:
• Without smart key system

- The mirror will fold or unfold when
the door is locked or unlocked by
the remote key. (if equipped)

• With smart key system
- The mirror will fold or unfold when

the door is locked or unlocked by
the smart key.

- The mirror will fold or unfold when
the door is locked or unlocked by
the button on the outside door
handle.

- The mirror will unfold when you
approach the vehicle (all doors
closed and locked) with a smart
key in possession. (if equipped)

The electric type outside rearview
mirror operates even though the
ignition switch is in the LOCK/OFF
position. However, to prevent
unnecessary battery discharge,
do not adjust the mirrors longer
than necessary while the engine is
not running.

Do not fold the electric type out-
side rearview mirror by hand. It
could cause motor failure.

NOTICE

NOTICE

OTL045019
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Сгъване от ръчен тип

Сгъването на дадено външно огледало 
за обратно виждане става с обхващане 
корпуса на огледалото и последващо 
сгъване към задната част на автомо-
била.
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Folding the outside rearview
mirror

Manual type
To fold the outside rearview mirror,
grasp the housing of the mirror and
then fold it toward the rear of the
vehicle.

Electric type (if equipped)
Left : The mirror will unfold.
Right : The mirror will fold.
Center (AUTO) :
The mirror will fold or unfold automat-
ically as follows:
• Without smart key system

- The mirror will fold or unfold when
the door is locked or unlocked by
the remote key. (if equipped)

• With smart key system
- The mirror will fold or unfold when

the door is locked or unlocked by
the smart key.

- The mirror will fold or unfold when
the door is locked or unlocked by
the button on the outside door
handle.

- The mirror will unfold when you
approach the vehicle (all doors
closed and locked) with a smart
key in possession. (if equipped)

The electric type outside rearview
mirror operates even though the
ignition switch is in the LOCK/OFF
position. However, to prevent
unnecessary battery discharge,
do not adjust the mirrors longer
than necessary while the engine is
not running.

Do not fold the electric type out-
side rearview mirror by hand. It
could cause motor failure.

NOTICE

NOTICE

OTL045019
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Автоматично сгъване на огледалото  
(ако е оборудвана такава функция)
Ляво : Огледалото ще се разгъне.
Дясно : Огледалото ще се сгъне.
Център (AUTO) :
Огледалото ще се разгъне или прибере 
автоматично:
• Без интелигентен ключ 
– Огледалото ще се сгъне или разгъне, 

когато вратите се отключат или 
заключат с дистанционния ключ. 
(ако е оборудвана такава функция)

• С интелигентен ключ 
– Огледалото ще се сгъне или разгъне, 

когато вратите се отключат или 
заключат с интелигентния ключ

– Огледалото ще се сгъне или разгъне, 
когато вратите се отключат или 
заключат чрез бутона от външната 
страна на дръжката на вратата.

– Огледалото ще се разгъне, ако ин-
телигентният ключ е у вас и добли-
жите автомобила (всички врати 
са заключени и затворени) (ако е 
оборудвана такава функция).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Електрическият тип външни огледала 
за обратно виждане могат да се регули-
рат даже когато превключвателят за 
запалването е в неговото изключено по-
ложение (OFF). За да не допуснете обаче 
ненужно разреждане на акумулаторната 
батерия на автомобила, не регулирайте 
огледалата по-дълго от необходимото, 
когато двигателят не работи.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Когато автомобилът ви е оборудван 
с електрически тип външни огледала 
за обратно виждане, никога не сгъвай-
те тези огледала на ръка. В противен 
случай съответното електромоторче 
може да се повреди.
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СТЪКЛА
Електрически стъкла

 (1) Превключвател за електрическото
стъкло на вратата на шофьора
(2) Превключвател за електрическото
стъкло на вратата на предния пътник
(3) Превключвател за електрическото
стъкло на задната врата (отляво)
(4) Превключвател за електрическото
стъкло на задната врата (отдясно)
(5) Отваряне и затваряне на стък-
лата
(6) Автоматично вдигане*/смъкване*
на електрическите стъкла
(7) Превключвател за блокиране на
електрическите стъкла
*: Ако е оборудвана такава функция

3-32

WINDOWS

Convenient features of your vehicle

Power windows
(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

OTL045023
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За да можете да управлявате електри-
ческите стъкла, превключвателят за 
запалването трябва да бъде поставен 
във включеното положението (ON). 
Всяка врата разполага със свой собст-
вен превключвател за съответното 
електрическо стъкло, което управлява 
стъклото на тази врата. Шофьорът 
разполага с превключвател за блокира-
не на електрическите стъкла, с който 
може да блокира задействането на 
стъклата на пътниците на задната 
седалка (или на предния пътник).
Електрическите стъкла могат да се 
управляват в продължение на при-
близително 30 секунди, след като кон-
тактният ключ се извади от гнездото, 
или се завърти в положение АСС, или в 
положение LOCK. Ако обаче преднитe 
врати се отворят, електрическите 
стъкла няма да могат да се управляват 
даже в рамките на този 30-секунден 
интервал. На вратата на шофьора се 
намира и един главен превключвател 
на електрическите стъкла, с който 
могат да се управляват всички стъкла 
на автомобила.

 ВНИМАНИЕ
За да избегнете сериозни наранява-
ния или смърт, не изваждайте гла-
вата си, не протягайте ръцете си и 
не се показвайте от прозорците по 
време на движение на автомобила.

i  Информация
•  Имайте предвид, че при влажно или мно-

го студено време, прозорците може да не 
функционират правилно, поради това че 
вероятно са замръзнали.

• Когато шофирате при смъкнати задни 
стъкла или с отворен (напълно или час-
тично) люк на покрива (ако е оборудван 
такъв), в купето на автомобила може да 
възникне ударна въздушна струя или 
пулсиращ шум. Този шум е нормално 
следствие от отворените стъкла, и може 
да се намали или отстрани съвсем чрез 
предприемане на следните действия. Ако 
този шум се получава, когато са смъкнати 
едно или и двете задни стъкла, трябва час-
тично да смъкнете и двете предни стъкла - 
приблизително с 2 до 3 см. Ако разберете, 
че шумът е вследствие на отворения люк 
на покрива, трябва да намалите малко 
степента на отваряне на люка на покрива.

Отваряне и затваряне на 
електрическите стъкла
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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  

OTL045024
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За да отворите дадено стъкло, на-
тиснете надолу предната част на съ-
ответния превключвател до първата 
позиция с отстъп (5). Освободете при 
достигане на желаната позиция.
За да затворите дадено стъкло, из-
дърпайте нагоре предната част на съ-
ответния превключвател до първата 
позиция с отстъп (5). Освободете при 
достигане на желаната позиция.
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Автоматично вдигане/смъкване на 
стъклото (ако е оборудвана такава 
функция) 

Натискането или издърпването на 
превключвателя за електрическото 
стъкло до второто положение на 
отстъп (6) води до смъкване или вди-
гане на стъклото докрай, даже когато 
превключвателят се освободи веднага 
след натискането или издърпването 
му. За да спрете стъклото в желано 
от вас положение, докато стъклото 
още се движи, издърпайте нагоре или 
натиснете надолу и веднага след това 
освободете превключвателя.

Рестрартиране на ел.стъкла

Ако електрическото стъкло не се упра-
влява нормално, системата за автома-
тично управление на електрическите 
стъкла трябва да се рестартира по 
следния начин:
1. Завъртете превключвателя за 

запалването в неговото включено 
положение (ON).

2. Затворете стъклото на шофьора и 
продължете да издърпвате нагоре 
превключвателя за стъклото на шо-
фьора в продължение на най-малко 1 
секунда след пълното затваряне на 
стъклото.

Ако стъклата продължеват да не функ-
ционират ви съветваме да се обърне-
те към официален представител на 
марката HYUNDAI или да потърсите 
помощ в оторизиран сервиз.

Автоматично обръщане на посоката 
на движение на стъклото
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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
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Ако при движението на електрическо-
то стъкло нагоре същото се блокира 
от предмет или от части на тялото 
на някого от пътуващите, стъклото 
ще открие повишеното съпротивле-
ние и ще спре движението си нагоре. 
След това стъклото ще се смъкне на 
разстояние приблизително 30 см, за 
да позволи обектът да се отстрани 
от пътя на стъклото.
Ако електрическото стъкло открие 
съпротивлението, докато превключ-
вателят за електрическото стъкло 
се държи непрекъснато в издърпано 
нагоре положение, стъклото ще спре 
движението си нагоре, и след това 
ще се смъкне надолу на разстояние 
приблизително 2,5 см. И ако превключ-
вателят за електрическото стъкло се 
държи отново непрекъснато издърпан 
нагоре, в рамките на 5 секунди след 
като стъклото е било смъкнато малко 
надолу от функцията за автоматично 
връщане на стъклата, функцията за 
автоматично връщане на стъклата 
ще престане да работи.
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i  Информация
Функцията за автоматично връщане на стък-
лото (за стъклото на шофьора) е активирана 
само когато се използва другата функция 
„автоматично вдигане на стъклото” чрез 
напълно издърпване на превключвателя 
нагоре.

 ВНИМАНИЕ
Винаги преди да пристъпите към 
вдигане на което и да било стъкло, 
проверявайте за наличието на пре-
пятствия по пътя на затварянето 
му, за да избегнете наранявания или 
повреда на автомобила. Ако меж-
ду стъклото и горното гнездо за 
стъклото бъде захванат предмет с 
диаметър по-малък от 4 мм, функ-
цията „автоматично обръщане на 
посоката на движение на стъклото” 
няма да може да открие повишеното 
съпротивление, и няма да спре вди-
гането на стъклото с последващо 
обръщане на посоката.

Бутон за блокиране на електрически-
те стъкла
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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

operate all the power windows.
• The front passenger's control can

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  

OTL045025

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  
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• Шофьорът може да блокира превключ-
вателите за електрическите стъкла 
на вратите на задните пътници чрез 
натискане на бутона за блокиране на 
електрическите стъкла, който се на-
мира на вратата на шофьора.

Когато ключът за блокиране на ел. 
стъклата е натиснат:
• Водачът може посредством кон-

трол бутоните от неовата страна 
да управлява всички прозорци.

• Пътникът до водача може да уп-
равлява предното ел. стъкло от 
неговата страна.

• Контрол-бутоните на задните път-
ници не са активни и те не могат да 
управляват задните ел. стъкла.

 ВНИМАНИЕ
Никога не позволявайте на децата да 
си играят с електрическите стъкла. 
Винаги дръжте превключвателя за 
блокиране на електрическите стъкла 
(намиращ се на шофьорската врата) 
в неговото блокирано положение 
(LOCK) (в натиснатото положение). 
В противен случай неволното задей-
стване на стъклата от някое дете 
може да доведе до тежко нараняване.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• За да се избегне възможна повреда на сис-
темата на електрическите стъкла, никога 
не отваряйте или затваряйте две или по-
вече електрически стъкла едновременно. 
Това също така ще гарантира по-дълъг 
живот на съответния предпазител.

• Никога не правете опити да използвате 
главния превключвател за електриче-
ските стъкла (на вратата на шофьора) и 
индивидуалния превключвател за съот-
ветното стъкло на вратата за задвижване 
на стъклото в противоположни посоки 
едновременно. Ако направите това, дви-
жението на стъклото ще спре, и след това 
то няма да може да се отваря или затваря.

 ВНИМАНИЕ
• НИКОГА не оставяйте контакт-

ния ключ вътре в автомобила, 
когато вътре има деца и двига-
телят е включен.

• НИКОГА не оставяйте деца в ав-
томобила без надзор. Даже много 
малки деца могат случайно да 
задвижат автомобила, да бъдат 
захванати от електрическите 
стъкла или да наранят себе си или 
други хора по някакъв друг начин.

• Винаги извършвайте повторни 
проверки, за да се уверите дали 
всички ръце, глави и други препят-
ствия са на безопасно разстояние 
от пътя на затварянето на даде-
но електрическо стъкло.

(Продължение)

(Продължение)

• Никога не позволявайте децата 
да си играят с електрическите 
стъкла. Винаги дръжте превключ-
вателя за блокиране на електри-
ческите стъкла (намиращ се на 
шофьорската врата) в неговото 
блокирано положение (LOCK) (в на-
тиснатото положение). В проти-
вен случай неволното задействане 
на стъклата от някое дете може 
да доведе до тежко нараняване.

• По време на движение никога не из-
важдайте главата или ръцете си 
извън прозорците на автомобила.
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ПАНОРАМЕН ЛЮК НА 
ПОКРИВА
(АКО Е ОБОРУДВАН ТАКЪВ)
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Convenient features of your vehicle
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PANORAMA SUNROOF (IF EQUIPPED)

• Make sure heads, other body
parts or objects are out of the
way before using the sunroof.

• Do not leave the engine run-
ning and the key in your vehi-
cle with unsupervised children.
Unattended children could
operate the sunroof, which
could result in serious injury.

WARNING  

If your vehicle is equipped with a
sunroof, you can slide or tilt your
sunroof with the sunroof control lever
located on the overhead console.

The ignition switch must be in the ON
position before you can open or
close the sunroof.

Information 
• In cold and wet climates, the sun-

roof may not work properly due to
freezing conditions.

• After washing the car or after there
is rain, be sure to wipe off any water
that is on the sunroof before operat-
ing it.

• Do not continue to move the sun-
roof control lever after the sun-
roof is fully opened, closed, or
tilted. Damage to the motor or
system components could occur.

• Make sure the sunroof is closed
fully when leaving your vehicle.
If the sunroof is open, rain or
snow may leak through the sun-
roof and wet the interior as well
as cause theft.

NOTICE

i

OTL045026

Never adjust the sunroof or
sunshade while driving. This
could result in loss of control
and an accident that may cause
death, serious injury, or proper-
ty damage.

WARNING  
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Ако вашият автомобил е оборудван с 
люк на покрива, можете да отваряте 
неговия капак чрез плъзгане или накла-
няне, като използвате ръчката за упра-
вление на люка, която е разположена на 
конзолата на тавана на купето.
Люкът на покрива може да се отваря, 
или затваря само когато превключва-
телят за запалването е в неговото 
включено положение (ON).

i  Информация
• При студен и влажен климат люкът на 

покрива може да не работи изправно 
вследствие на заледяване.

• След измиване на автомобила или след 
пътуване в дъждовно време не забравяйте 
да отстраните евентуално попадналата 
вода, която се намира върху капака на 
люка на покрива, преди да го задействате.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Не продължавайте да задържате 
ръчката за управление на люка на 
покрива, след като капакът на люка 
на покрива се е отворил напълно, 
затворил напълно, или наклонил 
докрай. В противен случай може да 
се получи повреда на електромо-
торчето или на компонентите на 
системата на люка.

• Уверете се, че люкът е затворен 
напълно, когато напускате авто-
мобила. Ако люкът е отворен, дъжд 
или сняг може да проникне през люка 
на покрива и да намокри интериора, 
както и има опасност от извърш-
ване на кражба през люка.

 ВНИМАНИЕ
• Винаги проверявайте дали всички 

ръце, глави и други препятствия 
са на безопасно разстояние от 
люка преди да го използвате. 

• Не оставяйте двигателя включен, 
както и ключа в гнездото, когато 
в автомобила има деца, ако няма 
пряк контрол от страна на възрас-
тен. Никога не позволявайте деца 
да управляват люка на покрива, 
тъй като това може да доведе до 
непредвидени инциденти.

 ВНИМАНИЕ
Никога не регулирайте капака на люка 
на покрива или сенника по време на 
движение на автомобила. Това може 
да доведе до загуба на контрол върху 
управлението на автомобила и до 
пътнотранспортно произшествие, 
което може да доведе до смърт, 
тежко нараняване или повреда на 
автомобила.
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Сенник
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Convenient features of your vehicle

Sunshade

• To open the sunshade, pull the
sunroof control lever backward (1)
to the first detent position.

• To close the sunshade when the
sunroof glass is closed, push the
sunroof control lever forward (2).

To stop the sliding at any point, pull
or push the sunroof control lever
momentarily.

Sliding the sunroof 
When the sunshade is closed

If you pull the sunroof control lever
backward to the second detent, the
sunshade will slide all the way open
then the sunroof glass will slide all
the way open. To stop the sunroof
movement at any point, pull or push
the sunroof control lever momentarily.

When the sunshade is opened
If you pull the sunroof control lever
backward, the sunroof glass will slide
all the way open. To stop the sunroof
movement at any point, pull or push
the sunroof control lever momentarily.

Information 
Only the front glass of the panorama
sunroof opens and closes. 

i
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• Преди да пристъпите към отваряне 
или затваряне на люка на покрива, 
трябва да отворите сенника. Отва-
рянето на сенника на покрива става 
с издърпване на ръчката за управле-
ние на люка назад(1) до позиция 1.

• Затварянето на сенника, когато 
люка на покрива е затворен, става с 
избутване или издърпване на ръчка-
та за управление на люка с превключ-
вателя за безопасност (1) напред.

За спиране на плъзгането на капака на 
люка на покрива трябва да издърпате 
или да натиснете за момент ръчката 
за управление на люка.

Управление на люка на покрива чрез 
плъзгане
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Convenient features of your vehicle

Sunshade

• To open the sunshade, pull the
sunroof control lever backward (1)
to the first detent position.

• To close the sunshade when the
sunroof glass is closed, push the
sunroof control lever forward (2).

To stop the sliding at any point, pull
or push the sunroof control lever
momentarily.

Sliding the sunroof 
When the sunshade is closed

If you pull the sunroof control lever
backward to the second detent, the
sunshade will slide all the way open
then the sunroof glass will slide all
the way open. To stop the sunroof
movement at any point, pull or push
the sunroof control lever momentarily.

When the sunshade is opened
If you pull the sunroof control lever
backward, the sunroof glass will slide
all the way open. To stop the sunroof
movement at any point, pull or push
the sunroof control lever momentarily.

Information 
Only the front glass of the panorama
sunroof opens and closes. 

i
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Издърпайте ръчката за управление на 
люка назад до втория отстъп. Първо 
сенникът, след което капакът на люка 
на покрива ще се плъзне до пълно от-
варяне на люка.
За спиране на плъзгането във всеки 
един момент трябва да издърпате 
или да натиснете за момент ръчката 
за управление на люка.

Когато люкът е отворен

Издърпайте ръчката за управление на 
люка назад. Капакът на люка на покри-
ва ще се плъзне до пълно отваряне на 
люка.
За спиране на плъзгането трябва да из-
дърпате или да натиснете за момент 
ръчката за управление на люка.

i  Информация
Само предното стъкло на панорамния люк 
се отваря и затваря.
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Накланяне на капака на люка на 
покрива
Когато сенникът е затворен
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Convenient features of your vehicle

3

Tilting the sunroof 
When the sunshade is closed

If you push the sunroof control lever
upward, the sunshade will slide open
then the sunroof glass will tilt.
To stop the sunroof movement at any
point, pull or push the sunroof control
lever momentarily.

When the sunshade is opened
If you push the sunroof control lever
upward, the sunroof glass will tilt.
To stop the sunroof movement at any
point, pull or push the sunroof control
lever momentarily.

Closing the sunroof

To close the sunroof glass only
Push the sunroof control lever for-
ward to the first detent position or
pull the lever downward.

To close the sunroof glass with
the sunshade 
Push the sunroof control lever for-
ward to the second detent position.
The sunroof glass will close then the
sunshade will close automatically.
To stop the sunroof movement at any
point, pull or push the sunroof control
lever momentarily.

OTL045030

OTL045029
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Ако натиснете лоста за управление на 
люка нагоре, сенника ще се отвори, след 
това стъклото на люка на покрива ще 
се наклони.
За спиране на плъзгането трябва да из-
дърпате или да натиснете за момент 
ръчката за управление на люка.

Когато сенникът е отварен

Ако натиснете лоста за управление 
на люка нагоре, стъклото на люка на 
покрива ще се наклони.
За спиране на плъзгането трябва да из-
дърпате или да натиснете за момент 
ръчката за управление на люка.

Затваряне на люка
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Convenient features of your vehicle

3

Tilting the sunroof 
When the sunshade is closed

If you push the sunroof control lever
upward, the sunshade will slide open
then the sunroof glass will tilt.
To stop the sunroof movement at any
point, pull or push the sunroof control
lever momentarily.

When the sunshade is opened
If you push the sunroof control lever
upward, the sunroof glass will tilt.
To stop the sunroof movement at any
point, pull or push the sunroof control
lever momentarily.

Closing the sunroof

To close the sunroof glass only
Push the sunroof control lever for-
ward to the first detent position or
pull the lever downward.

To close the sunroof glass with
the sunshade 
Push the sunroof control lever for-
ward to the second detent position.
The sunroof glass will close then the
sunshade will close automatically.
To stop the sunroof movement at any
point, pull or push the sunroof control
lever momentarily.
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За да затворите само стъклото на 
люка

Бутнете лоста за управление на люка 
напред до първото положение или дръп-
нете лоста надолу.
За да затворите стъклото, люка и 
сенника

Бутнете лоста за управление на люка 
напред до втора позиция.
Стъклото на люка ще се затвори, след 
това сенникът ще се затвори авто-
матично.
За спиране на плъзгането трябва да из-
дърпате или да натиснете за момент 
ръчката за управление на люка.
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Автоматична промяна посоката на 
движение на капака на люка на покрива
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Convenient features of your vehicle

Automatic reversal

If an object or part of the body is
detected while the sunroof glass or
sunshade is closing automatically, it
will reverse the direction, and then
stop.
The auto reverse function does not
work if a tiny obstacle is between the
sliding glass or sunshade and the
sunroof sash. You should always
check that all passengers and
objects are away from the sunroof
before closing it.

• 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 the vehicle is washed or in a
rainstorm, be sure to wipe off any
water that is on the sunroof before
operating it.

i

NOTICE

• Make sure heads, other body
parts or other objects are safe-
ly out of the way before closing
the sunroof to avoid injuries or
vehicle damage.

• To avoid serious injury or
death, do not extend your
head, arms or body outside
the sunroof while driving.

• A panorama sunroof is made
of glass, therefore it may break
in an accident. If you do not
have your seat belt on, you
may stick out of the broken
glass and get injured or killed.
For all passengers safety, have
an appropriate protection on
(ex. seat belt, child restraint
system, etc.).

WARNING  

ODH043039
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Ако по време на автоматичното за-
тваряне на капака на люка на покрива се 
открие препятствие от предмет или 
част от тялото на някого от пътува-
щите, капакът ще смени посоката на 
движение и след това ще спре.
Функцията „автоматично обръщане 
на посоката” няма да сработи, ако 
между плъзгащия се стъклен капак 
и рамката на люка се озове някакво 
минимално по размери препятствие. 
Преди да пристъпите към затваряне-
то на люка на покрива винаги трябва 
да проверявате дали всички пътници 
и евентуални предмети се намират 
далече от него.

 ВНИМАНИЕ
• Винаги проверявайте дали ръцете 

и главата ви са безопасно далече 
от пътя на затварянето, преди 
да пристъпите към затваряне на 
люка.

• Никога не изваждайте главата си, 
врата, ръцете или тялото през 
люка на покрива, когато автомо-
билът се движи.

• Люкът е стъклен, затова има 
опасност да се счупи в случай на 
инцидент. Ако не сте с предпазаен 
колан, има опасност да се заклещи-
те в отвора на люка, да се нара-
ните или убиете. За максимална 
сигурност, винаги носете пред-
пазните колани и съблюдавайте 
другите, не по-маловажни, мерки 
за безопасност (детско столче, 
колан и др.)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Отстранявайте периодично всички 
евентуални замърсявания, които 
може да са се натрупали по водещи-
те релси.

• Ако направите опит да отворите 
капака на люка на покрива, когато 
температурата е под нулата или 
когато люкът на покрива е покрит 
със сняг или лед, стъклото на люка 
или електромоторчето му могат 
да се повредят.

i  Информация
След като превозното средство е било измито 
или след проливен дъжд, не забравяйте да 
избършете водата, която се събрала върху 
люка на покрива, преди да го използвате.
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Рестартиране на люка на покрива
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Convenient features of your vehicle
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Resetting the sunroof

Sunroof needs to be reset if (in the
followings)
- 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. Turn the engine on and close the
sunroof glass and sunshade com-
pletely.

2. Release the control lever.

3. Push the sunroof control lever for-
ward in the direction of close
(about 10 seconds) until the sun-
roof slightly moves. Then, release
the lever.

4. Push the sunroof control lever for-
ward in the direction of close until
the sunroof operates as follows:

Sunshade Open →Glass Tilt Open
→ Glass Slide Open → Glass Slide
Close → Sunshade Close

Then, release the control lever.

When this is complete, the sunroof
system is reset.

For more details, contact an author-
ized HYUNDAI dealer.

Information 
If you do not reset the sunroof, it may
not work properly.

Sunroof open warning
(if equipped)

• If the driver turns off the engine when
the sunroof is not fully closed, the
warning chime will sound for approx-
imately 3 seconds and sunroof open
warning will appear on the LCD dis-
play.

• If the driver turns off the engine and
opens the door when the sunroof is
not fully closed, the open sunroof
warning will appear on the LCD dis-
play until the door is closed or the
sunroof is fully closed.

Close the sunroof securely when leav-
ing your vehicle.

i

OTL045031

OGB044103TU

TLe Eng 3a(~108).qxp  2015-05-26  ¿  11:00  Page 41

Рестартирането се налага в следните 
случаи: След всяко изключване или силно 
разреждане на акумулаторната бате-
рия на автомобила. При неправилно 
функциониране на люка.
Системата се рестартира по следния 
начин:
1. Поставете превключвателя за 

запалването в неговото включено 
положение (ON), след което затво-
рете сенника и люка на покрива.

2. Освободете ръчката за управление 
на люка на покрива.

3. Натиснете напред ръчката за упра-
вление на люка в посоката на за-
тваряне (в продължение на около 10 
секунди), докато капакът на люка на 
покрива се задвижи малко. След това 
освободете ръчката. 

4. Натиснете напред ръчката за упра-
вление на люка в посоката на затва-
ряне, докато капакът на люка на 
покрива се задвижи както следва:

 Sunshade Open (отваряне на сенника) 
®Glass Tilt Open (отваряне на стък-
лото с наклон)®Glass Slide Open (от-
варяне чрез плъзгане на стъклото) 
®Glass Slide (затваряне чрез плъз-
гане на стъклото) Close®Sunshade 
Close (затваряне на сенника).

 След това освободете ръчката. 
Когато горните операции бъдат за-
вършени, рестартирането на систе-
мата на люка на покрива е изпълнено.

За повече информация, се свържете с 
оторизиран представител на марката 
HYUNDAI.

i  Информация
Ако не рестартирате люка, той може да не 
работи правилно.

Отворен люк - предупреждение
(ако има такава функция)
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Convenient features of your vehicle
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Resetting the sunroof

Sunroof needs to be reset if (in the
followings)
- 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. Turn the engine on and close the
sunroof glass and sunshade com-
pletely.

2. Release the control lever.

3. Push the sunroof control lever for-
ward in the direction of close
(about 10 seconds) until the sun-
roof slightly moves. Then, release
the lever.

4. Push the sunroof control lever for-
ward in the direction of close until
the sunroof operates as follows:

Sunshade Open →Glass Tilt Open
→ Glass Slide Open → Glass Slide
Close → Sunshade Close

Then, release the control lever.

When this is complete, the sunroof
system is reset.

For more details, contact an author-
ized HYUNDAI dealer.

Information 
If you do not reset the sunroof, it may
not work properly.

Sunroof open warning
(if equipped)

• If the driver turns off the engine when
the sunroof is not fully closed, the
warning chime will sound for approx-
imately 3 seconds and sunroof open
warning will appear on the LCD dis-
play.

• If the driver turns off the engine and
opens the door when the sunroof is
not fully closed, the open sunroof
warning will appear on the LCD dis-
play until the door is closed or the
sunroof is fully closed.

Close the sunroof securely when leav-
ing your vehicle.
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• Ако водачът изключи двигателя, ко-
гато люкът не е напълно затворен, 
ще прозвучи предупредителен сиг-
нал за приблизително 3 секунди и на 
LCD дисплея ще се появи предупреж-
дение за отворен люк на покрива.

• Ако водачът изключи двигателя и 
отвори вратата, когато люкът не 
е напълно затворен, на LCD дисплея 
ще се появи предупреждение за от-
ворен люк, то няма да изчезне, дока-
то вратата не се затвори или люка 
на покрива не е напълно затворен.

Винаги затваряйте люка при напускане 
на вашия автомобил.
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ФУНКЦИИ НА ЕКСТЕРИОРА
КАПАК НА ДВИГАТЕЛНОТО 
ОТДЕЛЕНИЕ
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Convenient features of your vehicle

Hood
Opening the hood 

1. Park the vehicle and set the park-
ing brake.

2. Pull the release lever to unlatch
the hood. The hood should pop
open slightly.

3. Go to the front of the vehicle, raise
the hood slightly, push up the sec-
ondary latch (1) inside of the hood
center and lift the hood (2).

4. Pull out the stay rod.
5. Hold the hood opened with the

stay rod (1).

EXTERIOR FEATURES

OTLE045033 OTL045245

OTL045032
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1. Паркирайте автомобила и вдигнете 
ръчната спирачка.

2. Издърпайте освобождаващата ръч-
ка, за да освободите фиксирането 
на капака на двигателното отде-
ление. Капакът трябва да отскочи 
леко нагоре.
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3. Застанете пред автомобила, пов-
дигнете леко капака на двигателно-
то отделение, издърпайте допълни-
телния фиксатор (1), намиращ се от 
вътрешната страна на централ-
ната част на капака, и след това 
повдигнете капака нагоре (2).
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4. Издърпайте навън поддържащия 
лост.

5. Подпрете капака в отвореното по-
ложение с поддържащия лост.
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 ВНИМАНИЕ
• Хващайте поддържащия лост 

само в участъка, който е обли-
цован с гумен слой. Пластмасата 
няма да позволи изгаряне от наго-
рещения метал на лоста, когато 
двигателят е бил нагорещен.

• Поддържащият лост трябва да 
се поставя винаги в предвидения 
затова отвор, при отваряне не ка-
пака на двигателното отделение. 
По този начин капакът няма да 
падне и и евентуално да ви нарани.

Затваряне на капака на двигателното 
отделение

1. Преди да пристъпите към затваряне 
на капака на двигателното отделе-
ние, проверете следните неща:

• Всички капачки на отвори в дви-
гателното отделение трябва да 
бъдат правилно поставени.

• Всички ръкавици, постелки и какви-
то и да било други запалими мате-
риали трябва да са премахнати от 
двигателното отделение.

2. Върнете поддържащият лост в 
неговата скоба, за да се избегне не-
говото „играене” (тракане).

3. Смъкнете капака на двигателното 
отделение, докато се окаже на около 
30 см над затвореното положение, и 
го оставете да падне свободно от 
тази височина. След това провере-
те дали е фиксиран добре в затво-
рено положение.

 ВНИМАНИЕ
Преди да пристъпите към затваряне 
на капака на двигателното отделе-
ние, проверете дали сте отстрани-
ли всички препятствия под капака. 
Затварянето на капака, когато под 
него се намират някакви препят-
ствия, може да доведе до повреда на 
автомобила или до тежко телесно 
нараняване.

Никога не оставяйте в двигателно-
то отделение ръкавици, постелки 
или каквито и да било други запали-
ми материали. В противен случай 
от високата температура може да 
възникне пожар.

Преди да потеглите, винаги извърш-
вайте повторна проверка, за да сте 
сигурни, че капакът на двигателното 
отделение е сигурно фиксиран (заклю-
чен). Ако капакът на двигателното 
отделение не е сигурно фиксиран, 
той може да отскочи и да се отвори 
по време на движение на автомоби-
ла, което да доведе до пълна загуба 
на видимостта ви напред, което от 
своя страна може да доведе до път-
нотранспортно произшествие. 
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ВЪНШНА КАПАЧКА НА РЕЗЕРВОАРА 
ЗА ГОРИВО
Отваряне на външната капачка

3-44

Fuel filler door
Opening the fuel filler door

1. To open the fuel filler door, press
the center edge of the fuel filler
door.

Information 
The fuel filler door will open and close
only when all doors are unlocked.

2. Pull the fuel filler door (1) out to
fully open.

3. To remove the fuel tank cap (2),
turn it counterclockwise. You may
hear a hissing noise as the pres-
sure inside the tank equalizes.

4. 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.

i

i

Convenient features of your vehicle

OTLE045031

OTL045035 
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1. За да отворите капачката на ре-
зервоара, трябва да я натисне в 
центъра.

i  Информация
Външната капачка на резервоара за гориво 
се отворя и затворя, само когато всички 
врати се отключени.
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2. Дръпнете капачката на резервоара 
(1), за да я отворите докрай. 

3. За да отворите вътрешната ка-
пачка на резервоара (2), трябва да я 
завъртите обратно на часовникова-
та стрелка. Ще чуете „съскащ“ шум 
поради изравняване на налягането 
вътре в резервоара.

4. Поставете капачката обратно на 
вратата на резервоара за гориво.

i  Информация
Ако външната капачка на резервоара за 
гориво не може да се отвори заради обра-
зувало се около нея заледяване, почукайте 
леко върху нея, или натиснете капачката, 
за да разчупите леденото покритие и осво-
бодите капачката. Никога не правете опит 
да открехвате капачката със сила. В случай 
на необходимост нанесете спрей срещу зале-
дяване (от одобрена марка, не използвайте 
антифриз), около капачката или преместете 
автомобила на по-топло място или на пряка 
слънчева светлина, за да се саморазмрази.
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Затваряне на външната капачка на 
резервоара за гориво

1. За да монтирате вътрешната ка-
пачка на резервоара за гориво, тряб-
ва да я въртите по часовниковата 
стрелка, докато „щракне”. Това е 
признак, че капачката е сигурно за-
тегната.

2. Затворете външната капачка на 
резервоара за гориво, натиснете я 
леко навътре и след това проверете 
дали е сигурно затворена.

 ВНИМАНИЕ
Автомобилните горива са силно за-
палими вещества. Когато зареждате 
гориво, моля обръщайте внимание 
на посочените по-долу указания. Не-
спазването на тези указания може да 
доведе до тежко телесно нараняване, 
тежки изгаряния или смърт от по-
жар или експлозия.

• Прочетете и спазвайте всички 
предупредителни надписи, поста-
вени по съоръженията на бензи-
ностанциите.

(Продължение)

(Продължение)

• Преди да започнете зареждането 
на гориво, обърнете внимание 
къде се намира устройството 
за аварийно прекъсване на зареж-
дането с бензин (ако има такова 
устройство).

• Преди да се докоснете до накрай-
ника на маркуча за зареждане на 
гориво, трябва да отстраните 
потенциално опасното статично 
електричество чрез разрежда-
нето му с докосване на друга ме-
тална част на автомобила, като 
в този момент се намирате на 
безопасно разстояние от накрай-
ника на маркуча за зареждане на 
гориво, от отвора на резервоара 
на автомобила или от другите 
източници на възпламеними пaри.

• По време на зареждането на гориво 
никога не използвайте мобилни те-
лефони. Електрическият ток и/или 
електронните смущения от мо-
билните телефони могат потен-
циално да възпламенят пaрите на 
горивото и да предизвикат пожар.

(Продължение)

(Продължение)

• Никога не се връщайте обратно в 
автомобила, след като сте започна-
ли да зареждате гориво, тъй като 
вие самите можете да генерирате 
статично електричество чрез 
докосване, триене или плъзгане на 
тялото или ръцете по каквито и 
да било предмети или тъкани (от 
полиестер, сатен, найлон и други по-
добни), които имат способност да 
генерират статично електричест-
во. Разреждането на статичното 
електричество може да възпламени 
пaрите на горивото и в резултат 
може да се получи бързо запалване.

• Ако се наложи да се върнете вътре 
в автомобила, ще трябва след 
това още веднъж да отстраните 
потенциално опасното статично 
електричество, като го разре-
дите чрез докосване на метална 
част на автомобила, намирайки се 
далече в този момент от отвора 
на резервоара, от накрайника на 
маркуча за зареждане на гориво 
или от други източници на бензин.
(Продължение)
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(Продължение)

• Когато зареждате, винаги премест-
вайте скоростния лост на позиция P 
(паркинг) (за автоматична трансми-
сия /съединител с двойно предаване) 
или на първа предавка или на задна 
R (при обикновена трансмисията ), 
активирайте паркинг спирачката и 
поставете ключа за запалване в пози-
ция LOCK / OFF. Искри, произведени от 
електрически компоненти свързани 
с двигателя, могат да възпламенят 
горивните изпарения и да причинят 
пожар.

• Когато използвате одобрен преносим 
контейнер за гориво (туба за гориво), 
не забравяйте да поставите този кон-
тейнер на земята, преди да започнете 
зареждането на гориво. Статичното 
електричество, което се разрежда 
от тубата, може да запали пaрите на 
горивото и да предизвика пожар. След 
като започне наливането на гориво, 
контактът с автомобила трябва да се 
поддържа непрекъснато, докато завър-
ши изцяло зареждането на гориво.

• Никога не зареждайте гориво „догоре”, 
това може да доведе до преливане на 
резевоара.

(Продължение)

(Продължение)

• Използвайте само преносими пластмасо-
ви туби за гориво, които са предназначе-
ни за пренасяне и съхранение на бензин. 

• Когато се намирате в района на бен-
зиностанция, никога не използвайте 
кибрит или запалки и не пушете. Не 
оставяйте запалени цигари във ва-
шия автомобил, особено по време на 
зареждането на гориво. Автомобил-
ните горива са силно възпламеними 
материали и при тяхното запалване 
може да възникне пожар.

• Ако намиращото се под налягане гориво 
изпръска навън, то може да попие върху 
вашите дрехи или кожа и по този начин 
ще ви изложи на опасност от пожар 
и изгаряния. Затова винаги сваляйте 
вътрешната капачка на резервоара за 
гориво внимателно и бавно. Ако през 
капачката излизат струйки гориво или 
ако чуете съскащ звук, изчакайте, дока-
то това състояние се прекрати, преди 
да свалите окончателно вътрешната 
капачка на резервоара за гориво.

• След зареждането винаги проверя-
вайте дали вътрешната капачка 
на резервоара за гориво е сигурно и 
здраво затегната, за да се избегне 
разливането на гориво в случай на 
пътнотранспортно произшествие.

i  Информация
Винаги проверявайте дали зареждате гориво 
във вашия автомобил, като спазвате изисква-
нията, дадени в частта „Изисквания към 
горивото”, представени в раздел 1.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Никога не позволявайте разливане 
на гориво върху външните повърх-
ности на автомобила. Всички видо-
ве гориво, които се разливат върху 
боядисаните и лакирани повърхно-
сти, могат да повредят лаковото 
покритие. 

• Ако вътрешната капачка на ре-
зервоара за гориво се нуждае от 
подмяна, използвайте само ориги-
нални капачки HYUNDAI или техен 
еквивалент, който е проектиран 
специално за вашия автомобил. 
Използването на неправилен вид 
вътрешна капачка за резервоара 
на гориво може да доведе до тежка 
повреда на горивната система или 
на системата за управление на еми-
сиите.
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ВРАТА НА БАГАЖНИКА

ОТКЛЮЧВАНЕ 
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Convenient features of your vehicle

Non-power tailgate (if equipped)
Opening the tailgate

• The tailgate is locked or unlocked
when all doors are locked or
unlocked with the key, transmitter,
smart key or central door
lock/unlock switch.

• Only the tailgate is unlocked if the
tailgate unlock button on the remote
key or smart key is pressed for
approximately 1 second.

• If unlocked, the tailgate can be
opened by pressing the handle and
pulling it up.

• Once the tailgate is opened and
then closed, the tailgate locks
automatically. (All doors must be
locked.)

Information 
In cold and wet climates, door lock
and door mechanisms may not work
properly due to freezing conditions.

i

TAILGATE

3

OTL045036

The tailgate swings upward.
Make sure no objects or people
are near the rear of the vehicle
when opening the tailgate.

WARNING  

Make certain that you close the
tailgate before driving your
vehicle. Possible damage may
occur to the tailgate lift cylin-
ders and attaching hardware if
the tailgate is not closed prior
to driving.

CAUTION
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• Задната врата се отключва или за-
ключва заедно със заключването или 
отключването на всички останали 
врати с контактния ключ, с пре-
давателчето на дистанционното 
управление (или с интелигентния 
контактен ключ), или с превключва-
теля за централното заключване на 
вратите.

• Когато всички врати са заключени, 
ако бутончето за отключване на 
задната врата, намиращо се на ин-
телигентния контактен ключ, се 

натисне в продължение на повече от 
1 секунда, вдигащата се задна врата 
ще се отключи.

• Когато е отключена, вдигащата се 
задна врата може да се отваря чрез 
натискане на дръжката и издърпва-
не на дръжката нагоре. 

• Ако след това вдигащата се задна 
врата се отвори и след това от-
ново затвори, тя ще се заключи 
автоматично.

i  Информация
При студен и влажен климат механизмите за 
отключване и заключване на вдигащата се 
задна врата могат да не работят изправно, 
вследствие на замръзването на водни пари 
или вода в тях.

 ВНИМАНИЕ
Вдигащата се задна врата се отваря 
нагоре. Преди отварянето на вдига-
щата се задна врата проверявайте в 
близост до задната част на автомо-
била да няма обекти или хора.

 ВНИМАНИЕ
Преди да потеглите, винаги прове-
рявайте дали вдигащата се задна 
врата на автомобила е затворена. 
Ако преди потеглянето на автомо-
била вдигащата се задна врата не е 
затворена, може да се получи повреда 
на амортисьорите за повдигане на 
вратата и свързаните с тях меха-
низми.



3-48

Функции и възможности на вашия автомобил

Затваряне на вратата на багажника
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Closing the tailgate

Lower and push down the tailgate
firmly. Make sure that the tailgate is
securely latched.

Convenient features of your vehicle

OTL045037

Make sure your hands, feet and
other parts of your body are
safely out of the way before
closing the tailgate.

WARNING  

Make sure nothing is near the
tailgate latch and striker while
closing the tailgate. It may dam-
age the tailgate's latch.

CAUTION

If you drive with the tailgate
opened, you will draw danger-
ous exhaust fumes into your
vehicle which can cause seri-
ous injury or death to vehicle
occupants.
If you must drive with the tail-
gate opened, keep the air vents
and all windows open so that
additional outside air comes
into the vehicle.

WARNING  

Occupants should never ride in
the rear cargo area where no
restraints are available.To avoid
injury in the event of an acci-
dent or sudden stops, occu-
pants should always be proper-
ly restrained.

WARNING  
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Затварянето на вратата на багаж-
ника става със смъкването й надолу и 
последващо силно натискане на врата-
та надолу. Винаги проверявайте дали 
вдигащата се задна врата е фиксирана 
сигурно в затвореното положение.

 ВНИМАНИЕ
Внимавайте дали ръцете, краката 
и други части на тялото ви се на-
мират в безопасност извън пътя 
на затваряне на вдигащата се задна 
врата.

 ВНИМАНИЕ
При затварянето на задната врата 
на багажника внимавайте в близост 
до фиксатора й да няма никакви 
предмети. В противен случай фикса-
торът на вдигащата се задна врата 
може да се повреди.

 ВНИМАНИЕ
Ако шофирате с отворена задна вра-
та на багажника, вие ще позволите 
навлизане на опасни пaри от отра-
ботените газове вътре в купето на 
автомобила, което може да причини 
тежко нараняване или смърт на пъ-
туващите в автомобила.

Ако се налага да пътувате с отворе-
на задна врата на багажника, дръжте 
всички вентилационни отвори и 
всички прозорци отворени, така че 
вътре в купето на автомобила да 
постъпва непрекъснато свеж външен 
въздух.

 ВНИМАНИЕ
Пътуващите в автомобила никога 
не трябва да пътуват в багажното 
отделение, където нямат на разпо-
ложение предпазни колани.

За да се избегнат наранявания в 
случай на произшествие или при вне-
запни спирания, пътуващите винаги 
трябва да бъдат с правилно поста-
вени предпазни колани.
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Аварийно обезопасяващо освобожда-

ване на задната врата на багажника
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Convenient features of your vehicle

Emergency tailgate safety
release

Your vehicle is equipped with the
emergency tailgate safety release
lever located on the bottom of the
tailgate. When someone is inadver-
tently locked in the luggage compart-
ment. The tailgate can be opened by
doing as follows:
1. Remove the cover.
2. Push the release lever to the right.
3. Push up the tailgate.

Power tailgate (if equipped)
Power tailgate button

The power tailgate operates when:
• The power tailgate button is pressed

with the engine off.
• The power tailgate button is pressed

when the ignition switch is in the ON
position with the shift lever in P
(Park, for automatic transaxle/dual
clutch transmission vehicle) or the
shift lever in neutral (for manual
transaxle vehicle).

To activate or de-activate the power
tailgate, go to User Settings mode
and select the Power Tailgate on the
LCD display.

For more details, refer to “LCD
Display” in this chapter.

3

OTL045038

• For emergencies, be fully aware
of the location of the emer-
gency tailgate safety release
lever in the vehicle and how to
open the tailgate if you are acci-
dentally locked in the luggage
compartment.

• No one should be allowed to
occupy the luggage compart-
ment of the vehicle at any time.
The luggage compartment is a
very dangerous location in the
event of a crash.

• Use the release lever for emer-
gencies only. Use with extreme
caution, especially while the
vehicle is in motion.

WARNING  

OTL045039
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Вашият автомобил е оборудван с осво-
бождаващо лостче за аварийно обезопа-
сяващо освобождаване на вдигащата се 
задна врата, разположено в долния край 
на вратата. Когато някой по невнима-
ние се заключи в багажното отделение, 
вдигащата се задна врата може да се 
отвори чрез избутване на освобожда-
ващото лостче и избутване на вдига-
щата се задна врата за отварянето й.
1. Вдигнете кората.
2. Издърпайте освобождаващия лост 

на дясно.
3. Повдигнете с избутване на горе 

вратата на багажника.

 ВНИМАНИЕ
• За да сте подготвени за аварийни 

ситуации, винаги разучавайте 
къде е разположено лостчето за 
аварийно освобождаване на задна-
та врата на багажника в автомо-
била и как се отваря тази врата, 
ако по невнимание бъдете заклю-
чени в багажното отделение.

• Не позволявайте на никого, по 
никое време да се озовава в бага-
жното отделение на автомобила. 
В случаите на пътнотранспортни 
произшествия багажното отделе-
ние се явява изключително опасно 
място за пътуване.

• Използвайте освобождаващото 
лостче само при аварийни слу-
чаи. Използвайте това лостче с 
изключително голямо внимание, 
особено когато автомобилът е в 
движение.

Автоматично отваряща се врата на 
багажника (ако е оборудвана)
Бутон за автоматично отварящата 
се врата на багажника
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Convenient features of your vehicle

Emergency tailgate safety
release

Your vehicle is equipped with the
emergency tailgate safety release
lever located on the bottom of the
tailgate. When someone is inadver-
tently locked in the luggage compart-
ment. The tailgate can be opened by
doing as follows:
1. Remove the cover.
2. Push the release lever to the right.
3. Push up the tailgate.

Power tailgate (if equipped)
Power tailgate button

The power tailgate operates when:
• The power tailgate button is pressed

with the engine off.
• The power tailgate button is pressed

when the ignition switch is in the ON
position with the shift lever in P
(Park, for automatic transaxle/dual
clutch transmission vehicle) or the
shift lever in neutral (for manual
transaxle vehicle).

To activate or de-activate the power
tailgate, go to User Settings mode
and select the Power Tailgate on the
LCD display.

For more details, refer to “LCD
Display” in this chapter.

3
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• For emergencies, be fully aware
of the location of the emer-
gency tailgate safety release
lever in the vehicle and how to
open the tailgate if you are acci-
dentally locked in the luggage
compartment.

• No one should be allowed to
occupy the luggage compart-
ment of the vehicle at any time.
The luggage compartment is a
very dangerous location in the
event of a crash.

• Use the release lever for emer-
gencies only. Use with extreme
caution, especially while the
vehicle is in motion.

WARNING  
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TLe Eng 3a(~108).qxp  2015-05-26  ¿  11:00  Page 49

Автоматичната врата на багажника ра-
боти, когато:
• Бутонът за автоматичната вратата 

на багажника е натиснат със спирането 
на двигателя.

• Бутонът за автоматичната врата на 
багажника е натиснат, когато ключът за 
запалване е в ON позиция с лоста за смяна 
на предавките на позиция P (паркинг, за 
автоматична трансмисия) или на лоста 
за смяна на предавките е в неутрална 
позиция (за механична трансмисия). 

За да активирате или деактивирате ав-
томатичната функция на капака на багаж-
ника, отидете в режим „Потребителски 
настройки“ и от LCD дисплея изберете 
автоматична задна врата.
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 ВНИМАНИЕ
Никога не оставяйте деца или жи-
вотни без надзор в автомобила. Бъ-
дете сигурни, че децата и животни-
те могат да работят с вратата на 
багажника, в противен случай това 
може да доведе до нараняване на Вас 
или другите около Вас или повреда на 
автомобила.

 ВНИМАНИЕ
Уверете се, че няма хора или обекти 
около вратата на багажника преди да 
започнете работа с багажника. Изча-
кайте, докато вратата на багажника 
се отвори преди да започнете да из-
вършвате дейности като товарене 
или разтоварване на багаж или път-
ниците от превозното средство.

 ВНИМАНИЕ
Не отваряйте багажника ръчно. Това 
може доведе до повреда на багажника. 
Ако е необходимо да отворите или 
затворите вратата на багажника 
ръчно, когато батерията е изхабена 
или не е свързана, не натискайте 
прекалено силно.

Отваряне на багажника
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Opening the tailgate

The power tailgate will open automat-
ically by doing one of the following:
• Press the tailgate unlock button on

the remote key or smart key for
approximately one second.

Convenient features of your vehicle

Never leave children or animals
unattended in your vehicle.
Children or animals might oper-
ate the power tailgate that could
result in injury to themselves or
others, or damage the vehicle.

WARNING  

Make sure there are no people
or objects around the tailgate
before operating the power tail-
gate. Wait until the tailgate is
opened fully and stopped before
loading or unloading cargo or
passengers from the vehicle.

WARNING  

Do not close or open the power
tailgate manually. This may
cause damage to the power tail-
gate. If it is necessary to close
or open the power tailgate man-
ually when the battery is dis-
charged or disconnected, do
not apply excessive force.

CAUTION

OTLE045030
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Багажникът ще се отвори автоматич-
но при едно от следните действия:
• Натиснете бутона за вратата на 

багажника, отключете с дистан-
ционното или смарт ключа за при-
близително една секунда.
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Convenient features of your vehicle

• Press the power tailgate button for
approximately one second.

For emergency stop while operating,
press the power tailgate button shortly.

• Press the tailgate handle switch
carrying the smart key with you.

Closing the tailgate

• Press the power tailgate button for
approximately one second when
the tailgate is opened.
The tailgate will close and lock
automatically.

For emergency stop while operating,
press the power tailgate button shortly.

3
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• Натиснете бутона за отваряне на 
задния капак за приблизително една 
секунда. 

За аварийно спиране, докато шофира-
те, натиснете бутона за задния капак 
за по кратко време .
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Convenient features of your vehicle

• Press the power tailgate button for
approximately one second.

For emergency stop while operating,
press the power tailgate button shortly.

• Press the tailgate handle switch
carrying the smart key with you.

Closing the tailgate

• Press the power tailgate button for
approximately one second when
the tailgate is opened.
The tailgate will close and lock
automatically.

For emergency stop while operating,
press the power tailgate button shortly.

3
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• Натиснете бутона на задния капак, 
за да отворите вратата на багаж-
ника без интелигентният ключ да е 
във вас.

Затваряне на вратата на багажника
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Convenient features of your vehicle

• Press the power tailgate button for
approximately one second.

For emergency stop while operating,
press the power tailgate button shortly.

• Press the tailgate handle switch
carrying the smart key with you.

Closing the tailgate

• Press the power tailgate button for
approximately one second when
the tailgate is opened.
The tailgate will close and lock
automatically.

For emergency stop while operating,
press the power tailgate button shortly.

3
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• Натиснете бутона за захранване 
на задния капак за приблизително 
една секунда, когато вратата на 
багажника е отворена.

 Вратата на багажника ще се затво-
ри и заключи автоматично.

За аварийно спиране, докато шофира-
те, натиснете бутона на вратата на 
багажника за по-кратко.
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• Press the power tailgate inner
switch for approximately one sec-
ond when the tailgate is opened.
The tailgate will close and lock auto-
matically.

Power tailgate non-opening
conditions
The power tailgate will not open or
close automatically, when the vehicle
is moving more than 3 km/h (2 mph).

Convenient features of your vehicle

OTL045041

The chime will sound continu-
ously if you drive over 3 km/h (2
mph) with the tailgate opened.
Stop your vehicle immediately
at a safe place and check if your
tailgate is opened.

WARNING  

Operating the power tailgate
more than 5 times continuously
could cause damages to the
operating motor. In this case, the
system enters into a thermal pro-
tection mode. In thermal protec-
tion mode, the power tailgate can
not operate and the chime will
sound for 3 times by any switch
inputs. Leave your power tailgate
system for rest about 1 minute
and then operate.

CAUTION
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• Натиснете бутона от вътрешната 
страна на вратата на багажника за 
около една секунда, когато вратата 
на багажника се отваря.

Вратата на багажника ще се затвори 
и заключи автоматично.

Автоматична вратата на багажни-
ка – условия, при които тази функция 
не работи.

Вратата на багажника няма да се 
отвари или затвори автоматично, 
ако превозното средство се движи с 
повече от 3 км/ч.

 ВНИМАНИЕ
Непрекъснат предупредителен звук 
ще бъде възпроизведен от систе-
мата, ако шофирате с над 3 км/ч (2 
мили/ч) и вратата на багажника е от-
ворена. Спрете автомобила на безо-
пасно място и проверите багажника.

 ВНИМАНИЕ
Отварянето и затварянето на ба-
гажника повече от 5 последователни 
пъти може да повреди задвижващия 
механизъм. В този случай система 
влиза в термичен защитен режим. В 
термичен защитен режим вратата 
на багажника няма да работи. При 
всяко натискате на копче или бутон 
ще чувате трикратен предупреди-
телен сигнал. Оставете системата 
на багажника в покой за около 1 ми-
нута и след това опитайте отново.
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i  Информация
• Автоматичната врата на багажника функ-

ционира, когато двигателят не работи. 
Трябва да се има предвид обаче, че тя 
консумира големи количества електри-
чество. За да се предотврати изтощава-
нето на акумулаторната батерията, не я 
използвайте прекомерно. (напр.: повече 
от 10 пъти многократно.)

• За да предпазите акумулаторната батери-
ята от изтощаване не оставяйте вратата 
на багажника отворена за дълго време. 

• Не променяйте и не поправяйте багаж-
ника собственоръчно. Препоръчваме да 
се обърнете към оторизиран дилър на 
марката HYUNDAI.

•  При повдигане с крик на автомобила на 
гума или ремонт на превозното средство, 
не задействайте вратата на багажника. 
Това би могло да повреди задната врата 
на багажника.

•  В студени и влажни метеорологични ус-
ловия вратата на багажника може да не 
работи правилно, което се дължи изцяло 
на отрицателните температури.

Автоматично обръщане на посоката 
на движение на врата на багажника

3-53

Convenient features of your vehicle

Information 
• The power tailgate can be operated

when the engine is not running.
However the power tailgate opera-
tion consumes large amounts of
vehicle electric power. To prevent
the battery from being discharged,
do not operate it excessively. (e.g.:
more than approximately 10 times
repeatedly.)

• To prevent the battery from being
discharged, do not leave the power
tailgate in the open position for a
long lime. 

• Do not modify or repair any part of
the power tailgate by yourself. We
recommend that you contact an
authorized HYUNDAI dealer.

• When jacking up the vehicle to
change a tire or repair the vehicle,
do not operate the power tailgate.
This could cause the power tailgate
to operate improperly.

• In cold and wet climates, the power
tailgate may not work properly due
to freezing conditions.

Automatic reversal

During power opening and closing if
the power tailgate is blocked by an
object or part of the body, the power
tailgate will detect the resistance.
• If the resistance is detected while

opening the tailgate, it will stop and
move in the opposite direction.

• If the resistance is detected while
closing the tailgate, it will stop and
move in the opposite direction.

However, if the resistance is weak
such as from an object that is thin or
soft, or the tailgate is near the latched
position, the automatic stop and rever-
sal may not detect the resistance.
If the automatic reversal feature
operates continuously more than
twice during opening or closing oper-
ation, the power tailgate may stop at
that position. At this time, close the
tailgate manually and operate the
tailgate automatically again.

i

3
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По време на затваряне, ако механизмът 
на вратата е блокиран от предмет или 
част на тялото, вратата на багажника 
ще отчете невъзможността, зададена-
та команда да бъде изпълнена.
• Ако съпротивлението е по време на 

отваряне на вратата на багажника, 
то тя ще спре и ще се задвижи в 
обратна посока (надолу).

• Ако съпротивлението е по време на 
затваряне на вратата на багажника, 
то тя ще спре и се движи в обратна 
посока (нагоре).

Въпреки това, ако съпротивлението е 
слабо от обект, който е тънък или мек, 
или вратата на багажника е в близост 
до затворено положение, функцията 
няма да отчете съпротивление. Не 
може да се открие резистентност.
Ако функцията за автоматично обръ-
щане на посоката е била задействана 
повече от два пъти по време на от-
варяне или затваряне на багажника, 
вратата на багажника може да се спре 
в една определена позиция. В такъв слу-
чай, затворете задната врата ръчно, 
след което я задействайте автома-
тично отново.



3-54

Функции и възможности на вашия автомобил

 ВНИМАНИЕ
Никога не поставяйте предмет или 
част от тялото си, за да се увери-
те, че автоматичният механизъм 
работи.

 ВНИМАНИЕ
Не поставяйте тежки предмети на 
вратата на багажника, преди да се 
уверите, че механизмът работи.

Допълнителна тежест на вратата 
на багажника може да причини повре-
да на механизма.

Как да възобновите атоматичната 
функция на вратата на багажника 

Ако батерията е изтощена или из-
ключена, или ако съответният пред-
пазител е заменен или изключен, за да 
може вратата на багажника да работи 
нормално, трябва да следвате следни-
те стъпки:
1. Автоматична трансмисия / съеди-

нител с двойно предаване:
 Поставете скоростния лост в по-

зиция P (паркинг). 
 Механична трансмисия:
 Поставете скоростния лост в неу-

трално положение.
2. Докато натискате вътрешения 

бутон на вратата на багажника, 
натискайте и бутона на дръжката 
на вратата на багажника за повече 
от 3 секунди. (ще прозвучи звуков 
сигнал)

3. Затворете вратата на багажника 
ръчно.

i  Информация
Ако вратата на багажника не работи пра-
вилно след гореописаната процедура, ви 
препоръчваме системата да бъде прегледана 
от оторизиран дилър на марката HYUNDAI.
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Височина на отваряне на автоматич-
ната врата на багажника 
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Convenient features of your vehicle

Power tailgate opening height
user setting

The driver may set the height of a
fully opened tailgate by following the
below instruction.
1. Position the tailgate manually to

the height you prefer.
2. Press the power tailgate inner

switch for more than 3 seconds.
3. Close the tailgate manually after

hearing the buzzer sound.

The tailgate will open to the height
the driver has set up.

Emergency tailgate safety
release

Your vehicle is equipped with the
emergency tailgate safety release
lever located on the bottom of the
tailgate. When someone is inadver-
tently locked in the luggage compart-
ment. The tailgate can be opened by
doing as follows:
1. Remove the cover.
2. Push the release lever to the right.
3. Push up the tailgate.

3
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If you drive with the tailgate
opened, you will draw danger-
ous exhaust fumes into your
vehicle which can cause seri-
ous injury or death to vehicle
occupants.
If you must drive with the tail-
gate opened, keep the air vents
and all windows open so that
additional outside air comes
into the vehicle.

WARNING  

Occupants should never ride in
the rear cargo area where no
restraints are available.To avoid
injury in the event of an acci-
dent or sudden stops, occu-
pants should always be proper-
ly restrained.

WARNING  

TLe Eng 3a(~108).qxp  2015-05-26  ¿  11:00  Page 55

Водачът може да настрои височина-
та на напълно отворената врата на 
багажника, следвайки инструкциите.
1. Ръчно позиционирайте вратата на 

багажника на желаната височина.
2. Натиснете вътрешния бутон на 

вратата на багажника за повече от 
3 секунди.

3. Затворете вратата на багажника 
ръчно след като чуете звуковия 
сигнал.

Вратата на багажника се отваря на 
височината, зададена от водача.

 ВНИМАНИЕ
Ако шофирате с отворена задна вра-
та на багажника, вие ще позволите 
навлизане на опасни пaри от отра-
ботените газове вътре в купето на 
автомобила, което може да причини 
тежко нараняване или смърт на пъ-
туващите в автомобила.

Ако се налага да пътувате с отворена 
задна врата на багажника, дръжте 
всички вентилационни отвори и всич-
ки прозорци отворени, така че вътре 
в купето на автомобила да постъпва 
непрекъснато свеж външен въздух.

 ВНИМАНИЕ
Пътуващите в автомобила никога 
не трябва да пътуват в багажното 
отделение, където нямат на разпо-
ложение предпазни колани.

За да се избегнат наранявания в 
случай на произшествие или при вне-
запни спирания, пътуващите винаги 
трябва да бъдат с правилно поста-
вени предпазни колани.

Аварийно отваряне на вратата на 
багажника 
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Convenient features of your vehicle

Power tailgate opening height
user setting

The driver may set the height of a
fully opened tailgate by following the
below instruction.
1. Position the tailgate manually to

the height you prefer.
2. Press the power tailgate inner

switch for more than 3 seconds.
3. Close the tailgate manually after

hearing the buzzer sound.

The tailgate will open to the height
the driver has set up.

Emergency tailgate safety
release

Your vehicle is equipped with the
emergency tailgate safety release
lever located on the bottom of the
tailgate. When someone is inadver-
tently locked in the luggage compart-
ment. The tailgate can be opened by
doing as follows:
1. Remove the cover.
2. Push the release lever to the right.
3. Push up the tailgate.

3
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If you drive with the tailgate
opened, you will draw danger-
ous exhaust fumes into your
vehicle which can cause seri-
ous injury or death to vehicle
occupants.
If you must drive with the tail-
gate opened, keep the air vents
and all windows open so that
additional outside air comes
into the vehicle.

WARNING  

Occupants should never ride in
the rear cargo area where no
restraints are available.To avoid
injury in the event of an acci-
dent or sudden stops, occu-
pants should always be proper-
ly restrained.

WARNING  
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Вашият автомобил е оборудван с ръч-
ка, намираща се на дъното на багажно-
то отделение за аварийно отваряне 
на вратата на багажника, в случай че 
някой се заключи по невнимание в бага-
жното отделение.
Вратата на багажника може да бъде 
отворена по следния начин:
1. Свалете капака.
2. Натиснете освобождаващия лост 

надясно.
3. Натиснете нагоре вратата на ба-

гажника.
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Функции и възможности на вашия автомобил

 ВНИМАНИЕ
• За да сте подготвени за аварийни 

ситуации, винаги разучавайте 
къде е разположено лостчето за 
аварийно освобождаване на задна-
та врата на багажника в автомо-
била и как се отваря тази врата, 
ако по невнимание бъдете заклю-
чени в багажното отделение.

• Не позволявайте на никого, по 
никое време да се озовава в бага-
жното отделение на автомобила. 
В случаите на пътнотранспортни 
произшествия багажното отделе-
ние се явява изключително опасно 
място за пътуване.

• Използвайте освобождаващото 
лостче само при аварийни слу-
чаи. Използвайте това лостче с 
изключително голямо внимание, 
особено когато автомобилът е в 
движение.

Интелигентна система за 
безключово отваряне на багажника

3-56

Smart tailgate (if equipped)

On the vehicle equipped with a smart
key, the tailgate can be opened with
no-touch activation using the Smart
tailgate system.

How to use the Smart Tailgate 
The tailgate can be opened with no-
touch activation satisfying all the
conditions below.
• After 15 seconds when all doors

are closed and locked
• Positioned in the detecting area for

more than 3 seconds.

Information 
• The Smart Tailgate does not operate

when:
- The smart key is detected within

15 seconds after the doors are
closed and locked, and is continu-
ously detected.  

- The smart key is detected within 15
seconds after the doors are closed
and locked, and 1.5 m (60 in.) from
the front door handles. (for vehicles
equipped with Welcome Light)

- A door is not locked or closed.
- The smart key is in the vehicle.

i

Convenient features of your vehicle

• For emergencies, be fully
aware of the location of the
emergency tailgate safety
release lever in the vehicle
and how to open the tailgate if
you are accidentally locked in
the luggage compartment.

• No one should be allowed to
occupy the luggage compart-
ment of the vehicle at any time.
The luggage compartment is a
very dangerous location in the
event of a crash.

• Use the release lever for
emergencies only. Use with
extreme caution, especially
while the vehicle is in motion.

WARNING  

OTL045043
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За автомобили с интелигентен ключ, 
вратата на багажника може да се отво-
ри, без да бъде докосвана посредством 
интелигентната система за безключо-
во отваряне на багажника. 

Как да използваме интелигентната 
система за безключово отваряне на 
багажника

Вратата на багажника може да се отво-
ри без докосване при следните условия.
• След 15 секунди, когато всички вра-

ти са затворени и заключени
• Ако се намираме в зоната на обхват 

на сензорите за повече от 3 секунди.

i  Информация
• Интелигентнаta система за безключово 

отваряне на багажника не работи когато:
– Интелигентният ключът е засечен от 

системата в рамките на 15 секунди след 
като вратите са затворени и заключени и 
е постоянно засичан от системата.

– Интелигентният ключът е засечен в 
рамките на 15 секунди след затваряне и 
заключване на вратите, на разстояние 
1.5 м от външната страна на дръжките на 
вратите. (за превозни средства оборудва-
ни с функцията „Welcome Light“)

– Една от вратите не е заключена или за-
творена.

– Интелигентният ключ е в превозното 
средство.
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1. Настройки

За да активирате интелигентната 
система за безключово отваряне на 
багажника, отидете на Настройки – 
режим на потребителя (User Mode) и 
изберете Багажник – Smart tailgate на 
LCD дисплея.
* За повече подробности се обърнете 

към „ LCD дисплей“ в тази раздел.

2. Откриване и уведомяване

3-57

Convenient features of your vehicle
1. Setting
To activate the Smart Tailgate, go to
User Settings Mode and select
Smart Tailgate on the LCD display.

� For more details, refer to "LCD
Display" in this chapter.

2. Detect and Alert
If you are positioned in the detecting
area (50 ~100 cm (20 ~ 40 in.) behind
the vehicle) carrying a smart key, the
hazard warning lights will blink and
chime will sound for about 3 seconds
to alert you the smart key has been
detected and the tailgate will open.

Information 
Do not approach the detecting area if
you do not want the tailgate to open. If
you have unintentionally entered the
detecting area and the hazard warning
lights and chime starts to operate,
leave the detecting area with the smart
key. The tailgate will stay closed.

3. Automatic opening
The hazard warning lights will blink
and chime will sound 2 times and
then the tailgate will slowly open.

i

3
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Ако сте позиционирани в рамките на 
обхвата на сензорите (50~100 см) зад 
превозното средство), с интелиген-
тен ключ, то аварийните светлини 
ще започнат да мигат и за около 3 

секунди ще прозвучи звуков сигнал, за 
да ви предупреди, че интелигентният 
ключ е разпознат, след което вратата 
на багажника ще се отвори.

i  Информация
Не доближавайте зоната на обхват на сен-
зорите, ако не искате да отворите вратата 
на багажника. В случай, че неволно сте на-
влезели и аварийните светлини и звуковият 
сигнал са се активирали, напуснете зоната 
на обхват незабавно. В този случай вратата 
на багажника няма да се отвори.

3. Автоматично отваряне

3-57

Convenient features of your vehicle

1. Setting
To activate the Smart Tailgate, go to
User Settings Mode and select
Smart Tailgate on the LCD display.

� For more details, refer to "LCD
Display" in this chapter.

2. Detect and Alert
If you are positioned in the detecting
area (50 ~100 cm (20 ~ 40 in.) behind
the vehicle) carrying a smart key, the
hazard warning lights will blink and
chime will sound for about 3 seconds
to alert you the smart key has been
detected and the tailgate will open.

Information 
Do not approach the detecting area if
you do not want the tailgate to open. If
you have unintentionally entered the
detecting area and the hazard warning
lights and chime starts to operate,
leave the detecting area with the smart
key. The tailgate will stay closed.

3. Automatic opening
The hazard warning lights will blink
and chime will sound 2 times and
then the tailgate will slowly open.

i

3
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Аварийните светлини ще се активи-
рат, звуковият сигнал ще прозвучи за 
около 2 сек. и вратата на багажника 
бавно ще се отвори.
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 ВНИМАНИЕ
• Уверете се, че сте затворили 

вратата на багажника, преди да 
шофирате вашия автомобил.

• Уверете се, че няма хора или обек-
ти около вратата на багажника 
преди отварянето или затваря-
нето й. 

• Уверете се, че вещи, предмети 
или други, намиращи се в багажно-
то отделение, няма да изпаднат 
при отваряне на вратата на ба-
гажника, в случай че автомобилът 
се движи под наклон. Това може да 
причини сериозни наранявания.

• Уверете се, че системата за инте-
лигентно безключово отваряне на 
багажника e деактивирана, когато 
миете автомобила. В противен 
случай вратата на багажника 
може се отвори неочаквано.

• Ключът трябва да се съхранява на 
място недостъпно за деца. Деца 
могат неволно да отворят задния 
капак, докато играят около задна-
та част на превозно средство.

Как да деактивирате интелигентна-
та система за безключово отваряне 
на багажника с интелигентния ключ
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How to deactivate the Smart
Tailgate function using the
smart key

1. Door lock
2. Door unlock
3. Tailgate open

If you press any button of the smart
key during the Detect and Alert
stage, the Smart Tailgate function
will be deactivated.
Make sure to be aware of how to
deactivate the Smart Tailgate func-
tion for emergency situations.

Information 
• If you press the door unlock button

(2), the Smart Tailgate function will
be deactivated temporarily. But, if
you do not open any door for 30 sec-
onds, the Smart Tailgate function
will be activated again.

• If you press the tailgate open button
(3) for more than 1 second, the tail-
gate opens.

• If you press the door lock button (1)
or tailgate open button (3) when the
Smart Tailgate function is not in the
Detect and Alert stage, the Smart
Tailgate function will not be deacti-
vated.

• In case you have deactivated the
Smart Tailgate function by pressing
the smart key button and opened a
door, the Smart Tailgate function
can be activated again by closing
and locking all doors.

i

Convenient features of your vehicle

• Make certain that you close
the tailgate before driving
your vehicle.

• Make sure there are no people
or objects around the tailgate
before opening or closing the
tailgate.

• Make sure objects in the rear
cargo area do not come out
when opening the tailgate on
the slope way. It may cause
serious injury.

• Make sure to deactivate the
Smart tailgate function when
washing your vehicle.
Otherwise, the tailgate may
open inadvertently.

• The key should be kept out of
reach of children. Children
may inadvertently open the
Smart Tailgate while playing
around the rear area of the
vehicle.

WARNING  

OLMB043003
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1. Заключване
2. Отключване
3. Отворяне на вратата на багажника
Ако натиснете който и да бутон на ин-
телегентния ключa по време на етап: 
Откриване и уведомяване 

функцията ще бъде деактивиранa.
Уверете се, че сте наясно с това как да 
деактивирате функцията в извънред-
ни ситуации.

i  Информация
• Ако натиснете бутона за отключване (2), 

системата за интелигентно безключово 
отваряне на задния капак ще се деакти-
вира временно. Ако, обаче, не отворите 
някоя от вратите в продължение на 30 
секунди, функцията ще се активира от-
ново.

• Ако натиснете бутона за отваряне на 
вратата на багажника (3) за повече от 
1 секунда, вратата на багажника ще се 
отвори.

• Ако натиснете бутона за заключване на 
вратите (1) или бутона за отваряне на вра-
тата на багажника (3), когато системата 
не е на етап: Откриване и уведомяване 
функцията няма да бъде деактивирана.

• В случай, че сте деактивирали функцията 
за интелигентно безключово отваряне 
на багажника, натискайки бутона на 
интелигентния ключ и отворяйки една 
от вратите, функцията за интелигентно 
отваряне на багажника ще се активира 
отново при затваряне и заключване на 
всички врати.
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Зона на обхват на сензорите

3-59

Convenient features of your vehicle

Detecting area

• The Smart Tailgate operates with a
welcome alert if the smart key is
detected within 50 ~ 100 cm (20 ~
40 in.) from the tailgate.

• The alert stops at once if the smart
key is positioned outside the detect-
ing area during the Detect and Alert
stage.

Information 
• The Smart Tailgate function will not

work if any of the following occurs:
- 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 vehicle.

• The detecting range may decrease or
increase when :
- One side of the tire is raised to replace

a tire or to inspect the vehicle.
- The vehicle is slantingly parked on

a slope or unpaved road, etc.

i
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• Системата възпроизвежда посре-
щащ звуков сигнал, ако интелигент-
ният ключ е открити в рамките на 
50~100 cm от вратата на багажника.

• Сигналът спира веднага, ако ключът 
е поставен извън зоната на обхват 
по време на етап: откриване и пре-
дупреждение.

i  Информация
• Функцията за интелигентно отваряне на 

багажника няма да работи при следните 
условия:

– Интелигентният ключ е в близост до ра-
дио предавател като радиостанция или 
летище, което може да смущава нормал-
ната работа на предавателя.

– Интелигентният ключът е в близост до 
мобилна двупосочна радио система или 
клетъчен телефон.

– Друг ннтелигентен ключ в близост до 
вашето превозно средство е активиран.

• Зоната на обхват може да се намали или 
се увеличи, когато:

– Едната страна на автомобила е вдигната, 
за да се смени гума или да се извърши 
технически преглед.

– Превозното средство е паркирано върху 
наклон или неасфалтиран път.
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ПРИБОРНО ТАБЛО

1. Оборотомер
2. Скоростомер
3. Термометър за температурата 

на двигателя
4. Датчик за горивото
5. Предупреждаващи и обикновени 

светлинни индикатори 
6. LCD екран - Одометър/ компютър 

за пътуването

* Действителното приборно табло 
на вашия автомобил може да се раз-
личава от показаните на фигурата.

За по-подробна информация се от-
несете към частта „Контролноиз-
мервателни прибори и индикатори” 
на следващите страници.

3-60

INSTRUMENT CLUSTER

Convenient features of your vehicle

1. Tachometer 

2. Speedometer

3. Engine coolant temperature gauge

4. Fuel gauge

5. Warning and indicator lights

6. LCD display (including Trip computer)

OTLE045100/OTLE045101

� Type A
• Gasoline engine

The actual cluster in the vehicle may differ
from the illustration.
For more details, refer to the "Gauges" in
this chapter.

� Type B
• Gasoline engine
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▀ Тип А Бензин

▀ Тип Б Бензин
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INSTRUMENT CLUSTER

Convenient features of your vehicle

1. Tachometer 

2. Speedometer

3. Engine coolant temperature gauge

4. Fuel gauge

5. Warning and indicator lights

6. LCD display (including Trip computer)

OTLE045100/OTLE045101

� Type A
• Gasoline engine

The actual cluster in the vehicle may differ
from the illustration.
For more details, refer to the "Gauges" in
this chapter.

� Type B
• Gasoline engine
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1. Оборотомер
2. Скоростомер
3. Термометър за температурата 

на двигателя
4. Датчик за горивото
5. Предупреждаващи и обикновени 

светлинни индикатори 
6. LCD екран - Одометър/ компютър 

за пътуването

*Действителното приборно табло 
на вашия автомобил може да се раз-
личава от показаните на фигурата.

За по-подробна информация се от-
несете към частта „Контролноиз-
мервателни прибори и индикатори” 
на следващите страници.

▀ Тип А Дизел

▀ Тип Б Дизел
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Convenient features of your vehicle

3
1. Tachometer 

2. Speedometer

3. Engine coolant temperature gauge

4. Fuel gauge

5. Warning and indicator lights

6. LCD display (including Trip computer)

OTLE045100L/OTLE045101L

� Type A
• Diesel engine

The actual cluster in the vehicle may differ
from the illustration.
For more details, refer to the "Gauges" in
this chapter.

� Type B
• Diesel engine
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Convenient features of your vehicle

3
1. Tachometer 

2. Speedometer

3. Engine coolant temperature gauge

4. Fuel gauge

5. Warning and indicator lights

6. LCD display (including Trip computer)

OTLE045100L/OTLE045101L

� Type A
• Diesel engine

The actual cluster in the vehicle may differ
from the illustration.
For more details, refer to the "Gauges" in
this chapter.

� Type B
• Diesel engine
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Функции на  приборното табло
Осветяване на приборното табло
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Convenient features of your vehicle

Instrument cluster control
Instrument panel illumination 

When the vehicle's parking 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, an
alarm will sound.

Never adjust the instrument clus-
ter while driving.This could result
in loss of control and lead to an
accident that may cause death,
serious injury, or property dam-
age.

WARNING
� Type A � Type B

OTL045070

OTL045150L/OTL045151L
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При включени габаритни светлини или 
предни фарове на автомобила, нати-
скайте бутона за осветяването на 
приборното табло, за да регулирате 
интензитета на осветяването на 
приборното табло.
При натискане бутона за осветяване 
на приборното табло се регулира и 
интензивността на осветяването 
вътре в автомобила.

 ВНИМАНИЕ
Никога не регулирайте приборното 
табло докато шофирате. Това би 
могло да доведе  до загуба на контрол 
или злополука,  която може да доведе 
до смърт, сериозни наранявания или 
повреда на имущество. 
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Convenient features of your vehicle

Instrument cluster control
Instrument panel illumination 

When the vehicle's parking 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, an
alarm will sound.

Never adjust the instrument clus-
ter while driving.This could result
in loss of control and lead to an
accident that may cause death,
serious injury, or property dam-
age.

WARNING
� Type A � Type B

OTL045070

OTL045150L/OTL045151L
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• Яркостта на приборното табло се 
показва на екрана.

• Ако яркостта достигне до макси-
малното или минималното ниво, ще 
прозвучи аларма.
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Скоростомер

3-63

Convenient features of your vehicle

3

Gauges
Speedometer

The speedometer indicates the
speed of the vehicle and is calibrated
in kilometers per hour (km/h) and/or
miles per hour (MPH).

Tachometer

The tachometer indicates the
approximate number of engine revo-
lutions 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.

Engine Coolant Temperature
gauge

This gauge indicates the tempera-
ture of the engine coolant when the
ignition switch is in the ON position.

If the gauge pointer moves
beyond the normal range area
toward the "130 or H" position, it
indicates overheating that may
damage the engine.
Do not continue driving with an
overheated engine. If your vehicle
overheats, refer to "If the Engine
Overheats" in chapter 6.

NOTICE

NOTICE

OTLE045102/OTLE045103

� MPH, km/h� km/h

OTLE045107/OTLE045104

� Diesel engine� Gasoline engine

OTLE045105

� Except Europe � For Europe
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Скоростомерът показва скоростта 
на движение на автомобила в посока 
напред.
Скоростомерът е калибриран в мили за 
час и/или в километри за час.

Оборотомер

3-63

Convenient features of your vehicle

3

Gauges
Speedometer

The speedometer indicates the
speed of the vehicle and is calibrated
in kilometers per hour (km/h) and/or
miles per hour (MPH).

Tachometer

The tachometer indicates the
approximate number of engine revo-
lutions 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.

Engine Coolant Temperature
gauge

This gauge indicates the tempera-
ture of the engine coolant when the
ignition switch is in the ON position.

If the gauge pointer moves
beyond the normal range area
toward the "130 or H" position, it
indicates overheating that may
damage the engine.
Do not continue driving with an
overheated engine. If your vehicle
overheats, refer to "If the Engine
Overheats" in chapter 6.

NOTICE

NOTICE

OTLE045102/OTLE045103

� MPH, km/h� km/h

OTLE045107/OTLE045104

� Diesel engine� Gasoline engine

OTLE045105

� Except Europe � For Europe
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Оборотомерът показва приблизи-
телния брой обороти на двигателя в 
минута.
Използвайте оборотомерa за избиране 
на правилните моменти за смяна на 
предавките, и за да избягвате работа-
та на двигателя при прекалено ниски 
или прекалено високи обороти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никога не оставяйте двигателя да 
работи в ЧЕРВЕНАТА ЗОНА на оборото-
мера. В противен случай това може да 
доведе до тежка повреда на двигателя.

Термометър за температурата на 
охлаждащата течност на двигателя
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Convenient features of your vehicle

3

Gauges
Speedometer

The speedometer indicates the
speed of the vehicle and is calibrated
in kilometers per hour (km/h) and/or
miles per hour (MPH).

Tachometer

The tachometer indicates the
approximate number of engine revo-
lutions 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.

Engine Coolant Temperature
gauge

This gauge indicates the tempera-
ture of the engine coolant when the
ignition switch is in the ON position.

If the gauge pointer moves
beyond the normal range area
toward the "130 or H" position, it
indicates overheating that may
damage the engine.
Do not continue driving with an
overheated engine. If your vehicle
overheats, refer to "If the Engine
Overheats" in chapter 6.

NOTICE

NOTICE

OTLE045102/OTLE045103

� MPH, km/h� km/h

OTLE045107/OTLE045104

� Diesel engine� Gasoline engine

OTLE045105

� Except Europe � For Europe
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Този термометър показва темпера-
турата на охлаждащата двигателя 
течност, когато превключвателят за 
запалването е поставен във включено 
положение (ON).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако стрелката на термометъра се 
отклони отвъд нормалния обхват 
към положението „ 130” или Н, това 
показва прегряване, което може да 
повреди двигателя. Не шофирайте с 
прегрят двигател. Ако двигателят ви 
прегрее,  обърнете се към  „Прегряване 
на двигателя“ в раздел 6.
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 ВНИМАНИЕ
Никога не развивайте капачката на 
радиатора, когато двигателят е 
горещ. Охлаждащата двигателя теч-
ност се намира под налягане и може 
да причини тежки изгаряния. Преди 
да долеете охлаждаща течност в 
резервоара, изчакайте двигателя да 
се охлади.

Индикатор за нивото на горивото

(горивомер)

3-64

Convenient features of your vehicle

Fuel Gauge

This gauge indicates the approxi-
mate amount of fuel remaining in the
fuel tank.

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.

NOTICE

i

Never remove the radiator cap
when the engine is hot. The
engine coolant is under pressure
and could severe burns. Wait
until the engine is cool before
adding coolant to the reservoir.

WARNING

OTLE045106

� Except Europe � For Europe
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
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Индикаторът за нивото на горивото 
в резервоара (горивомерът) показва 
приблизителното количество гори-
во, което е останало в резервоара за 
гориво.

i  Информация
Вместимостта на резервоара за гориво е по-
сочена в раздел 8.  Горивомерът е допълнен 
от предупреждаващ светлинен индикатор 
за ниско ниво на горивото, който светва, 
когато резервоарът за гориво се изпразни 
почти напълно.

При движение по наклон или в завой, стрел-
ката на горивомера може да се колебае или 
предупредителният светлинен индикатор 
за ниско ниво на горивото може да светне 
по-рано от обичайното - това е следствие от 
раздвижването на горивото в резервоара.

 ВНИМАНИЕ
Пълното свършване на горивото 
може да изложи пътниците на опас-
ност. 

Когато предупредаителният светли-
нен индикатор за ниско ниво на гори-
вото светне или когато стрелката 
на горивомера се приближи съвсем 
близо до маркировката „0” (празен 
резервоар) или Е, при първа възмож-
ност трябва да спрете и да заредите 
допълнително количество гориво.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Избягвайте да шофирате с останало 
крайно ниско ниво на горивото. Пъл-
ното свършване на горивото може 
да доведе до неправилно запалване на 
двигателя, при което каталитичният 
преобразувател ще се повреди.
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Термометър за външната 
температура

3-65

Convenient features of your vehicle

3

Outside Temperature Gauge

This gauge indicates the current out-
side air temperatures either in
Celsius (°C) or Fahrenheit.
- Temperature range : -40°C ~ 60°C 

(-104°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.

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 3 times.

OTL045130/OTL045131

� Type A � Type B

OTLE045132/OTLE045133

� Type A � Type B
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Уредът измерва външната темпе-
ратурата или в градуси Целзий или 
Фаренхайт.
Измерваният температурен обхват 
обхваща температурите между минус 
40°C до плюс 60°C (от минус 40 градуса 
Фаренхайт до плюс 140 градуса Фарен-
хайт).
• Външната температура, която се 
показва на дисплея, не се променя мо-
ментално, както при обикновените 
термометри, за да се избегне отвли-
чане на вниманието на шофьора.
Мерните единици на устройството за 

температура (от °С в °F или от °F в °С) 
може да се променят от:
– Режим Потребителски настройки 
„User Settings“ от приборното табло:
Можете да промените температур-
ната единица през функцията „Други 
настройки “Other Features“ - Темпера-
турна единица – „Temperature unit“.
– Автоматична климатична система:
Докато натискате бутона OFF, на-
тиснете бутона AUTO за 3 секунди
или повече.
Температурната единица и настрой-
ките на климатичната система ще се 
променят едновременно. 

Предупредителна светлина за 
заледяване на пътя (ако има такава 
функция)
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Convenient features of your vehicle

3

Outside Temperature Gauge

This gauge indicates the current out-
side air temperatures either in
Celsius (°C) or Fahrenheit.
- Temperature range : -40°C ~ 60°C 

(-104°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.

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 3 times.

OTL045130/OTL045131

� Type A � Type B

OTLE045132/OTLE045133

� Type A � Type B

TLe Eng 3a(~108).qxp  2015-05-26  ¿  11:01  Page 65

Този индикатор има за цел да преду-
преждава водача, в случай че пътят 
може е заледен.
Когато температурата, измерена от 
външния термометър, е приблизител-
но под 4°C (40°F), предупредителната 
светлина за заледяване на пътя и 
външният датчик за темпарат1урата 
мигат 10 пъти и след това светват. 
Също така има и звуково предупрежде-
ние, което звучи 3 пъти.
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i  Информация
Ако по време на шофиране се появи пре-
дупредителната светлина за заледяване на 
пътя, трябва да карате по-внимателно и 
безопасно и да се въздържате от превишава-
не на скоростта, бързо ускорение, внезапно 
спиране или остри завои и т.н.

Индикатор за смяна на предавката
Индикатор за смяна на предавка 
на автоматична трансмисия (ако 
такава функция е включена в 
оборудването)

3-66

Convenient features of your vehicle

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.

Transaxle Shift Indicator
Automatic Transaxle Shift
Indicator (if equipped)

This indicator displays which automat-
ic transaxle shift lever is selected.
• Park : P
• Reverse : R
• Neutral : N
• Drive : D
• Sports Mode : 1, 2, 3, 4, 5, 6

Dual Clutch Transmission Shift
Indicator (if equipped)

This indicator displays which shift
lever is selected.
• Park : P
• Reverse : R
• Neutral : N
• Drive : D
• Sports Mode : D1, D2, D3, D4, D5,

D6, D7

i

OTL045132/OTL045133

� Type A � Type B

OTLE045136/OTLE045137

� Type A � Type B
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Този индикатор показва, коя автома-
тична предавка е избрана.
• Паркиране: P
• Задна: R
• Неутрална: N
• Задвижване: D
• Спортен режим: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Индикатор за смяна на предавката 
при трансмисия с двоен съединител 

(ако има такава функция)
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Convenient features of your vehicle

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.

Transaxle Shift Indicator
Automatic Transaxle Shift
Indicator (if equipped)

This indicator displays which automat-
ic transaxle shift lever is selected.
• Park : P
• Reverse : R
• Neutral : N
• Drive : D
• Sports Mode : 1, 2, 3, 4, 5, 6

Dual Clutch Transmission Shift
Indicator (if equipped)

This indicator displays which shift
lever is selected.
• Park : P
• Reverse : R
• Neutral : N
• Drive : D
• Sports Mode : D1, D2, D3, D4, D5,

D6, D7

i

OTL045132/OTL045133

� Type A � Type B

OTLE045136/OTLE045137

� Type A � Type B

TLe Eng 3a(~108).qxp  2015-05-26  ¿  11:01  Page 66

Този индикатор показва, коя ръчна ско-
рост е избрана. 
• Паркиране: P
• Задна: R
• Неутрална: N
• Задвижване: D
• Спортен режим: D1, D2, D3, D4, D5, 

D6, D7
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Индикатор за смяна на предавките 
при автоматична трансмисия / Ин-
дикатор за смяна на предавката при 
трансмисия с двоен съединител (за 
Европа, ако има такава функция)
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3

Automatic Transaxle Shift Indicator
/ Dual Clutch Transmission Shift
Indicator (for Europe, if equipped)

In the Sports Mode, this indicator
informs which gear is desired while
driving to save fuel.
• Automatic transaxle shift indicator

- Shifting up : �2, �3, �4, �5, �6
- Shifting down :�1, �2, �3, �4, �5

• Dual clutch transmission shift indi-
cator
- Shifting up :�2, �3, �4, �5,

�6 �7
- Shifting down :�1, �2, �3, �4,

�5, �6

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.

Manual Transaxle Shift Indicator
(if equipped)

This indicator 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 prop-
erly, the indicator is not displayed.

OTLE045134/OTLE045135

� Type A � Type B

OTLE045134/OTLE045135

� Type A � Type B
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В режим Спорт, този показател ви 
информира на коя предавка е жела-
телно да преминете с цел икономично 
шофиране.
• Индикатор за смяна предавките на 
автоматичната трансмисия

– Преминаване към по-висока предав-
ка: ▲2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6

– Преминаване към по-ниска предавка: 
▼1, ▼2, ▼3, ▼4, ▼5

• Индикатор за смяна на предавката 
при трансмисия с двоен съединител

– Преминаване към по-висока предав-

ка: ▲2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6, ▲7
– Преминаване към по-ниска предавка: 

▼1, ▼2, ▼3, ▼4, ▼5, ▼6
Например:

 : Показва, че е препоръчително да 
преминем на трета предавка (в 
момента скоростният лост е на 
2-ра или 1-ва предавка).

 : Показва, че преминаването надолу 
- на 3-та предавка е препорчително 
(понастоящем скоростният лост 
е на 4-та, 5-та или 6-та предавка).

Когато системата не работи правил-
но, индикаторът не се показва.

Индикатор за смяна на предавката 
при ръчна трансмисия (ако има 
такава функция)
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Automatic Transaxle Shift Indicator
/ Dual Clutch Transmission Shift
Indicator (for Europe, if equipped)

In the Sports Mode, this indicator
informs which gear is desired while
driving to save fuel.
• Automatic transaxle shift indicator

- Shifting up : �2, �3, �4, �5, �6
- Shifting down :�1, �2, �3, �4, �5

• Dual clutch transmission shift indi-
cator
- Shifting up :�2, �3, �4, �5,

�6 �7
- Shifting down :�1, �2, �3, �4,

�5, �6

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.

Manual Transaxle Shift Indicator
(if equipped)

This indicator 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 prop-
erly, the indicator is not displayed.

OTLE045134/OTLE045135

� Type A � Type B

OTLE045134/OTLE045135

� Type A � Type B
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Този индикатор информира, на коя пре-
давка е желателно да преминем по вре-
ме на шофиране, за да спестим гориво.
• Преминаване към по-висока предав-

ка: ▲2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6
• Преминаване към по-ниска предавка: 

▼1, ▼2, ▼3, ▼4, ▼5
Например:

 : Показва, че е препоръчително да 
преминем на трета предавка (в 
момента скоростният лост е на 
2-ра или 1-ва предавка).

 : Показва, че преминаването надо-
лу - на 3-та предавка е препорчително 
(понастоящем скоростният лост е на 
4-та, 5-та или 6-та предавка).
Когато системата не работи пра-
вилно, индикаторът не се показва на 
приборното табло.
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Convenient features of your vehicle

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).

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.

OTL045134/OTL045135

� Type A � Type B

OTL045136/OTL045137

� Type A � Type B
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Индикатор, показващ моментната позиция 
на предавката (ако има такъв)
Индикаторът се показва на екрана за 
около 2 секунди при превключване на 
скоростния лост в други позиции (P / 
R / N / D). 

Одометър (километри или мили)

3-68

Convenient features of your vehicle

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).

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.

OTL045134/OTL045135

� Type A � Type B

OTL045136/OTL045137

� Type A � Type B
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Одометърът показва общия пробег, 
изминат от автомобила от самото 
начало на неговата експлоатация.
Информацията показвана от одоме-
търа ще ви бъде много полезна, за да 
определяте кога трябва да извършва-
те периодичната сервизна поддръжка 
на автомобила.
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LCD дисплей 
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Convenient features of your vehicle

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 chang-
ing items

(3) OK : SELECT/RESET button for
setting or resetting the
selected item

LCD modes
LCD DISPLAY

3

Modes Symbol Explanation

Trip Computer 

This mode displays driving information like
the tripmeter, fuel economy, etc.
For more details, refer to "Trip Computer"
in this chapter.

Turn By Turn
(TBT) 

(if equipped)

This mode displays the state of the navi-
gation.

LKAS 
(if equipped)

This mode displays the state of the Lane
Keeping Assist System(LKAS).
For more details, refer to Lane Keeping
Assist System (LKAS) in chapter 5.

A/V
(If equipped)

This mode displays the state of the A/V
system.

Information

This mode displays the service interval
(mileage or days) and warning messages
related to the Blind Spot Detection system,
etc.

User Settings
In this mode, you can change settings of
the doors, lamps, etc.

OTLE045112

� Type A

� Type B

or or
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Режимите на LCD дисплея може 
да се сменят с помощта на бу-
тоните за управление.
(1)  : MODE бутон за смяна на 

режима
(2)▲,▼Õ: MOVE бутон за преми-

наване от една позиция/
режим в друг/а позиция или 
режим 

(3)OK: SELECT RESET бутон / за из-
биране или рестартиране 
на избрана позиция

Управление на LCD дисплея LCD режими

Режими Символ Значение

Бордови 
компютър

Този режим показва информация 
като изминато разстояние, 
икономия на гориво и т.н. За повече 
подробности се обърнете към „Борд 
комптър“ в тази глава.

Завой след завой 
(TBT)  
(ако има такъв)

Този режим показва състоянието на 
навигацията.

LKAS 
(ако има такава 
система)

Този режим показва състоянието на 
системата Line Keeping Assist System 
(LKAS). За повече подробности се 
обърнете към Система Line Keeping 
Assist System (LKAS) в раздел 5.

A /V  
(ако има такава 
система)

Този режим показва състоянието на 
A / V системата.

Информация

           или       или

Този режим показва интервала на 
обслужване (пробег или дни), както 
и предупредителни съобщения във 
връзка със системата Blind Spot 
Detection и др.

Потребителски 
настройки

В този режим можете да промените 
настройките на вратите, 
светлините и др.
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Промяна на настройките след 
вдигане на ръчната спирачка / 
Промяна на настройките след 
преминаване към позиция P
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Convenient features of your vehicle

Edit settings after engaging 
parking brake / Edit settings
after shifting to P

This warning message illuminates if
you try to select an item from the
User Settings mode while driving.
- Automatic transaxle / dual clutch

transmission
For your safety, change the User
Settings after parking the vehicle,
applying the parking brake and mov-
ing the shift lever to P (Park).
- Manual transaxle
For your safety, change the User
Settings after engaging the parking
brake.

Quick guide (Help, if equipped)
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

This mode displays driving informa-
tion like the tripmeter, fuel economy,
etc.

For more details, refer to “Trip
Computer” in this chapter.

OTL045294L/OTL045295L

� Type A � Type B

OTL045292L/OTL045293L

� Type A � Type B
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Това предупредително съобщение све-
ти, ако опитате да изберете функция 
от режим на потребителските на-
стройки по време на шофиране.
– Автоматична трансмисията/Ав-

томатична трансмисия с двоен 
съединител

За вашата безопасност промяната на 
настройките на потребителя следва 
да се извърши след паркиране на ав-
томобила, задействане на ръчната 
спирачка и преместване скоростния 
лост на позиция P (Паркинг).

– Ръчна трансмисия
За вашата безопасност промяната на 
настройките на потребителя, следва 
да се извърши след паркиране на ав-
томобила и задействане на ръчната 
спирачка.

Кратко ръководство (помощ, ако е 
включена тази функция)

Този режим представлява бързо ръ-
ководство за водачите относно сис-
темите в режим „потребителски 
настройки“.
Изберете елемент, натиснете и за-
дръжте OK бутона.
Подробна информация относно всяка 
система ще намерите в настоящото 
ръководство за експлоатация.

Режим „Борд комптър“, Компютър 
на пътуването

3-70

Convenient features of your vehicle

Edit settings after engaging 
parking brake / Edit settings
after shifting to P

This warning message illuminates if
you try to select an item from the
User Settings mode while driving.
- Automatic transaxle / dual clutch

transmission
For your safety, change the User
Settings after parking the vehicle,
applying the parking brake and mov-
ing the shift lever to P (Park).
- Manual transaxle
For your safety, change the User
Settings after engaging the parking
brake.

Quick guide (Help, if equipped)
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

This mode displays driving informa-
tion like the tripmeter, fuel economy,
etc.

For more details, refer to “Trip
Computer” in this chapter.

OTL045294L/OTL045295L

� Type A � Type B

OTL045292L/OTL045293L

� Type A � Type B
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Този режим дава информация относно 
изминатите километри, икономия на 
гориво и т.н.
За повече подробности се обърнете 
към „Борд компютър“ в тази глава.
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Turn by Turn (TBT)

(ако има такъв)

3-71

Convenient features of your vehicle

3

Turn By Turn (TBT) mode 
(if equipped)

This mode displays the state of the
navigation.

LKAS Mode (if equipped)

This mode displays the state of the
Lane Keeping Assist System (LKAS).

For more details, refer to “Lane
Keeping Assist System(LKAS)” in
chapter 5.

A/V mode (if equipped)

This mode displays the state of the
A/V system.

OTL045173/OTL045174

� Type A � Type B

OTL045177/OTL045178

� Type A � Type B

OTL045175L/OTL045176L

� Type A � Type B
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Този режим показва състоянието на 
навигацията.

Режим LKAS

(ако има такъв)

3-71

Convenient features of your vehicle

3

Turn By Turn (TBT) mode 
(if equipped)

This mode displays the state of the
navigation.

LKAS Mode (if equipped)

This mode displays the state of the
Lane Keeping Assist System (LKAS).

For more details, refer to “Lane
Keeping Assist System(LKAS)” in
chapter 5.

A/V mode (if equipped)

This mode displays the state of the
A/V system.

OTL045173/OTL045174

� Type A � Type B

OTL045177/OTL045178

� Type A � Type B

OTL045175L/OTL045176L

� Type A � Type B
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Този режим показва състоянието на 
системата Lane Assist System (LKAS).
За повече подробности се обърнете 
към „Система Lane Assist (LKAS)“ в 
глава 5.

A/V режим

(ако е монтиран)
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Convenient features of your vehicle

3

Turn By Turn (TBT) mode 
(if equipped)

This mode displays the state of the
navigation.

LKAS Mode (if equipped)

This mode displays the state of the
Lane Keeping Assist System (LKAS).

For more details, refer to “Lane
Keeping Assist System(LKAS)” in
chapter 5.

A/V mode (if equipped)

This mode displays the state of the
A/V system.

OTL045173/OTL045174

� Type A � Type B

OTL045177/OTL045178

� Type A � Type B

OTL045175L/OTL045176L

� Type A � Type B
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Този режим показва състоянието на 
A /V системата.
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Режим „Информация“

Този режим показва интервала на тех-
ническо обслужване на превозното 
средство (пробег и дни).

3-72

Convenient features of your vehicle

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.

Service required
When you fail to have your vehicle
serviced according to the already
inputted service interval, "Service
required" message is displayed for
several seconds each time you turn
ON the ignition switch.

To reset the service interval in
mileages or days that you initially
set:
- Activate the reset mode by press-

ing the OK button for more than 5
second, then press the OK button
again for more than 1 second (for
Europe).

- Press the OK button for more than
1 second (except Europe).

OTL045296L/OTL045297L

� Type A � Type B

OTL045181L/OTL045182L

� Type A � Type B
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Интервал на техническо обслужване 
на автомобила (Service interval)

Service in
Той изчислява и показва графика за 
техническа поддържка на превозното 
средство (пробег или дни), според ин-
формацията, зададена в системата.
Когато заложеният пробег или дни се 
прехвърлят, съобщение гласящо „Тех-
ническо обслужване/Service in“ се изпис-
ва в продължение на няколко секунди на 
таблото, всеки път когато ключът за 
запалване е на позиция ВКЛ.
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Convenient features of your vehicle

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.

Service required
When you fail to have your vehicle
serviced according to the already
inputted service interval, "Service
required" message is displayed for
several seconds each time you turn
ON the ignition switch.

To reset the service interval in
mileages or days that you initially
set:
- Activate the reset mode by press-

ing the OK button for more than 5
second, then press the OK button
again for more than 1 second (for
Europe).

- Press the OK button for more than
1 second (except Europe).

OTL045296L/OTL045297L

� Type A � Type B

OTL045181L/OTL045182L

� Type A � Type B
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Service required
Когато не сте успели да обслужите ва-
шия автомобил при първото напомня-
не Съобщение „Изисква се техническа 
поддръжка/ Service required“ се показва 
на екрана за няколко секунди всеки път, 
когато включите ключа за запалване в 
позиция ON.

За да нулирате интервала на обслуж-
ване в километраж или дни, който 
първоначално сте определили:
– За активиране на нулирането на-

тиснете бутона OK за повече от 
5 сек., след това натиснете бутон 
ОК отново за повече от 1 секунда 
(за Европа).

– Натиснете бутона OK за повече от 
1 секунда (с изключение на Европа).
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Convenient features of your vehicle

3

Service in OFF
When the service interval is not set,
"Service in OFF" message is dis-
played on the LCD display.

Information 
If any of the following conditions
occurs, the mileage and days 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)
- Blind Spot Detection (BSD) mal-

function (if equipped)
- Lane Keeping Assist System

(LKAS) malfunction (if equipped)
- Tire Pressure Monitoring System

(TPMS, if equipped)
- Service reminder and etc.

i

OTL045298L/OTL045299L

� Type A � Type B
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Service OFF
Когато сервизният интервал не е 
зададен, на LCD дисплея се показва съ-
общение „Service в OFF“.

i  Информация
При настъпване на някое от следните усло-
вия, зададените километраж и дни може да 
не бъдат правилни.
– Кабелът на батерията е изключен.
– Ключът на предпазителя е изключен.
– Батерията е изтощена.

Предупредително съобщение

Ако една от следените ситуации на-
стъпи, предупредително съобщение 
ще бъде показано в режим „Информа-
ция“ в продължение на няколко секунди.
– Недостатъчна течност за чистач-

ките (ако има такaва функция)
–  Неизправност в системата Blind 

Spot Detection (BSD) (ако има такава)
–  Неизправност в системата Lane 

Assist System (LKAS) (ако има такава)
–  Система за следене на налягането 

в гумите (TPMS, ако има такава)
–  Напомняне за обслужване и т.н.
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Режим „Потребителски настройки“

В този режим можете да промените настройките на приборното табло, врати, лампи, и др.

Системи за помощ при шофиране Driving Assist (ако са включени в оборудването)

Система Обяснение

Система Lane Keeping  
Assist System  

(ако е включена в оборудването)

• Lane Departure Warning: За да активирате функцията за предупреждение при 
напускане на лентата за движение.
• Standard LKA: За да активирате стандартния LKA режим на LKAS функцията.
• Active LKA: За да активирате активния LKA режим на LKAS функцията
За повече подробности се обърнете към частта LKAS (Lane Assist System 
Водене) в раздел 5.

Система за автономно  
аварийно паркиране  

Autonomus Emergency Breaking  
(ако е включена такава функция)

За включване или изключване на системата за ААП (AEB). 
За повече подробности се обърнете към „Автономнo аварийно спиране (AEB)“ 
в раздел 5.

Система за предупреждение  
при опасност от удар отпред 

Forward Collosion Warning  
(ако е включена в оборудването)

Изберете чувствителността на предупреждението.
– Late Късно / Normal Нормално / Early Рано
За повече подробности се обърнете към „Forward Collosion Warning“ в раздел 5.

Rear Cross Traffic Alert  
(ако е включена в оборудването)

Ако изберете тази функция, системата ще бъде активирана.
За повече подробности се отнесете към „Blind Spot Detection System“ в раздел 5.

Система за информация  
за ограниченията на скоростта  

по пътя Speed   Limit  
(ако е включена в оборудването)

Ако изберете тази опция, функцията „Информация за ограничение на скорост-
та“ ще бъде активирана.
За повече подробности се обърнете към „Информация за ограничението на 
скоростта“ в раздел 5.
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Врати

Функция Обяснение

Автоматично заключване • Disable: Функцията за автоматично заключване на вратите ще бъде деактивирана.
• Enable on Speed: Всички врати ще се заключат автоматично, когато скоростта на пре-
возното средство надвиши 15 км/ч.
• Enable on Shift: Всички врати ще бъдат автоматично заключени, ако лостът за авто-
матична смяна на трансмисията е изместен от позиция P (Паркинг) на R (задна), N (неу-
трална) или D (задвижване).

Автоматично отключване • Disable: Функцията за автоматично oтключване на вратите ще бъде деактивирана.
• On key out: Всички врати ще бъдат автоматично отключени, когато контактният ключ 
е изваден от гнездото за запалване на двигателя или Star/Stop бутона е в положение OFF 
- изключено.
• Driver Door Unlock: Всички врати ще бъдат автоматично отключени, ако шофьорската 
врата е отключена.
• On Shift to P: Всички врати ще бъдат автоматично отключени, ако лостът за автома-
тична смяна на трансмисията е изместен в положение P (Паркинг).

Звуков сигнал 
Horn Feedback

Ако тази опция бъде избрана, функцията „звуков сигнал“ ще бъде активирана.
След заключване на вратата, натискайки бутона за заключване на дистанционното, ако 
натиснете бутона за заключване отново в рамките на 4 секунди, предупредителният 
сигнал ще се задейства еднократно, за да покаже, че всички врати са заключени.

Автоматичн отваряща се 
врата на багажника Power tailgate 
(ако е включена в оборудването)

Ако тази опция бъде избрана, функцията за автоматично отваряне на вратата на ба-
гажника ще бъде активирана.
За повече подробности се обърнете към „Врата на багажника“ в тази глава.

Интелигентна врата на 
багажника  

Smart tailgate  
(ако е включена в оборудването)

Ако тази опция бъде избрана, функцията „Интелигентна вратата на багажника“ ще бъде 
активирана. Ако функцията Power tailgate не е активирана, не можете да активирате 
тази функция. 
За повече подробности се обърнете към „Врата на багажника“ в тази глава.
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Светлини

Функция Обяснение

One Touch Turn Signal • Off: Функцията One touch Turn Single на мигачите ще бъде деактивиранa.
• Светлини 3, 5, 7 : Сигналите за смяна на лентата за движение ще примигват 3, 5 или 7 

пъти, когато лостчето за мигачите бъде леко преместено. За повече подробности се 
обърнете към „Светлина“ в тази глава.

Head Lamp Delay 
Забавяне на фаровете 

• Ако тази опция е избрана, функцията за забавяне на фаровете ще бъде активирана.

Welcoming Light 
(ако тази функция е вклю-

чена в оборудването)

• Ако тази опция е избрана, функцията ще бъде активирана.

Звук

Функция Обяснение

Park Assist System Vol.
(ако тази функция 

е включена в 
оборудването)

• Регулиране на системата Park Assist System Vol. (Ниво 1 ~ 3)
За повече подробности се обърнете към „Системи за помощ при паркиране“ в тази глава.

Blind Spot Detection Sound
(ако тази функция 

е включена в 
оборудването)

• Ако тази опция е избрана, функцията ще бъде активирана.
За повече подробности се обърнете към „Blind Spot Detection System“ в глава 5.

Welcome sound (ако тази 
функция е включена в 

оборудването)

• Ако тази опция е избрана, функцията ще бъде активирана.
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Интервал на сервизно обслужване Service Interval

Функция Обяснение

Service Interval
(с изключение на Европа)

• Off: Функцията „Интервал на сервизно обслужване“ ще бъде деактивирана.
• On: Можете да настроите интервала на обслужване (пробег и месец).
За повече подробности се обърнете към „Режим „Обслужване“ в тази глава.

Други функции

Функция Обяснение

Автоматично 
рестартиране на 

функцията „Икономия на 
горивото“  

Fuel Economy Auto Reset

• Off изключено: средната икономия на горивото няма да се нулира автоматично при зареждане с 
гориво.

• After ignition / След стартиране: функцията, показваща средна икономия на горивото, ще се рестар-
тира автоматично, когато шофирате.

• After Refulling / След зареждане с гориво: функцията, показваща средна икономия на горивото, ще се 
рестартира автоматично, когато зареждате с гориво.

За повече подробности се обърнете към „Бордов компютър“ в тази глава.

Позиция на волана 
Steering position

Ако тази опция е избрана, ще бъде показана позицията на волана.

Автоматична задна 
чистачка  

Auto Rear Wiper

• Изключено Off: Функцията ще бъде деактивирана.
• Включено ON: Ако преместите скоростния лост от D към R, когато предната чистачка работи, 

задната чистачка ще се задейства автоматично. След това, ако преместите скоростния лост от 
R до D, задната чистачка ще спре.

Икономия на горивото Fuel 
Economy Unit 

Изберете начина на отчитане на тази функция. (Km / L , L / 100)

Температура  
Temperature Unit

Изберете температурната единица. (° С, ° F)

Налягане в гумите  
Tire Pressure Unit

Изберете мерната единица, в която да бъде отчитано налягането в гумите. (пси, кРа, бар)
(ако тази функция е включена в оборудването)

Показване на избраната 
предавка на приборното 

табло  
Gear Position Pop-up

Ако тази функция бъде избрана, избраната предавка ще се изписва на екрана, когато движите ско-
ростния лост.

Language / Език Изберете езика.
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Предупредителни съобщения

Превключване на позиция „P“

(за система с интелигентен ключ и 
автоматична трансмисията)

3-78

Convenient features of your vehicle

Warning messages 
Shift to "P" position 
(for smart key system and auto-
matic transaxle)

This warning message illuminates if
you try to turn off the engine without
the shift lever in P (Park) position.
At this time, the Engine Start/Stop
button turns to the ACC position (If
you press the Engine Start/Stop but-
ton once more, it will turn to the ON
position).

Low Key Battery 
(for smart key system)

This warning message illuminates if
the battery of the smart key is dis-
charged while changing the Engine
Start/Stop button while changing to
the OFF position.

Press start button while turning
wheel (for smart key system)

This warning message illuminates if
the steering wheel does not unlock
normally when the Engine Start/Stop
button is pressed.
You should press you should press the
Engine Start/Stop button while turning
the steering wheel right and left.

OTL045141L

OTL045144L

OTL045300L

TLe Eng 3a(~108).qxp  2015-05-26  ¿  11:02  Page 78

Това предупредително съобщение 
свети, ако се опитате да изключите 
двигателя, без скоростния лост да е 
върнат в позиция P (паркинг).
В същото време Start / Stop бутонът се 
връща в позиция ACC (ако натиснете 
Start / Stop бутона (за запалване или 
изгасяне на двигателя) още веднъж, ще 
се върне към позиция ON - включено).

Изтощена батерия на ключа  
Low Key Battery

(за система с интелигентен ключ)

3-78

Convenient features of your vehicle

Warning messages 
Shift to "P" position 
(for smart key system and auto-
matic transaxle)

This warning message illuminates if
you try to turn off the engine without
the shift lever in P (Park) position.
At this time, the Engine Start/Stop
button turns to the ACC position (If
you press the Engine Start/Stop but-
ton once more, it will turn to the ON
position).

Low Key Battery 
(for smart key system)

This warning message illuminates if
the battery of the smart key is dis-
charged while changing the Engine
Start/Stop button while changing to
the OFF position.

Press start button while turning
wheel (for smart key system)

This warning message illuminates if
the steering wheel does not unlock
normally when the Engine Start/Stop
button is pressed.
You should press you should press the
Engine Start/Stop button while turning
the steering wheel right and left.

OTL045141L

OTL045144L

OTL045300L

TLe Eng 3a(~108).qxp  2015-05-26  ¿  11:02  Page 78

Това предупредително съобщение све-
ти, ако батерията на интелигентния 
ключ се е изтощила при натискане на 
Start / Stop бутона и преминаването му 
към позицията OFF - изключено.

Натиснете бутона Start, докато вър-
тите волана (за система с интели-
гентен ключ)

3-78

Convenient features of your vehicle

Warning messages 
Shift to "P" position 
(for smart key system and auto-
matic transaxle)

This warning message illuminates if
you try to turn off the engine without
the shift lever in P (Park) position.
At this time, the Engine Start/Stop
button turns to the ACC position (If
you press the Engine Start/Stop but-
ton once more, it will turn to the ON
position).

Low Key Battery 
(for smart key system)

This warning message illuminates if
the battery of the smart key is dis-
charged while changing the Engine
Start/Stop button while changing to
the OFF position.

Press start button while turning
wheel (for smart key system)

This warning message illuminates if
the steering wheel does not unlock
normally when the Engine Start/Stop
button is pressed.
You should press you should press the
Engine Start/Stop button while turning
the steering wheel right and left.

OTL045141L

OTL045144L

OTL045300L

TLe Eng 3a(~108).qxp  2015-05-26  ¿  11:02  Page 78

Това предупредително съобщение све-
ти, ако воланът не се отключва при 
настикане на Start / Stop бутона. Трябва 
да натиснете Start / Stop бутона, дока-
то въртите волана на дясно и на ляво.
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Волан отключен

(за система с интелигентен ключ)

3-79

Convenient features of your vehicle

3

Steering wheel unlocked 
(for smart key system)

This warning message illuminates if
the steering wheel does not lock
while the Engine Start/Stop button
changes to the OFF position.

Check steering wheel lock 
system (for smart key system)

This warning message illuminates if
the steering wheel does not lock nor-
mally while the Engine Start/Stop but-
ton changes to the OFF position.

Press brake pedal to start engine
(for smart key system and auto-
matic transaxle)

This warning message illuminates if
the Engine Start/Stop button changes
to the ACC position twice by pressing
the button repeatedly without depress-
ing the brake pedal.
You can start the vehicle by depressing
the brake pedal.

OTL045301L OTL045302L
OTL045142L
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Това предупредително съобщение све-
ти, ако воланът не се заключва докато 
Start / Stop бутонът преминава в пози-
цията OFF - изключено.

Проверете системата за заключване 
на волана (за система интелигентен 
ключ)

3-79

Convenient features of your vehicle

3

Steering wheel unlocked 
(for smart key system)

This warning message illuminates if
the steering wheel does not lock
while the Engine Start/Stop button
changes to the OFF position.

Check steering wheel lock 
system (for smart key system)

This warning message illuminates if
the steering wheel does not lock nor-
mally while the Engine Start/Stop but-
ton changes to the OFF position.

Press brake pedal to start engine
(for smart key system and auto-
matic transaxle)

This warning message illuminates if
the Engine Start/Stop button changes
to the ACC position twice by pressing
the button repeatedly without depress-
ing the brake pedal.
You can start the vehicle by depressing
the brake pedal.

OTL045301L OTL045302L
OTL045142L
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Това предупредително съобщение све-
ти, ако волана не се заключва нормално, 
докато Start / Stop бутонът  преминава 
в позицията OFF - изключено.

Натиснете спирачния педал, за да 
запалите двигателя (за система с 
интелигентен ключ и автоматична 
трансмисията)

3-79

Convenient features of your vehicle

3

Steering wheel unlocked 
(for smart key system)

This warning message illuminates if
the steering wheel does not lock
while the Engine Start/Stop button
changes to the OFF position.

Check steering wheel lock 
system (for smart key system)

This warning message illuminates if
the steering wheel does not lock nor-
mally while the Engine Start/Stop but-
ton changes to the OFF position.

Press brake pedal to start engine
(for smart key system and auto-
matic transaxle)

This warning message illuminates if
the Engine Start/Stop button changes
to the ACC position twice by pressing
the button repeatedly without depress-
ing the brake pedal.
You can start the vehicle by depressing
the brake pedal.

OTL045301L OTL045302L
OTL045142L
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Това предупредително съобщение све-
ти, ако Start / Stop бутонът преминава 
в позиция ACC два пъти, след като сте 
натиснали бутона неколкократно, без 
да настикате едновременно и спирач-
ния педал. 
Можете да стартирате автомобила 
чрез натискане на спирачния педал.
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Натиснете педала на съединителя, за 
да запалите двигателя

(за система с интелигентен ключ и 
автоматична трансмисията)

3-80

Convenient features of your vehicle

Press clutch pedal to start
engine (for smart key system
and manual transaxle)

This warning message illuminates if
the Engine Start/Stop button is in the
ACC position twice by pressing the
button repeatedly without depressing
the clutch pedal.
Depress the clutch pedal to start the
engine.

Key not in vehicle
(for smart key system)

This warning message illuminates if
the smart key is not in the vehicle
when you press the Engine Start/Stop
button.
It means that you always have the
smart key with you.

Key not detected 
(for smart key system)

This warning message illuminates if
the smart key is not detected when you
press the Engine Start/Stop button.

OTL045139LOTL045138L
OTL045143L
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Това предупредително съобщение све-
ти, ако Start / Stop бутонът преминава 
в позиция ACC два пъти, след като сте 
натиснали бутона неколкократно, без 
да настикате едновременно и педала 
на съединителя.
Можете да стартирате автомобила 
чрез натискане на съединителя.

Ключът не е в превозното средство

(за система с интелигентен ключ)

3-80

Convenient features of your vehicle

Press clutch pedal to start
engine (for smart key system
and manual transaxle)

This warning message illuminates if
the Engine Start/Stop button is in the
ACC position twice by pressing the
button repeatedly without depressing
the clutch pedal.
Depress the clutch pedal to start the
engine.

Key not in vehicle
(for smart key system)

This warning message illuminates if
the smart key is not in the vehicle
when you press the Engine Start/Stop
button.
It means that you always have the
smart key with you.

Key not detected 
(for smart key system)

This warning message illuminates if
the smart key is not detected when you
press the Engine Start/Stop button.

OTL045139LOTL045138L
OTL045143L

TLe Eng 3a(~108).qxp  2015-05-26  ¿  11:02  Page 80

Това предупредително съобщение све-
ти, когато интелигентният ключ не е 
в превозното средство при натискане 
на Start / Stop бутона.
Това означава, че вие винаги трябва 
да носите интелигентния ключ с вас.

Ключът не се засича от системата

(за система с интелигентен ключ)

3-80

Convenient features of your vehicle

Press clutch pedal to start
engine (for smart key system
and manual transaxle)

This warning message illuminates if
the Engine Start/Stop button is in the
ACC position twice by pressing the
button repeatedly without depressing
the clutch pedal.
Depress the clutch pedal to start the
engine.

Key not in vehicle
(for smart key system)

This warning message illuminates if
the smart key is not in the vehicle
when you press the Engine Start/Stop
button.
It means that you always have the
smart key with you.

Key not detected 
(for smart key system)

This warning message illuminates if
the smart key is not detected when you
press the Engine Start/Stop button.

OTL045139LOTL045138L
OTL045143L
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Това предупредително съобщение све-
ти, когато интелигентният ключ не е 
открит от системата при натискане 
на Start / Stop бутона.
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Натиснете отново бутона „START“

(за система с интелигентен ключ)

3-81

Convenient features of your vehicle

3

Press start button again 
(for smart key system)

This warning message illuminates if
you can not operate the Engine
Start/Stop button when there is a
problem with the Engine Start/Stop
button system.
You could start the engine by press-
ing the Engine Start/Stop button
once more.
If the warning illuminates each time
you press the Engine Start/Stop but-
ton, we recommend that you have the
vehicle inspected by an authorized
HYUNDAI dealer.

Press “START” button with key
(for smart key system)

This warning message illuminates 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 and auto-
matic transaxle)

This warning message illuminates if
the brake switch fuse is disconnected.
You need to replace the fuse with a
new one. If that is not possible, you
can start the engine by pressing the
Engine Start/Stop button for 10 sec-
onds in the ACC position.

OTL045140L
OTL045147L

OTL045145L
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Това предупредително съобщение све-
ти, ако Start / Stop бутонът не функ-
ционира, когато е налице проблем със 
Start / Stop системата.
Можете да стартирате двигателя, 
като натиснете Start / Stop бутона 
още веднъж.
Ако предупреждението светва всеки 
път при натискане на Start / Stop бу-
тона, ви препоръчваме да прегледате 
превозно средство в оторизиран сер-
виз на марката HYUNDAI.

Натиснете „START“ бутона с ключа

(за система с интелигентен ключ)

3-81

Convenient features of your vehicle

3

Press start button again 
(for smart key system)

This warning message illuminates if
you can not operate the Engine
Start/Stop button when there is a
problem with the Engine Start/Stop
button system.
You could start the engine by press-
ing the Engine Start/Stop button
once more.
If the warning illuminates each time
you press the Engine Start/Stop but-
ton, we recommend that you have the
vehicle inspected by an authorized
HYUNDAI dealer.

Press “START” button with key
(for smart key system)

This warning message illuminates 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 and auto-
matic transaxle)

This warning message illuminates if
the brake switch fuse is disconnected.
You need to replace the fuse with a
new one. If that is not possible, you
can start the engine by pressing the
Engine Start/Stop button for 10 sec-
onds in the ACC position.

OTL045140L
OTL045147L

OTL045145L
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Това предупредително съобщение све-
ти, ако натискате Start / Stop бутона, 
докато е изписано следното преду-
предителното съобщение „Ключът 
не се засича от системата / Key not 
detected”. В същото време индикато-
рът на имобилайзера мига.

Проверете предпазителя на ръчната 
спирачка (за система с интелигентен 
ключ и автоматична трансмисията)

3-81

Convenient features of your vehicle

3

Press start button again 
(for smart key system)

This warning message illuminates if
you can not operate the Engine
Start/Stop button when there is a
problem with the Engine Start/Stop
button system.
You could start the engine by press-
ing the Engine Start/Stop button
once more.
If the warning illuminates each time
you press the Engine Start/Stop but-
ton, we recommend that you have the
vehicle inspected by an authorized
HYUNDAI dealer.

Press “START” button with key
(for smart key system)

This warning message illuminates 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 and auto-
matic transaxle)

This warning message illuminates if
the brake switch fuse is disconnected.
You need to replace the fuse with a
new one. If that is not possible, you
can start the engine by pressing the
Engine Start/Stop button for 10 sec-
onds in the ACC position.

OTL045140L
OTL045147L

OTL045145L
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Това предупредително съобщение све-
ти, ако бушонът на ръчната спирачка 
не работи. Трябва да го подмените. 
Ако това не е възможно, за да старти-
рате двигателя натиснете Start / Stop 
бутона в положение АСС за 10 секунди.



3-82

Функции и възможности на вашия автомобил

Превключване на позиция „P“ или 
„N“, за да стартирате двигателя 
(за система с интелигентен ключ и 
автоматична трансмисията)

3-82

Convenient features of your vehicle

Shift to "P" or "N" to start engine
(for smart key system and auto-
matic transaxle)

This warning message illuminates if
you try to start the engine with the
shift lever not in the P (Park) or N
(Neutral) position.

Information 
You can start the engine with the shift
lever in the N (Neutral) position. But,
for your safety, we recommend that
you start the engine with the shift
lever in the P (Park) position.

Door, Hood, Tailgate Open

This warning illuminates, when any
door, hood, or trunk is open.

Sunroof Open (if equipped)

This warning illuminates if you turn
off the engine when the sunroof is
open.

i

OTL045148 OTL045149

OTL045146L
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Това предупредително съобщение 
свети, ако опитате да стартирате 
двигателя, в случай че скоростният 
лост не е на позиция P (паркинг) или N 
(неутрална) позиция.

i  Информация
Можете да стартирате двигателя като пре-
местите скоростния лост в (Neutral) позиция 
N. С оглед на вашата безопасност, ви препо-
ръчваме да стартирате двигателя с измества-
нето на лоста в положение P (паркинг).

Отворени врати, преден капак, 
врата на багажника

3-82

Convenient features of your vehicle

Shift to "P" or "N" to start engine
(for smart key system and auto-
matic transaxle)

This warning message illuminates if
you try to start the engine with the
shift lever not in the P (Park) or N
(Neutral) position.

Information 
You can start the engine with the shift
lever in the N (Neutral) position. But,
for your safety, we recommend that
you start the engine with the shift
lever in the P (Park) position.

Door, Hood, Tailgate Open

This warning illuminates, when any
door, hood, or trunk is open.

Sunroof Open (if equipped)

This warning illuminates if you turn
off the engine when the sunroof is
open.

i
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Това предупреждение светва, когато 
някоя врата, предният капак или ба-
гажникът са отворени.

Люк отворен (ако има такава 
функция)

3-82

Convenient features of your vehicle

Shift to "P" or "N" to start engine
(for smart key system and auto-
matic transaxle)

This warning message illuminates if
you try to start the engine with the
shift lever not in the P (Park) or N
(Neutral) position.

Information 
You can start the engine with the shift
lever in the N (Neutral) position. But,
for your safety, we recommend that
you start the engine with the shift
lever in the P (Park) position.

Door, Hood, Tailgate Open

This warning illuminates, when any
door, hood, or trunk is open.

Sunroof Open (if equipped)

This warning illuminates if you turn
off the engine when the sunroof is
open.

i
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Това предупреждение светва, ако из-
ключите двигателя, когато люкът е 
отворен.
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Отопляем волан On - включен

(ако тази функция е включена в 
оборудването)

3-83

Convenient features of your vehicle

3

Heated Steering Wheel On 
(if equipped)

This warning message illuminates if
you turn on the heated steering wheel.

For more details, refer to “Heated
Steering Wheel” in this chapter.

Heated Steering Wheel Off 
(if equipped)

This warning message illuminates if
you turn off the heated steering wheel.

For more details, refer to “Heated
Steering Wheel” in this chapter.

Low Tire Pressure (if equipped)

This warning message illuminates if
the tire pressure is low with the igni-
tions switch in ON position.

For more details, refer to "Tire
Pressure Monitoring System (TPMS)"
in chapter 6.

OTL045167L

OTL045504L
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Това предупредително съобщение 
свети при включване на функцията 
„отопляем волан“.
За повече подробности се обърнете 
към частта „Отопляем волан“ в този 
раздел.

Отопляем волан Off - изключен

(ако тази функция е включена в 
оборудването)

3-83

Convenient features of your vehicle

3

Heated Steering Wheel On 
(if equipped)

This warning message illuminates if
you turn on the heated steering wheel.

For more details, refer to “Heated
Steering Wheel” in this chapter.

Heated Steering Wheel Off 
(if equipped)

This warning message illuminates if
you turn off the heated steering wheel.

For more details, refer to “Heated
Steering Wheel” in this chapter.

Low Tire Pressure (if equipped)

This warning message illuminates if
the tire pressure is low with the igni-
tions switch in ON position.

For more details, refer to "Tire
Pressure Monitoring System (TPMS)"
in chapter 6.
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Това предупредително съобщение све-
ти, ако изключите отопляемия волан.
За повече подробности се обърнете 
към частта „Отопляем волан“ в този 
раздел.

Ниско налягане в гумите (ако тази 
функция е включена в оборудването)

3-83

Convenient features of your vehicle

3

Heated Steering Wheel On 
(if equipped)

This warning message illuminates if
you turn on the heated steering wheel.

For more details, refer to “Heated
Steering Wheel” in this chapter.

Heated Steering Wheel Off 
(if equipped)

This warning message illuminates if
you turn off the heated steering wheel.

For more details, refer to “Heated
Steering Wheel” in this chapter.

Low Tire Pressure (if equipped)

This warning message illuminates if
the tire pressure is low with the igni-
tions switch in ON position.

For more details, refer to "Tire
Pressure Monitoring System (TPMS)"
in chapter 6.
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Това предупредително съобщение 
свети, ако налягането в гумите при 
запалване на двигателя е ниско.
За повече подробности се обърнете 
към „Система за отчитане на наляга-
нето в гумите (TPMS)“ в раздел 6.
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Функции и възможности на вашия автомобил

Включете предпазителя 

3-84

Convenient features of your vehicle

Turn on "FUSE SWITCH" 

This warning message illuminates 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.

Align steering wheel (if equipped)

This warning message illuminates if
you start the engine when the steer-
ing wheel is turned to more than 90
degrees to the left or right.
You should align the steering wheel
and narrow the steering wheel angle
to be less than 30 degrees.

Steering wheel aligning is com-
pleted (if equipped)

If the steering wheel aligning is com-
pleted after “Align steering wheel”
warning message is displayed, this
message is displayed for 2 seconds.

OTL045155L OTL045156L/OTL045157L

OTL045158L
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Това предупредително съобщение 
свети, ако предпазителят на бушона, 
разположен под волана, е OFF - изклю-
чен.Трябва да включите предпазителя.
За повече информация, обърнете се 
към частта „Предпазители“ в раздел 
7.

Изправяне на волана (ако е 
инсталирано)

3-84

Convenient features of your vehicle

Turn on "FUSE SWITCH" 

This warning message illuminates 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.

Align steering wheel (if equipped)

This warning message illuminates if
you start the engine when the steer-
ing wheel is turned to more than 90
degrees to the left or right.
You should align the steering wheel
and narrow the steering wheel angle
to be less than 30 degrees.

Steering wheel aligning is com-
pleted (if equipped)

If the steering wheel aligning is com-
pleted after “Align steering wheel”
warning message is displayed, this
message is displayed for 2 seconds.

OTL045155L OTL045156L/OTL045157L

OTL045158L
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Това предупредително съобщение све-
ти, ако при стартиране на двигателя, 
воланът е завъртян на повече от 90 
градуса наляво или надясно. Трябва да 
изправите волана като намалите ъгъ-
ла на по-малко от 30 градуса.

Изправянето на волана завършено. 
(ако има такава функция)

3-84

Convenient features of your vehicle

Turn on "FUSE SWITCH" 

This warning message illuminates 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.

Align steering wheel (if equipped)

This warning message illuminates if
you start the engine when the steer-
ing wheel is turned to more than 90
degrees to the left or right.
You should align the steering wheel
and narrow the steering wheel angle
to be less than 30 degrees.

Steering wheel aligning is com-
pleted (if equipped)

If the steering wheel aligning is com-
pleted after “Align steering wheel”
warning message is displayed, this
message is displayed for 2 seconds.
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Ако подравняването на волана е завър-
шено, след изписване на събщението 
“Изправете волана“ на екрана се изпис-
ва следното съобщение (показаното на 
фигурата) за около 2 секунди.
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Ниско ниво на спирачната течност 
Low Washer Fluid 
(ако има такава функция)

3-85

Convenient features of your vehicle

3

Low Washer Fluid (if equipped)

This warning message illuminates in
the service reminder mode if the
washer fluid level in the reservoir is
nearly empty.
Refill the washer fluid.

Low Fuel

This warning message illuminates if
the fuel tank is nearly empty.
- When the low fuel level warning

light is illuminates.
- When the trip computer displays “---

km(or mile)” as distance to empty.

Add fuel as soon as possible.

Engine has overheated

This warning message illuminates
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.

OTL045160L OTL045161LOTL045159L
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Това предупредително съобщение 
свети в режим напомняне, ако нивото 
на течността за чистачките в резер-
воара е много ниско (почти празно). 
Долейте течност за чистачки.

Ниско ниво на гориво 

Low Fuel

3-85

Convenient features of your vehicle

3

Low Washer Fluid (if equipped)

This warning message illuminates in
the service reminder mode if the
washer fluid level in the reservoir is
nearly empty.
Refill the washer fluid.

Low Fuel

This warning message illuminates if
the fuel tank is nearly empty.
- When the low fuel level warning

light is illuminates.
- When the trip computer displays “---

km(or mile)” as distance to empty.

Add fuel as soon as possible.

Engine has overheated

This warning message illuminates
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.
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Това предупредително съобщение све-
ти, ако резервоарът е почти празен.
– Когато индикаторът за нивото на 

горивото свети.
– Когато бордовият компютър показ-

ва „--- km (или мили) „като разстоя-
ние до изчрпване на горивото.

При тези обстоятелства следва да 
добавите гориво възможно най-скоро.

Двигателят е прегрял

3-85

Convenient features of your vehicle

3

Low Washer Fluid (if equipped)

This warning message illuminates in
the service reminder mode if the
washer fluid level in the reservoir is
nearly empty.
Refill the washer fluid.

Low Fuel

This warning message illuminates if
the fuel tank is nearly empty.
- When the low fuel level warning

light is illuminates.
- When the trip computer displays “---

km(or mile)” as distance to empty.

Add fuel as soon as possible.

Engine has overheated

This warning message illuminates
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.

OTL045160L OTL045161LOTL045159L
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Това предупредително съобщение се 
изписва, когато температурата на 
охлаждащата течност на двигателя 
е над 120°С (248°F). Това означава, че 
двигателят е прегрял и може да се 
повреди.
Ако автомобилът ви е прегрял, обър-
нете се към частта „Прегряване“ в 
раздел 6.
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Функции и възможности на вашия автомобил

Проверете предните фарове 
(ако тази функия е включена в 
оборудването)

3-86

Convenient features of your vehicle

Check headlight (if equipped)

This warning message illuminates if
there is a malfunction (burned-out
bulb except LED lamp or circuit mal-
function) with the headlamp. In this
case, have your vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

Information
Make sure to replace the burned out
bulb with a new one of the same
wattage rating.
If not, this warning message will not
be displayed.

Check AEB system (if equipped)

This warning message illuminates if
there is a malfunction with the
Autonomous Emergency Braking (AEB)
system. We recommend that the vehi-
cle be inspected by an authorized
HYUNDAI dealer.

For more details, refer to "Autonomous
Emergency Braking (AEB) system" in
chapter 5.

Diesel Particulate Filter (DPF)
warning (for Diesel engine)

This warning message illuminates if
the DPF system has a malfunction.
At this time, DPF warning light also
blinks.
In this case, we recommend that you
have the DPF system checked by an
authorized HYUNDAI dealer.

For more details, refer to “Warning
Lights” in this chapter.

i
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Това предупредително съобщение све-
ти, ако фаровете са в неизправност 
(изгоряла крушка с изключение LED 
лампа или ел. веригата не функционо-
ра правилно). В такъв случай вашият 
автомобил следва да бъде прегледан в 
оторизиран дилър на марката HYUNDAI.

i  Информация
Уверете се, че подменяте изгорялата крушка 
с нова със същата мощност.
В противен случай следното предупредител-
но съобщение ще бъде изписано на екрана.

Проверете Автономната система 
за аварийно спиране (AEB) (ако има 
такава)

3-86

Convenient features of your vehicle

Check headlight (if equipped)

This warning message illuminates if
there is a malfunction (burned-out
bulb except LED lamp or circuit mal-
function) with the headlamp. In this
case, have your vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

Information
Make sure to replace the burned out
bulb with a new one of the same
wattage rating.
If not, this warning message will not
be displayed.

Check AEB system (if equipped)

This warning message illuminates if
there is a malfunction with the
Autonomous Emergency Braking (AEB)
system. We recommend that the vehi-
cle be inspected by an authorized
HYUNDAI dealer.

For more details, refer to "Autonomous
Emergency Braking (AEB) system" in
chapter 5.

Diesel Particulate Filter (DPF)
warning (for Diesel engine)

This warning message illuminates if
the DPF system has a malfunction.
At this time, DPF warning light also
blinks.
In this case, we recommend that you
have the DPF system checked by an
authorized HYUNDAI dealer.

For more details, refer to “Warning
Lights” in this chapter.

i
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Това предупредително съобщение ще 
бъде изписано, ако има неизправност 
в системата за автономно аварийно 
спиране (AEB).
Препоръчваме ви превозното средство 
да бъде прегледано в оторизиран дилър 
на марката HYUNDAI.
За повече подробности се обърнете 
към „Автономна система за аварийно 
спиране (AEB)“ в раздел 5.

Филтър за твърди частици (DPF)

Предупреждение (за дизелов 
двигател)

3-86

Convenient features of your vehicle

Check headlight (if equipped)

This warning message illuminates if
there is a malfunction (burned-out
bulb except LED lamp or circuit mal-
function) with the headlamp. In this
case, have your vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

Information
Make sure to replace the burned out
bulb with a new one of the same
wattage rating.
If not, this warning message will not
be displayed.

Check AEB system (if equipped)

This warning message illuminates if
there is a malfunction with the
Autonomous Emergency Braking (AEB)
system. We recommend that the vehi-
cle be inspected by an authorized
HYUNDAI dealer.

For more details, refer to "Autonomous
Emergency Braking (AEB) system" in
chapter 5.

Diesel Particulate Filter (DPF)
warning (for Diesel engine)

This warning message illuminates if
the DPF system has a malfunction.
At this time, DPF warning light also
blinks.
In this case, we recommend that you
have the DPF system checked by an
authorized HYUNDAI dealer.

For more details, refer to “Warning
Lights” in this chapter.

i

OTL045304L/OTL045164L

� Type A � Type B

OTL045168L

OTL045165L

TLe Eng 3a(~108).qxp  2015-05-26  ¿  11:02  Page 86

Това предупредително съобщение ще 
бъде изписано в случай на неизправ-
ност в DPF системата.
В същото време мига и DPF предупре-
дителната светлина.
В този случай ви препоръчваме DPF 
системата да бъде прегледана в ото-
ризиран сервиз на марката HYUNDAI.
За повече подробности се обърнете 
към частта „Предупредителни свет-
лини“ в този раздел.
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Изпълнява ролята на информационна 
система за водача, която се управля-
ва от микрокомпютър и показва на 
дисплея информация, свързана с пъту-
ването.

i  Информация
Ако акумулаторната батерия се изключи, 
част от запаметена информация за пътуване-
то (например средна скорост) се рестартира.

Режими на работа 
За да преминете от един режим на ра-
бота в друг, натиснете съответните 
стрелкички „ , “ нагоре или надолу.

Пътуване А/В

3-87

Convenient features of your vehicle

3

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, rotate the
“�, �” switch on the steering wheel.

Trip A/B

i

TRIP COMPUTER

• Tripmeter [A]
• Average Vehicle Speed [A]
• Elapsed Time [A]

TRIP A

• Tripmeter [B]
• Average Vehicle Speed [B]
• Elapsed Time [B]

TRIP B

• Distance To Empty
• Average Fuel Economy
• Instant Fuel Economy

FUEL ECONOMY

Digital Speedometer

OTLE045145/OTLE045146

� Type A � Type B
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Борд компютър

Режим – Икономия на горивото – 
Fuel Economy

Пробег с оставащото количество 
гориво
Среден разход на гориво*
Моментен разход на гориво*

Пътуване A

Пробег, Километражен брояч за 
отделните пътувания (А)
Средна скорост (А)
Време, изминало от началото на 
пътуването (А)

Пътуване B

Пробег, Километражен брояч за 
отделните пътувания (В)
Средна скорост (В)
Време, изминало от началото на 
пътуването (В)

Дигитален скоростомер
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Функции и възможности на вашия автомобил

Километражни броячи за отделните 
пътувания (километри или мили) (1)
• При този режим на дисплея се показ-

ват разстоянията на отделните 
пътувания, които сте избрали, и 
които са изминати след последното 
нулиране на съответния брояч.

 - Работният обхват на броячите 
на отделните пътувания варира от 
0,0 до 999,9 км (от 0,0 мили до 999,9 
мили).

• Нулирането на километражните 
броячи за отделните пътувания (до 
показание 0,0) става с натискане на 
бутона TRIP (информация за пъту-
ването) по-продължително от 1 се-
кунда, когато на дисплея се показва 
индикацията на този брояч.

Средна скорост (км/ч или мили/ч) (2)
• При този режим се изчислява сред-

ната скорост на автомобила, на 
базата на  изминатата дистанция и 
времето, за което е била измината, 
като изчислението се извършва след 
момента на последното нулиране на 
средната скорост.

- Обхват на скоростта: 0 до 240км/ч
• Нулирането на средната скорост 

става с натискане на бутона ОК на 
волана (информация за пътуването) 
по-продължително от 1 секунда, 
когато на дисплея се показва инди-
кацията на този брояч.

i  Информация
Средната скорост на превозното средство 
не се показва, ако изминатото разстояние е 
по-малко от 300 метра (0.19 мили) или времe-
то на шофиране е по-малко от 10 секунди 
след превключване на Start / Stop бутона на 
позиция ON.
Даже ако автомобилът не се движи, изчис-
ляването на средната скорост на автомобила 
продължава, докато двигателят все още 
работи.

Време, изминало от началото на 
пътуването (3)
• При този режим на дисплея се показ-

ва общото време на пътуването, 
изминало след последното нулиране 
на това показание.

 - Работният обхват на този измер-
вателен прибор е от 0:00 до 99:99 
(от 0 до 99 часа и 99 минути).

• Нулиране - натискането на буто-
на ОК в продължение на повече от 
една секунда, когато на дисплея се 
показва индикацията за времето 
на пътуването, води до нулиране на 
показанието за времето на пътува-
нето.

i  Информация
Даже ако автомобилът не се движи, докато 
двигателят работи, индикацията за времето 
на пътуването ще продължава да се отчита.
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Режим „Икономия на горивото“
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Fuel economy Distance To Empty (1)
• The distance to empty is the esti-

mated distance the vehicle can be
driven with the remaining fuel.
- Distance range: 1 ~ 9999 km or

1 ~ 9999 mi.
• 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
(1.6 gallons) 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.
- Fuel economy range: 0.0 ~ 99.9

L/100km, km/L or MPG
• 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
second when the average fuel econo-
my is displayed.

i
OTLE045262/OTLE045263

� Type A � Type B

OTL045171L/OTL045172L

� Type A � Type B
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Пробег с оставащото количество гориво 
(километри или мили) (1)
• При този режим на дисплея се по-

казва приблизителна оценка на раз-
стоянието, което може да се измине 
до пълно изпразване на резервоара.

 - Обхват - 1~9999 км или 1~9999 м.
• Ако разстоянието е по-малко от 1 км 

(1 миля), на дисплея ще се изпишат 
три четрички (---), като приблизи-
телно разстояние, което може да 
бъде изминато с наличното гориво.

i  Информация
• Ако автомобилът не се намира на равно 

място, или ако захранването от акумула-
торната батерия е било прекъснато, функ-
цията „пробег с оставащото количество 
гориво” може да не работи правилно

• Пробегът с оставащото количество гори-
во представлява приблизителна оценка за 
това, какво разстояние можете да измине-
те с оставащото ви гориво. Тази стойност 
може да се различава от действителното 
разстояние, което бихте могли да измине-
те с автомобила с оставащото гориво.

• Компютърът за пътуването може да не 
регистрира допълнително налятото го-

риво, ако количеството му е по-малко от 
6 литра.

• Стойностите, показвани за разхода на 
гориво и за пробега с оставащото количе-
ство гориво, могат да варират значително 
в зависимост от условията на движение на 
автомобила, навиците ви за шофиране и 
от състоянието на автомобила.

Среден разход на гориво (2)
• При този режим се изчислява сред-

ният разход на гориво, на базата на 
общото количество изразходвано 
гориво и разстоянието, изминато 
след последното нулиране на инди-
кацията за среден разход на гориво.

 - Обхват: 0.0~99.9 л/100 км, км/л, мили 
с един галон 

• Средният разход може да бъде ну-
лиран както автоматично, така и 
ръчно.

Ръчно нулиране

Натискането на бутона OK за повече 
от една секунда, когато на дисплея се 
показва индикацията за средния разход 
на гориво, води до нулиране на индикаци-
ята за средния разход на гориво (- - . -).
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Автоматично нулиране 

За да нулирате автоматично средния 
разход на гориво след презареждане с 
гориво, изберете Режим „Auto Reset“ 
от потребителски настройки в ме-
нюто на LCD дисплея (за подробна ин-
формация вижте „LCD дисплей“ в този 
раздел).
В режим „Auto Reset“, средният разход 
на гориво ще бъде нулиран (---), когато 
скоростта на движение е над 1 км/ч, 
след добавяне на 6 литра или повече 
гориво.

i  Информация
Средният разход на гориво може да бъде не-
точен, когато след включване на Engine Start 
/ Stop бутона, превозното средство измине 
дитанция по-къса от 300 метра (0,19 мили)

Моментен разход на гориво (3)
• При този режим се извършва из-

числяване на моментния разход 
на гориво през последните няколко 
секунди, когато скоростта на авто-
мобила е повече от 10 км/ч (6.2мили).

 - Обхват – от 0 до 30 л/100 км, км/л 
или 0~50 MPG.

Auto stop time (ако е оборудвана тази 
функция)
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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 (1.6 gallons) of
fuels or more.

Information 
The average fuel economy may be
inaccurate, when the vehicle drives
shorter than 300 meters (0.19 miles)
after turning ON the Engine Start/Stop
button.

Instant Fuel Economy (3)
• This mode displays the instant fuel

economy during the last few sec-
onds when the vehicle speed is
more than 10 km/h (6.2 MPH).
- Fuel economy range: 0 ~ 30

L/100km, km/L or 0 ~ 50 MPG

Auto stop time (if equipped)

This mode displays the elapsed time of
Auto stop by "Idle stop and go system".

For more details, refer to the "Idle
stop and go system" in chapter 5.

i OTL045191L
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Този режим показва времето, изми-
налото от последното спиране от 
началото на пътуването посредством 
системата „Спиране и тръгване на 
празен ход / Idle stop and go system“.
За повече информация се отнесе към 
„Спиране и тръгване на празен ход / Idle 
stop and go system“ в раздел 5.
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Дигитален скоростомер
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Digital Speedometer 

This message shows the speed of
the vehicle (km/h, MPH).

One time driving information
mode

The driving information mode displays
tripmeter (1), average fuel economy
(2), and distance to empty (3).
The information is displayed for a few
seconds when the vehicle is turned
OFF. The information is calculated
after each trip.
When the estimated distance to empty
is shorter than 1 km (1 mi.), the driving
information mode displays “---” and
“Low fuel” (4) message will appear.

Information 
If sunroof open warning is displayed
in the cluster, this display may not be
displayed in the cluster.

i

OTL045192L

OTL045193/OTL045194

� Type A � Type B
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Това съобщение показва скоростта на
превозното средство (км/ч, мили в час).

One Time Driving Information Mode – Ре-
жим, показващ на водача основната 
информация от пътуването 
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Digital Speedometer 

This message shows the speed of
the vehicle (km/h, MPH).

One time driving information
mode

The driving information mode displays
tripmeter (1), average fuel economy
(2), and distance to empty (3).
The information is displayed for a few
seconds when the vehicle is turned
OFF. The information is calculated
after each trip.
When the estimated distance to empty
is shorter than 1 km (1 mi.), the driving
information mode displays “---” and
“Low fuel” (4) message will appear.

Information 
If sunroof open warning is displayed
in the cluster, this display may not be
displayed in the cluster.

i

OTL045192L

OTL045193/OTL045194

� Type A � Type B

TLe Eng 3a(~108).qxp  2015-05-26  ¿  11:02  Page 91

В този режим на дисплея се показват 
следните стойности: tripmeter - кило-
метражни броячи за отделните пъ-
тувания (1), среден разход на гориво 
(2) и пробег с оставащо количество 
гориво (3).
Информацията се показва за няколко 
секунди, когато двигателят на пре-
возното средство е изключен - OFF. 
Информацията се изчислява след всяко 
пътуване.
Когато изчисляваният пробег с оста-
ващо количество гориво е по-кратък 

от 1 км (1 миля.), на екрана се изписват 
три чертички „---“ и съобщение, глася-
що „Ниско съдържание на гориво“ (4).

i  Информация
Ако има изписано предупреждение за от-
ворен люк, тази информация няма да бъде 
изписана на екрана.
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Предупредителни светлини

i  Информация
След запалването на двигателя трябва да 
проверите дали всички предупредителни 
светлинни индикатори са угаснали. Ако 
някой от тях остане да свети, това показва 
ситуация, която се нуждае от внимание.

Предупрдителен светлинен 
индикатор за въздушните 
възглавници 

Този индикатор светва:
• При всяко завъртане на превключ-

вателя за запалването в неговото 
включено положение (ON).

 - Този предупреждаващ светлинен 
индикатор ще светва за приблизи-
телно 6 секунди.

• Когато системата SRS не работи 
изправно.

 В този случай ви препоръчваме да 
изискате проверка на превозното 
средство в оторизиран дилър на 
компанията HYUNDAI.

Предупрдителен светлинен 
индикатор за предпазните 
колани 

Този предупрдителен светлинен инди-
катор нампомня на водача, че коланът 
не е поставен.

За по-подробна информация се отнесе-
те към „Предпазни колани“ в раздел 2.

Предупреждения и светлинни индикатори
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Предупрдителен светлинен 
индикатор за спирачката 
за паркирането и за 
спирачната течност

Този индикатор свети когато:
• След като ключът за запалване или 

Start / Stop бутонът Engine са на 
позиция ON.

 – Индикаторът светва за около 3 
секунди

 – Той остава светнат, ако ръчната 
спирачка е вдигната.

• Когато се прилага ръчната спирачка.
• Когато нивото на спирачната теч-

ност в резервоара е ниско.
 – Ако предупредителната светлина 

свети, а ръчната спирачка е освобо-
дена, това означава, че нивото на 
спирачната течност в резервоара 
е ниско.

Ако нивото на спирачната течност в 
резервоара е ниско:
1. Карайте внимателно до най-близ-

кото безопасно място и спрете 
автомобила.

2. При загасен двигател проверете не-
забавно нивото на спирачната теч-
ност и добавете спирачна течност 
колкото е необходимо. След това 
проверете за отсъствие на теч от 
всички компоненти на спирачната 
система. Ако откриете течове, 
ако предупрждителният светли-
нен индикатор остане да свети 
непрекъснато, или ако спирачките 
не действат по нормалния начин, 
спрете да ползвате автомобила.

 Организирайте тегленето му до 
някой оторизиран дилър на компани-
ята HYUNDAI за проверка и извърш-
ване на необходимите ремонти на 
спирачната система.

Двукръгова диагонална спирачна система
Вашият автомобил е оборудван с дву-
кръгова диагонална спирачна система.
Това означава, че вие все още ще мо-
жете да спирате две от колелата на 
автомобила, даже ако една от двете 
спирачни системи откаже. Когато 
обаче работи само една от двукръго-
вата спирачна система, за спиране на 
автомобила ще бъде необходим по-дъ-
лъг работен ход на спирачния педал и 
упражняване на по-голям натиск върху 
педала.
Също така, когато работи само един 
от двата кръга на спирачната систе-
ма, автомобилът няма да има нормал-
ния къс спирачен път.
Ако спирачките откажат по време на 
движение, превключете на по-ниска 
предавка, за да се възползвате от до-
пълнителното двигателно спиране, 
и спрете автомобила при първата 
възможност, когато е безопасно да 
направите това.
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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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 ВНИМАНИЕ
Шофирането на автомобила при 
светнал предупрдителен светлинен 
индикатор за ръчната спирачка и за 
спирачната течност е опасно. 

В случаите, когато предупрдителни-
ят светлинен индикатор за спирач-
ките остане да свети непрекъснато, 
а ръчната спирачка е освободена, 
означава, че нивото на спирачната 
течност е ниско.В такъв случай изис-
кайте незабавно проверка и ремонт 
на спирачките от оторизиран дилър 
на компанията HYUNDAI.

Предупрдителен 
светлинен индикатор за 
антиблокиращата спирачна 
система (ABS)

Този светлинен индикатор светва, 
когато превключвателят за запалва-
нето се завърти в неговото включено 
положение (ON), и трябва да угасне 
след приблизително 3 секунди, ако тази 
система работи нормално. Ако има 
повреда в системата ABS, нормалната 
спирачна система все още ще може да 
работи нормално, но ще работи без 
помощта на антиблокиращата спи-
рачна система.
Ако това се случи, при първа възмож-
ност изискайте проверка на автомоби-
ла от оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI. 

Предупрдителен светлинен 
индикатор за системата за 
електронно разпределение 
на спирачната сила (EBD)

Ако тези два предупредител-
ни светлинни индикатора 
светнат едновремменно по време на 
шофиране: има повреда в системата 
ABS и в обикновената спирачна систе-
мата на вашия автомобил.
При първа възможност изискайте про-
верка на автомобила от оторизиран 
дилър на компанията HYUNDAI.
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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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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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 ВНИМАНИЕ
Ако и двата предупредителни свет-
линни индикатора (ABS и Brake) свет-
нат едновременно и останат да 
светят непрекъснато, спирачната 
система на вашия автомобил няма 
да работи нормално.

Вследствие на това при внезапно и 
рязко спиране можете да попаднете 
в неочаквана и опасна ситуация. В та-
къв случай избягвайте шофирането 
с висока скорост и резките спирания.

При първа възможност закарайте 
вашия автомобил за проверка при 
оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI.

i  Информация
Предупредителен индикатор 
на електронната система  за 
разпределение на въртящия момент 
на спирачките (EBD) 

Ако предупредителният светлинен индика-
тор ABS или предупредителният светлинен 
индикатор EBD светне и остане да свети 
непрекъснато, скоростомерът или одометъ-
рът/ километражните броячи за отделните 
пътувания може да не работят. 
Може също така да светне предупредителни-
ят светлинен индикатор ЕPS (електрически 
сервоволан) и усилията за работа с волана 
могат да се увеличат или намалят спрямо 
тези до момента. В такъв случай при първа 
възможност изискайте проверка на автомо-
била от оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI.

Предупредителна светлина 
за електрическа ръчна 
спирачка (EPB) (ако има 
такава функция, включена в 
оборудването)

Този индикатор светва когато:
• Този светлинен индикатор светва, 

когато превключвателят за запал-
ването или Start / Stop бутона са в 
положение (ON).

 – Светва за около 3 секунди, след 
което се изключва.

• Когато EPB е в неизправност. В този 
случай, препоръчваме да прегледате 
превозното средство в оторизиран 
дилър на марката 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 систе-
мата EPB). 3-95
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Information - Electronic
Brake force Distribution (EBD)
System Warning Light

When the ABS Warning Light is on or
both ABS and Parking Brake & Brake
Fluid Warning Lights are on, the
speedometer, odometer, or tripmeter
may not work. Also, the EPS Warning
Light may illuminate and the steering
effort may increase or decrease.
In this case, we recommend you have
the vehicle inspected by an authorized
HYUNDAI dealer as soon as possible.

Electronic Parking
Brake (EPB) Warning
Light (if equipped)

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 EPB.
In this case, we recommend that
you have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

Information 
The Electronic Parking Brake (EPB)
Warning Light may illuminate when
the Electronic Stability control (ESC)
Indicator Light comes on to indicates
that the ESC is not working properly
(This does not indicate malfunction of
the EPB).

i

i

Electronic Brake force
Distribution (EBD) System
Warning Light

When both ABS and Parking
Brake & Brake Fluid Warning
Lights are on, the brake system
will not work normally and you
may experience an unexpected
and dangerous situation during
sudden braking.
In this case, avoid high speed
driving and abrupt braking.
We recommend you have the
vehicle inspected by an author-
ized HYUNDAI dealer as soon
as possible.

WARNING EPB
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Функции и възможности на вашия автомобил

Предупреждаващ светлинен 
индикатор за системата 
на електронния сервоволан 
(EPS)

• Този светлинен индикатор светва 
след поставяне на превключвателя 
за запалването във включено поло-
жение (ON) за около 3 сек. и изгасва, 
когато в системата EPS възникнат 
някакви повреди. 

• Ако индикаторът светне по време 
на движение, изискайте проверка на 
автомобила от оторизиран дилър 
на компанията HYUNDAI.

Лампичка-индикатор за 
повреда (MIL) (светлинен 
индикатор за проверка на 
двигателя)

Индикаторът ще светне при настъп-
ване на следните обстоятелства:
• Когато превключвателят за запал-

ването се завърти във включено 
положение (ON).

 - Индикаторът остава в позиция ОN 
(включен) до запалване на двигателя.

• При повреда в системата за упра-
вление на емисиите.

 В такъв случай ви съветваме да зака-
рате автомобила до най-близкия до 
вас оторизиран дилър на компания-
та HYUNDAI и да изискате проверка 
на системата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Продължителното каране на автомоби-
ла при светнал индикатор за повреда в 
системата за управление на емисиите 
може да предизвика повреда в системи-
те за управление на емисиите, която 
може да повлияе на възможностите за 
придвижване на автомобила и/или да 
повиши разхода на гориво.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За моделите  с бензинов двигател

Ако светлинният индикатор за по-
вреда в системата за управление на 
емисиите светне, е възможна повреда 
в каталитичния преобразовател, коя-
то би довела до загуба на мощност от 
двигателя.

При първа възможност изискайте 
проверка на системата за управление 
на двигателя от оторизиран дилър на 
компанията HYUNDAI.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За моделите с дизелов двигател

Ако светлинният индикатор за по-
вреда в системата за управление на 
емисиите мига, може да е възникнала 
грешка, свързана с регулирането на ко-
личеството впръсквано гориво, което 
може да доведе до загуба на мощност 
от двигателя, до повишаване на шума 
от детонациите и до влошаване на 
емисиите отработени газове. При 
първа възможност изискайте про-
верка на системата за управление на 
двигателя от оторизиран дилър на 
компанията HYUNDAI.
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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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Предупреждение за 
зарядната система

Индикаторът ще светне при настъп-
ване на следните обстоятелства:
• Когато превключвателят за запал-

ването се завърти във включено 
положение (ON).

 - Индикаторът е в позиция ОN (вклю-
чен) до запалване на двигателя.

• При повреда в електрическата за-
реждаща системата или алтерна-
тора.

Ако предупреждаващият светлинен 
индикатор светне, когато автомоби-
лът е в движение:
1. П р и д в и же те  а втом о б и л а  д о 

най-близкото безопасно място.
2. При загасен двигател проверете 

задвижващия ремък за генератора 
- за разхлабване или скъсване.

3. Ако задвижващият ремък е регу-
лиран правилно, това означава, 
че има повреда на друго място в 
електрическата зарядна система. 
Изискайте при първа възможност 
отстраняване на повредата от 
оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI.

Предупреждаващ светлинен 
индикатор за налягането на 
маслото в двигателя 

Индикаторът ще светне при настъп-
ване на следните обстоятелства:
• Когато превключвателят за запал-

ването се завърти във включеното 
положение (ON).

 - Индикаторът е в позиция ОN (вклю-
чен) до запалване на двигателя.

• Когато налягането на маслото в 
двигателя е ниско.

Ако предупреждаващият светлинен 
индикатор светне по време на дви-
жение:
1. Придвижете се безопасно встрани 

на пътя и спрете автомобила.
2. При загасен двигател проверете 

нивото на моторното масло. Ако 
нивото му е ниско, долейте мотор-
но масло, колкото е необходимо.

Ако предупреждаващият светлинен 
индикатор остане да свети и след 
доливането на моторно масло, или 
ако не разполагате с моторно масло 
в момента, трябва да се свържете 
с оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Ако предупреждаващият светлинен 

индикатор за налягането на маслото 
остане да свети, когато двигателят 
работи, може да се получи тежка по-
вреда на двигателя.

• Ако предупреждаващият светлинен 
индикатор за налягането на маслото 
остане да свети непрекъснато при 
работещ двигател, това е признак 
за сериозна повреда.

1. Ако това се случи с вашия автомо-
бил, спрете автомобила при първа 
възможност, когато е възможно да 
направите това, загасете двигателя 
и проверете нивото на моторното 
масло. Ако нивото на маслото е ниско, 
долейте моторно масло до правил-
ното ниво и запалете двигателя 
отново. Ако светлинният индикатор 
остане да свети непрекъснато при ра-
ботещ двигател, загасете незабавно 
двигателя. 

2. При всички случаи, когато светлин-
ният индикатор за ниско налягане на 
маслото остане да свети при рабо-
тещ двигател, двигателят трябва 
да бъде проверен от оторизиран 
дилър на компанията HYUNDAI, преди 
да използвате автомобила отново.

3-97

Convenient features of your vehicle

3

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
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Функции и възможности на вашия автомобил

Предупреждаващ светлинен 
индикатор за нивото на 
маслото в двигателя

Предупреждаващият светлинен ин-
дикатор за нивото на маслото в 
двигателя светва, когато се появи 
необходимост от проверка на нивото 
на маслото в двигателя.
Ако предупреждаващият светлинен 
индикатор светне, проверете при 
първа възможност нивото на маслото 
в двигателя и долейте необходимото 
количество моторно масло.
Доливайте бавно препоръчвания тип 
моторно масло на отделни малки пор-
ции с помощта на фуния. (Количество 
на доливаното масло: Приблизително 
0,6 до 1 литър).
Използвайте само указания тип мо-
торно масло. (Отнесете се към частта
„Препоръчвани видове смазочни ма-
териали и техните вместимости” в 
част 8).
Никога не наливайте големи количе-
ства моторно масло, за да се гаран-
тира, че нивото на маслото няма да 
превиши маркировката F (пълно) на 
масломерната щека.

i  Информация
Ако в рамките на 10 секунди включите и из-
ключите запалването на двигателя три пъти, 
предупреждаващият светлинен индикатор 
ще угасне незабавно. Ако обаче изключите 
предупреждаващият светлинен индикатор, 
без да сте долели моторно масло, след като 
изминете приблизително 50 км този светли-
нен индикатор ще светне отново. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако светлинният индикатор продължи 
да свети непрекъснато след доливане 
на моторното масло и изминаване на 
приблизително 50 км, закарайте вашия 
автомобил при най-близкия оторизи-
ран дилър на компанията HYUNDAI и 
изискайте проверка на системата.

Даже ако този светлинен индикатор 
не светне след запалването на двига-
теля, маслото в двигателя трябва 
да се проверява и допълва на редовни 
интервали.

Предупреждение за ниско 
ниво на горивото

Този предупреждаващ светли-
нен индикатор показва, че горивото в 
резервоара е близо до привършване. 
Когато този светлинен индикатор 
светне, при първа възможност трябва 
да заредите гориво в резервоара. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако продължите да шофирате при 
светнал предупреждаващ светлинен 
индикатор за ниско ниво на гориво-
то, или когато нивото на горивото 
спадне под маркировката „Е” (празен 
резервоар), нормалното запалване на 
двигателя може да се наруши и ката-
литичният преобразувател може да 
се повреди.
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Engine Oil Level
Warning Light

The engine oil level warning light illumi-
nates when the engine oil level should be
checked.
If the warning light comes on, check the
engine oil level as soon as possible and
add engine oil as required.
Slowly pour the recommended oil little by
little into a funnel. (Oil refill capacity :
approximately 0.6 ~ 1.0 l)
Use only the specified engine oil. (Refer
to "Recommended lubricants and capac-
ities" in chapter 8.)
Do not overfill the engine oil. Make sure
the oil level is not above F (Full) mark on
the dipstick.

Information 
• If you travel approximately 50 km

~100 km after the engine warms up,
after adding the engine oil, the
warning light will go off.

(Continued)

(Continued)
• Cycle the ignition from OFF to ON 3

times within 10 seconds, the warning
light will go off immediately. However,
when you turn off the warning light
without adding the engine oil, the light
will come on again after traveling
approximately 50 ~ 100 km after the
engine warms up.

If the light comes on continuously
after adding the engine oil and trav-
elling approximately 50~100 km after
the engine warms up, we recom-
mend that the system be checked by
an authorized HYUNDAI dealer.
Even if this light doesn't come on
after the engine has started, the
engine oil should be checked and
supplied periodically.

Low Fuel Level
Warning Light

This warning light illuminates:
When the fuel tank is nearly empty.
Add fuel as soon as possible.

Driving with the Low Fuel Level
warning light on or with the fuel
level below “0 or E” can cause the
engine to misfire and damage the
catalytic converter (if equipped).

NOTICE
NOTICE

i
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Светлинен индикатор 
за превишаване на 
разрешената скорост

Индикаторът светва при следните 
обстоятелства:
• Когато шофирате със скорост над 

120 км/ч.
 - Индикаторът е предпазна мярка, 

чиято цел е да ви напомни, че не 
бива да шофирате с прекалено ви-
сока скорост.

 - Звуковият предупредителен сиг-
нал се активира за около 5 секунди.

Светлинен индикато за 
повреда

Индикаторът светва, когато има 
неизправност в една от следните 
системи:
• Ниско ниво на спирачната течност 

(ако е оборудвана такава функция)
 – Неправилно функциониране на 

системата Blind Spot Detection (BSD) 
(ако е оборудвана такава функция)

 – Неправилно функциониране на сис-
темата Lane Keeping Assist System 
(LKAS) (ако е оборудвана такава 
функция)

 – Система за отчитане на налягане-
то в гумите (TPMS) (ако е оборудва-
на такава функция)

 – Индикатор за интервалите на 
сервизно обслужване и др.

За да определите точно коя система е 
в неизправност, трябва да обърнете 
внимание на информацията, изписана 
на LCD дисплея.

Индикатор за понижено 
налягане в гумите (ако е 
оборувана такава функция)

Индикаторът светва:
• След завъртането на превключва-

теля за запалването във включено 
положение (ON).

 - Индикаторът за понижено налягане 
в гумите светва за 3 секунди, кога-
то се установи значително пониже-
ние на налягането в една или повече 
от гумите на вашия автомобил.

За повече информация се обърнете 
към частта „Система за контрол на 
налягането в гумите“, в раздел 6.

3-99

Convenient features of your vehicle

3

Overspeed Warning
Light (if equipped)

This warning light blinks:
• When you drive the vehicle more

than 120 km/h.
- This is to prevent you from driving

your vehicle with overspeed.
- The overspeed warning chime

also sound for approximately 5
seconds.

Master Warning Light

This indicator light illuminates:
• When there is a malfunction in the

below systems.
- Low washer fluid (if equipped)
- Blind Spot Detection (BSD) mal-

function (if equipped)
- Lane Keeping Assist System

(LKAS) malfunction (if equipped)
- Tire Pressure Monitoring System

(TPMS, if equipped)
- Service reminder and so on.
To identify the details of the warn-
ing, look at the LCD display.

Low Tire Pressure
Warning Light 
(if equipped)

This warning light illuminates:
• Once you set the ignition switch or

Engine Start/Stop button to the ON
position.
- It illuminates for approximately 3

seconds and then goes off.
• When one or more of your tires are

significantly underinflated (The
location of the underinflated tires
are displayed on the LCD display).

For more details, refer to 
“Tire Pressure Monitoring System
(TPMS)” in chapter 6.

120
km/h
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than 120 km/h.
- This is to prevent you from driving
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To identify the details of the warn-
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Low Tire Pressure
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(if equipped)

This warning light illuminates:
• Once you set the ignition switch or

Engine Start/Stop button to the ON
position.
- It illuminates for approximately 3

seconds and then goes off.
• When one or more of your tires are

significantly underinflated (The
location of the underinflated tires
are displayed on the LCD display).

For more details, refer to 
“Tire Pressure Monitoring System
(TPMS)” in chapter 6.

120
km/h
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Convenient features of your vehicle

3

Overspeed Warning
Light (if equipped)

This warning light blinks:
• When you drive the vehicle more

than 120 km/h.
- This is to prevent you from driving

your vehicle with overspeed.
- The overspeed warning chime

also sound for approximately 5
seconds.

Master Warning Light

This indicator light illuminates:
• When there is a malfunction in the

below systems.
- Low washer fluid (if equipped)
- Blind Spot Detection (BSD) mal-

function (if equipped)
- Lane Keeping Assist System

(LKAS) malfunction (if equipped)
- Tire Pressure Monitoring System

(TPMS, if equipped)
- Service reminder and so on.
To identify the details of the warn-
ing, look at the LCD display.

Low Tire Pressure
Warning Light 
(if equipped)

This warning light illuminates:
• Once you set the ignition switch or

Engine Start/Stop button to the ON
position.
- It illuminates for approximately 3

seconds and then goes off.
• When one or more of your tires are

significantly underinflated (The
location of the underinflated tires
are displayed on the LCD display).

For more details, refer to 
“Tire Pressure Monitoring System
(TPMS)” in chapter 6.

120
km/h
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Функции и възможности на вашия автомобил

Тази предупредителна светлина оста-
ва включена, след като мига в продъл-
жение на около шестдесет секунди или 
мига и изключва на интервалите от по 
приблизително 3 секунди:

• Когато има неизправност в систе-
мата TPMS. В този случай ви препо-
ръчваме да прегледате превозното 
средство в оторизиран сервиз на 
HYUNDAI възможно най-скоро.

За повече подробности се обърнете 
към частта „Система за контрол на 
налягането в гумите“, в раздел 6.

 ВНИМАНИЕ
Безопасно спиране

•  Системата TPMS не може да ви 
предупреди в случай на тежка и 
внезапна повреда на гумата при-
чинени от външни фактори.

•  Ако забележите нестабилност в 
превозно средство,  веднага сва-
лете крака си от педала на газта, 
започнете да натискате спирач-
ките постепенно,  оказвайки лек 
натиск върху педала и бавно се 
придвижате до безопасно място 
в страни от пътя.

Светлинен индикатор 
за автономно аварийно 
спиране (AEB) (ако има 
такава функция включена в 
системата)

Този светлинен индикатор свети:
• Когато има неизправност в систе-

мата AEB.
 В този случай ви препоръчваме да 

прегледате превозното средство 
в оторизиран сервиз на HYUNDAI 
възможно най-скоро.

За повече подробности се обърнете 
към частта „Автономно аварийно 
спиране (AEB)“, в раздел 5.

3-100

Convenient features of your vehicle

This warning light remains on after
blinking for approximately 60 sec-
onds or repeats blinking and off at
the intervals of approximately 3
seconds:
• When there is a malfunction with

the TPMS.
In this case, we recommend that
you have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer as
soon as possible.

For more details, refer to 
“Tire Pressure Monitoring System
(TPMS)” in chapter 6.

Autonomous
Emergency Braking
(AEB) Warning light 
(if equipped)

This indicator light illuminates:
• When there is a malfunction with

the AEB.
In this case, we recommend that you
have the vehicle inspected by an
authorized HYUNDAI dealer.

For more information, refer to
“Autonomous Emergency Braking
(AEB) in chapter 5.

Safe Stopping

• The TPMS cannot alert you to
severe and sudden tire dam-
age caused by external fac-
tors.

• If you notice any vehicle insta-
bility, immediately take your
foot off the accelerator pedal,
apply the brakes gradually
with light force, and slowly
move to a safe position off the
road.

WARNING

TLe Eng 3a(~108).qxp  2015-05-26  ¿  11:03  Page 100



3-101

3

Ф
ункции и възм

ож
ности на ваш

ия автом
обил

Предупреждаващ светлинен 
индикатор за горивния 
филтър (за моделите с 
дизелов двигател)

Този индикатор светва:
• След поставяне на превключвателя 

за запалването във включено поло-
жение (ON).

 - Този предупреждаващ светлинен 
индикатор светва за 3 секунди, след 
което изгасва.

• Когато вътре в горивния филтър 
има насъбрана вода. 

За по-подробна информация се отне-
сете към частта „Горивен филтър” 
в раздел 7.

ПРЕДУРЕЖДЕНИЕ

• Когато предупреждаващият свет-
линен индикатор за горивния фил-
тър е светнал, мощността на дви-
гателя (скоростта на автомобила 
и оборотите на празен ход) може да 
намалеят.

• Ако продължите да шофирате при 
светнал предупреждаващ светли-
нен индикатор, може да повредите 
частите на двигателя на вашия ав-
томобил и инжекционната система 
на общата горивна магистрала. Ако 
това се случи при вашия автомо-
бил, при първа възможност изис-
кайте проверка на автомобила от 
оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI.

Предупреждаващ светлинен 
индикатор за системата 
4WD (ако е оборудвана 
такава функция)

Индикаторът светва, когато:
• Превключвателят за запалването 

се включи в положение ON светлин-
ният индикатор 4WD (за задвиж-
ването „4х4”) ще светне и след 
няколко секунди трябва да угасне.

• Когато в системата 4WD има по-
вреда.

 Ако това се случи с вашия автомо-
бил, при първа възможност изис-
кайте проверка на автомобила от 
оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI.

3-101

Convenient features of your vehicle

3

Fuel Filter Warning
Light (Diesel Engine)

This warning light illuminates:
• Once you set the ignition switch or

Engine Start/Stop Button to the ON
position.
- It illuminates for approximately 3

seconds and then goes off.
• When water has accumulated

inside the fuel filter.
In this case, remove the water from
the fuel filter.

For more details, refer to “Fuel Filter”
in chapter 7.

• When the Fuel Filter Warning
Light illuminates, engine power
(vehicle speed & idle speed) may
decrease.

• If you keep driving with the warn-
ing light on, engine parts (injec-
tor, common rail, high pressure
fuel pump) may be damaged. If
this occurs, we recommend that
you have the vehicle inspected
by an authorized HYUNDAI deal-
er as soon as possible.

4 Wheel Drive (4WD)
Warning Light 
(if equipped)

This warning light illuminates:
• Once you set the ignition switch or

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 4WD system.
In this case, we recommend that
you have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

NOTICE
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Fuel Filter Warning
Light (Diesel Engine)

This warning light illuminates:
• Once you set the ignition switch or

Engine Start/Stop Button to the ON
position.
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NOTICE
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Функции и възможности на вашия автомобил

Предупредителен 
светлинен индикатор за 
фаровете  (ако такава 
функция е оборудване)

Този индикатор светва:
• Когато е налице неизправност (има 

изгоряла крушка с изключение на 
LED светлина или неизправност в 
ел.верига) с външните светлини 
(фарове, стоп светлини, светлини 
за мъгла и т.н.). В този случай, ви 
препоръчваме да прегледате вашия 
автомобил в оторизиран сервиз на 
марката HYUNDAI.

i  Информация
Уверете се, че при замяна на изгоряла круш-
ка с нова, новата има същата мощност. В 
противен случай ще се изпише това преду-
предително съобщение.

Предупредителен 
светлинен индикатор за 
изпускателната система 
(DPF) (дизелов двигател)

Този индикатор светва:
• Когато има неизправност с филтър 

със системата на филтъра за твър-
ди частици (DPF).

• Когато индикаторът светне, може 
да се изключи след шофиране на пре-
возното средство:

 – при повече от 60 км/ч (37 mph), или
 – на втора предавка с 1500~2000 обо-

рота на двигателя за определено 
време (около 25 минути).

Ако индикаторът продължава да мига, 
въпреки процедурата  (по това време 
на LCD дисплея ще се появи  предупре-
дително съобщение), ви препоръчваме 
да прегледате DPF системата на ва-
шия автомобил в оторизиран сервиз 
на марката HYUNDAI.

ИНФОРМАЦИЯ

Ако шофирате продължително, дока-
то DPF индикаторът мига, системата 
DPF може да се повреди и разходът на 
гориво може да се качи значително.

Светлинни индикатори

Светлинен индикатор ESP 
(електронна стабилизираща 
програма)

Светлинен индикатор за електронна-
та стабилизираща система (ESC) (ако 
тази функция е включена в оборудва-
нето)
Този светлинен индикатор свети:
• Когато превключвателят за запал-

ването или Start / Stop бутона са в 
положение ON ( включено).

 – светва за около 3 секунди, след 
което се изключва.

• Когато има неизправност в ESC 
системата. В този случай ви препо-
ръчваме да прегледате превозното 
средство в оторизиран дилър на 
марката HYUNDAI.

Този индикатор мига:
• Докато ESC системата работи.
За повече подробности се обърнете 
към частта „Електронна система за  
контрол на стабилността (ESC)“ в 
глава 5.3-102

Convenient features of your vehicle

Headlight Warning
Light (if equipped)

This warning light illuminates:
• When there is a malfunction (burned-

out bulb except LED light or circuit
malfunction) with the exterior lights
(headlight, brake light, fog light, etc.).
In this case, we recommend that you
have your vehicle inspected by an
authorized HYUNDAI dealer.

Information
Make sure to replace the burned out
bulb with a new one of the same
wattage rating.
If not, this warning message will not
be displayed.

Exhaust System (DPF)
Warning Light (Diesel
Engine)

This warning light illuminates:
• When there is a malfunction with

Diesel Particulate Filter (DPF) sys-
tem.

• When this warning light illumi-
nates, it may turn off  after driving
the vehicle:
- at more than 60 km/h (37 mph), or
- at more than 2nd gear with 1500

~ 2000 engine rpm for a certain
time (for about 25 minutes).

If this warning light blinks in spite of
the procedure (at this time LCD
warning message will be displayed),
we recommend that you have the
DPF system checked by an author-
ized HYUNDAI dealer.

If you continue to drive with the
DPF warning light blinking for a
long time, the DPF system can be
damaged and fuel consumption
can worsen.

Indicator lights
Electronic Stability
Control (ESC) Indicator
Light (if equipped)

This indicator 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 ESC system.
In this case, we recommend that
you have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

This indicator light blinks:
• While the ESC is operating.

For more details, refer to “Electronic
Stability Control (ESC)”in chapter 5.NOTICE

i
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Convenient features of your vehicle

Headlight Warning
Light (if equipped)

This warning light illuminates:
• When there is a malfunction (burned-

out bulb except LED light or circuit
malfunction) with the exterior lights
(headlight, brake light, fog light, etc.).
In this case, we recommend that you
have your vehicle inspected by an
authorized HYUNDAI dealer.

Information
Make sure to replace the burned out
bulb with a new one of the same
wattage rating.
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- at more than 2nd gear with 1500
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we recommend that you have the
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If you continue to drive with the
DPF warning light blinking for a
long time, the DPF system can be
damaged and fuel consumption
can worsen.

Indicator lights
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Control (ESC) Indicator
Light (if equipped)
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• 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 ESC system.
In this case, we recommend that
you have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

This indicator light blinks:
• While the ESC is operating.

For more details, refer to “Electronic
Stability Control (ESC)”in chapter 5.NOTICE

i
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Headlight Warning
Light (if equipped)

This warning light illuminates:
• When there is a malfunction (burned-

out bulb except LED light or circuit
malfunction) with the exterior lights
(headlight, brake light, fog light, etc.).
In this case, we recommend that you
have your vehicle inspected by an
authorized HYUNDAI dealer.

Information
Make sure to replace the burned out
bulb with a new one of the same
wattage rating.
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be displayed.

Exhaust System (DPF)
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Engine)

This warning light illuminates:
• When there is a malfunction with

Diesel Particulate Filter (DPF) sys-
tem.

• When this warning light illumi-
nates, it may turn off  after driving
the vehicle:
- at more than 60 km/h (37 mph), or
- at more than 2nd gear with 1500

~ 2000 engine rpm for a certain
time (for about 25 minutes).

If this warning light blinks in spite of
the procedure (at this time LCD
warning message will be displayed),
we recommend that you have the
DPF system checked by an author-
ized HYUNDAI dealer.

If you continue to drive with the
DPF warning light blinking for a
long time, the DPF system can be
damaged and fuel consumption
can worsen.

Indicator lights
Electronic Stability
Control (ESC) Indicator
Light (if equipped)

This indicator 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 ESC system.
In this case, we recommend that
you have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

This indicator light blinks:
• While the ESC is operating.

For more details, refer to “Electronic
Stability Control (ESC)”in chapter 5.NOTICE

i
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Светлинен индикатор ESP 
OFF

(ако е оборудвана такава 
функция)

• Светлинният индикатор ESP OFF 
ще светне, когато превключвате-
лят за запалването се завърти във 
включено положение (ОN).

 - След като светне, изгасва за около 
3 секунди. 

• Светлинният индикатор ESP OFF 
ще светне, когато системата ESP 
е деактивирана.

За повече подробности се обърнете 
към частта „Електронна система за  
контрол на стабилността (ESC)“ в 
глава 5.

Светлинен индикатор за 
системата AUTO STOP  
(ако е оборудване такава 
функция)

Този светлинен индикатор свети:
• Когато двигателят влезе в неакти-

вен режим от системата ISG (Idle 
Stop and Go).

• При автоматично задвижване на 
двигателя индикаторът ще мига в 
продължение на 5 секунди.

За повече подробности се обърнете 
към частта „Системата ISG Idle Stop 
и Go)“ в раздел 5.

i  Информация
Когато двигателят стартира автоматично от 
ISG система, някои предупредителни светли-
ни (ABS, ESC, ESC OFF, EPS или предупреди-
телната светлина на ръчната спирачка) може 
да се активират за няколко секунди. Това се 
случва поради ниския волтаж на батерията, 
но не означава, че системата е неизправност.

Светлинен индикатор 
на имобилайзера (без 
интелигентен ключ) 
(ако тази функция е включена в 
обоудването)

Този светлинен индикатор свети:
• Когато автомобилът отчете имо-

билайзера в ключа си правилно, дока-
то ключът за запалване е в позиция 
ON (включен).

 – В същото време може да старти-
рате двигателя.

 – Индикаторът ще изгасне след 
стартиране на двигателя.

Този индикатор мига:
• Когато има неизправност с систе-

мата на имобилайзера.
 В този случай, препоръчваме да 

прегледате превозното средство 
в оторизиран сервиз на марката 
HYUNDAI. 
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Electronic Stability
Control (ESC) OFF
Indicator Light 
(if equipped)

This indicator 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 you deactivate the ESC sys-

tem by pressing the ESC OFF but-
ton.

For more details, refer to “Electronic
Stability Control (ESC)”in chapter 5.

AUTO STOP Indicator
Light (if equipped)

This indicator light illuminates:
• When the engine enters the Idle

Stop mode of the ISG (Idle Stop and
Go) system.

• When the automatic starting occurs,
the AUTO STOP indicator on the
cluster will blink for 5 seconds.

For more details, refer to the “ISG
(Idle Stop and Go) system” in chap-
ter 5.

Information 
When the engine automatically starts
by the ISG system, some warning
lights(ABS, ESC, ESC OFF, EPS or
Parking brake warning light) may
turn on for a few seconds. 
This happens because of low battery
voltage. It does not mean the system
has malfunctioned.

Immobilizer Indicator
Light (without smart key)
(if equipped)

This indicator light illuminates:
• When the vehicle detects the

immobilizer in your key properly
while the ignition switch is ON.
- At this time, you can start the

engine.
- The indicator light goes off after

starting the engine.

This indicator light blinks:
• When there is a malfunction with

the immobilizer system.
In this case, we recommend that
you have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

i
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Светлинен индикатор 
на имобилайзера (с 
интелигентен ключ)

(ако тази функция е включена в 
обоудването)

Този светлинен индикатор светва за около 
30 секунди:
• Когато автомобилът отчете имо-

билайзера правилно, докато  Start/
Stop бутонът е в позиция ACC/ON 
- включен.

 – В същото време, можете да стар-
тирате двигателя.

 – Индикаторът ще изгасне след 
стартиране на двигателя.

Този индикатор мига:
• Когато интелигентният ключ не е 

в автомобила. 
 В този случай не може да запалите 

двигателя. В този случай препо-
ръчваме да прегледате превозното 
средство в оторизиран сервиз на 
марката HYUNDAI. 

Този индикатор мига за около 2 секунди, 
след което изгасва: 
• Когато автомобилът не може да 

отчете правилно имобилайзера в 
ключа си, докато Start/Stop бутонът 
е в позиция ACC/ON - включен. 

 В този случай препоръчваме да 
прегледате превозното средство 
в оторизиран сервиз на марката 
HYUNDAI. 

Индикаторът мига:

• Когато батерията на интелигент-
ния ключ е изтощена.

 - В този случай не може да запалите 
двигателя. Можете да запалите 
двигателя, само ако активирате 
Start/Stop бутона с интелигент-
ния ключ. За повече информация се 
обърнете към частта „Запалване на 
двигателя“ в раздел 5.

• Когато системата на имобилайзера 
е в неизправност. 

 В този случай, препоръчваме да 
прегледате превозното средство 
в оторизиран сервиз на марката 
HYUNDAI. 

Обикновени светлинни 
индикатори за мигачите 

Индикаторът светва, когато е в позиция 
ON (включен).
• Ако настъпи някоя от следните 

ситуации, това означава, че има 
повреда в системата.

В този случай, препоръчваме да прегле-
дате превозното средство в оторизи-
ран сервиз на марката HYUNDAI. 
 - Някоя от стрелките светне, но не 

мига;
 - Някоя от стрелките мига с по-го-

ляма от нормалната честота;
 - или не светне въобще.
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Immobilizer Indicator
Light (With Smart Key) 
(if equipped)

This indicator light illuminates for
up to 30 seconds:
• When the vehicle detects the

smart key in the vehicle properly
while the Engine Start/Stop button
is ACC or ON.
- At this time, you can start the

engine.
- The indicator light goes off after

starting the engine.

This indicator light blinks for a few
seconds:
• When the smart key is not in the

vehicle.
- At this time, you cannot start the

engine.

This indicator light illuminates for
2 seconds and goes off:
• When the vehicle cannot detect the

smart key which is in the vehicle
while the Engine Start/Stop button
is ON.
In this case, we recommend that
you have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

This indicator light blinks:
• When the battery of the smart key

is weak.
- At this time, you can not start the

engine. However, you can start
the engine if you press the
Engine Start/Stop button with the
smart key. (For more details,
refer to “Starting the Engine” in
chapter 5).

• When there is a malfunction with
the immobilizer system.
In this case, we recommend that
you have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

Turn Signal Indicator
Light

This indicator light blinks:
• When you turn the turn signal light

on.

If any of the following occurs, there
may a malfunction with the turn signal
system. In this case, we recommend
that you have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

- The indicator light does not blink
but illuminates.

- The indicator light blinks more
rapidly.

- The indicator light does not illumi-
nate at all.
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Обикновен светлинен 
индикатор за включени къси 
светлини на фаровете (ако 
е оборудвана такава функция)

Този светлинен индикатор светва, 
когато фаровете са включени.

Обикновен светлинен 
индикатор за включени 
дълги светлини 

Този светлинен индикатор свети:
• Когато фаровете са включени и е 

избрано положението „дълги свет-
лини” на фаровете.

• Когато лостчето за мигачите е из-
дърпано към вас до положение „прис-
ветване за пропускане на други 
автомобили” (светлинен клаксон).

Обикновен светлинен 
индикатор за включени 
външни светлини

Този обикновен светлинен индикатор 
свети, когато са включени задните 
габаритни светлини или предните 
фарове.

Обикновен светлинен 
индикатор за включени 
предни фарове за мъгла (ако 
е оборудвана такава функция) 

Този светлинен индикатор свети, ко-
гато предните фарове за мъгла са във 
включеното положение (ON).

Обикновен светлинен 
индикатор за включени 
задни индикатори за мъгла 
(ако е оборудвана такава 
функция)

Този обикновен светлинен индикатор 
свети, когато задните индикатори за 
мъгла са в тяхното включено положе-
ние (ON).

Светлинен индикатор 
за подгревните свещи 
(за моделите с дизелов 
двигател)

Този светлинен индикатор светва:
• Когато превключвателят за запал-

ването или Start/Stop бутонът са 
във включеното положение (ON).

 - След като светлинният индикатор 
за подгряването на цилиндрите 
угасне, двигателят може да бъде 
запален.

 - Продължителността на светене-
то на този индикатор зависи от 
температурата на охлаждащата 
двигателя течност, от външната 
температура и от състоянието на 
акумулаторната батерия. 

Ако светлинният индикатор за под-
гряването на цилиндрите продължи да 
свети или мига, след като двигателят 
вече е загрял или по време на движение, 
при първа възможност изискайте про-
верка на системата от оторизиран 
дилър на компанията HYUNDAI.
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i  Информация
Ако двигателят не запали след 10 секунди 
работа на стартера, след като предварител-
ното подгряване на цилиндрите е завършило, 
завъртете контактния ключ отново в положе-
нието LOCK (заключен волан) за 10 секунди, 
и след това го завъртете във включеното по-
ложение (ON), за да повторите подгряването 
на цилиндрите.

Светлинен индикатор 4WD 
LOCK (ако е оборудвана 
такава функция)

Този светлинен индикатор светва, 
когато:
• Превключвателят за запалването 

или Start/Stop бутонът са във вклю-
чено положение (ON).

 - Индикаторът светва за около 3 
сек., след което изгасва.

 - Когато натиснете бутона 4WD 
LOCK.

• Предназначението на режима 4WD 
LOCK е да се подобрят възможност-
ите за задвижване на автомобила 
при движение по пътища със суха 
повърхност, по мокра настилка, при 
движение по покрити със сняг пъти-
ща и/или при движение без път.

 - Светлинният индикатор 4WD LOCK 
се изключва посредством повторно 
натискане на същия бутон.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не използвайте режима 4WD LOCK при 
движение по сухи павирани пътища 
или при движение по магистрала, тъй 
като това може да доведе до издаване 

на силен шум, възникване на вибрации 
или повреда на свързаните със задвиж-
ването „4х4” части.

Светлинен индика-
тор за системата 
за автоматично 
поддържане на по-
стоянна скорост („круиз контрол”)

(ако е оборудвана такава функция)

Индикаторът светва:
• Когато функцията „круиз контрол” 

на автомобила е активирана.
За допълнителна информация се от-
несете към частта „Системата Круиз 
контрол“ в раздел 5.

Светлинният индикатор 
SЕT за системата „круиз 
контрол”

Индикаторът се активира, когато се 
зададе скоростта.
За допълнителна информация се от-
несете към частта „Системата Круиз 
контрол“ в раздел 5.
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Information 
If the engine does not start within 10
seconds after the preheating is com-
pleted, set the ignition switch or
Engine Start/Stop Button to the
LOCK or OFF position for 10 seconds
and then to the ON position in order
to preheat the engine again.

4 Wheel Drive (4WD)
LOCK Indicator Light
(if equipped)

This indicator light illuminates:
• Once you set the ignition switch or

Engine Start/Stop Button to the ON
position.
- It illuminates for approximately 3

seconds and then goes off.
• When you select 4WD Lock mode

by pressing the 4WD LOCK button.
- The 4WD LOCK mode is to

increase the drive power when
driving on wet pavement, snow
covered roads and/or off-road.

Do not use 4WD LOCK mode on
dry paved roads or highway, it can
cause noise, vibration or damage
of 4WD related parts.

Cruise
Indicator Light
(if equipped)

This indicator light illuminates:
• When the cruise control system is

enabled.

For more details, refer to “Cruise
Control System” in chapter 5.

Cruise SET Indicator
Light (if equipped)

This indicator light illuminates:
• When the cruise control speed is

set.

For more details, refer to “Cruise
Control System” in chapter 5.

NOTICE

i � Type A � Type B
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Светлинен индикатор за 
автоматично задържане 
AUTO HOLD (ако тази 
функция е включена в оборудване)

Този светлинен индикатор свети:
• [бяло] Когато активирате функция-

та за автоматично задържане чрез 
натискане на AUTO HOLD бутона.

• [зелено] Когато спрете автомобила 
напълно чрез натискане на спирач-
ния педал при активирана система 
за автоматично задържане.

• [жълто] Когато има неизправност в 
системата за автоматично задър-
жане.

В този случай ви препоръчваме да пре-
гледате превозното средство в ото-
ризиран сервиз на марката HYUNDAI.

За повече подробности се обърнете 
към частта „Автоматично задържа-
не“ в раздел 5.

Светлинен индикатор за 
режим „Спорт“ (ако тази 
функция е включена в 
оборудването)

Този светлинен индикатор светва:
• Когато изберете режим „SPORT“ 

като желан режим за шофиране.

За повече подробности се обърнете 
към „Режим на шофиране - интегри-
рана система за управление“ в глава 5.

Светлинен индикатор 
за режим ECO  (ако тази 
функция е включена в 
оборудването)

Този светлинен индикатор свети:
• Когато изберете режим „ECO“ като 

желан режим за шофиране.

За повече подробности се обърнете 
към „Режим на шофиране - интегри-
рана система за управление“ в глава 5.

 ВНИМАНИЕ
Не гледайте светлинния индикатор 
за режим ECO по време на шофиране. 
Това може да ви разсее и да причини 
произшествия, с тежка телесна по-
вреда като последствие.
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AUTO HOLD Indicator
Light (if equipped)

This indicator light illuminates:
• [White] When you activate the auto

hold system by pressing the AUTO
HOLD button.

• [Green] When you stop the vehicle
completely by depressing the
brake pedal with the auto hold sys-
tem activated.

• [Yellow] When there is a malfunc-
tion with the auto hold system.
In this case, we recommend that
you have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

For more details, refer to “Auto
Hold” in chapter 5.

SPORT Mode Indicator
Light (if equipped)

This indicator light illuminates
• When you select "SPORT" mode

as drive mode.

For more details, refer to "Drive
Mode Integrated Control System"
in chapter 5.

ECO Mode Indicator
Light (if equipped)

This indicator light illuminates: 
• When you select “ECO” mode as

drive mode.

For more details, refer to “Drive
Mode Integrated Control System”
in chapter 5.

Do not watch the ECO indicator
light while driving. This will dis-
tract you and may cause an
accident that results in severe
personal injury.

WARNING
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In this case, we recommend that
you have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

For more details, refer to “Auto
Hold” in chapter 5.

SPORT Mode Indicator
Light (if equipped)

This indicator light illuminates
• When you select "SPORT" mode

as drive mode.

For more details, refer to "Drive
Mode Integrated Control System"
in chapter 5.

ECO Mode Indicator
Light (if equipped)

This indicator light illuminates: 
• When you select “ECO” mode as

drive mode.

For more details, refer to “Drive
Mode Integrated Control System”
in chapter 5.

Do not watch the ECO indicator
light while driving. This will dis-
tract you and may cause an
accident that results in severe
personal injury.

WARNING
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Convenient features of your vehicle

3

AUTO HOLD Indicator
Light (if equipped)

This indicator light illuminates:
• [White] When you activate the auto

hold system by pressing the AUTO
HOLD button.

• [Green] When you stop the vehicle
completely by depressing the
brake pedal with the auto hold sys-
tem activated.

• [Yellow] When there is a malfunc-
tion with the auto hold system.
In this case, we recommend that
you have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

For more details, refer to “Auto
Hold” in chapter 5.

SPORT Mode Indicator
Light (if equipped)

This indicator light illuminates
• When you select "SPORT" mode

as drive mode.

For more details, refer to "Drive
Mode Integrated Control System"
in chapter 5.

ECO Mode Indicator
Light (if equipped)

This indicator light illuminates: 
• When you select “ECO” mode as

drive mode.

For more details, refer to “Drive
Mode Integrated Control System”
in chapter 5.

Do not watch the ECO indicator
light while driving. This will dis-
tract you and may cause an
accident that results in severe
personal injury.

WARNING
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Функции и възможности на вашия автомобил

Светлинен индикатор DBC 
(управление на спирането 
при спускане по наклон) (ако 
е оборудвана такава функция)

Този светлинен индикатор светва, когато:
• Превключвателят за запалването 

или Start/Stop бутонът са във вклю-
чено положение (ON).

 - Индикаторът светва за около 3 
сек., след което изгасва, когато 
бутонът DBC е натиснат и систе-
мата е включена.

Светлинният индикатор DBC мига: 
• когато системата DBC работи.

Ако светлинния индикатор светне в жълто
• в системата DBC може да има по-

вреда. Закарайте автомобила при 
оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI и изискайте проверка на 
системата.

За допълнителна информация се от-
несете към частта „DBS система - 
управление на спирането при спускане 
по наклон’’ в раздел 5.

Светлинен индикатор за 
системата Lane Departure 

(предупредителна система 
за напускане на пътната лента) (LDWS) 
(ако тази функция е включена в обо-
рудването)

Този светлинен индикатор свети:
• [зелено] Когато активирате систе-

мата.
• [бяло] Когато условията на работа 

на операционната система не са 
изпълнени или когато сензорът не 
открива пътното платно.

• [жълто] Когато системата за пре-
дупреждение за напускане на плат-
ното е в неизправност.

 В този случай ви препоръчваме да 
прегледате превозното средство в 
оторизиран представител на мар-
ката HYUNDAI.

За повече подробности се обърнете 
към частта „Система Lane Keeping 
Assist (LKAS)“ в раздел 5.

Светлинен индикатор за 
системата Lane Keeping 
Assist System (LKAS)

(ако тази функция е включена в 
оборудването)

Този индикатор свети:
• [зелено] Когато условията на рабо-

та на операционната система са 
изпълнени.

• [бяло] Когато условията на работа 
на операционната система не са 
изпълнени.

• [жълто] Има неизправност в систе-
мата LKAS.

 В този случай ви препоръчваме да 
прегледате превозното средство в 
оторизиран представител на мар-
ката HYUNDAI.

За повече подробности се обърнете 
към частта „Система Lane Keeping 
Assist (LKAS)“ в раздел 5.
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Convenient features of your vehicle

Downhill Brake Control
(DBC) Indicator Light 
(if equipped)

This warning light illuminates:
• Once you set the ignition switch or

Engine Start/Stop Button to the ON
position.
- It illuminates for approximately 3

seconds and then goes off.
• When you activate the DBC sys-

tem by pressing the DBC button.

This warning light blinks:
• When the DBC is operating.

This warning light illuminates yellow:
• When there is a malfunction with

the DBC system.
In this case, we recommend that
you have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

For more details, refer to “Downhill
Brake Control (DBC) System” in
chapter 5.

Lane Departure
Warning System
(LDWS) Indicator Light 
(if equipped)
This indicator light illuminates:
• [Green] When you activate the lane

departure warning system.
• [White] When system operating

conditions are not satisfied or
when the sensor does not detect
the lane line.

• [Yellow] When there is a malfunc-
tion with the lane departure warn-
ing system.
In this case, we recommend that
you have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

For more details, refer to "Lane
Keeping Assist System (LKAS)" in
chapter 5.

Lane Keeping Assist
System (LKAS)
Indicator (if equipped)

This indicator illuminates: 
• [Green] When the system operat-

ing conditions are satisfied.
• [White] The system operating con-

ditions are not satisfied.
• [Yellow] There is a malfunction with

the LKAS.
In this case, we recommend you to
have your vehicle inspected by an
authorized HYUNDAI dealer.

For more details, refer to "Lane
Keeping Assist System (LKAS)" in
chapter 5.
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Convenient features of your vehicle

Downhill Brake Control
(DBC) Indicator Light 
(if equipped)

This warning light illuminates:
• Once you set the ignition switch or

Engine Start/Stop Button to the ON
position.
- It illuminates for approximately 3

seconds and then goes off.
• When you activate the DBC sys-

tem by pressing the DBC button.

This warning light blinks:
• When the DBC is operating.

This warning light illuminates yellow:
• When there is a malfunction with

the DBC system.
In this case, we recommend that
you have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

For more details, refer to “Downhill
Brake Control (DBC) System” in
chapter 5.

Lane Departure
Warning System
(LDWS) Indicator Light 
(if equipped)
This indicator light illuminates:
• [Green] When you activate the lane

departure warning system.
• [White] When system operating

conditions are not satisfied or
when the sensor does not detect
the lane line.

• [Yellow] When there is a malfunc-
tion with the lane departure warn-
ing system.
In this case, we recommend that
you have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

For more details, refer to "Lane
Keeping Assist System (LKAS)" in
chapter 5.

Lane Keeping Assist
System (LKAS)
Indicator (if equipped)

This indicator illuminates: 
• [Green] When the system operat-

ing conditions are satisfied.
• [White] The system operating con-

ditions are not satisfied.
• [Yellow] There is a malfunction with

the LKAS.
In this case, we recommend you to
have your vehicle inspected by an
authorized HYUNDAI dealer.

For more details, refer to "Lane
Keeping Assist System (LKAS)" in
chapter 5.
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Convenient features of your vehicle

Downhill Brake Control
(DBC) Indicator Light 
(if equipped)

This warning light illuminates:
• Once you set the ignition switch or

Engine Start/Stop Button to the ON
position.
- It illuminates for approximately 3

seconds and then goes off.
• When you activate the DBC sys-

tem by pressing the DBC button.

This warning light blinks:
• When the DBC is operating.

This warning light illuminates yellow:
• When there is a malfunction with

the DBC system.
In this case, we recommend that
you have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

For more details, refer to “Downhill
Brake Control (DBC) System” in
chapter 5.

Lane Departure
Warning System
(LDWS) Indicator Light 
(if equipped)
This indicator light illuminates:
• [Green] When you activate the lane

departure warning system.
• [White] When system operating

conditions are not satisfied or
when the sensor does not detect
the lane line.

• [Yellow] When there is a malfunc-
tion with the lane departure warn-
ing system.
In this case, we recommend that
you have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

For more details, refer to "Lane
Keeping Assist System (LKAS)" in
chapter 5.

Lane Keeping Assist
System (LKAS)
Indicator (if equipped)

This indicator illuminates: 
• [Green] When the system operat-

ing conditions are satisfied.
• [White] The system operating con-

ditions are not satisfied.
• [Yellow] There is a malfunction with

the LKAS.
In this case, we recommend you to
have your vehicle inspected by an
authorized HYUNDAI dealer.

For more details, refer to "Lane
Keeping Assist System (LKAS)" in
chapter 5.
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Фарове и външни светлини
Управление на фаровете и външните 
светлини

3-109

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) O (OFF) position
(2) AUTO light position (if equipped)
(3) Parking lamp position
(4) Headlamp position

AUTO light position (if equipped)
When the light switch is in the AUTO
position, the parking 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

OTLE045035

OTLE045279
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Включването на фаровете и външ-
ните светлини става с завъртане на 
копчето, разположено накрая на лост-
чето за мигачите в едно от следните 
положения:
(1) Изключено положение (OFF)
(2) Положение „светлини за паркиране”
(3) Положение „фарове”
(4) Положение „автоматично управле-

ние на светлините” (Auto) (ако е 
оборудвана такава функция)

СВЕТЛИНИ
Положение „автоматично управление” 
(Auto) (ако е оборудвана такава функция)

3-109

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) O (OFF) position
(2) AUTO light position (if equipped)
(3) Parking lamp position
(4) Headlamp position

AUTO light position (if equipped)
When the light switch is in the AUTO
position, the parking 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

OTLE045035

OTLE045279
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Когато превключвателят за фаровете 
и външните светлини се постави в 
положение AUTO (автоматично упра-
вление), задните габаритни светлини 
и фаровете ще се включват или из-
ключват автоматично, в зависимост 
от степента на околната осветеност 
около автомобила.
Дори когато функцията „автома-
тично управление на фаровете“ е 
включена, е препоръчително ръчно 
да включвате светлините, когато 
шофирате през ноща или в мъгла или 
когато навлезете в тъмен участък, 
като тунел или паркинг.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Никога не поставяйте каквото и да 

било над датчика (1), разположен на 
арматурното табло, тъй като по 
този начин се гарантира по-добро 
автоматично управление на свет-
лините.

• Никога не почиствайте датчика с 
препарати за почистване на стъкла, 
тъй като почистващият препарат 
може да остави тънък филм, който 
може да попречи на работата на 
датчика.

• Ако автомобилът ви е с тонирано 
предно стъкло или с друг тип покри-
тие на предното стъкло, система-
та за автоматично управление на 
фаровете и външните светлини 
може да не работи правилно.
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Функции и възможности на вашия автомобил

3-110

Convenient features of your vehicle

Parking lamp position ( )
The parking lamp, license plate lamp
and instrument panel lamp are turned
ON.

Headlamp position ( )
The headlamp, parking 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.
To turn off the high beam headlamp,
pull the lever towards you. The low
beams will turn on.

i

OTLE045280 OTLE045283

OTL045255L

Do not use high beam when there
are other vehicles approaching
you. Using high beam could
obstruct the other driver's vision.

WARNING  
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Положение „светлини за паркиране”
Когато превключвателят за фарове-
те и външните светлини се постави 
в положение „светлини за паркиране”, 
се включват задните габаритни свет-
лини, предните габаритни светлини, 
осветяването на регистрационния 
номер и осветяването на приборното 
табло.
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Convenient features of your vehicle

Parking lamp position ( )
The parking lamp, license plate lamp
and instrument panel lamp are turned
ON.

Headlamp position ( )
The headlamp, parking 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.
To turn off the high beam headlamp,
pull the lever towards you. The low
beams will turn on.

i

OTLE045280 OTLE045283

OTL045255L

Do not use high beam when there
are other vehicles approaching
you. Using high beam could
obstruct the other driver's vision.

WARNING  
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Положение „фарове”
Когато превключвателят за фаровете 
и външните светлини се постави в 
положението „фарове”, се включват 
фаровете, задните габаритни свет-
лини, предните габаритни светлини, 
осветяването на регистрационния 
номер и осветяването на приборното 
табло.

i  Информация
За включване на фаровете превключвателят 
за запалването трябва да бъде във включе-
ното положение (ON).

Включване на дългите светлини

3-110

Convenient features of your vehicle

Parking lamp position ( )
The parking lamp, license plate lamp
and instrument panel lamp are turned
ON.

Headlamp position ( )
The headlamp, parking 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.
To turn off the high beam headlamp,
pull the lever towards you. The low
beams will turn on.

i

OTLE045280 OTLE045283

OTL045255L

Do not use high beam when there
are other vehicles approaching
you. Using high beam could
obstruct the other driver's vision.

WARNING  
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Включването на дългите светлини 
на фаровете става с избутване на 
лостчето за мигачите по-далече от 
вас. За обратно включване на късите 
светлини придърпайте лостчето об-
ратно към вас.
Когато се включат дългите светлини 
на фаровете, ще светне светлинният 
индикатор за включени дълги светлини.

 ВНИМАНИЕ
Не включвайте дългите светлини, 
когато в насрещното движение ви 
приближават други автомобили, 
тъй като това заслепява и пречи на 
видимостта на другия водач. 
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Convenient features of your vehicle

3

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).The
lever will return to the OFF position
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.OTLE045281

OTLE045284
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За да използвате „присветване” с фа-
ровете, трябва да издърпате лостче-
то за мигачите по-близо до вас, след 
което да го освободите. Дългите 
светлини ще бъдат включени, докато 
не освободите лостчето. 

Мигачи и сигнали за смяна на 
лентата на движение
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Convenient features of your vehicle

3

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).The
lever will return to the OFF position
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.OTLE045281

OTLE045284
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Включването на мигачите става с 
преместване на лостчето за мигачите 
нагоре или надолу (А).
За да сигнализирате само смяна на лента-
та за движение, трябва да преместите 
лостчето за мигачите само леко и да го 
задържите в първото положение на съпро-
тива (В). Когато се освободи, лостчето 
за мигачите ще се върне автоматично 
в неговото изключено положение (OFF).
Ако светлинният индикатор за мига-
чите остане да свети постоянно и не 
мига или започне да мига с необичайна 
честота, може да е изгоряла някоя от 
крушките на мигачите, което ще из-
исква нейната замяна.

Функция „Смяна на лентата на движение с 
едно докосване”
За да активирате функцията „смяна 
на лентата на движение с едно докос-
ване”, трябва да преместите само 
леко лостчето за мигачите в нужната 
посока и след това да го освободите. 
Съответните мигачи ще присветнат 
3, 5 или 7 пъти.
За да активирате /деактивирате 
тази функция или да зададете броя на 
присветванията (3, 5, или 7) трябва 
да изберете режим „потребителски 
настройки“ от LCD дисплея.
За подробна информация се отнесе-
те към частта „LCD дисплей“ в този 
раздел.
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Предни фарове за мъгла (ако е 
оборудвана такава функция)

3-112

Convenient features of your vehicle

Front fog lamp (if equipped)

Fog lamps are used to provide
improved visibility when visibility is
poor due to fog, rain or snow, etc. Use
the switch next to the headlamp switch
to turn the fog lamps ON and OFF.
1. Turn on the parking lamp.
2. Turn the light switch (1) to the front

fog lamp position.

3. To turn off the front fog lamp, turn
the light switch to the front fog
lamp position again or turn off the
parking lamp.

When in operation, the fog lamps
consume large amounts of vehicle
electrical power. Only use the fog
lamps when visibility is poor.

Rear fog lamp

Vehicle with front fog lamp
To turn on the rear fog lamp:
Position the light switch in the park-
ing lamp position, turn the light
switch (1) to the front fog lamp posi-
tion, 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 parking light switch.
• Turn the light switch to the rear fog

lamp position again.
• When the light switch is in the

parking lamp position, if you turn
off the front fog lamp, the rear fog
lamp will also turn off.

NOTICE
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Предните фарове за мъгла се използ-
ват за осигуряване на по-добра види-
мост, когато видимостта напред е 
намалена вследствие на мъгла, дъжд 
или сняг, и при други подобни условия. 
Предните фарове за мъгла се включ-
ват посредством превключвателя за 
фаровете за мъгла (1), след като сте
включили светлините за паркиране. 
Използвайте превключвателя до този 
на фаровете, за да включвате и изключ-
вате светлините за мъгла.
1. Включете светлините за паркиране. 

2. Завъртете превключвателя (1) на 
позиция предни светлини за мъгла.

3. За да изключите предните светли-
ните за мъгла, върнете превключ-
вателя отново в позиция „предни 
светлини за мъгла“ или изключете 
светлините за паркиране. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато са включени, фаровете за мъг-
ла консумират значително количество 
електрическа енергия. Използвайте 
фаровете за мъгла само когато види-
мостта е намалена.

Задни индикатори за мъгла 
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Front fog lamp (if equipped)

Fog lamps are used to provide
improved visibility when visibility is
poor due to fog, rain or snow, etc. Use
the switch next to the headlamp switch
to turn the fog lamps ON and OFF.
1. Turn on the parking lamp.
2. Turn the light switch (1) to the front

fog lamp position.

3. To turn off the front fog lamp, turn
the light switch to the front fog
lamp position again or turn off the
parking lamp.

When in operation, the fog lamps
consume large amounts of vehicle
electrical power. Only use the fog
lamps when visibility is poor.

Rear fog lamp

Vehicle with front fog lamp
To turn on the rear fog lamp:
Position the light switch in the park-
ing lamp position, turn the light
switch (1) to the front fog lamp posi-
tion, 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 parking light switch.
• Turn the light switch to the rear fog

lamp position again.
• When the light switch is in the

parking lamp position, if you turn
off the front fog lamp, the rear fog
lamp will also turn off.

NOTICE
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Задните индикатори за мъгла се включ-
ват, когато превключвателят за зад-

ните индикатори за мъгла се постави 
във включеното положение, след като 
превключвателят за предните фарове за 
мъгла (ако са оборудвани такива) е поста-
вен във включеното положение и прев-
ключвателят за фаровете е поставен в 
положението „светлини за паркиране”.
Изключването на задните индикатори 
за мъгла:
• Става с повторно завъртане на 

превключвателя за задните индика-
тори за мъгла в неговото включено 
положение.

• Чрез изключване на превключвателя 
на светлините за паркиране.

• Когато превключвателят е в по-
зиция “светлини за паркиране“, ако 
изключите предните светлини за 
мъгла, ще изключите и задните.
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Превозно средство без преден фар за мъгла
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Vehicle without front fog lamp
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.

Battery saver function
The purpose of this feature is to pre-
vent the battery from being dis-
charged. The system automatically
turns off the parking lamp when the
driver turns the engine off and opens
the driver-side door.
With this feature, the parking lamps
will turn off automatically if the driver
parks on the side of road at night.
If necessary, to keep the lamps on
when the engine is turned off, perform
the following:
1) Open the driver-side door.
2) Turn the parking lamps OFF and

ON again using the light switch on
the steering column.

Headlamp delay function 
(if equipped)
If you place the ignition switch in to the
ACC or OFF position with the head-
lamps ON, the headlamps (and/or
parking lamps) remain on for about 5
minutes. However, with the engine off if
the driver’s door is opened and closed,
the headlamps (and/or parking lamps)
are turned off after 15 seconds.
The headlamps (and/or parking
lamps) can be turned off by pressing
the lock button on the smart key
twice or turning the light switch to the
OFF or AUTO position. However, if
you turn the light switch to the AUTO
position when it is dark outside, the
headlamps will not be turned off.
You can activate or deactivate the
Headlamp Delay function from the
User Settings Mode on the LCD dis-
play. For more details, refer to
"LCD Display" in this chapter.
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За включване на задния фар за мъгла:
Поставете превключвателя на пози-
ция „фарове“, и след това превключе-
те (1) към позиция „задни фарове за 
мъгла“. 
За да изключите задните фарове за 
мъгла, направете едно от следните 
неща:
• Изключете фаровете.
• Завъртете превключвателя отно-

во към позиция „задни светлини за 
мъгла“

Функция за икономия на батерията 
Целта на тази функция е да се предпази 
батерията от разреждане.
Системата автоматично изключва 
светлината за паркиране, когато во-
дачът изключи двигателя и отвори 
страничната врата.
С тази функция светлините за парки-
ране се изключват автоматично, ако 
водачът паркира от едната страна на 
пътя през нощта.
Ако е необходимо светлините да оста-
нат включени, след кото двигателят 
е изключен, направете
следното:
1) Отворете страничната врата на 

водача.
2) Завъртете светлините за парки-

ране в позиция OFF и ON с помощта 
на превключвателя, намиращ се на 
кормилната колона.

Функция за отложено изключване на 
фаровете (ако има такава)
Ако поставите ключа за запалване в 
позиция ACC или OFF с фаровете в по-
зиция ON (включено), фаровете (и/или 
светлините за паркиране) ще останат 
за около 5 минути включени. Въпреки 
това, при изключен двигател, ако шо-
фьорската врата се отваря и затваря, 
фаровете (и/или светлините за парки-
ране) ще се изключат след 15 секунди.
Фаровете (и/или светлините за пар-
киране) могат да бъдат изключени с 
натискане на бутона за заключване на 
смарт ключа два пъти или поставяне 
на превключвателя за осветлението 
на OFF или AUTO позиция. Въпреки 
това, ако превключвателят е на по-
зиция AUTO, когато е тъмно навън, 
фаровете няма да бъдат изключени.
Можете да включите или изключите 
тази функция – отложено изключване 
на фаровете чрез режим „потребител-
ски настройки“ на LCD дисплея.
За повече подробности се обърнете 
към „LCD дисплей“ в този раздел.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Ако водачът излезе от превозното 
средство през друга врата (с изключе-
ние на шофьорската врата), функци-
ята за икономия на батерията няма 
да бъде активна и функцията за от-
ложено изключване на фаровете няма 
да се изключи автоматично. Това може 
да изтощи акумулаторната батерия, 
ето защо, ако излизате от друга вра-
та, винаги изключвайте светлините.

Шофиране с включени фарове през 
деня (ако е оборудвана такава 
функция)

Шофирането с включени фарове през 
деня (DRL) може да улесни виждането 
на предницата на вашия автомобил от 
останалите участници в движението 
при шофиране през деня. Функцията 
DRL може да е полезна при много раз-
лични условия на шофиране и е особено 
полезна при зазоряване и преди залез 
слънце.
Системата DRL ще изключи фаровете, 
когато:
1. Фаровете или светлините за мъгла 

са включени.
2. Превключвателят за светлините за 

паркиране се постави във включено-
то положение (ON).

3. Когато двигателят се загаси. 

Устройство за регулиране на 
височината на лъча на фаровете (ако 
е оборудвана такава функция)
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If the driver gets out of the vehicle
through other doors (except dri-
ver's door), the battery saver func-
tion does not operate and the
headlamp delay function does not
turn off automatically. Therefore, It
causes the battery to be dis-
charged. In this case, make sure to
turn off the lamp before getting out
of the vehicle.

Daytime running light (DRL) 
(if equipped)
The Daytime Running Lights (DRL)
can make it easier for others to see
the front of your vehicle during the
day, especially after dawn and before
sunset.
The DRL system will turn the dedi-
cated lamp OFF when:
1. The headlights or front fog lights

are in the ON position.
2. The parking switch is in the ON

position.
3. The engine is turned off.

Headlight leveling device 
(if equipped)

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.

NOTICE
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Ръчно
Регулирането на височината на лъча на 
фаровете, за да отговаря на броя на 
пътниците и на условията на натовар-
ването в багажното отделение, става 
със завъртане на превключвателя за 
регулирането на височината на лъча на 
фаровете. Колкото по-голямо е число-
то на положението на превключвате-
ля, толкова по-ниско е насочен лъчът 
на фаровете. 
Винаги поддържайте височината на 
лъча на фаровете на правилното ниво, 
в противен случай фаровете ви могат 
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да заслепят останалите участници в 
движението.
По-долу са изброени примери за пра-
вилното регулиране на този превключ-
вател. За условия на натоварване, 
различаващи се от изброените по-долу, 
трябва да регулирате превключвателя 
в такова положение, че нивото на лъча 
на фаровете да бъде най-близо до ус-
ловията, които са изброени в списъка.

Условия  
на натоварване

Положение  
на превключ-

вателя

Само шофьор 0

Шофьорът плюс предния 
пътник

0

Пълно натоварване с пътни-
ци (включително шофьора)

1

Пълно натоварване с път-
ници (включително шофьора 
+ максимално допустимото 
натоварване с багаж)

2

Шофьорът + максимално 
допустимото натоварване 
с багаж

3

Автоматично 
Тази функция автоматично регулира 
фаровете според броя на пътниците 
и теглото на товара в багажното 
отделение.
Също така благодарение на тази функ-
ция светлините са регулирани правил-
но при различни условия.

 ВНИМАНИЕ
Ако тя не работи правилно, дори и ко-
лата да е под наклон, поради позиция-
та на пътниците и разпределението 
на теглото или лъчът на фаровете 
е насочен твърде нагоре или надо-
лу, ви препоръчваме да прегледате 
системата в оторизиран дилър на 
марката HYUNDAI. Не се опитвайте 
да поправяте системата сами.

Измиване на предните фарове 
(ако тази функция е включена в 
оборудването)
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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.

Headlamp washer (if equipped)

Washer fluid will be sprayed on the
headlamps 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 (low beam).

Information 
• Check the headlamp washers peri-

odically to confirm that the washer
fluid is being sprayed properly onto
the headlamp lenses.

• The headlamp washer can be operat-
ed 15 minutes after the last operation.

i

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  
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Чистачките на фаровете ще се акти-
вират по същото време, когато рабо-
тят предните чистачки, ако:
1. Ключът за запалване е в позиция ON. 
2. Късите светлини са включени.

i  Информация
• Проверявайте чистачките на фаровете пе-

риодично, за да се уверите, че течността се 
разпръсква правилно върху повърхността 
на фаровете.

• Чистачките на фаровете могат да бъдат 
включени отново 15 минути след послед-
ната операция.
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Функция „Welcome system“ (ако е 
оборудвана)
Welcome light (ако е оборудвана)
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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.

• 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 posi-
tion, 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.

• When the vehicle is approached
with the smart key in possession.
(if equipped)

Headlamp and Parking lamp
When the headlamp (lamp switch in
the headlamp or AUTO position) is on
and all doors (and tailgate) are locked
and closed, the parking lamp and
headlamp 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 parking 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.
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Локално осветление по праговете на 
вратите (ако тази функция е включена в 
оборудването)
Когато всички врати и багажника са 
затворени и заключени, лампата ще 
свети в продължение на около 15 секун-
ди, ако настъпи някое от посочените 
по-долу обстоятелства:
• Когато натиснете бутона за от-

ключване на вратите от бутона на 
дистанционното или смарт ключа.

• При натискане на бутона на външ-
ната дръжката на вратата.

• Когато се приближите към превоз-
ното средство с интелигентния 
ключ в ръка (ако има такъв).

Също така, ако бутонът за сгъване 
на външното огледалото за обратно 
виждане е в положение AUTO, то ще се 
разгъне автоматично.

Лампа на дръжката на вратата (ако има 
такава)
Когато всички врати и багажника са 
затворени и заключени, лампата на 
дръжката на вратата ще светне за 
около 15 секунди, ако настъпи някое от 
посочените по-долу обстоятелства.
• Когато бутонът за отключване на 

вратите е натиснат чрез бутона на 
дистанционното или смарт ключа.

• При натискане на бутона на външ-
ната дръжка на вратата.

• Когато се приближите към превоз-
ното средство с интелигентния 
ключ в ръка (ако има такъв).

Фарове и светлини за паркиране
Когато фаровете (лампа във фар или 
AUTO позиция) и всички врати (и вра-
тата на багажника) са заключени и за-
творени, светлината за паркиране ще 
светне за 15 секунди ако/или настъпи 
някое от посочените по-долу обстоя-
телства: 
• Когато активирете бутона за от-

ключване на вратите чрез бутона 
на дистанционното или смарт клю-
ча.

В същото време, ако натиснете бу-
тона за отключване или заключване на 
вратите, светлината за паркиране ще 
се изключи незабавно.

Можете да включите или изключите 
функцията „Welcome Light“ от потре-
бителските настройки на LCD дисплея.
За повече подробности се отнесете 
към частта „LCD диспелй“ в този 
раздел.
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Интериорно осветление
Когато ключът на вътрешната лам-
пата е в позицията ВРАТА и всички 
врати (както и капакът на багажника) 
са затворени и заключени, лампата 
светва за около 30 секунди, ако настъпи 
някое от посочените по-долу обстоя-
телства:
• Когато активирате бутона за от-

ключване на вратите чрез бутона 
на дистанционното или смарт клю-
ча.

• При натискане на бутона на външ-
ната дръжка на вратата.

В същото време, ако натиснете клю-
чалката на вратата или бутон за 
отключване, лампата ще изключите 
веднага.

Вътрешно осветление

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не използвайте вътрешното освет-
ление за продължителен период, кога-
то двигателят е изключен или ще се 
разреди.

 ВНИМАНИЕ
Не използвайте вътрешното ос-
ветление при шофиране на тъмно. 
Интериорните светлини могат да 
намалят видимостта и да предиз-
викат инцидент.

Интериорна лампа AUTO CUT
Интериорните лампи автоматично 
изгасват приблизително 20 минути 
след като двигателят е изключен и 
вратите са затворени. Ако вратата 
е отворена, лампата ще изгасне 40 
минути след като
двигателят е изключен. Ако вратите 
са заключени и превозното средство 
влизе в въоръжен режим при задейства-
не на алармената система, светлини-
те ще изгаснат пет секунди по-късно.
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Предни светлини
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Front lamps

(1) Front Map Lamp
(2) Front Room Lamp
(3) Front Door Lamp

Front map lamp 
Press the map lamp lens (1) to turn
ON the map lamp. Re-press the map
lamp cover to turn OFF the map
lamp.

Front room lamp  
• :

(Type A) Press the button to turn
ON the room lamp for the front/rear
seats.
(Type B) Press the button to turn
ON the room lamp for the front/rear
seats. Re-press the button to turn
OFF the room lamp.

• :
(Type A) Press the button to turn
OFF the room lamp for the front/rear
seats.

Front door lamp ( ) 

The room lamp for the front/rear
seats is automatically turned ON for
approximately 30 seconds, when a
door is opened.
The room lamp for the front/rear
seats is automatically turned ON for
approximately 15 seconds, when the
remote key (smart key) unlocks the
doors. The room lamp fades out,
when the ignition switch is pressed to
the ON position in 15 seconds. The
room lamp remains ON up to 20 min-
utes, when a door is opened with the
ignition switch in the either the ACC
or OFF position.

OTLE045079

OTL045080

� Type A

� Type B
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\
(1) Предно осветление за разчитане на 

карта 
(2) Предно интериорно осветление
(3) Предно осветление на вратите

Осветление за разчитане на карти
Включването или изключването на 
осветлението за разчитане на карти 
става с натискане на прозрачната 
леща. Натиснете, за да я включите, 
след което натиснете отново, за да я 
изключите.

Осветление за предните седалки

3-118

Convenient features of your vehicle

Front lamps

(1) Front Map Lamp
(2) Front Room Lamp
(3) Front Door Lamp

Front map lamp 
Press the map lamp lens (1) to turn
ON the map lamp. Re-press the map
lamp cover to turn OFF the map
lamp.

Front room lamp  
• :

(Type A) Press the button to turn
ON the room lamp for the front/rear
seats.
(Type B) Press the button to turn
ON the room lamp for the front/rear
seats. Re-press the button to turn
OFF the room lamp.

• :
(Type A) Press the button to turn
OFF the room lamp for the front/rear
seats.

Front door lamp ( ) 

The room lamp for the front/rear
seats is automatically turned ON for
approximately 30 seconds, when a
door is opened.
The room lamp for the front/rear
seats is automatically turned ON for
approximately 15 seconds, when the
remote key (smart key) unlocks the
doors. The room lamp fades out,
when the ignition switch is pressed to
the ON position in 15 seconds. The
room lamp remains ON up to 20 min-
utes, when a door is opened with the
ignition switch in the either the ACC
or OFF position.

OTLE045079

OTL045080

� Type A

� Type B
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•  (Tип A) Натиснете бутона, за да 
включите (ON) осветлението за 
предните/задните седалки.

 (Тип B) Натиснете бутона, за да 
включите интериорното осветле-
ние за предните/задните седалки. 
Натиснете бутона отново, за да 
изключите осветлението.

3-118

Convenient features of your vehicle

Front lamps

(1) Front Map Lamp
(2) Front Room Lamp
(3) Front Door Lamp

Front map lamp 
Press the map lamp lens (1) to turn
ON the map lamp. Re-press the map
lamp cover to turn OFF the map
lamp.

Front room lamp  
• :

(Type A) Press the button to turn
ON the room lamp for the front/rear
seats.
(Type B) Press the button to turn
ON the room lamp for the front/rear
seats. Re-press the button to turn
OFF the room lamp.

• :
(Type A) Press the button to turn
OFF the room lamp for the front/rear
seats.

Front door lamp ( ) 

The room lamp for the front/rear
seats is automatically turned ON for
approximately 30 seconds, when a
door is opened.
The room lamp for the front/rear
seats is automatically turned ON for
approximately 15 seconds, when the
remote key (smart key) unlocks the
doors. The room lamp fades out,
when the ignition switch is pressed to
the ON position in 15 seconds. The
room lamp remains ON up to 20 min-
utes, when a door is opened with the
ignition switch in the either the ACC
or OFF position.

OTLE045079

OTL045080

� Type A

� Type B
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• (Tип A) Натиснете бутона, за да 
изключите осветлението за пред-
ните/задните седалки.

Осветление за предната врата (

3-118

Convenient features of your vehicle

Front lamps

(1) Front Map Lamp
(2) Front Room Lamp
(3) Front Door Lamp

Front map lamp 
Press the map lamp lens (1) to turn
ON the map lamp. Re-press the map
lamp cover to turn OFF the map
lamp.

Front room lamp  
• :

(Type A) Press the button to turn
ON the room lamp for the front/rear
seats.
(Type B) Press the button to turn
ON the room lamp for the front/rear
seats. Re-press the button to turn
OFF the room lamp.

• :
(Type A) Press the button to turn
OFF the room lamp for the front/rear
seats.

Front door lamp ( ) 

The room lamp for the front/rear
seats is automatically turned ON for
approximately 30 seconds, when a
door is opened.
The room lamp for the front/rear
seats is automatically turned ON for
approximately 15 seconds, when the
remote key (smart key) unlocks the
doors. The room lamp fades out,
when the ignition switch is pressed to
the ON position in 15 seconds. The
room lamp remains ON up to 20 min-
utes, when a door is opened with the
ignition switch in the either the ACC
or OFF position.

OTLE045079

OTL045080

� Type A

� Type B

TLe Eng 3b(109~).qxp  2015-05-26  ¿  11:33  Page 118

)

Интериорното осветление за предни-
те/задните седалки се включва авто-
матично за около 30 секунди, когато 
вратата е отворена.
Интериорното осветление за предни-
те/задните седалки се включва авто-
матично за около 15 секунди, когато 
вратата се отключва с дистанцион-
ното (интелигентен ключ). Интериор-
ното осветление постепенно изгасва, 
когато ключът за запалване е натис-
нат за около 15 секунди. 
Интериорното осветление остава 
включено до 20 минути, когато се от-
вори врата с ключа за запалване, който 
е на позиция АСС или OFF.
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Задни светлини

3-119

Convenient features of your vehicle

3

Rear lamps

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 pre-
vent unnecessary charging system
drain, close the tailgate lid securely
after using the tailgate.

NOTICE

NOTICE

OTL045081

OTL045082

� Type A

� Type B
OTL045083

Rear room lamp switch ( ) : 
Press this button to turn the room
lamp on and off.
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Превключвател за задното интериорно 
осветление (

3-119

Convenient features of your vehicle

3

Rear lamps

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 pre-
vent unnecessary charging system
drain, close the tailgate lid securely
after using the tailgate.

NOTICE

NOTICE

OTL045081

OTL045082

� Type A

� Type B
OTL045083

Rear room lamp switch ( ) : 
Press this button to turn the room
lamp on and off.
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) :

Натиснете този бутон, за да включи-
те или изключите осветлението.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не оставяйте осветлението свет-
нато за продължителен период от 
време, когато двигателят е изключен.

Осветление на вратата на багажника

3-119

Convenient features of your vehicle

3

Rear lamps

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 pre-
vent unnecessary charging system
drain, close the tailgate lid securely
after using the tailgate.

NOTICE

NOTICE

OTL045081

OTL045082

� Type A

� Type B
OTL045083

Rear room lamp switch ( ) : 
Press this button to turn the room
lamp on and off.
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Осветлението на вратата на багажни-
ка светва, когато вратата на багаж-
ника се отваря.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Лампата на вратата на багажника све-
ти толкова дълго, колкото капакът на 
вратата на багажника е отворен. За да 
предотвратите ненужно изтощаване 
на акумолатора, затваряйте вратата 
на багажника веднага след като сте я 
ползвали.
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Функции и възможности на вашия автомобил

Осветление на жабката 

3-120

Convenient features of your vehicle

Glove box lamp

The glove box lamp comes on when
the glove box is opened.
If the glove box is not closed, the
lamp will turn off after 20 minutes.

To prevent unnecessary charging
system drain, close the glove box
securely after using the glove box.

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 smart key or
outside door handle button.
For more details, refer to "Welcome
System" in this chapter.

NOTICE

NOTICE

OTL045084 OTL045085 OLF044259
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Осветлението на жабката се включва 
при отваряне на капака на жабката.
Ако жабката не е затворена, лампичка-
та ще свети в продължение на 20 мин.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
За да предотвратите ненужно изто-
щаване на акумолаторната батерия, 
затваряйте жабката веднага след 
като сте я ползвали.

Осветление на огледалото за 
оглеждане

3-120

Convenient features of your vehicle

Glove box lamp

The glove box lamp comes on when
the glove box is opened.
If the glove box is not closed, the
lamp will turn off after 20 minutes.

To prevent unnecessary charging
system drain, close the glove box
securely after using the glove box.

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 smart key or
outside door handle button.
For more details, refer to "Welcome
System" in this chapter.

NOTICE

NOTICE

OTL045084 OTL045085 OLF044259
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• 

3-120

Convenient features of your vehicle

Glove box lamp

The glove box lamp comes on when
the glove box is opened.
If the glove box is not closed, the
lamp will turn off after 20 minutes.

To prevent unnecessary charging
system drain, close the glove box
securely after using the glove box.

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 smart key or
outside door handle button.
For more details, refer to "Welcome
System" in this chapter.

NOTICE

NOTICE

OTL045084 OTL045085 OLF044259
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 : При натискане на показания 
тук бутон това осветление ще се 
включи.

• 

3-120

Convenient features of your vehicle

Glove box lamp

The glove box lamp comes on when
the glove box is opened.
If the glove box is not closed, the
lamp will turn off after 20 minutes.

To prevent unnecessary charging
system drain, close the glove box
securely after using the glove box.

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 smart key or
outside door handle button.
For more details, refer to "Welcome
System" in this chapter.

NOTICE

NOTICE

OTL045084 OTL045085 OLF044259
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: При натискане на показания 
тук бутон това осветление ще се 
изключи.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Когато осветлението за огледалото 
за оглеждане не се използва, винаги 
поставяйте неговия превключвател в 
изключеното положение. Ако сенникът 
се затвори, без да сте изключили това 
осветление, това може да доведе до 
разреждане на акумулаторната бате-
рия, или до повреда на сенника.

Локално осветление по праговете 
на вратите “Pudde lights“ (ако е 
оборудвано)

3-120

Convenient features of your vehicle

Glove box lamp

The glove box lamp comes on when
the glove box is opened.
If the glove box is not closed, the
lamp will turn off after 20 minutes.

To prevent unnecessary charging
system drain, close the glove box
securely after using the glove box.

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 smart key or
outside door handle button.
For more details, refer to "Welcome
System" in this chapter.

NOTICE

NOTICE

OTL045084 OTL045085 OLF044259
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„Welcome“ светлина
Когато всички врати (и вратата на 
багажника) са затворени и заключе-
ни, осветлението се активира за 15 
секунди, ако вратата е отключена с 
интелигентен ключ или чрез натиска-
не на бутон на дръжката на предната 
вратата.
За повече подробности се отнесете 
към Системата „Welcome“ в тази 
глава.
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Ескортиращо осветление
Когато ключът за запалване е в OFF 
позиция и шофьорската врата е от-
ворена, осветлението ще свети в про-
дължение на 30 секунди. Ако вратата на 
шофьора се затвори в рамките на 30 
секунди, осветлението ще се изключи 
след 15 секунди.
Ако вратата на шофьора е затворена 
и заключена, осветлението ще се из-
ключи веднага.
Функцията „Puddle Lamp Escort“ ще се 
включи само първия път, когато вра-
тата на водача е отворена, след като 
двигателят е изключен.
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Функции и възможности на вашия автомобил

A : Регулиране на скоростта на чис-
тачките (за предното стъкло)

 • 

3-122

Convenient features of your vehicle

A : Wiper speed control (front)
· / MIST – Single wipe
· O / OFF – Off
· --- / INT – Intermittent wipe 

AUTO* – Auto control wipe
· 1 / LO– Low wiper speed
· 2 / HI – High wiper speed

B : Intermittent control wipe time
adjustment 

C : Wash with brief wipes (front) 

D : Rear wiper control*
· 2 / HI – High wiper speed
· 1 / LO – Low wiper speed 
· O / OFF – Off

E : Wash with brief wipes (rear)

* : if equipped

WIPERS AND WASHERS 
� Front windshield wiper/washer � Rear windshield wiper/washer

OTLE045159/OTLE045161/OTLE045507/OTLE045508

  • Type A

  • Type B

  • Type A

  • Type B
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 / MIST Единично почистване на 
стъклото

 • O / OFF - Оff - Изключено положение
 • ---  / INT – Работа на чистачките с 

паузи
 • AUTO* - Автоматично управление 

на чистачките
 • 1 / LO - Ниска скорост на чистачките
 • 2 / HI - Висока скорост на чистачките
B : Регулиране на паузите при работа-

та на чистачките с паузи

C : Напръскване с кратко задействане 
на чистачките (за предното стък-
ло) 

D : Управление на задната чистачка

 • 2 / HI - Висока скорост на чистачките
 • 1 / LO - Ниска скорост на чистачките
 • O / OFF - Оff - Изключено положение
E : Напръскване с кратко задействане 

на чистачката (за задното стъкло)

* : Ако е оборудвана такава функция

ЧИСТАЧКИ И УСТРОЙСТВА ЗА НАПРЪСКВАНЕ НА СТЪКЛАТА

3-122

Convenient features of your vehicle

A : Wiper speed control (front)
· / MIST – Single wipe
· O / OFF – Off
· --- / INT – Intermittent wipe 

AUTO* – Auto control wipe
· 1 / LO– Low wiper speed
· 2 / HI – High wiper speed

B : Intermittent control wipe time
adjustment 

C : Wash with brief wipes (front) 

D : Rear wiper control*
· 2 / HI – High wiper speed
· 1 / LO – Low wiper speed 
· O / OFF – Off

E : Wash with brief wipes (rear)

* : if equipped

WIPERS AND WASHERS 
� Front windshield wiper/washer � Rear windshield wiper/washer

OTLE045159/OTLE045161/OTLE045507/OTLE045508

  • Type A

  • Type B

  • Type A

  • Type B
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Чистачка/устройство за напръскване на 
задното стъкло

Чистачка/устройство за напръскване на 
предното стъкло
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Чистачки за преддното стъкло
Когато превключвателят за запалва-
нето е поставен във включеното поло-
жение (ON), чистачките се управляват 
по следния начин:

3-122

Convenient features of your vehicle

A : Wiper speed control (front)
· / MIST – Single wipe
· O / OFF – Off
· --- / INT – Intermittent wipe 

AUTO* – Auto control wipe
· 1 / LO– Low wiper speed
· 2 / HI – High wiper speed

B : Intermittent control wipe time
adjustment 

C : Wash with brief wipes (front) 

D : Rear wiper control*
· 2 / HI – High wiper speed
· 1 / LO – Low wiper speed 
· O / OFF – Off

E : Wash with brief wipes (rear)

* : if equipped

WIPERS AND WASHERS 
� Front windshield wiper/washer � Rear windshield wiper/washer

OTLE045159/OTLE045161/OTLE045507/OTLE045508

  • Type A

  • Type B

  • Type A

  • Type B
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 / MIST: За извършване на единичен 
цикъл на почистване на стъклото: 
Преместете лостчето за чистач-
ките в показаното тук положение 
и след това го освободете. Ако 
лостчето се задържи в това поло-
жение, чистачките ще започнат да 
работят непрекъснато.

O/OFF: Чистачките не работят.
-- / -INT: Чистачките работят с паузи, 

с едни и същи интервали между 
включванията. Използвайте този 
режим при слаб дъжд или при роса. 
Промяната на скоростта на работа 
на чистачките става със завъртане 
на копчето за управление на ско-
ростта.

1 / LO: Нормална скорост на чистачките
2 / HI: Висока скорост на чистачките

i  Информация
За да гарантирате тяхната правилна работа, 

ако върху предното стъкло има натрупано 
голямо количество сняг или лед, трябва 
да разскрежавате предното стъкло в про-
дължение на около 10 минути, или докато 
снегът и/или заледяването се премахнат, 
преди да използвате чистачките за пред-
ното стъкло. 

Автоматично управление  
(ако е оборудвана такава функция)
Датчикът за дъжд, който е разположен 
в горния край на предното стъкло, 
измерва количеството капки дъжд и 
управлява цикъла на почистване от 
чистачките, като подбира правилни 
по продължителност паузи. Колкото 
по-силен е дъждът, толкова по-бързо 
ще работят чистачките. Когато дъ-
ждът спре, чистачките се изключват 
автоматично.
За да промените зададената скорост 
на чистачките, трябва да завъртите 
копчето за управление на скоростта (1).
Когато превключвателят за чистачки-
те е поставен в режима AUTO (автома-
тично управление), при превключвател 

за запалването, поставен във включе-
ното положение (ON), чистачките ще се 
включат еднократно, за да се изпълни 
самопроверка на системата. Когато 
чистачките не се използват, винаги по-
ставяйте превключвателя за чистач-
ките в изключеното положение (OFF).

 ВНИМАНИЕ
Когато превключвателят за запал-
ването е поставен във включено 
положение (ОN) и превключвателят 
за чистачките за предното стъкло 
е поставен в режима AUTO (авто-
матично управление), в посочените 
по-долу случаи упражнявайте изклю-
чително голямо внимание, за да из-
бегнете евентуални наранявания на 
ръцете или други части на тялото:
• Никога не докосвайте горната 

част на предното стъкло, където 
е разположен датчикът за дъжд.

• Никога не изтривайте горната 
част на предното стъкло с намо-
крено или навлажнено парче плат.

• Никога не упражнявайте натиск 
върху предното стъкло.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Когато измивате автомобила, 

винаги поставяйте превключвате-
ля за чистачките в изключеното 
положение (OFF), за да сте сигурни, 
че автоматичното управление на 
чистачките е изключено.

• Ако превключвателят за чистач-
ките е оставен в режима AUTO 
(автоматично управление), при 
преминаване на автомобила през 
автомивка чистачките могат да се 
задействат и да бъдат повредени. 
Никога не отстранявайте капачето 
на датчика, разположен в горния 
край на предното стъкло от стра-
ната на предния пътник. В противен 
случай може да се получи повреда в 
частите на системата, която може 
да не се покрива от гаранцията на 
вашия автомобил.

Устройство за напръскване 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 washer fluid to the wash-
er 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.

When the outside temperature is
below freezing, ALWAYS warm the
windshield using the defroster to
prevent the washer fluid from
freezing on the windshield 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

OTLE045163

OTLE045164

� Type A

� Type B
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Когато лостчето за чистачките е в из-
ключеното положение (OFF), можете да 
напръскате измиваща течност върху 
предното стъкло с леко издърпване на 
лостчето за чистачките към вас, при 

което чистачките ще се включат за 1 
до 3 цикъла на почистване.
Напръскването на предното стъкло и 
работата на чистачките ще продължа-
ват, докато не освободите лостчето 
за чистачките.
Ако устройствата за напръскване на 
предното стъкло не работят, прове-
рете какво е нивото на измиващата 
течност.
Ако нивото на измиващата течност 
не е достатъчно, трябва да долеете 
в резервоара за измиваща течност 
подходяща неабразивна измиваща 
течност.
Ако автомобилът е оборудван с чис-
тачки на фаровете, при напръскане на 
предното стъкло с почистваща теч-
ност ще се напръскват и фаровете, 
когато: 
1. Превключвателят за запалването е 

на позиция ON (включено).
2. Превключвателят за светлините е 

на позиция „фарове“.
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 ВНИМАНИЕ
Никога не използвайте напръскване на 
стъклата при температури под нулата, 
без преди това да сте подгрели предното 
стъкло с устройствата за разскрежава-
не. В противен случай измиващият раз-
твор може да замръзне върху предното 
стъкло и да наруши видимостта ви на-
пред, което може да доведе до последващ 
инцидент с фатални последици.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• За да избегнете възможна повреда на пом-

пата на устройството за напръскване 
на стъклото, не включвайте напръсква-
нето, когато резервоарът за измиваща 
течност е празен.

• За да избегнете евентуална повреда на 
чистачките или на предното стъкло, 
никога не включвайте чистачките, ко-
гато предното стъкло е сухо.

• За да избегнете повреда на перата на 
чистачките, на рамената на чистачки-
те и на други техни компоненти, никога 
не опитвайте да задвижвате чистачки-
те на ръка.

Превключвател за чистачката и за 
устройството за напръскване на 
задното стъкло
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Rear window wiper and wash-
er switch (if equipped)

The rear window wiper and washer
switch is located at the end of the
wiper and washer switch lever.

Turn the switch to the desired posi-
tion to operate the rear wiper and
washer.
2 / HI – High wiper speed
1 / LO – Low wiper speed 
O / OFF – Off

Push the lever away from you to
spray rear washer fluid and to run the
rear wipers 1~3 cycles. The spray
and wiper operation will continue until
you release the lever. (if equipped)

OTLE045167

OTLE045165

� Type A

� Type B

OTLE045168

OTLE045166

� Type A

� Type B
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Превключвателят за чистачката и за ус-
тройството за напръскване на задното 
стъкло е разположен в края на лостчето 
за чистачките. 
Включването на чистачката и на устрой-
ството за напръскване на задното стъкло 
става със завъртане на превключвателя в 
желаното положение.
2 / HI – висока скорост на почистване на 
чистачките

1 / LO – ниска скорост на почистване на 
чистачките
O / OFF – изключено.
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Rear window wiper and wash-
er switch (if equipped)

The rear window wiper and washer
switch is located at the end of the
wiper and washer switch lever.

Turn the switch to the desired posi-
tion to operate the rear wiper and
washer.
2 / HI – High wiper speed
1 / LO – Low wiper speed 
O / OFF – Off

Push the lever away from you to
spray rear washer fluid and to run the
rear wipers 1~3 cycles. The spray
and wiper operation will continue until
you release the lever. (if equipped)

OTLE045167

OTLE045165

� Type A

� Type B

OTLE045168

OTLE045166

� Type A

� Type B
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Ако искате да напръскате измиваща теч-
ност върху задното стъкло и да включи-
те задната чистачка от 1 до 3 цикъла, 
натиснете лостчето по-далече от вас. 
Напръскването на измиваща течност и 
работата на чистачката ще продължава, 
докато не освободите лостчето (ако е 
оборудвана такава функция). 
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Видеокамера за обратно виждане (ако 
е оборудвана такава функция)

3-126
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DRIVER ASSIST SYSTEM

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
shows behind the vehicle through
the  mirror or navigation display while
backing-up.

� Type A
The rear view camera can be turned
off by pressing the ON/OFF button
when the rear view camera is activat-
ed. Press the ON/OFF button once
more to turn on the rear view camera
when the engine is running and the
shift lever is in R (Reverse).

Do not spray the camera or its sur-
rounding area directly with a high
pressure washer. Shock applied
from high pressure water may
cause the device to not operate
normally.

NOTICE

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

OTLE045010

OTLE045333

OTL045052

� Type A

� Type B

Rear view camera (if equipped)
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rounding area directly with a high
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from high pressure water may
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OTLE045010

OTLE045333

OTL045052

� Type A

� Type B

Rear view camera (if equipped)

TLe Eng 3b(109~).qxp  2015-05-26  ¿  11:33  Page 126

Видеокамерата за обратно виждане 
се активира (включва) при превключ-
вател на запалването във включено-
то положение (ON) и лост за смяна на 
предавките поставен в положението 
R (заден ход).

 Тип А
Когато видеокамерата за обратно 
виждане е активирана (включена), тя 
може да се изключи с натискане на бу-
тона ON/OFF.
За повторно включване на видеокаме-
рата трябва да натиснете бутона 
ON/OFF отново, когато превключва-
телят за запалването се намира във 
включеното положение (ON) и лостът 
за смяна на предавките се намира в 
положението R (заден ход).

 ВНИМАНИЕ
Настоящата система представлява 
спомагателна система, която показва 
обстановката зад автомобила посред-
ством дисплей в огледалото за обратно 
виждане, когато автомобилът се движи 
на заден ход.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не пръскайте камерата (или в близост 
до нея) директно с вода под високо на-
лягане. Шокът от силната струя може 
да повреди устройството.

Система за подпомагане на водача / Driver Asisst
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 ВНИМАНИЕ
• Никога не разчитайте единствено 

на камерата, когато паркирате 
или се движите на заден ход.

• Винаги се оглеждайте, за да се уве-
рите, че няма никакви предмети 
или пречки преди да преместите 
превозното средство в една опре-
делена посока, за да се предотвра-
ти сблъсък.

• Винаги обръщайте специално 
внимание, когато превозното 
средство е в движение и в близост 
до даден обект, по-специално пе-
шеходци или деца

i  Информация
Винаги поддържайте обектива на видеокаме-
рата чист. Ако обективът е покрит с чужди 
материи, видеокамерата може да не работи 
правилно.

Система за подпомагане на 
паркирането на заден ход (ако е 
оборудвана такава функция)
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Information 
Always keep the camera lens clean. The
camera may not work normally if the
lens is covered with foreign material.

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 the distance of
50 inches (120 cm ) 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.

i

OTLE045334
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

• 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
pedestrians, and especially
children.

WARNING  
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Системата за подпомагане на пар-
кирането на заден ход се явява в по-
мощ на шофьора при движението на 
автомобила назад, чрез издаване на 
музикален сигнал, ако се открие някакво 
препятствие в рамките на 120 см зад 
автомобила. Тази система е само до-
пълнителна и не е предназначена, нито 
пък замества необходимостта от 
полагането на изключително голямо 
внимание от страна на шофьора. Об-
хватът на откриване на препятствия 
и вида на откриваните препятствия 
от задните датчици е ограничен.

 ВНИМАНИЕ
• ВИНАГИ се оглеждайте, за да се 

уверите, че няма никакви пред-
мети или пречки преди да пре-
местите превозното средство 
в една определена посока, за да 
предотврати сблъсък.

• Винаги обръщайте специално 
внимание, когато превозното 
средство е в движение и в близост 
до даден обект, по-специално пе-
шеходци или деца. 

• Имайте предвид, че някои обекти 
могат да не бъдат отчетени от 
системата и изобразени на екрана 
поради размера им, разстоянието, 
на което се намират или матери-
ала, от който са изработени, кое-
то ограничава ефективността на 
сензорите.
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Начин на действие на системата за 
подпомагане на паркирането на заден 
ход

Условия за включване на системата в 
действие
• Тази система се активира, когато 

автомобилът се движи на заден ход 
при превключвател за запалването, 
поставен във включеното положе-
ние (ON).

 Ако се движите с 5км/ч, системата 
може и да не отчете наличие на 
обекти.

• Ако автомобилът се движи назад 
със скорост по-голяма от 10 км/ч, 
системата няма да ви предупреди, 
дори и да има засечени обекти. 

• Когато едновременно бъдат от-
крити повече от две препятствия, 
по-близкото препятствие ще бъде 
разпознато най-напред.

Видове звукови предупреждения

Разстояние от препятствието Индикатор

Когато обектът е от 120 см до 60 см разстояние  
(47 инча до 24 инча) от задната броня:  
Издава се прекъсващ зумерен сигнал.

Когато oбектът е от 60 см до 30 см разстояние  
(24 инча на 12 в.) от задната броня:  
Зумерният сигнал се издава с повишена честота.

Когато oбектът е в рамките на 30 см (12 инча)  
от задната броня:  
Зумерният сигнал се издава непрекъснато.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Индикаторът може да се различава от илюстрацията като предмет или 

статус на сензора. Ако индикаторът мига ви препоръчваме да преглeдате 
вашия автомобил в оторизиран сервиз на марката HYUNDAI.

• Ако звуковото предупреждение не звучи или ако звуковияt сигнал прекъсва 
при превключване в положение R (Reverse), това може да e знак, че системата 
е в неизправност. Ако това се случи ви препоръчваме да преглeдате вашия 
автомобил възможно най-скоро в оторизиран сервиз на марката HYUNDAI.
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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 vehi-
cle speed exceeds 5 km/h (3 mph),
the system may not detect objects.

• If 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

Types of warning sound Indicator

When an object is 120 cm to 60 cm (47 in. to 24 in.) from the rear
bumper : Buzzer beeps intermittently.

When an object is 60 cm to 30 cm (24 in. to 12 in.) from the rear
bumper : Buzzer beeps more frequently.

When an object is within 30 cm (12 in.) of the rear bumper :
Buzzer beeps continuously.

• The indicator may differ from the illustration as objects or sensors sta-
tus. If the indicator blinks, we recommend that you have your vehicle
checked by an authorized HYUNDAI dealer.

• If the audible warning does not sound or if the buzzer sounds intermit-
tently when shifting into R (Reverse) position, this may indicate a mal-
function 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.

NOTICE
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Изключване на системата за подпо-
магане на паркирането на заден ход
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To turn off the Rear Parking
Assist System

Push the button to turn off the Rear
Parking Assist System. The indicator
light on the button will turn on (if
equipped).

Non-operational conditions of
Parking Assist System
The Rear Parking Assist System
may not operate normally when:
• Moisture is frozen to the sensor.
• Sensor is covered with foreign mat-

ter, such as snow or water, 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.

Detecting range may decrease when:
• Outside air temperature is extreme-

ly hot or cold.
• Undetectable objects smaller than

1 m (40 inches) and narrower than
14 cm (6 inches) in diameter.

OTLE045012

OTLE045011

� Type A

� Type B
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Ако желаете да деактивирате (изклю-
чите) системата за подпомагане на 
паркирането на заден ход, трябва да 
натиснете още веднъж бутона OFF 
(на системата за подпомагане на пар-
кирането на заден ход). Светлинният 
индикатор в бутона ще светне.

Условия, при които системата за 
подпомагане на паркирането на заден 
ход не функционира правилно

Системата за подпомагане на паркирането 
на заден ход може да не работи правилно, 
когато:
1. Върху датчика има замръзнала влага. 

(Когато влагата бъде отстранена, 
датчикът ще възстанови нормал-
ната си работа.)

2. Датчикът е покрит с чужди мате-
рии, например сняг или вода, или ка-
пакът на датчика е блокиран. (Дат-
чикът ще възстанови нормалната 
си работа, когато чуждата материя 
бъде отстранена, или блокирането 
на датчика се отстрани.)

Системата за подпомагане на паркирането 
на заден ход може да е в неизправност:
1. При движение по пътища с неравна 

повърхност (пътища без настилка, 
движение по чакъл, по път с нерав-
ности, по път с наклон).

2. В обхвата на откриване на датчика 
се намират обекти, които генери-
рат прекалено силен шум (клаксони 

на автомобили, шумни двигатели 
на мотоциклети или въздушни спи-
рачки на камиони).

3. Когато е налице проливен дъжд или 
напръскване с водни струи.

4. Когато в обхвата на откриване на 
датчика се намират безжични пре-
даватели или мобилни телефони.

5. Когато датчикът е покрит със сняг.
6. При монтирането на не фабрично 

оборудване или аксесоари или при 
промяна на височината на бронята 
или сензорната система. 

 
Обхватът на откриване на препятствие 
може да намалее в следните случаи:
1. Когато има предмети с размер, 

по-малък от 1 м или по-тесни от 14 
см, които не могат да бъдат засе-
чени от системата. 

2. Когато температурата на външния 
въздух е изключително висока или 
изключително ниска.
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Функции и възможности на вашия автомобил

Датчиците могат да не са в състояние да 
разпознават следните типове обекти и 
препятствия:
1. Остри или тънки предмети, на-

пример въжета, вериги или малки 
колчета.

2. Обекти, които имат тенденция да 
поглъщат честотата на датчика, 
например текстилна материя, гъ-
бест материал или сняг.

 ВНИМАНИЕ
Гаранцията на вашия нов автомобил 
не покрива инциденти, повреди на пре-
возното средство или наранявания на 
пътниците, свързани със системата за 
подпомагане на паркирането на заден ход 
Rear Parking Assist System. Винаги шофи-
райте безопасно и предпазливо.

Предпазни мерки относно системата 
за подпомагане на паркирането на 
заден ход
• В зависимост от скоростта на 

автомобила и от формата на от-
критите обекти и препятствия, 
системата за подпомагане на пар-
кирането на заден ход може да не 
издава звуковите предупреждения 
в описаната последователност.

•  Системата за подпомагане на 
паркирането на заден ход може да 
работи неправилно, ако височи-
ната на бронята на автомобила 
или монтажът на датчика са били 
променени или повредени. Всяко 
нефабрично монтирано оборудване 
или аксесоари също така могат да 
попречат на качеството на работа-
та на датчиците.

•  Датчикът може да не разпознае пре-
пятствия, които са на разстояние 
по-малко от 30 см от датчика, или 
може да отчете неправилна дистан-
ция. Упражнявайте изключително 
голямо внимание.

•  Когато е замръзнал или зацапан със 
сняг, нечистотии или вода, дат-
чикът може да не е в състояние да 

работи, докато не отстраните 
замърсяването с помощта на парче 
мек плат.

• Никога не упражнявайте натиск, не 
надрасквайте и не удряйте датчика. 
В противен случай датчикът може 
да се повреди. 

• Не пръскайте сензорите (или в бли-
зост до тях) директно с вода под 
високо налягане. Шокът от силната 
струя може да повреди устройство-
то.
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Системата за подпомагане на 
паркирането на заден ход

3-131

Convenient features of your vehicle

3

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 the distance of 100 cm
(39 inches) in front and 120 cm (47
inches) 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

• 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

OTL045271

OTL045049

� Type A

� Type B
OTLE045013

OTLE045334

� Front sensor

� Rear sensor

Sensors

Sensor
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Системата за подпомагане на пар-
кирането на заден ход се явява в по-
мощ на шофьора при движението на 
автомобила назад, чрез издаване на 
музикален сигнал, ако се открие някакво 
препятствие в рамките на 100 см пред 

и 120 см зад автомобила. Системата 
за подпомагане на паркирането на за-
ден ход има само допълващи функции, 
системата не може да отчете обекти, 
които са извън обхвата на сензорите.

 ВНИМАНИЕ
• ВИНАГИ се оглеждайте, за да се 

уверите, че няма никакви пред-
мети или пречки преди да пре-
местите превозното средство 
в една определена посока, за да се 
предотврати сблъсък.

• Винаги обръщайте специално 
внимание когато превозното 
средство е в движение и в близост 
до даден обект, по-специално пе-
шеходци или деца.

• Имайте предвид, че някои обекти, 
могат да не бъдат отчетени от 
системата и изобразени на екрана, 
поради размера им, разстоянието, 
на което се намират, или матери-
ала, от който са изработени, кое-
то ограничава ефективността на 
сензорите.

Начин на действие на системата за 
подпомагане на паркирането на заден 
ход

3-131

Convenient features of your vehicle

3

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 the distance of 100 cm
(39 inches) in front and 120 cm (47
inches) 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

• 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

OTL045271

OTL045049

� Type A

� Type B
OTLE045013

OTLE045334

� Front sensor

� Rear sensor

Sensors

Sensor
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Условия за включване на системата в 
действие
• Тази система се активира, когато 

натиснете бутона за включване на 
системата.

• Когато скоростният лост е на по-
зиция R (задна предавка), бутонът, 
активиращ системата, се включва 
автоматично и системата се за-
действа. Ако се движите с 10 км/ч 
системата може и да не отчете на-
личие на обекти. Ако автомобилът 
се движи със скорост по-голяма от 
20 км/ч, системата ще се изключи 
автоматично. Ако автомобилът 
е оборудван с SPAS (Smart Parking 
Assist System) и се движи със скорост, 
по-голяма от 30 км/ч, системата 
ще се изключи автоматично. За да 
активирате системата, натиснете 
отново Parking Assist бутона.

• Когато едновременно бъдат от-
крити повече от две препятствия, 
по-близкото препятствие ще бъде 
разпознато най-напред.

Видове звукови предупреждения

Разстояние от 
препятствието

Предупреждаващ индикатор Предупреждаващ 
звукПри шофиране 

напред
При шофиране 

напред

100 - 61 см отпред

3-132

Convenient features of your vehicle

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 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. If equipped with
SPAS (Smart Parking Assist
System), the system will turn off
automatically when vehicle speed
exceeds 30 km/h (18 mph). 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.

Distance 
from object 

Warning indicator
Warning soundWhen driving 

forward
When driving 

rearward

100cm~61cm Front -
Buzzer beeps 
intermittently

120cm~61cm Rear -
Buzzer beeps 
intermittently

60cm~31cm
Front

Buzzer beeps 
frequently

Rear -
Buzzer beeps 

frequently

30cm
Front

Buzzer sounds 
continuously

Rear -
Buzzer sounds 
continuously

• 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

Types of warning sound and indicator
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-
прекъсван зумерен 

сигнал

120 - 61 см отзад -

3-132

Convenient features of your vehicle

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 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. If equipped with
SPAS (Smart Parking Assist
System), the system will turn off
automatically when vehicle speed
exceeds 30 km/h (18 mph). 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.

Distance 
from object 

Warning indicator
Warning soundWhen driving 

forward
When driving 

rearward

100cm~61cm Front -
Buzzer beeps 
intermittently

120cm~61cm Rear -
Buzzer beeps 
intermittently

60cm~31cm
Front

Buzzer beeps 
frequently

Rear -
Buzzer beeps 

frequently

30cm
Front

Buzzer sounds 
continuously

Rear -
Buzzer sounds 
continuously

• 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

Types of warning sound and indicator
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прекъсван зумерен 
сигнал

60 - 31 см

отпред
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Convenient features of your vehicle

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 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. If equipped with
SPAS (Smart Parking Assist
System), the system will turn off
automatically when vehicle speed
exceeds 30 km/h (18 mph). 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.

Distance 
from object 

Warning indicator
Warning soundWhen driving 

forward
When driving 

rearward

100cm~61cm Front -
Buzzer beeps 
intermittently

120cm~61cm Rear -
Buzzer beeps 
intermittently

60cm~31cm
Front

Buzzer beeps 
frequently

Rear -
Buzzer beeps 

frequently

30cm
Front

Buzzer sounds 
continuously

Rear -
Buzzer sounds 
continuously

• 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

Types of warning sound and indicator
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3-132

Convenient features of your vehicle

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 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. If equipped with
SPAS (Smart Parking Assist
System), the system will turn off
automatically when vehicle speed
exceeds 30 km/h (18 mph). 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.

Distance 
from object 

Warning indicator
Warning soundWhen driving 

forward
When driving 

rearward

100cm~61cm Front -
Buzzer beeps 
intermittently

120cm~61cm Rear -
Buzzer beeps 
intermittently

60cm~31cm
Front

Buzzer beeps 
frequently

Rear -
Buzzer beeps 

frequently

30cm
Front

Buzzer sounds 
continuously

Rear -
Buzzer sounds 
continuously

• 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

Types of warning sound and indicator
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зумерени сигнал с 
повишена честота

отзад -
зумерени сигнал с 

повишена честота

30 см

отпред

3-132

Convenient features of your vehicle

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 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. If equipped with
SPAS (Smart Parking Assist
System), the system will turn off
automatically when vehicle speed
exceeds 30 km/h (18 mph). 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.

Distance 
from object 

Warning indicator
Warning soundWhen driving 

forward
When driving 

rearward

100cm~61cm Front -
Buzzer beeps 
intermittently

120cm~61cm Rear -
Buzzer beeps 
intermittently

60cm~31cm
Front

Buzzer beeps 
frequently

Rear -
Buzzer beeps 

frequently

30cm
Front

Buzzer sounds 
continuously

Rear -
Buzzer sounds 
continuously

• 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

Types of warning sound and indicator
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Convenient features of your vehicle

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 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. If equipped with
SPAS (Smart Parking Assist
System), the system will turn off
automatically when vehicle speed
exceeds 30 km/h (18 mph). 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.

Distance 
from object 

Warning indicator
Warning soundWhen driving 

forward
When driving 

rearward

100cm~61cm Front -
Buzzer beeps 
intermittently

120cm~61cm Rear -
Buzzer beeps 
intermittently

60cm~31cm
Front

Buzzer beeps 
frequently

Rear -
Buzzer beeps 

frequently

30cm
Front

Buzzer sounds 
continuously

Rear -
Buzzer sounds 
continuously

• 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

Types of warning sound and indicator
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непрекъснат 
зумерен сигнал

отзад -
непрекъснат 

зумерен сигнал

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Индикаторът може да се различава от илюстрацията като предмет или 

статус на сензора. Ако индикаторът мига ви препоръчваме да прегледате 
вашия автомобил в оторизиран сервиз на марката HYUNDAI.

• Ако звуковото предупреждение не звучи или ако звуковият сигнал прекъсва 
при превключване на скоростния лост в положение R (Reverse), това може да 
е знак, че системата е в неизправност. Ако това се случи ви препоръчваме 
да преглдате вашия автомобил възможно най-скоро в оторизиран сервиз на 
марката HYUNDAI.
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Условия, при които системата за подпо-
магане на паркирането на заден ход може 
да функционира правилно
Системата за подпомагане на паркирането на 
заден ход може да не работи правилно, когато:
• Върху датчика има замръзнала влага. 

(когато влагата бъде отстранена, 
датчикът ще възстанови нормалната 
си работа.)

• Датчикът е покрит с чужди материи, 
например сняг или вода, или капакът на 
датчика е блокиран. (Датчикът ще въз-
станови нормалната си работа, когато 
чуждата материя бъде отстранена, или 
блокирането на датчика се отстрани.)

Системата за подпомагане на паркирането на 
заден ход може да е в неизправност, когато:
• При движение по пътища с неравна по-

върхност (без настилка, чакъл, по път с 
неравности, по път с наклон).

• В обхвата на откриване на датчика се 
намират обекти, които генерират пре-
калено силен шум (клаксони на автомо-
били, шумни двигатели на мотоциклети 
или въздушни спирачки на камиони).

• Когато е налице проливен дъжд или на-
пръскване с водни струи.

• Когато в обхвата на откриване на дат-
чика се намират безжични предаватели 
или мобилни телефони.

• Когато датчикът е покрит със сняг.

• При монтирането на не фабрично обо-
рудване или аксесоари или при промяна 
на височината на бронята или сензорна-
та система. 

Обхватът на откриване на препятствие може да 
намалее в следните случаи:
• Когато има предмети с размер по-малък 

от 1 м или по тесни от 14 см, които не 
когат да бъдат засечени от системата. 

• Когато температурата на външния 
въздух е изключително висока или из-
ключително ниска.

Датчиците могат да не са в състояние да 
разпознават следните типове обекти и 
препятствия:
• Остри или тънки предмети, например 

въжета, вериги или малки колчета.
• Обекти, които имат тенденция да 

поглъщат честотата на датчика, на-
пример текстилна материя, гъбест 
материал или сняг.

 ВНИМАНИЕ
Гаранцията на вашия нов автомобил 
не покрива инциденти, повреди на пре-
возното средство или наранявания на 
пътниците, свързани със системата за 
подпомагане на паркирането на заден ход 
Rear Parking Assist System. Винаги шофи-
райте безопасно и предпазливо.

Предпазни мерки относно системата за 
подпомагане на паркирането на заден ход
• В зависимост от скоростта на авто-

мобила и от формата на откритите 
обекти и препятствия, системата за 
подпомагане на паркирането на заден ход 
може да не издава звуковите предупреж-
дения в описаната последователност.

• Системата за подпомагане на паркира-
нето на заден ход може да работи не-
правилно, ако височината на бронята на 
автомобила или монтажът на датчика 
са били променени или повредени. Всяко 
нефабрично монтирано оборудване или 
аксесоари също така могат да попречат на 
качеството на работата на датчиците.

• Датчикът може да не разпознае препят-
ствия, които са на разстояние по-малко 
от 30 см от датчика, или може да отче-
те неправилна дистанция. Упражнявай-
те изключително голямо внимание.

• Когато е замръзнал или зацапан със сняг, 
нечистотии или вода, датчикът може 
да не е в състояние да работи, докато 
не отстраните замърсяването с помо-
щта на парче мек плат.

• Никога не упражнявайте натиск, не надрас-
квайте и не удряйте датчика. В противен 
случай датчикът може да се повреди. 

• Не пръскайте сензорите (или в близост 
до тях) директно с вода под високо на-
лягане. Шокът от силната струя може 
да повреди устройството.
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Интелигентна система за 
автоматично паркиране 
Smart Parking Assist System

3-134

Convenient features of your vehicle

Smart Parking Assist System
(SPAS) (if equipped)

The Smart Parking Assist System
helps drivers park their vehicle by
using sensors to measure parking
spaces, control the steering wheel to
semi-automatically park the vehicle
and provide instruction on the LCD
display to help through parking.
Additionally, the system provides
assistance when leaving (parallel
exit) a parking space.

The volume for the Smart Parking
Assist System can be adjusted from
the User Settings Mode on the LCD
display. For more details, refer to
"LCD Display" in this chapter.

• The vehicle will not stop for
pedestrians or objects that may
be in its path, so the driver must
monitor the maneuver.

• Use the system only in parking
lots and places used for parking.

• The system does not work if there
is no car parked in front of the
parking space you are planning
to park or if it is a diagonal park-
ing space.

• After parking your vehicle using
the system, the vehicle may not
be parked at the exact spot you
have wished. For example, the
space between your vehicle and
wall may not be the distance you
have desired.

• Deactivate the system and park
your vehicle manually, when the
situation requires parking manu-
ally.

(Continued)

NOTICE

OTL045054

OTL045055

OTL045056

� Parallel parking

� Reverse parking

� Parallel exit
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Помага на водачите да паркират ав-
томобила си с лекота посредством 
сензори за измерване на паркинг прос-
транството, контрол над волана, за 
полуавтоматично паркиране на авто-
мобила и предоставяне на инструкции 
на дисплея, улесняващи паркирането.
Освен това системата осигурява 
помощ и при излизане от (успоредно) 
паркомясто.
Обхватът на системата може да се 
регулира от режима на потребителски 
настройки на дисплея.
 За повече подробности се обърнете 
към „LCD дисплей“ в тази глава.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Автомобилът няма да спре пред 

пешеходци или други предмети, 
които могат да да се изпречат на 
пътя му, така че водачът трябва 
да наблюдава маневрата.

• Използвайте само на обозначени 
места за паркиране или паркинги.

•  Системата не работи, ако няма 
паркиран автомобил пред паркомяс-
тото, на което вие възнамерявате 
да спрете или ако паркомястото е 
диагонално.

•  След паркиране на вашия автомо-
бил, използвайки системата, авто-
мобилът може да не е паркиран на 
точното място.

 Например, пространството между 
вашия автомобил и стена може да 
не е точно толкова, колкото вие 
сте искали да бъде.

• Изключете системата и паркирай-
те вашия автомобил ръчно, когато 
ситуация го изисква.

(Продължение)
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(Продължение)

• При интелигентната система за 
автоматично паркиране предните 
и задни предупредителни звукови 
сигнали се включват при активира-
не на системата. 

• След като сте приключили с търсе-
нето на място за паркиране, систе-
мата ще се деактивира, ако преди 
това сте натиснали бутона OFF.

 ВНИМАНИЕ
• Интелигентната система за ав-

томатично паркиране трябва да 
се разглежда като допълнителна 
функция. Водачът трябва винаги 
да проверява за предмети или 
обекти на пътя на автомобила. 
Оперативната функция на сис-
темата може да се повлияе от 
множество фактори и условия 
на околната среда, затова имай-
те предвид, че отговорността е 
изцяло на водача на автомобила.

• Системата може да не работи 
правилно, ако гумите на превоз-
ното средство не са правилно 
балансирани. Препоръчваме ви да 
прегледате превозното средство 
в оторизиран дилър на марката 
HYUNDAI.

(Продължение)

(Продължение)

• Ако използвате друг размер гуми 
или джанти от препоръчаните 
от Хюндай, системата може да 
не функционира правилно. Винаги 
използвайте същия размер гуми и 
джанти.

• Ако използвате допълнителна 
рамка за регистрационния номер, 
системата може да издава звуко-
ви сигнали.
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Функциониране на системата

3-136

Convenient features of your vehicle

Operating condition The system will help park the vehicle
in the middle or back of a parked
vehicle. Use the system when all the
below conditions are met.
• When the parking space is a

straight line
• When parallel parking or reverse

(perpendicular) parking is required
• When there is a parked vehicle
• When there is enough space to

move the vehicle

Non-operating condition
Never use the Smart Parking Assist
System in the below conditions.
• At a curved parking space
• At a diagonal parking space
• On inclined roads
• On bumpy roads
• On slippery or uneven roads
• When there is a vehicle loaded

with longer or wider cargo com-
pared to the vehicle

• When big vehicles such as buses
or trucks are parked

• When a motorcycle or bicycle is
parked

• When there is heavy snow or rain
• When there is heavy wind
• When there is strong sunlight or

very cold weather 
• When there is a circular pillar or

narrow pillar, or a pillar surrounded
by objects such as fire extinguish-
er, etc.

• When there is an obstacle such as
a trash can, bicycle, shopping cart,
etc.

OTL045057

OTL045058

OTL045059

� Parallel parking

� Reverse parking

� Parallel exit
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Условия, при които системата 
функционира правилно
Системата ще ви помогне да паркира-
те автомобила в средата (между две 
спряни превозни средства) или назад. 
Използвайте системата, когато са 
изпълнени следните условия:
• Когато мястото за паркиране е 

право,
• Когато се изисква успоредно парки-

ране или паркиране назад (перпенди-
кулярно),

• Когато има паркиран автомобил,
• Когато има достатъчно място за 

изпълнение на маневрата.

Условия, при които системата не би 
могла да функционира правилно.
Никога не използвайте системата, ако 
долните условия са налице.
• Паркомястото е извито
• На диагонално разположено парко-

място
• По наклонени пътища
• По неравни пътища
• По хлъзгави или неравни пътища
• Когато има превозно средство, 

натоварено с повече или по-широк 

товар в сравнение с размерите на 
превозното средство

• Когато се паркират големи превоз-
ни средства, като например авто-
буси или товарни автомобили 

• Когато се паркират мотоциклет 
или велосипед 

• Когато има тежък сняг или дъжд
• При силен вятър
• При силна слънчева светлина или при 

много студено време
• Когато има кръгъл или тесен стълб 

или стълб, заобиколен от обекти 
като пожарогасител и др.

• Когато има препятствие, като на-
пример кофа за боклук, велосипеди, 
пазарска количка и т.н.

• Когато превозното средство е 
оборудвано с верига за сняг или ре-
зервна гума

• Когато налягането на гумите е по-
ниско или по-висока от стандарт-
ното 

• Когато има ремарке, прикачено към 
превозно средство

• Когато сензорът е бил разместен 
от удар в бронята

• Когато влага е замразнала в сензора
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• Когато сензорът е покрит със сняг, 
вода или др.

• Когато аксесоар е монтиран в зо-
ната на обхват на сензора (като 
държач на рег.номер)

• Когато превозното средство е обо-
рудвано с неразрешен размер гуми

• Когато има проблем с реглажа на 
ходовата част

• Когато автомобилът е видимо на 
една страна

• Когато има страничен шум от 
други превозни средства, като 
например звук от клаксон, шум от 
двигател на мотоциклет, спирачен 
шум от тежкотоварни превозни 
средства или звуци от други акти-
вирани системи, подобни на тази. 

 ВНИМАНИЕ
Не използвайте системата за инте-
лигентно автоматично паркиране 
при следните условия, тъй като 
това може да доведе до сериозен 
инцидент.

1. Паркиране по наклон

3-137

Convenient features of your vehicle

3

• When a vehicle is equipped with a
snow chain or spare tire

• When the tire pressure is lower or
higher than the standard tire pres-
sure

• When a trailer connected to the
vehicle

• When the sensor is positioned incor-
rectly by an impact to the bumper

• When the sensor is covered with for-
eign matter, such as snow or water

• When moisture is frozen on the
sensor

• When an accessory is installed on
the detective area the of sensors
(such as number plate holder)

• When the vehicle is equipped with
an unauthorized sized wheel 

• When there is a problem with the
wheel alignment

• When the vehicle is leaned severe-
ly to one side

• When there is ultrasonic interfer-
ence from other vehicles such as
horn sounds, motorcycle's engine
noise, air brake noise of heavy vehi-
cles and the Parking Assist System
working from other vehicles.

Do not use the Smart Parking
Assist System in the following
conditions for unexpected
results may occur and cause a
serious accident.
1. Parking on inclines 

The driver must apply the accel-
erator and brake pedal when
parking on inclines. If the driver
is unfamiliar with applying the
accelerator and brake pedal, an
accident may occur.

(Continued)

WARNING  

OTL045060

(Continued)
2. Parking in snow 

Snow may interfere with sensor
operation or the system may
cancel if the road is slippery
while parking. Also, if the driver
is unfamiliar with applying the
accelerator and brake pedal, an
accident may occur.

(Continued)

OTL045061
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Водачът трябва да натиска падала 
на газта и спирачния педал при пар-
киране по наклон. Ако водачът не е 
запознат с това правило, може да 
възникне инцидент.

(Продължение)

(Продължение)
2. Паркиране в сняг

3-137

Convenient features of your vehicle

3

• When a vehicle is equipped with a
snow chain or spare tire

• When the tire pressure is lower or
higher than the standard tire pres-
sure

• When a trailer connected to the
vehicle

• When the sensor is positioned incor-
rectly by an impact to the bumper

• When the sensor is covered with for-
eign matter, such as snow or water

• When moisture is frozen on the
sensor

• When an accessory is installed on
the detective area the of sensors
(such as number plate holder)

• When the vehicle is equipped with
an unauthorized sized wheel 

• When there is a problem with the
wheel alignment

• When the vehicle is leaned severe-
ly to one side

• When there is ultrasonic interfer-
ence from other vehicles such as
horn sounds, motorcycle's engine
noise, air brake noise of heavy vehi-
cles and the Parking Assist System
working from other vehicles.

Do not use the Smart Parking
Assist System in the following
conditions for unexpected
results may occur and cause a
serious accident.
1. Parking on inclines 

The driver must apply the accel-
erator and brake pedal when
parking on inclines. If the driver
is unfamiliar with applying the
accelerator and brake pedal, an
accident may occur.

(Continued)

WARNING  

OTL045060

(Continued)
2. Parking in snow 

Snow may interfere with sensor
operation or the system may
cancel if the road is slippery
while parking. Also, if the driver
is unfamiliar with applying the
accelerator and brake pedal, an
accident may occur.

(Continued)

OTL045061
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Снегът може да окаже влияние на 
работата на датчиците или систе-
мата може да откаже, ако пътят 
е хлъзгав, докато паркирате. Също 
така, ако водачът не е запознат с 
техниката за едновременно натис-
кане на педала на газта и спирачния 
педал, може да възникне инцидент.

(Продължение)
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(Продължение)

3. Паркиране в тясно пространство

3-138

Convenient features of your vehicle

(Continued)
4. Parking diagonal 

The system is a supplemental for
parallel parking or perpendicular
parking. Diagonal line parking is
not available. Even if the vehicle
is able to enter the space, do not
operate the Smart Parking Assist
System. The system will attempt
parallel parking or reverse (per-
pendicular) parking.

(Continued)

OTL045063

(Continued)
3. Parking in narrow space 

The system may not search for
parking spaces if the space is
too narrow. Even if the system
is operating, always be careful.

(Continued)

OSL040144

(Continued)
5. Parking on uneven road

Parking in uneven roads, the
driver needs to properly apply
the pedal (accelerator or brake).
If not, the system may cancel
when the vehicle slips or an
accident may occur.

(Continued)

OTL045064
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Системата може и да не търси мес-
та за паркиране, ако пространство-
то е твърде тясно. Дори ако систе-
мата функционира, винаги бъдете 
внимателни.

(Продължение)

(Продължение)

4. Паркиране по диагонал

3-138

Convenient features of your vehicle

(Continued)
4. Parking diagonal 

The system is a supplemental for
parallel parking or perpendicular
parking. Diagonal line parking is
not available. Even if the vehicle
is able to enter the space, do not
operate the Smart Parking Assist
System. The system will attempt
parallel parking or reverse (per-
pendicular) parking.

(Continued)

OTL045063

(Continued)
3. Parking in narrow space 

The system may not search for
parking spaces if the space is
too narrow. Even if the system
is operating, always be careful.

(Continued)

OSL040144

(Continued)
5. Parking on uneven road

Parking in uneven roads, the
driver needs to properly apply
the pedal (accelerator or brake).
If not, the system may cancel
when the vehicle slips or an
accident may occur.

(Continued)

OTL045064
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Системата ви съдейства при ус-
поредно или перпендикулярно пар-
киране. При диагонално паркиране 
системата не оказва съдействие. 
Дори ако превозното средство е в 
състояние да влезе в пространство-
то, не активирайте системата, тъй 
като тя е програмирана за успоредно 
паркиране или паркиране назад (пер-
пендикулярно).

(Продължение)

(Продължение)

5. Паркиране по неравен път

3-138

Convenient features of your vehicle

(Continued)
4. Parking diagonal 

The system is a supplemental for
parallel parking or perpendicular
parking. Diagonal line parking is
not available. Even if the vehicle
is able to enter the space, do not
operate the Smart Parking Assist
System. The system will attempt
parallel parking or reverse (per-
pendicular) parking.

(Continued)

OTL045063

(Continued)
3. Parking in narrow space 

The system may not search for
parking spaces if the space is
too narrow. Even if the system
is operating, always be careful.

(Continued)

OSL040144

(Continued)
5. Parking on uneven road

Parking in uneven roads, the
driver needs to properly apply
the pedal (accelerator or brake).
If not, the system may cancel
when the vehicle slips or an
accident may occur.

(Continued)

OTL045064
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При паркиране по неравни пътища, 
водачът трябва да борави правилно 
с педалите (газ и спирачка). В про-
тивен случай системата може да се 
деактивира, ако превозното сред-
ство се подхлъзне или да възникне 
инцидент.

(Продължение)
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(Продължение)

6. Паркиране зад камион

3-139

Convenient features of your vehicle

3

(Continued)
6. Parking behind a truck

An accident may occur when
parking behind a vehicle higher
than yours. For example, bus,
truck, etc.
Do not solely rely on the Smart
Parking Assist System.

(Continued)

OTL045065

(Continued)
8. Leaving a parking space near

a wall

When leaving a parking space
that is narrow and near a wall,
the system may not work prop-
erly. When leaving a parking
space similar to the above pic-
ture, the driver must watch out
for obstacles while leaving.

OSL040144

(Continued)
7. Obstacle in parking space

Obstacle such as a pillar may
interfere with the system when
looking for a parking space.
Even though, a parking space is
available the system may not
detect a parking space.

(Continued)

OTL045066
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Може да възникне злополука при пар-
киране зад превозното средство, 
по-високо от вашия автомобил, 
например автобус, камион и др. Не 
разчитайте единствено на интели-
гентната система за автоматично 
паркиране.

(Продължение)

(Продължение)

7. Пречка в мястото за паркиране

3-139

Convenient features of your vehicle

3

(Continued)
6. Parking behind a truck

An accident may occur when
parking behind a vehicle higher
than yours. For example, bus,
truck, etc.
Do not solely rely on the Smart
Parking Assist System.

(Continued)

OTL045065

(Continued)
8. Leaving a parking space near

a wall

When leaving a parking space
that is narrow and near a wall,
the system may not work prop-
erly. When leaving a parking
space similar to the above pic-
ture, the driver must watch out
for obstacles while leaving.

OSL040144

(Continued)
7. Obstacle in parking space

Obstacle such as a pillar may
interfere with the system when
looking for a parking space.
Even though, a parking space is
available the system may not
detect a parking space.

(Continued)

OTL045066
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Пречка като стълб може да попречи 
на системата, когато търси място 
за паркиране, да го разпознае. Въпреки 
че мястото за паркиране е свободно, 
системата може да не го открива.

(Продължение)

(Продължение)

8. Излизане от паркомясто в близост 
до стена
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(Continued)
6. Parking behind a truck

An accident may occur when
parking behind a vehicle higher
than yours. For example, bus,
truck, etc.
Do not solely rely on the Smart
Parking Assist System.

(Continued)

OTL045065

(Continued)
8. Leaving a parking space near

a wall

When leaving a parking space
that is narrow and near a wall,
the system may not work prop-
erly. When leaving a parking
space similar to the above pic-
ture, the driver must watch out
for obstacles while leaving.

OSL040144

(Continued)
7. Obstacle in parking space

Obstacle such as a pillar may
interfere with the system when
looking for a parking space.
Even though, a parking space is
available the system may not
detect a parking space.

(Continued)
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При излизане от тясно паркомясто 
в близост до стена системата може 
да не функционира правилно. При 
излизане от подобно паркомясто 
(като това на картинката) водачът 
трябва да бъде особено внимателен.

(Продължение)
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Как работи системата
(Режим Паркиране)

1. Активирайте интелигентната сис-
тема за автоматично паркиране

 Лостът за смяна на предавките 
трябва да бъде поставен в позиция 
D (задвижване) или N (неутрална).

2. Изберете Паркинг режим
3. (По избор) Търсене‘ на място за пар-

киране (бавно се движи напред.)
4. Търсене Завършено (автоматично 

търсене чрез сензор.)
5. Контрол на волан
 (1) Позиционирайте волана, съгласно 

инструкцията на LCD дисплея.
 (2) Шофирайте бавно с крака върху 

педала на спирачката. 
6. Паркиране Завършено 
7. Ако е необходимо, регулирайте 

ръчно позицията на превозното 
средство.

 Ако системата е намерила парко-
място преди да я активирате, мо-
жете да започнете от стъпка 4.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Преди да активирате системата 

проверете дали условията позво-
ляват използване на системата.

• За вашата безопасност винаги 
прилагайте спирачния педал, освен 
в случаите, когато шофирате.
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How the system works 
(Parking Mode)
1. Activate the Smart Parking Assist

System
The shift lever should be placed in
D (Drive) or N (Neutral).

2. Select Parking Mode
3. (Optional) Search for Parking Space

(slowly move forward.)
4. Search Complete (automatic search

by sensor.)
5. Steering Wheel Control

(1) Shift according to the instruc-
tion on the LCD display.

(2) Drive slowly with the brake
pedal applied.

6 Parking Complete
7. If necessary, manually adjust posi-

tion of vehicle.

If the system already recognized a
parking space before activating the
Smart Parking Assist System, you
can proceed from the 4th stage
(Search complete).

• Before activating the system
check if the conditions are pos-
sible to use the system.

• For your safety, always apply the
brake pedal except for when
driving. 1. Activate Smart Parking Assist

System
• Press the Smart Parking Assist

System button (the button indicator
will illuminate).

• The Parking Assist System will be
activated (the button indicator will
illuminate).
A warning sound will be heard if an
obstacle is detected.

• Press the Smart Parking Assist
System button  again for more than
2 seconds to turn off the system.

• The Smart Parking Assist System
defaults to the OFF position when-
ever the engine is turned on.

NOTICE

OTL045068
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1. Активиране на интелигентната система 
за автоматично паркиране 
• Натиснете бутона за активиране 

на системата (индикаторът на бу-
тона ще светне).

• Системата ще бъде активирана (ин-
дикаторът на бутона ще светне). 
Ще чуете звуково предупредителен 
сигнал, ако системата открие пре-
пятствие.

• Натиснете бутона Активиране на 
системата за интелигентно парки-
ране отново за повече от 2 секунди, 
за да изключите системата.

• Системата по подразбиране се из-
ключва винаги, когато двигателят 
е включен.
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2. Select Parking Mode
• Select parallel mode or reverse

mode by pressing the Smart
Parking Assist System button with
the shift lever in D (Drive) or
N(Neutral) and the brake pedal
depressed.

• If the system already recognized a
parking space before activating the
Smart Parking Assist System, you
can see “Parking search” or “Space
found”.

• The right side parallel mode is
selected automatically when the
Smart Parking Assist System is
activated.

• The mode changes from parallel
mode (right � left) to reverse mode
(right � left) whenever the Smart
Parking Assist System button is
pressed. (for LHD)

• The mode changes from parallel
mode (left � right) to reverse mode
(left � right) whenever the Smart
Parking Assist System button is
pressed. (for RHD)

• If the button is pressed again, the
system will turn off.

3. Search for Parking Space
• Slowly drive forward maintaining

the distance of approximately 50cm
~ 150cm (19.6in.~59.0in.) with the
parked vehicles. The side sensors
will search for a parking space.

• If the vehicle speed is over 20km/h
(12 mph), a message will appear to
notify you to reduce speed.

• If vehicle speed is over 30km/h (18
mph), the system will be cancelled.

OTLE045115OTLE045116

OTLE045114OTLE045113

OTLE045119OTLE045120

OTLE045118OTLE045117
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2. Изберете режим „паркинг“ 
• Изберете „паралелен“ режим или 

режим „назад“ с натискане на бу-
тона, скоростния лост на позиция 
D (задвижване) или N (неутрална) и 
педала на спирачката натиснат.

• Ако системата вече е намерила 
паркомясто, преди да я активирате, 
ще видите следното съобщение, 

изписано на екрана: „търсене на 
паркомясто“ или „място намерено“.

• Паралелният режим за дясна страна 
се избира автоматично при активи-
ране на системата.

• Режимът се променя от „паралелен“ 
(дясно → ляво) на заден

 (дясно → ляво) с натискане на буто-
на (за автомобили с ляв волан)

• Режимът се променя от „паралелен“ 
(ляво → дясно) на заден 

 (ляво →дясно) с натискане на бутона 
за автомобили с ляв волан).

• Ако бутонът се натисне отново, 
система ще се изключи.

3. Търсене на място за паркиране
• Бавно се придвижете напред, под-

държайки дистанция около 50~150 
сантиметра (19,6~59.0 инча) от 
паркираните превозни средства. 
Страничните сензорите ще тър-
сят място за паркиране.
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2. Select Parking Mode
• Select parallel mode or reverse

mode by pressing the Smart
Parking Assist System button with
the shift lever in D (Drive) or
N(Neutral) and the brake pedal
depressed.

• If the system already recognized a
parking space before activating the
Smart Parking Assist System, you
can see “Parking search” or “Space
found”.

• The right side parallel mode is
selected automatically when the
Smart Parking Assist System is
activated.

• The mode changes from parallel
mode (right � left) to reverse mode
(right � left) whenever the Smart
Parking Assist System button is
pressed. (for LHD)

• The mode changes from parallel
mode (left � right) to reverse mode
(left � right) whenever the Smart
Parking Assist System button is
pressed. (for RHD)

• If the button is pressed again, the
system will turn off.

3. Search for Parking Space
• Slowly drive forward maintaining

the distance of approximately 50cm
~ 150cm (19.6in.~59.0in.) with the
parked vehicles. The side sensors
will search for a parking space.

• If the vehicle speed is over 20km/h
(12 mph), a message will appear to
notify you to reduce speed.

• If vehicle speed is over 30km/h (18
mph), the system will be cancelled.

OTLE045115OTLE045116

OTLE045114OTLE045113

OTLE045119OTLE045120

OTLE045118OTLE045117
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• Ако скоростта на превозното сред-
ство е над 20 км/ч (12 mph), ще се 
появи съобщение за намаляване на 
скоростта.

• Ако скоростта на автомобила е над 
30 км/ч (18 mph), системата ще се 
дезактивира.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Включете аварийните светлини, ако 
има други превозни средства.
• Ако паркомястото е малко, бавно 

го приближете.

• Търсенето на място за паркиране 
ще бъде завършено само когато 
има достатъчно пространство 
автомобилът да бъде паркиран.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• При търсене на място за парки-

ране системата може да не бъде 
в състояние да намери място за 
паркиране, ако в близост няма нито 
едно паркирано превозно средство, 
системата отчита мястото за 
паркиране, преди автомобилът да 
мине или след като е минал покрай 
мястото. 

• Системата може да не работи нор-
мално при следните условия:

(1) Когато сензорите са замразнали

(2) Когато сензорите са мръсни

(3) Когато вали силен сняг или дъжд 

(4) Когато в близост има стълб или 
друг предмет 
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• Turn on the hazard warning
flashers if it is crowded with
other vehicles.

• If the parking lot is small, slowly
drive more nearer to the parking
space.

• The Search for Parking Space
will be completed only when
there is enough space for the
vehicle to move to park.

• When searching for a parking
space, the system may not be
able to find a parking space if
there is no vehicle parked, a
parking space is available after
driving by or a parking space is
available before driving by.

• The system may not operate nor-
mally in the following conditions:
(1) When the sensors are frozen
(2) When the sensors are dirty
(3) When it snows or rains heavily
(4) When a pillar or object is near

Slowly drive forward maintaining
the distance of approximately
50cm ~ 150cm (19.6in.~59.0in.)
with the parked vehicles. If it is not
within the distance, the system
may not be able to search for a
parking space.

NOTICENOTICE

NOTICE

ODH043411L

5500~~115500   ccmm

After Search for Parking Space
is completed, continue using
the system after checking the
surrounding area.
Especially, check the distance of
the outside rearview mirror and
objects while using the system
to prevent careless accidents.

CAUTION
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Бавно се придвижвайте напред, под-
държайки дистанция приблизително 
50~150 см (19,6~59.0 инча) от паркирани-
те автомобили. Ако не сте в рамките 
на това разстоянието, системата 
може да не е в състояние да открие 
паркомясто.

 ВНИМАНИЕ
След като търсенето на място за 
паркиране е завършено, продължете 
да използвате системата, след като 
проверите околното простран-
ство. Особено важно е да проверите 
разстоянието между външното 
огледалото за обратно виждане и 
предметите, докато използвате 
системата, за да избегнете нежелани 
злополуки.
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4. Recognizing Parking Space
When a parking space is found, a
blank box will appear like the above
picture. Slowly drive forward, then
the “Shift to R” message will appear.

5. Search Complete 
While driving forward to search for a
parking space, the above message
will appear with a beep sound if the
search is complete. Stop the vehicle
and shift to the R (Reverse) position.

OTLE045122OTLE045123

OTLE045124OTLE045125

OTLE045126OTLE045127

OTLE045118OTLE045121

• Always drive slowly with the
brake pedal applied.

• If the parking space is too
small the system may be can-
celled at the Steering Wheel
Control stage. Do not park
your vehicle if the space is too
small.

CAUTION
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4. Разпознаване на паркомясто 
Когато се намери място за паркиране, 
на дисплея ще се появи празна кутия 
(както е показано на горната картин-
ка). 
Бавно придвижете автомобила напред, 
след което на екрана ще се появи съ-
общение „Shift to R“ (превключете на 
задна).
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Convenient features of your vehicle

3

4. Recognizing Parking Space
When a parking space is found, a
blank box will appear like the above
picture. Slowly drive forward, then
the “Shift to R” message will appear.

5. Search Complete 
While driving forward to search for a
parking space, the above message
will appear with a beep sound if the
search is complete. Stop the vehicle
and shift to the R (Reverse) position.

OTLE045122OTLE045123

OTLE045124OTLE045125

OTLE045126OTLE045127

OTLE045118OTLE045121

• Always drive slowly with the
brake pedal applied.

• If the parking space is too
small the system may be can-
celled at the Steering Wheel
Control stage. Do not park
your vehicle if the space is too
small.

CAUTION
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5. Търсенето приключено / Search Complete
По време на шофиране напред в тър-
сене на паркомясто, ако намерите та-
кова, ще се появи следното съобщение, 
придружено със звуков сигнал. Спрете 
автомобила и превключете на задна 
скорост R (задна).

 ВНИМАНИЕ
• Винаги карайте бавно, натискайки 

леко спирачния педал.

• Ако паркомястото е твърде мал-
ко, системата може да се самоде-
активира. 

 Не паркирайте вашето превозно 
средство, ако пространството е 
прекалено малко.
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6. Steering Wheel Control
• The above message will appear if

the shift lever is in R (Reverse).
The steering wheel will be con-
trolled automatically.

• The system will be cancelled if you
firmly hold the steering wheel while
it is controlled automatically.

• The system will be cancelled if vehi-
cle speed is over 7km/h (4.3mph).

Information 
Do not install any cover on the steer-
ing wheel. This may cause the system
to cancel. 

• If you do not follow the instruc-
tions provided, you may fail to
park your vehicle.
However, if the Parking Assist
System warning sound (distance
from object is within 30cm: con-
tinuous beep) occurs, slowly
drive the vehicle to the reverse
direction of the detected object
after checking the surrounding.

• Always check the surrounding
before driving your vehicle if the
Parking Assist System warning
sound (distance from object is
within 30cm: continuous beep)
is heard for the object is close to
your vehicle.
If the vehicle gets too close to
the object, the warning will not
sound.

To cancel the system while parking: 
Press the Smart Parking Assist System
button and hold until the system is can-
celled.

NOTICE

i

OTLE045129

Do not put your hands between
the steering wheel while it is
being automatically controlled.

WARNING  

• Always drive slowly with the
brake pedal applied.

• Always check for objects around
your vehicle before driving.

• If the vehicle does not move
even though the brake pedal
is not depressed, check the
surrounding before depress-
ing the accelerator pedal. Be
sure not to speed over 7km/h
(4.3mph).

CAUTION
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6. Управление на волана
• Ще се появи следното съобщение, 

ако скоростният лост е на позиция 
R (Reverse). Воланът ще бъде упра-
вляван автоматично.

• Системата ще се деактивира, ако 
здраво задържите волана, докато 
той се контролира автоматично.

• Системата ще се деактивира, ако 
превозното средство е със скорост 
над 7 км/ч (4.3 mph).

 ВНИМАНИЕ
Не поставяйте ръцете си между волана, 
докато се контролира автоматично.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Винаги карайте бавно с крак, по-

ставен на спирачния педал.

• Винаги проверявайте за обекти в 
близост до автомобила, преди да 
потеглите.

• Ако автомобилът не се движи, 
въпреки че спирачният педал не 
е натиснат, огледайте се внима-
телно преди да натиснете педала 
на газта. Внимавайте да не уско-
рите над 7 км/ч (4.3 mph).

i  Информация
Не поставяйте покривала върху волона. Това 
може да деактивира системата.

 ВНИМАНИЕ 
• Ако не следвате инструкциите, 

може да не успеете да паркирате 
автомобила си. Въпреки това, ако 
системата възпроизведе преду-
предителен звук (разстоянието от 
обекта е в рамките на 30 см: про-
дължителен звуков сигнал), бавно 
шофирайте на заден ход, отдалеча-
вайки се от превозното средство, 
след като сте огледали наоколо.

• Винаги оглеждайте пространство-
то около вас, ако предупредителни-
ят звук на системата за интели-
гентно паркиране звучи (разстоя-
ние от обекта е в рамките на 30 см: 
продължителен звук). Това означава, 
че автомобилът е в близост до друг 
обект. Ако автомобилът е твърде 
близо до друг обект, сигналът няма 
да звучи.

За да деактивирате системата, докато 
паркирате:
Натиснете бутона и задръжте, дока-
то системата се деактивира.
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Gear shift while steering wheel con-
trol
When the above message appears
with a beep sound, shift the gear and
drive the vehicle with the brake pedal
depressed.

7. Smart Parking Assist System
completed

Complete parking your vehicle
according to the instructions on the
LCD display. If required, manually
control the steering wheel and com-
plete parking your vehicle.

The brake pedal must be depressed
by the driver while parking your
vehicle.

NOTICE

OTLE045131OTLE045130

Always be careful while parking
for other vehicles or pedestrians.

Always check the surrounding
before releasing the brake pedal.

OTLE045200

CAUTION

WARNING  
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Превключване на предавка, докато волана 
се управлява автоматично 
Когато се появи съобщение със зву-
ков сигнал (като това на фигурата), 
сменете предавката и управлявайте 
автомобила с натискане на спирачния 
педал.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Спирачният педал трябва да се натиска 
от водача по време на паркиране на пре-
возното средство.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги внимавайте при паркиране 
за други превозни средства или пе-
шеходци.
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Gear shift while steering wheel con-
trol
When the above message appears
with a beep sound, shift the gear and
drive the vehicle with the brake pedal
depressed.

7. Smart Parking Assist System
completed

Complete parking your vehicle
according to the instructions on the
LCD display. If required, manually
control the steering wheel and com-
plete parking your vehicle.

The brake pedal must be depressed
by the driver while parking your
vehicle.

NOTICE

OTLE045131OTLE045130

Always be careful while parking
for other vehicles or pedestrians.

Always check the surrounding
before releasing the brake pedal.

OTLE045200

CAUTION

WARNING  
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7. Паркиране завършено
Паркирайте вашия автомобил в съ-
ответствие с инструкциите на LCD 
дисплея. Ако е необходимо, паркирайте 
автомобила ръчно.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Винаги проверявайте пространство-
то около вас преди отпускане на спи-
рачния педал.
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Допълнителни инструкции 
(съобщения)
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Additional instructions 
(messages)

When the Smart Parking Assist
System is operating, a message may
appear regardless of the parking order.
The messages will appear according
to the circumstances. Follow the
instructions provided while parking
your vehicle with the Smart Parking
Assist System.

• In the below conditions the sys-
tem will be cancelled. Park your
vehicle manually.
- When the ABS (Anti-lock Brake

System) is activated
- When the TCS (Traction Control

System) / ESC (Electronic
Stability Control) is turned off

• When vehicle speed is above 20
km/h (12 mph) while searching
for a parking space, and a mes-
sage "Reduce speed" will
appear.

• In the below condition the sys-
tem will not activate
- When the TCS/ESC is turned off

How the system works 
(Exit mode)
The Exit Mode operates in the below
condition:
• When vehicle speed is below 5

km/h the first time after the engine
has been started.

• After parallel parking is completed
with the Smart Parking Assist
System.

1. Activate the Smart Parking Assist
System
The shift lever should be placed in
P (Park) or N (Neutral).

2. Select Exit Mode
3. Check Surroundings
4. Steering Wheel Control

(1) Shift according to the instruc-
tion on the LCD display.

(2) Drive slowly with the brake
pedal applied.

5. Exiting Complete
If necessary, manually adjust posi-
tion of vehicle.

NOTICE

OTLE045201OTLE045202

OTLE045203
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Когато паркирате с помощта на ин-
телигентната система за паркиране 
може да се появят съобщения, незави-
симо от реда на паркиране. Съобщени-
ята се изписват според обстоятел-
ствата. Следвайте инструкциите, 
предоставени ви по време на паркиране 
на автомобила със интелигентната 
система за паркиране.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• При настъпване на следните обстоя-

телства системата ще бъде деак-
тивирана. Паркирайте превозното 
средство ръчно.

 - Когато ABS (Антиблокираща спи-
рачна система) е активирана

 - Когато системите (Traction Control 
за контрол на теглителната сила) / 
ESC (електронен kонтрол на стабил-
ността) са изключени

•  Когато скоростта на автомобила е 
над 20 км/ч (12 mph), докато търси 
място за паркиране, ще се появи 
съобщение „Намалете скоростта“.

•  При настъпване на следните обстоя-
телства системата няма да се ак-
тивира

Как работи системата за 
интелигентно автоматично 
паркиране (Режим „Изход /Exit“)

Режимът работи при следните обстоя-
телства:
• Когато скоростта на превозното 

средство е под 5 км/ч за първи път 
след като двигателят е запален.

• След успоредно паркиране с помо-
щта на системата.

1.  Активирайте системата
 Лостът за смяна на предавките 

трябва да бъде поставен в позиция 
P (паркинг) или N (неутрална)

2.  Изберете режим Exit/Изход
3.  Огледайте се внимателно
4.  Управление на волана
 (1) Позиционирайте съгласно ин-

струкциите на LCD дисплея.
 (2) Карайте бавно с крак върху педала 

на спирачката
5. Успешно излизане от системата
Ако е необходимо, регулирайте ръчно 
позицията на превозното средство.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
•  Преди активиране на системата 

проверете дали условията позволя-
ват използването й.

•  За ваша безопасност винаги при-
лагайте спирачния педал, освен в 
случаите, когато шофирате.
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• Before activating the system
check if the conditions are pos-
sible to use the system.

• For your safety, always apply the
brake pedal except for when
driving.

1. Activate Smart Parking Assist
System

• Press the Smart Parking Assist
System button (the button indicator
will illuminate).

• The Parking Assist System will be
activated (the button indicator will
illuminate).
A warning sound will be heard if an
obstacle is detected.

• Press the Smart Parking Assist
System button again for more than
2 seconds to turn off the system.

• The Smart Parking Assist System
defaults to the OFF position when-
ever the Engine Start/Stop button
is turned on.

2. Select Exit Mode
• Select the mode by pressing the

Smart Parking Assist System but-
ton with the shift lever in P (Park)
or N (Neutral) and the brake pedal
depressed.

• The left side parallel mode is
selected automatically when the
Smart Parking Assist System is
activated.

• To select the right side parallel
mode, press the Smart Parking
Assist System button once more.

• If the button is pressed again, the
system will turn off.

NOTICE

OTL045068 OTLE045205OTLE045206
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1. Активиране на интелигентната система 
за автоматично паркиране 
• Натиснете бутона за активиране 

на системата (индикаторът на бу-
тона ще светне).

• Системата ще бъде активирана (ин-
дикаторът на бутона ще светне). 
Ще чуете звуково предупредителен 
сигнал, ако системата открие пре-
пятствие.

• Натиснете бутона за активиране 
на системата за интелигентно 
паркиране отново за повече от 2 се-
кунди, за да изключите системата.

• Системата по подразбиране се из-
ключва винаги, когато двигателят 
е включен, Start/Stop бутонът е в 
позиция ON.
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• Before activating the system
check if the conditions are pos-
sible to use the system.

• For your safety, always apply the
brake pedal except for when
driving.

1. Activate Smart Parking Assist
System

• Press the Smart Parking Assist
System button (the button indicator
will illuminate).

• The Parking Assist System will be
activated (the button indicator will
illuminate).
A warning sound will be heard if an
obstacle is detected.

• Press the Smart Parking Assist
System button again for more than
2 seconds to turn off the system.

• The Smart Parking Assist System
defaults to the OFF position when-
ever the Engine Start/Stop button
is turned on.

2. Select Exit Mode
• Select the mode by pressing the

Smart Parking Assist System but-
ton with the shift lever in P (Park)
or N (Neutral) and the brake pedal
depressed.

• The left side parallel mode is
selected automatically when the
Smart Parking Assist System is
activated.

• To select the right side parallel
mode, press the Smart Parking
Assist System button once more.

• If the button is pressed again, the
system will turn off.

NOTICE

OTL045068 OTLE045205OTLE045206
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2. Изберете режим Exit/Изход
• Изберете режима с натискане на 

бутона, скоростният лост на пози-
ция P (паркинг) или N (неутрална) и 
педалът на спирачката натиснат.

• Паралелният режим за лявата 
страна се избира автоматично, при 
активиране на системата.

• За да изберете паралелен режим 
за дясната страна, трябва да на-
тиснете бутона на системата още 
веднъж.

• Ако се натисне бутона отново, сис-
темата ще се изключи.
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3. Check Surroundings
The Smart Parking Assist System
checks the front and rear space to exit
the vehicle from the parking space.

• When checking surroundings, if
the front or rear vehicle (or
object) is too close, the system
may not work properly.

• The system may not operate
normally in the following condi-
tions:
(1) When the sensors are frozen
(2) When the sensors are dirty
(3) When it snows or rains heavily
(4) When a pillar or object is near

• When exiting the parking space
if an obstacle is detected that
may cause an accident, the sys-
tem may cancel.

• If the space is too small to exit
the system may cancel.

NOTICE

OTLE045207OTLE045208

• If Check Surroundings is com-
pleted, continue using the sys-
tem after checking the sur-
rounding area.

• The Exit Mode may be activated
unintentionally, when the shift
lever is in P (Park) or N (Neutral)
if the Smart Parking Assist
System button is pressed.

CAUTION
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3. Проверка на околното пространство
Системата проверява пространство-
то пред и зад автомобила, за да го из-
веде благополучно от паркомястото.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• При проверка на пространството, 

ако предната или задната страна на 
превозното средство (или обект) е 
твърде близо до друг обект, систе-
мата няма да работи правилно.

• Системата може да не работи нор-
мално при следните условия:

 (1) Когато сензорите са замръзнали
 (2) Когато сензорите са мръсни
 (3) Когато вали силен сняг или дъжд 
 (4) Когато в близост има стълб или 

друг предмет 
• При напускане на паркомястото, 

ако е открита пречка, която може 
да причини инцидент, системата 
може да се деактивира.

• Ако пространството е твърде 
малко, за да излезе автомобилът 
безпрепятствено, системата може 
отново да се деактивира.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Ако проверката на околното 

пространство е завършена, про-
дължавайте да използвате сис-
темата, след като отново сте се 
уверили, че няма обекти на пътя 
на автомобила. 

• Режимът Exit/Изход може да бъде 
активиран неволно при измества-
нето на лостa на позиция P (пар-
кинг) или N ( неутрална) ако бу-
тонът, активиращ системата, е 
натиснат.
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4. Steering wheel control
• The messages will appear if the

shift lever is in D (Drive) or R
(Reverse) according to the dis-
tance of the front and rear object
from the sensor.
The steering wheel will be con-
trolled automatically.

• The system will be cancelled if you
firmly hold the steering wheel while
it is controlled automatically.

• The system will be cancelled if vehi-
cle speed is over 7km/h (4.3mph).

To cancel the system while exiting:
Press the Parking Assist System or
Smart Parking Assist System button.

Do not put your hands between
the steering wheel while it is
being automatically controlled.

WARNING  

OTLE045131OTLE045130

OTLE045129

Always drive slowly with the
brake pedal applied.

CAUTION
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4. Управление на волана
• Ще се появи следното съобщение, 

ако скоростният лост е на позиция 
R или D спрямо дистанцията на 
предния и задния обект от сензора. 
Воланът ще бъде управляван авто-
матично.

• Системата ще се деактивира, ако 
здраво задържите волана, докато 
той се контролира автоматично.

• Системата ще се деактивира, ако 
превозното средство е със скорост 
над 7 км/ч (4.3 mph). 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не поставяйте ръцете си между волана, 
докато се контролира автоматично.

За да деактивирате системата, до-
като паркирате:
Натиснете бутона на системата SPAS 
или самата система.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги карайте бавно с крак на спи-
рачния педал.
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5. Exiting Complete
When assisting the driver exit the
parking space is completed the
above message will appear.
Turn the steering wheel to the direc-
tion you are leaving and  manually
control the steering wheel while leav-
ing the parking space.

• When leaving the parking space
turn the steering wheel as much
as you can to the direction you
are leaving, and then drive the
vehicle slowly by depressing the
vehicle.

• Always check the surrounding
before driving your vehicle if the
Parking Assist System warning
sound (distance from object is
within 30cm: continuous beep)
is heard for the object is close to
your vehicle.
If the vehicle gets too close to
the object, the warning will not
sound.

• The system will be cancelled for
safety reasons if the vehicle is
parked at a small space near a
wall.

Additional instructions 
(messages)

When the Smart Parking Assist
System is operating, a message may
appear regardless of the exiting order.
The messages will appear according
to the circumstances. Follow the
instructions provided while parking
your vehicle with the Smart Parking
Assist System.

NOTICE

OTLE045209

OTLE045203OTLE045202
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5. Излизане завършено
Когато асистирането на водача за 
напускане на паркомястото е завър-
шено, ще се появи следното съобще-
ние. Завъртете волана към посоката 
на излизане и ръчно го управлявайте, 
докато излизате от паркомястото.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• При напускане на паркомястото 

завъртете волана колкото можете 
към посоката, в която излизате, 
след което шофирайте бавно, на-
тискайки спирачния педал на авто-
мобила.

• Винаги оглеждайте пространство-
то около вас, ако предупредителни-
ят звук на системата за интели-
гентно паркиране звучи (разстоя-
нието от обекта е в рамките на 30 
см: продължителен звук).

 Това означава, че автомобилът е в 
близост до друг обект. Ако авто-
мобилът е твърде близо до друг 
обект, сигналът няма да звучи. 

• Системата ще бъде деактивирана 
от съображения за безопасност, ако 
превозното средство е паркирано в 
малко пространство и в близост до 
стена.

Допълнителни инструкции
(съобщения)
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5. Exiting Complete
When assisting the driver exit the
parking space is completed the
above message will appear.
Turn the steering wheel to the direc-
tion you are leaving and  manually
control the steering wheel while leav-
ing the parking space.

• When leaving the parking space
turn the steering wheel as much
as you can to the direction you
are leaving, and then drive the
vehicle slowly by depressing the
vehicle.

• Always check the surrounding
before driving your vehicle if the
Parking Assist System warning
sound (distance from object is
within 30cm: continuous beep)
is heard for the object is close to
your vehicle.
If the vehicle gets too close to
the object, the warning will not
sound.

• The system will be cancelled for
safety reasons if the vehicle is
parked at a small space near a
wall.

Additional instructions 
(messages)

When the Smart Parking Assist
System is operating, a message may
appear regardless of the exiting order.
The messages will appear according
to the circumstances. Follow the
instructions provided while parking
your vehicle with the Smart Parking
Assist System.

NOTICE

OTLE045209

OTLE045203OTLE045202
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Когато интелигентната система за 
паркиране функционира, може да се поя-
вят съобщения независимо от реда на 
напускане. Съобщенията се изписват 
според обстоятелствата. Следвайте 
инструкциите, предоставени ви по 
време на паркиране на автомобила с ин-
телигентната система за паркиране.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• При настъпване на следните 

обстоятелства системата ще 
бъде деактивирана. Паркирайте 
превозното средство ръчно.

 - Когато ABS (Антиблокираща спи-
рачна система) е активирана

 - Когато системите (за контрол на 
теглителната сила Traction Control 
System) / ESC Електронен контрол 
на стабилността) са изключени

• При настъпване на следните 
обстоятелства системата няма 
да се активира

 - Когато системите TCS / ESC са 
изключени

Неизправност в системата

3-151
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• In the below conditions the sys-
tem will be cancelled. Park your
vehicle manually.
- When the ABS (Anti-lock Brake

System)  is activated
- When the TCS (Traction Control

System) / ESC (Electronic Stability
Control) is turned off

• In the below condition the sys-
tem will not activate
- When the TCS/ESC is turned off

System malfunction

• If there is a problem with the sys-
tem, when the system is turned on,
the above message will appear.
Also, the indicator on the button
will not light up and a beep sound
will be heard 3 times.

• If there is a problem with only the
Smart Parking Assist System, the
Parking Assist System will operate
after 2 seconds.

If you notice any problem, we recom-
mend that the system be checked by
an authorized HYUNDAI dealer.

The system may not work properly
by providing incorrect messages
when the sensors are interfered by
other vehicle sensors and noise, or
it is on a road that interferes with
receiving signals.

Do not spray the sensors or its sur-
rounding area directly with a high
pressure washer. Shock applied
from high pressure water may
cause the device to not operate nor-
mally.

NOTICE

NOTICENOTICE

OTLE045204
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• Ако има проблем в системата, ко-
гато тя е включена, ще се появи 
следното съобщение. 

• Също така светлинният индикатор 
няма да светне и ще бъде възпро-
изведен трикратен звуков сигнал. 
Ако проблемът е само в системата 
SPAS, тя ще се активира след около 
2 секунди.

Aко забележите неизправност, ви съ-
ветваме да се обърнете към оторизи-
ран дилър на марката HYUNDAI.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Системата може да не функционира 
правилно и да изпраща нерелевантни 
съобщения, ако автомобилът се нами-
ра в близост до други сигнали, смуща-
ващи сенсорите на системата SPAS.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не пръскайте сензорите (или в бли-
зост до тях) директно с вода под 
високо налягане. Шокът от силната 
струя може да повреди устройството.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
За да избегнете повреда на проводни-
ците, които са залепени към вътреш-
ната повърхност на задното стъкло, 
никога не използвайте за почистване-
то му остри предмети или препарати 
за почистване на стъкла, съдържащи 
абразивни вещества.

i  Информация
Ако желаете да разскрежите и премахнете 
замъгляването на предното стъкло, отнесете 
се към частта „Разскрежаване и премахване 
на замъгляването на предното стъкло” по-на-
татък в този раздел.

Устройство (реотани)за 
разскрежаване на задното стъкло

3-152

Convenient features of your vehicle

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 but-
ton located in the center facia switch
panel. The indicator on the rear win-
dow defroster button 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.

NOTICE

i i
OTLE045169

OTLE045170

� Manual climate control system

� Automatic climate control system

• Type B

• Type B

• Type A

• Type A
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Когато двигателят работи, устрой-
ството (реотаните) за разскрежаване 
на задното стъкло подгрява стъклото 
за отстраняване на заскрежаването, 
замъгляването и тънкия слой лед от 
вътрешната и външната повърхност 
на задното стъкло. 

• Включването на устройството за 
разскрежаване на задното стъкло 
става с натискане на бутона за 
устройството за разскрежаване на 
задното стъкло, който е разположен 
на централния лицев панел с прев-
ключватели. Когато устройството 
за разскрежаване е включено (ON), 
светлинният индикатор в бутона 
за устройството за разскрежаване 
на задното стъкло свети.

• Изключването на устройството за 
разскрежаване става с повторно на-
тискане на бутона за устройство-
то за разскрежаване на задното 
стъкло.

i  Информация
Устройството за разскрежаване на задното 
стъкло се изключва автоматично след при-
близително 20 минути работа, или когато 
Start/Stop бутона е изключен. 

Разскрежаване на стъклата
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Устройства за разскрежаване на 
външните огледала за обратно 
виждане (ако е оборудвана такава 
функция)
Ако вашият автомобил е оборудван с 
устройства за разскрежаване на външ-
ните огледала за обратно виждане, 
те ще се включват всеки път, когато 
включвате устройството за разскре-
жаване на задното стъкло.

Устройство срещу обледяване на 
чистачките (ако е оборудвана такава 
функция) 
Ако вашият автомобил е оборудван 
с устройство срещу обледеняване на 
чистачките, то ще се включва всеки 
път, когато включвате устройството 
за разскрежаване на задното стъкло.
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Функции и възможности на вашия автомобил

КЛИМАТИЧНА УРЕДБА С РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ (ако е оборудвана такава функция)

▀ Тип А

▀ Тип Б

1. Бутон за управление на скорост-
та на вентилатора

2. Бутон за управление на темпера-
турата

3. Бутон за избиране на режима на 
работа

4. Бутон за разкрежаване на предно-
то стъкло

5.  Бутон за разкрежаване на задно-
то стъкло

6. Бутон за управление на режима за 
входящия въздушен поток 

7.  Бутон за климатизиране на въз-
духа в купето (ако е оборудвана 
такава функция)

3-154

Convenient features of your vehicle

MANUAL CLIMATE CONTROL SYSTEM (IF EQUIPPED)

OTLE045171/OTLE045172

1. Fan speed control knob

2. Temperature control knob

3. Mode selection buttons

4. Front windshield defroster button

5. Rear window defroster button

6. Air intake control button 

7. A/C (Air conditioning) button*

* : if equipped

� Type A

� Type B
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3-154

Convenient features of your vehicle

MANUAL CLIMATE CONTROL SYSTEM (IF EQUIPPED)

OTLE045171/OTLE045172

1. Fan speed control knob

2. Temperature control knob

3. Mode selection buttons

4. Front windshield defroster button

5. Rear window defroster button

6. Air intake control button 

7. A/C (Air conditioning) button*

* : if equipped

� Type A

� Type B
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Ф
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ож
ности на ваш

ия автом
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Отопляване и климатизиране на 
въздуха в купето
1. Запалете двигателя.
2.  Изберете желания от вас режим. 

За подобряване на ефективността 
на отопляването и охлаждането на 
въздуха в купето:

 - за отопляване: 

3-155

Convenient features of your vehicle

3

Heating and air conditioning
1. Start the engine.
2. Set the mode to the desired posi-

tion.
To improve 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
outside (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.

Mode selection

(if equipped)(if equipped)

� Type A

OTLE045173/OTLE045039

The mode selection button controls the direction of the air flow through the
ventilation system.
Air can be directed to the floor, dashboard outlets, or windshield.
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(ниво на крака-
та)

 - за охлаждане: 

3-155

Convenient features of your vehicle

3

Heating and air conditioning
1. Start the engine.
2. Set the mode to the desired posi-

tion.
To improve 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
outside (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.

Mode selection

(if equipped)(if equipped)

� Type A

OTLE045173/OTLE045039

The mode selection button controls the direction of the air flow through the
ventilation system.
Air can be directed to the floor, dashboard outlets, or windshield.
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 (ниво на лицето)
3. Поставете регулатора за темпера-

турата в желаното от вас положе-
ние.

4.  Поставете регулатора за входящия 
въздушен поток в положението 
„свеж външен въздух”.

5.  Поставете регулатора за скорост-
та (оборотите) на вентилатора в 
желаното от вас положение.

6.  Ако желаете охлаждане на въздуха, 
включете климатичната уредба (ако 
е оборудвана такава функция).

Избиране на режима за изходящия въздушен поток

3-155

Convenient features of your vehicle

3

Heating and air conditioning
1. Start the engine.
2. Set the mode to the desired posi-

tion.
To improve 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
outside (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.

Mode selection

(if equipped)(if equipped)

� Type A

OTLE045173/OTLE045039

The mode selection button controls the direction of the air flow through the
ventilation system.
Air can be directed to the floor, dashboard outlets, or windshield.
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Бутоните за избиране на режима за изходящия въздушен поток управляват 
разпределянето на въздушния поток посредством вентилационната система.
Можете да насочите въздушната струя към предното стъкло, пода или 
dashboard outlets. 3-155

Convenient features of your vehicle

3

Heating and air conditioning
1. Start the engine.
2. Set the mode to the desired posi-

tion.
To improve 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
outside (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.

Mode selection

(if equipped)(if equipped)

� Type A

OTLE045173/OTLE045039

The mode selection button controls the direction of the air flow through the
ventilation system.
Air can be directed to the floor, dashboard outlets, or windshield.
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Convenient features of your vehicle

3

Heating and air conditioning
1. Start the engine.
2. Set the mode to the desired posi-

tion.
To improve 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
outside (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.

Mode selection

(if equipped)(if equipped)

� Type A

OTLE045173/OTLE045039

The mode selection button controls the direction of the air flow through the
ventilation system.
Air can be directed to the floor, dashboard outlets, or windshield.
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Функции и възможности на вашия автомобил

3-156

Convenient features of your vehicle

Defrost-Level (A, D)

Most of the air flow is directed to the
windshield.

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.

Floor-Level (A, C, D, E, F)

Most of the air flow is directed to the
floor.

Also you may select 2~3 modes at
the same time.
- face ( ) + floor ( ) mode
- face ( ) + defrost ( ) mode
- floor ( ) + defrost ( ) mode
- face ( ) + floor ( ) + defrost

( ) mode

MAX A/C-Level (B, D, F) 
(if equipped)
To operate the MAX A/C, turn the
mode selection knob to extreme left.
Air flow is directed toward the upper
body and face.
In this mode, the air conditioning and
the recirculated air position will be
selected automatically.

Instrument panel vents 
The outlet vents can be opened or
closed separately using the thumb-
wheel.
Also, you can adjust the direction of
air delivery from these vents using
the vent control lever as shown.

OTLE045041 OTL045086
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Ниво разскрежаване (А, D)
По-голямата част от изходящия въз-
душен поток се насочва към предното 
стъкло.

3-156

Convenient features of your vehicle

Defrost-Level (A, D)

Most of the air flow is directed to the
windshield.

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.

Floor-Level (A, C, D, E, F)

Most of the air flow is directed to the
floor.

Also you may select 2~3 modes at
the same time.
- face ( ) + floor ( ) mode
- face ( ) + defrost ( ) mode
- floor ( ) + defrost ( ) mode
- face ( ) + floor ( ) + defrost

( ) mode

MAX A/C-Level (B, D, F) 
(if equipped)
To operate the MAX A/C, turn the
mode selection knob to extreme left.
Air flow is directed toward the upper
body and face.
In this mode, the air conditioning and
the recirculated air position will be
selected automatically.

Instrument panel vents 
The outlet vents can be opened or
closed separately using the thumb-
wheel.
Also, you can adjust the direction of
air delivery from these vents using
the vent control lever as shown.

OTLE045041 OTL045086
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Ниво на лицето (B, D, F)
Изходящият въздушен поток се насоч-
ва към горната част на тялото и към 
лицето. Допълнително всеки вентила-
ционен отвор може да се регулира, за да 
се променя посоката на въздуха, който 
излиза от вентилационния отвор.

3-156

Convenient features of your vehicle

Defrost-Level (A, D)

Most of the air flow is directed to the
windshield.

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.

Floor-Level (A, C, D, E, F)

Most of the air flow is directed to the
floor.

Also you may select 2~3 modes at
the same time.
- face ( ) + floor ( ) mode
- face ( ) + defrost ( ) mode
- floor ( ) + defrost ( ) mode
- face ( ) + floor ( ) + defrost

( ) mode

MAX A/C-Level (B, D, F) 
(if equipped)
To operate the MAX A/C, turn the
mode selection knob to extreme left.
Air flow is directed toward the upper
body and face.
In this mode, the air conditioning and
the recirculated air position will be
selected automatically.

Instrument panel vents 
The outlet vents can be opened or
closed separately using the thumb-
wheel.
Also, you can adjust the direction of
air delivery from these vents using
the vent control lever as shown.

OTLE045041 OTL045086
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Ниво на краката (A, C, D, E, F)
По-голямата част от изходящия въз-
душен поток се насочва към пода на ав-
томобила. Можете също да избирате 
едновременно два или три режима, за 
да получите желаното разпределение 
на изходящия въздушен поток.
- Към лицето (

3-156

Convenient features of your vehicle

Defrost-Level (A, D)

Most of the air flow is directed to the
windshield.

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.

Floor-Level (A, C, D, E, F)

Most of the air flow is directed to the
floor.

Also you may select 2~3 modes at
the same time.
- face ( ) + floor ( ) mode
- face ( ) + defrost ( ) mode
- floor ( ) + defrost ( ) mode
- face ( ) + floor ( ) + defrost

( ) mode

MAX A/C-Level (B, D, F) 
(if equipped)
To operate the MAX A/C, turn the
mode selection knob to extreme left.
Air flow is directed toward the upper
body and face.
In this mode, the air conditioning and
the recirculated air position will be
selected automatically.

Instrument panel vents 
The outlet vents can be opened or
closed separately using the thumb-
wheel.
Also, you can adjust the direction of
air delivery from these vents using
the vent control lever as shown.

OTLE045041 OTL045086
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) + към пода (

3-156

Convenient features of your vehicle

Defrost-Level (A, D)

Most of the air flow is directed to the
windshield.

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.

Floor-Level (A, C, D, E, F)

Most of the air flow is directed to the
floor.

Also you may select 2~3 modes at
the same time.
- face ( ) + floor ( ) mode
- face ( ) + defrost ( ) mode
- floor ( ) + defrost ( ) mode
- face ( ) + floor ( ) + defrost

( ) mode

MAX A/C-Level (B, D, F) 
(if equipped)
To operate the MAX A/C, turn the
mode selection knob to extreme left.
Air flow is directed toward the upper
body and face.
In this mode, the air conditioning and
the recirculated air position will be
selected automatically.

Instrument panel vents 
The outlet vents can be opened or
closed separately using the thumb-
wheel.
Also, you can adjust the direction of
air delivery from these vents using
the vent control lever as shown.

OTLE045041 OTL045086
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)
- Към лицето (

3-156

Convenient features of your vehicle

Defrost-Level (A, D)

Most of the air flow is directed to the
windshield.

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.

Floor-Level (A, C, D, E, F)

Most of the air flow is directed to the
floor.

Also you may select 2~3 modes at
the same time.
- face ( ) + floor ( ) mode
- face ( ) + defrost ( ) mode
- floor ( ) + defrost ( ) mode
- face ( ) + floor ( ) + defrost

( ) mode

MAX A/C-Level (B, D, F) 
(if equipped)
To operate the MAX A/C, turn the
mode selection knob to extreme left.
Air flow is directed toward the upper
body and face.
In this mode, the air conditioning and
the recirculated air position will be
selected automatically.

Instrument panel vents 
The outlet vents can be opened or
closed separately using the thumb-
wheel.
Also, you can adjust the direction of
air delivery from these vents using
the vent control lever as shown.

OTLE045041 OTL045086
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) + разскрежаване (

3-156

Convenient features of your vehicle

Defrost-Level (A, D)

Most of the air flow is directed to the
windshield.

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.

Floor-Level (A, C, D, E, F)

Most of the air flow is directed to the
floor.

Also you may select 2~3 modes at
the same time.
- face ( ) + floor ( ) mode
- face ( ) + defrost ( ) mode
- floor ( ) + defrost ( ) mode
- face ( ) + floor ( ) + defrost

( ) mode

MAX A/C-Level (B, D, F) 
(if equipped)
To operate the MAX A/C, turn the
mode selection knob to extreme left.
Air flow is directed toward the upper
body and face.
In this mode, the air conditioning and
the recirculated air position will be
selected automatically.

Instrument panel vents 
The outlet vents can be opened or
closed separately using the thumb-
wheel.
Also, you can adjust the direction of
air delivery from these vents using
the vent control lever as shown.

OTLE045041 OTL045086
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)
- Към пода (
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Convenient features of your vehicle

Defrost-Level (A, D)

Most of the air flow is directed to the
windshield.

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.

Floor-Level (A, C, D, E, F)

Most of the air flow is directed to the
floor.

Also you may select 2~3 modes at
the same time.
- face ( ) + floor ( ) mode
- face ( ) + defrost ( ) mode
- floor ( ) + defrost ( ) mode
- face ( ) + floor ( ) + defrost

( ) mode

MAX A/C-Level (B, D, F) 
(if equipped)
To operate the MAX A/C, turn the
mode selection knob to extreme left.
Air flow is directed toward the upper
body and face.
In this mode, the air conditioning and
the recirculated air position will be
selected automatically.

Instrument panel vents 
The outlet vents can be opened or
closed separately using the thumb-
wheel.
Also, you can adjust the direction of
air delivery from these vents using
the vent control lever as shown.

OTLE045041 OTL045086
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) + разскрежаване (

3-156

Convenient features of your vehicle

Defrost-Level (A, D)

Most of the air flow is directed to the
windshield.

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.

Floor-Level (A, C, D, E, F)

Most of the air flow is directed to the
floor.

Also you may select 2~3 modes at
the same time.
- face ( ) + floor ( ) mode
- face ( ) + defrost ( ) mode
- floor ( ) + defrost ( ) mode
- face ( ) + floor ( ) + defrost

( ) mode

MAX A/C-Level (B, D, F) 
(if equipped)
To operate the MAX A/C, turn the
mode selection knob to extreme left.
Air flow is directed toward the upper
body and face.
In this mode, the air conditioning and
the recirculated air position will be
selected automatically.

Instrument panel vents 
The outlet vents can be opened or
closed separately using the thumb-
wheel.
Also, you can adjust the direction of
air delivery from these vents using
the vent control lever as shown.

OTLE045041 OTL045086
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)
- Към лицето (

3-156

Convenient features of your vehicle

Defrost-Level (A, D)

Most of the air flow is directed to the
windshield.

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.

Floor-Level (A, C, D, E, F)

Most of the air flow is directed to the
floor.

Also you may select 2~3 modes at
the same time.
- face ( ) + floor ( ) mode
- face ( ) + defrost ( ) mode
- floor ( ) + defrost ( ) mode
- face ( ) + floor ( ) + defrost

( ) mode

MAX A/C-Level (B, D, F) 
(if equipped)
To operate the MAX A/C, turn the
mode selection knob to extreme left.
Air flow is directed toward the upper
body and face.
In this mode, the air conditioning and
the recirculated air position will be
selected automatically.

Instrument panel vents 
The outlet vents can be opened or
closed separately using the thumb-
wheel.
Also, you can adjust the direction of
air delivery from these vents using
the vent control lever as shown.

OTLE045041 OTL045086

TLe Eng 3b(109~).qxp  2015-05-26  ¿  11:35  Page 156

) + към пода (

3-156

Convenient features of your vehicle

Defrost-Level (A, D)

Most of the air flow is directed to the
windshield.

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.

Floor-Level (A, C, D, E, F)

Most of the air flow is directed to the
floor.

Also you may select 2~3 modes at
the same time.
- face ( ) + floor ( ) mode
- face ( ) + defrost ( ) mode
- floor ( ) + defrost ( ) mode
- face ( ) + floor ( ) + defrost

( ) mode

MAX A/C-Level (B, D, F) 
(if equipped)
To operate the MAX A/C, turn the
mode selection knob to extreme left.
Air flow is directed toward the upper
body and face.
In this mode, the air conditioning and
the recirculated air position will be
selected automatically.

Instrument panel vents 
The outlet vents can be opened or
closed separately using the thumb-
wheel.
Also, you can adjust the direction of
air delivery from these vents using
the vent control lever as shown.

OTLE045041 OTL045086

TLe Eng 3b(109~).qxp  2015-05-26  ¿  11:35  Page 156

) +
разскрежаване (

3-156

Convenient features of your vehicle

Defrost-Level (A, D)

Most of the air flow is directed to the
windshield.

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.

Floor-Level (A, C, D, E, F)

Most of the air flow is directed to the
floor.

Also you may select 2~3 modes at
the same time.
- face ( ) + floor ( ) mode
- face ( ) + defrost ( ) mode
- floor ( ) + defrost ( ) mode
- face ( ) + floor ( ) + defrost

( ) mode

MAX A/C-Level (B, D, F) 
(if equipped)
To operate the MAX A/C, turn the
mode selection knob to extreme left.
Air flow is directed toward the upper
body and face.
In this mode, the air conditioning and
the recirculated air position will be
selected automatically.

Instrument panel vents 
The outlet vents can be opened or
closed separately using the thumb-
wheel.
Also, you can adjust the direction of
air delivery from these vents using
the vent control lever as shown.

OTLE045041 OTL045086

TLe Eng 3b(109~).qxp  2015-05-26  ¿  11:35  Page 156

)

3-156

Convenient features of your vehicle

Defrost-Level (A, D)

Most of the air flow is directed to the
windshield.

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.

Floor-Level (A, C, D, E, F)

Most of the air flow is directed to the
floor.

Also you may select 2~3 modes at
the same time.
- face ( ) + floor ( ) mode
- face ( ) + defrost ( ) mode
- floor ( ) + defrost ( ) mode
- face ( ) + floor ( ) + defrost

( ) mode

MAX A/C-Level (B, D, F) 
(if equipped)
To operate the MAX A/C, turn the
mode selection knob to extreme left.
Air flow is directed toward the upper
body and face.
In this mode, the air conditioning and
the recirculated air position will be
selected automatically.

Instrument panel vents 
The outlet vents can be opened or
closed separately using the thumb-
wheel.
Also, you can adjust the direction of
air delivery from these vents using
the vent control lever as shown.
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Максимално действие на климатичната 
уредба (MAX A/C-Level (B, D,F)  
(ако е оборудвана такава функция)
За да включите режима MAX A/C (мак-
симално действие на климатичната 
уредба), завъртете копчето макси-
мално на дясно. Изходящият въздушен 
поток се насочва към горната част на 
тялото и към лицето. При този режим 
на работа се извършва автоматично 
избиране на включване на климатична-
та уредба. 
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Convenient features of your vehicle

Defrost-Level (A, D)

Most of the air flow is directed to the
windshield.

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.

Floor-Level (A, C, D, E, F)

Most of the air flow is directed to the
floor.

Also you may select 2~3 modes at
the same time.
- face ( ) + floor ( ) mode
- face ( ) + defrost ( ) mode
- floor ( ) + defrost ( ) mode
- face ( ) + floor ( ) + defrost

( ) mode

MAX A/C-Level (B, D, F) 
(if equipped)
To operate the MAX A/C, turn the
mode selection knob to extreme left.
Air flow is directed toward the upper
body and face.
In this mode, the air conditioning and
the recirculated air position will be
selected automatically.

Instrument panel vents 
The outlet vents can be opened or
closed separately using the thumb-
wheel.
Also, you can adjust the direction of
air delivery from these vents using
the vent control lever as shown.
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Вентилационни отвори на арматурното 
табло
Вентилационните отвори могат да 
се отварят или затварят поотдел-
но, като използвате предвиденото за 
целта регулиращо колелце. Освен това 
можете да настройвате посоката на 
изходящия въздушен поток, излизащ 
от тези вентилационни отвори, като 
използвате ръчката за управление на 
вентилационния отвор така, както е 
показано на фигурата по-горе.
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Управление на температурата (ако е 
оборудвана такава функция)

3-157

Convenient features of your vehicle

3

Temperature control (if equipped)

The temperature control knob allows
you to control the temperature of the
air flowing from the ventilation system.
To change the air temperature in the
passenger compartment, turn the
knob to the right position for warm and
hot air or left position for cooler air.

Air intake control 

This is used to select outside (fresh)
air position or recirculated air position.
To change the air intake control posi-
tion, press the control button.

Recirculated air position 
With the recirculated air
position selected, air from
the passenger compart-
ment will be drawn
through the heating sys-
tem 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.
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OTLE045179

OTLE045212

� Type A

� Type B � Type A

� Type B

TLe Eng 3b(109~).qxp  2015-05-26  ¿  11:35  Page 157

Копчето за управление на температу-
рата ви позволява да регулирате тем-
пературата на изходящия въздушен 
поток от вентилационната система. 
Ако желаете да промените темпера-
турата на въздуха в пътническото 
купе, трябва да завъртите копчето 
надясно - за затопляне и издухване на 
затоплен въздух, или наляво - за издух-
ване на охладен въздух.

Управление на режима за входящия 
въздушен поток

3-157
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3

Temperature control (if equipped)

The temperature control knob allows
you to control the temperature of the
air flowing from the ventilation system.
To change the air temperature in the
passenger compartment, turn the
knob to the right position for warm and
hot air or left position for cooler air.

Air intake control 

This is used to select outside (fresh)
air position or recirculated air position.
To change the air intake control posi-
tion, press the control button.

Recirculated air position 
With the recirculated air
position selected, air from
the passenger compart-
ment will be drawn
through the heating sys-
tem 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.
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Управлението на режима за входящия въз-
душен поток се използва за избиране на 
положението „свеж външен въздух” или 
положението „затворена циркулация”. 
Смяната на положението за режима се 
извършва чрез натискане на бутона.

Положение „затворена 
циркулация”
Когато е избрано положе-
нието „затворена цир-

кулация”, въздухът от пътническото 
купе се прекарва през отоплителната 
система и се подгрява или охлажда в 
съответствие с избраната функция.

Положение „свеж външен 
въздух”
Когато е избрано поло-
жението „свеж външен 
въздух”, въздухът за вен-
тилационната система 
се взема отвън и се под-
грява или охлажда в съот-
ветствие с избраната 

функция. Входящият въздушен поток 
става с последователно натискане на 
управляващия бутон.
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Temperature control (if equipped)

The temperature control knob allows
you to control the temperature of the
air flowing from the ventilation system.
To change the air temperature in the
passenger compartment, turn the
knob to the right position for warm and
hot air or left position for cooler air.

Air intake control 

This is used to select outside (fresh)
air position or recirculated air position.
To change the air intake control posi-
tion, press the control button.

Recirculated air position 
With the recirculated air
position selected, air from
the passenger compart-
ment will be drawn
through the heating sys-
tem 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.
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3-157

Convenient features of your vehicle

3

Temperature control (if equipped)

The temperature control knob allows
you to control the temperature of the
air flowing from the ventilation system.
To change the air temperature in the
passenger compartment, turn the
knob to the right position for warm and
hot air or left position for cooler air.

Air intake control 

This is used to select outside (fresh)
air position or recirculated air position.
To change the air intake control posi-
tion, press the control button.

Recirculated air position 
With the recirculated air
position selected, air from
the passenger compart-
ment will be drawn
through the heating sys-
tem 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.
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Функции и възможности на вашия автомобил

i  Информация
Продължителното използване на отопля-
ване на въздуха в купето в положението 
„затворена циркулация” (без да сте избрали 
положението за климатизиране на въздуха) 
може да доведе до замъгляване на предното 
и на страничните стъкла и въздухът вътре в 
пътническото купе може да не се усеща свеж.
В допълнение, продължителното използване 
на климатизирането на въздуха в купето при 
избрано положение „затворена циркулация” 
за входящия въздушен поток ще доведе до 
прекалено изсушаване на въздуха в пътни-
ческото купе.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Продължителното използване на 

климатичната уредба в положе-
нието „затворена циркулация” 
може да доведе до повишаване на 
влажността вътре в автомобила, 
при което стъклата може да се за-
мъглят и видимостта да се влоши.

•  Никога не спете в автомобила 
при включена климатична уредба 
или система за отопляване. В про-
тивен случай може да се стигне 
до тежко увреждане или смърт 
вследствие на спадане на нивото 
на кислорода във въздуха и/или спа-
дане на телесната температура.

•  Продължителното използване на 
климатичната уредба в положение-
то „затворена циркулация” може 
да причини дрямка или сънливост 
и да доведе до загуба на контрол 
върху управлението на автомо-
била. По време на движение на ав-
томобила за режима за входящия 
въздушен поток избирайте колко-
то се може по-често положението 
„свеж външен въздух”.
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Convenient features of your vehicle

Information 
It should be noted that prolonged
operation of the heater in the recircu-
lated air position (without air condi-
tioning selected) will cause fogging of
the windshield and side windows and
the air within the passenger compart-
ment will 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. 

Fan speed control

The ignition switch must be in the ON
position for fan operation.
The fan speed control knob allows
you to control the fan speed of the air
flowing from the ventilation system.
To change the fan speed, turn the
knob to the right for higher speed or
left for lower speed.

i

• Continuous operation of the
climate control system in the
recirculated air position may
allow humidity to increase
inside the vehicle which may
fog the glass and obscure vis-
ibility.

• Do not sleep in a vehicle with
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.

• Continuous operation of the
climate control system in the
recirculated air position can
cause drowsiness or sleepi-
ness, and loss of vehicle con-
trol. Set the air intake control
to the outside (fresh) air posi-
tion as much as possible
while driving.

WARNING  

OTLE045210
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Управление на скоростта 
(оборотите) на вентилатора
За да работи вентилаторът, прев-
ключвателят за запалването трябва 
да бъде поставен във включеното 
положение (ОN). Копчето за управле-
ние на скоростта на вентилатора 
ви позволява да управлявате дебита 
на въздуха, който се изпуска от вен-
тилационната система. Промяната 
на скоростта на вентилатора става 
със завъртане на копчето надясно - 
за по-голяма скорост, или наляво – за 
по-малка скорост.
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Convenient features of your vehicle

3

To turn off the fan
To turn off the fan, turn the fan speed
control knob to the "0" position.

Operating the fan speed when the
ignition switch is in the ON posi-
tion could cause the battery to dis-
charge. Operate the fan speed
when the engine is running.

Air conditioning (A/C) 
(if equipped)

Press the A/C button to turn the air
conditioning system on (indicator
light will illuminate). Press the button
again to turn the air conditioning sys-
tem off.

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 (if
equipped) on.

If the windshield fogs up, set the mode
to the or position.

NOTICE

OTLE045211
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Изключване на вентилатора
Поставянето на копчето за управле-
ние на скоростта на вентилатора в 
положението „0” води до изключване 
на вентилатора.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Регулиране на скоростта на венти-
латора, когато превключвателят за 
запалването е на позиция ON (включе-
но), може да изтощи акумулаторната 
батерия. Винаги регулирайте ско-
ростта на вентилатора при работещ 
двигател.

Климатизиране на въздуха в купето 
(ако е оборудвана такава функция)
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Convenient features of your vehicle

3

To turn off the fan
To turn off the fan, turn the fan speed
control knob to the "0" position.

Operating the fan speed when the
ignition switch is in the ON posi-
tion could cause the battery to dis-
charge. Operate the fan speed
when the engine is running.

Air conditioning (A/C) 
(if equipped)

Press the A/C button to turn the air
conditioning system on (indicator
light will illuminate). Press the button
again to turn the air conditioning sys-
tem off.

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 (if
equipped) on.

If the windshield fogs up, set the mode
to the or position.

NOTICE
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Включването на климатичната уредба става 
с натискане на бутона А/С (светлинният 
индикатор ще светне). Ако искате да из-
ключите климатичната уредба, трябва да 
натиснете същия бутон отново.

Начин на работа на климатичната 
уредба
Вентилация (проветряване)
1. Поставете режима на работа за изхо-

дящия въздушен поток в положение-
то 
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3

To turn off the fan
To turn off the fan, turn the fan speed
control knob to the "0" position.

Operating the fan speed when the
ignition switch is in the ON posi-
tion could cause the battery to dis-
charge. Operate the fan speed
when the engine is running.

Air conditioning (A/C) 
(if equipped)

Press the A/C button to turn the air
conditioning system on (indicator
light will illuminate). Press the button
again to turn the air conditioning sys-
tem off.

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 (if
equipped) on.

If the windshield fogs up, set the mode
to the or position.

NOTICE
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 (ниво на лицето).
2. Поставете управлението за режима на 

входящия въздушен поток в положе-
нието „свеж външен въздух”.

3. Поставете регулатора за температу-
рата в желаното от вас положение.

4. Поставете регулатора за скоростта 
на вентилатора в желаното от вас 
положение.

Отопляване
1. Поставете режима за изходящия 

въздушен поток в положението 
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3

To turn off the fan
To turn off the fan, turn the fan speed
control knob to the "0" position.

Operating the fan speed when the
ignition switch is in the ON posi-
tion could cause the battery to dis-
charge. Operate the fan speed
when the engine is running.

Air conditioning (A/C) 
(if equipped)

Press the A/C button to turn the air
conditioning system on (indicator
light will illuminate). Press the button
again to turn the air conditioning sys-
tem off.

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 (if
equipped) on.

If the windshield fogs up, set the mode
to the or position.

NOTICE
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(ниво на краката).
2. Поставете регулатора за режима за 

входящия въздушен поток в положе-
нието „свеж външен въздух”

3.  Поставете регулатора за темпера-
турата в желаното от вас положение.

4.  Поставете регулатора за скоростта 
на вентилатора в желаното от вас 
положение.

5.  Ако желаете отопляване с подсуша-
ване на въздуха, включете климатич-
ната уредба (ако е оборудвана такава 
функция).

 Ако предното стъкло се замъгли, за-
дайте режим за изходящия въздушен 
поток в положението 
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To turn off the fan
To turn off the fan, turn the fan speed
control knob to the "0" position.

Operating the fan speed when the
ignition switch is in the ON posi-
tion could cause the battery to dis-
charge. Operate the fan speed
when the engine is running.

Air conditioning (A/C) 
(if equipped)

Press the A/C button to turn the air
conditioning system on (indicator
light will illuminate). Press the button
again to turn the air conditioning sys-
tem off.

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 (if
equipped) on.

If the windshield fogs up, set the mode
to the or position.

NOTICE
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 (ниво на 
краката) или в положението 
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Convenient features of your vehicle

3

To turn off the fan
To turn off the fan, turn the fan speed
control knob to the "0" position.

Operating the fan speed when the
ignition switch is in the ON posi-
tion could cause the battery to dis-
charge. Operate the fan speed
when the engine is running.

Air conditioning (A/C) 
(if equipped)

Press the A/C button to turn the air
conditioning system on (indicator
light will illuminate). Press the button
again to turn the air conditioning sys-
tem off.

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 (if
equipped) on.

If the windshield fogs up, set the mode
to the or position.

NOTICE
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 (раз-
скрежаване).
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Съвети за работата с вентилационната 
система/ с климатичната уредба
• За да се предпазите от проникване 

в купето на автомобила на прах 
или неприятни изпарения отвън 
посредством вентилационната сис-
тема, временно може да поставите 
регулатора за режима за входящия 
въздушен поток в положението „за-
творена циркулация”.

 Не забравяйте обаче да върнете 
управлението в положението „свеж 
външен въздух” веднага след като 
неблагоприятната зона бъде отми-
ната, за да поддържате навлизане на 
свеж външен въздух в автомобила. 
Това ще помогне на шофьора да 
поддържа повишено внимание и да 
се чувства комфортно.

• Въздухът в системата за отоп-
ляване/охлаждане се поема през 
жалузите, които са разположени 
непосредствено пред предното 
стъкло. Трябва да полагате грижи 
тези отвори да не бъдат блокира-
ни от опадали листа, сняг, лед или 
други препятствия.

• За да избегнете замъгляване на въ-
трешната повърхност на предното 

стъкло, поставете регулатора за 
режима за входящия въздушен по-
ток в положението „свеж външен 
въздух” и скоростта на вентила-
тора в желаното от вас положение, 
след това включете климатичната 
уредба и настройте регулатора за 
тем-пературата за желаната от 
вас температура.

Климатизиране на въздуха в купето 
(ако е оборудвана такава функция)
Всички климатични уредби на компани-
ята HYUNDAI са заредени с екологосъ-
образния хладилен агент R-134a или 
R-1234yf, който не уврежда озоновия 
слой на атмосферата.
1. Запалете двигателя. Натиснете бу-

тона за климатизиране на въздуха 
в купето.

2. Задайте режим за изходящия възду-
шен поток в положението (ниво на 
лицето).

3. Поставете регулатора за режима 
за входящия въздушен поток в по-
ложението „свеж външен въздух” 
или в положението „затворена 
циркулация”.

4. Настройте регулатора за скорост-
та на вентилатора и регулатора за 
температурата за поддържане на 
максимален комфорт.

i  Информация
Вашият автомобил е снабден с хладилен агент 
R -134a или R- 1234yf в зависимост от законо-
вите изисквания във вашата страна по време 
на производството на автомобила. Можете 
да разберете с кой хладилен агент е снабден 
вашия автомобил чрез етикета, намиращ се 
от вътрешната страна на предния капак на 
автомобила. Отнесете се към раздел 8 „Мес-
тоположение на етикета на хладилния агент“.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Охладителната система трябва да 

бъде обслужвана единствено и само 
от обучени и сертифицирани тех-
ници, за да се осигури правилното и 
безопасно й функциониране. 

• Изпарителят на климатика не 
трябва да бъде поправян или за-
менян с вече използван такъв от 
друго превозно средство и новият 
изпарител MAC следва да отговаря 
на стандарта SAE J2842.
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i  Информация
• Когато използвате климатичната уредба, 

трябва непрекъснато да следите термоме-
търа за температурата на охлаждащата 
двигателя течност, когато изкачвате на-
клони, или при претоварен трафик, когато 
външната температура е висока. Работата 
на климатичната уредба може да доведе 
до прегряване на двигателя. Ако индика-
торът за температурата на охлаждащата 
двигателя течност покаже прегряване 
на двигателя, продължете да използвате 
вентилатора на климатичната уредба, но 
изключете самата климатична уредба.

• Когато отваряте стъклата на прозорците 
при влажно време, работата на климатич-
ната уредба може да доведе до появата на 
малки водни капчици вътре в автомобила. 
Тъй като голямото количество малки во-
дни капчици може да доведе до повреда на 
електрическото оборудване, климатичната 
уредба в такива случаи трябва да се използ-
ва само при затворени прозорци на купето.

Съвети за работата с климатичната уредба
• Ако автомобилът е бил паркиран в 

горещо време на директна слънче-
ва светлина, трябва да отворите 
стъклата на прозорците за кратък 
период от време, за да позволите на 
нагорещения въздух вътре в купето 
да излезе навън.

• За да се намали влагата по вътреш-
ната повърхност на стъклата при 
дъждовно или влажно време, можете 
да намалите влажността вътре в 
автомобила чрез включване на кли-
матичната уредба.

• По време на работата на клима-
тичната уредба от време на време, 
при включване и изключване на ком-
пресора на климатичната уредба, 
може да забележите лека промяна 
на оборотите на двигателя. Това 
са нормални характеристики на 
работата на системата.

• За поддържане на максимално високо 
качество на работа на климатична-
та уредба, трябва да я включвате 
всеки месец да работи само по ня-
колко минути.

• Когато използвате климатичната 

уредба, може да забележите про-
капване (или даже струйка) на чиста 
вода на земята под автомобила, от-
към страната на предния пътник. 
Това е нормална характеристика на 
работата на климатичната уредба.

• Работата на климатичната уредба 
в положението „затворена циркула-
ция” осигурява максимално охлажда-
не. Продължителната работа обаче 
в този режим може да доведе до 
усещане за въздуха в купето като 
„застоял”.

• По време на операцията „охлажда-
не” понякога може да забележите 
излизане на мъгла вследствие на 
бързото охлаждане и навлизането 
на влажен въздух. Това е нормална 
характеристика на работата на 
системата.
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Поддръжка на климатичната 
система
Въздушен филтър на климатичната
Уредба (ако е оборудвана такава 
функция)
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System maintenance
Climate control air filter 

The climate control air filter installed
behind the glove box filters the dust
or other pollutants that come into the
vehicle from the outside through the
heating and air conditioning system.
If dust or other pollutants accumulate
in the filter over a period of time, the
air flow from the air vents may
decrease, resulting in moisture accu-
mulation on the inside of the wind-
shield even when the outside (fresh)
air position is selected. If this hap-
pens, we recommend that the cli-
mate control air filter be replaced by
an authorized HYUNDAI dealer.

Information 
• Replace the filter according to the

Maintenance Schedule.
If the car is being driven in severe
conditions such as dusty, rough
roads, more frequent climate con-
trol air filter inspections and
changes are required.

• When the air flow rate suddenly
decreases, we recommend that the
system be checked by an authorized
HYUNDAI dealer.

It is important that the correct
type and amount of oil and refrig-
erant is used. Otherwise, damage
to the compressor and abnormal
system operation may occur.

NOTICE

i

Convenient features of your vehicle

1LDA5047

Outside air

Recirculated
air

Climate control
air filter

Blower

Evaporator
core

Heater core

We recommend that the air con-
ditioning system be serviced by
an authorized HYUNDAI dealer.
Improper service may cause
serious injury to the person per-
forming the service.

WARNING  
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Въздушният филтър на климатичната 
уредба, който е монтиран под жабката, 
пречиства въздуха, който се поема от-
вън и вкарва в автомобила, от прах или 
други замърсители, и след това този 
въздух преминава през системата за 
отопляване или климатизиране. Ако след 
известен период от време във филтъра 
се насъберат прах или други замърсите-
ли, дебитът на въздушния поток от вен-
тилационните отвори може да намалее, 
което се изразява като поява на влага 
по вътрешната повърхност на пред-

ното стъкло, даже когато сте избрали 
положението „свеж външен въздух”. Ако 
това се случи при вашия автомобил, 
изискайте смяна на въздушния филтър 
на климатичната уредба от оторизиран 
дилър на компанията HYUNDAI. 

i  Информация
• Сменяйте филтъра в съответствие с графи-

ка за сервизното обслужване. Ако автомо-
билът се кара при силно неблагоприятни 
условия, например по прашни и неравни 
пътища, се налага да извършвате по-чести 
проверки и смени на въздушния филтър за 
климатичната уредба.

• Когато дебитът на въздушния поток нама-
лее рязко, климатичната уредба трябва да 
се провери от оторизиран дилър на компа-
нията HYUNDAI. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Когато се извършва сервизно обслуж-
ване на климатичната уредба, много е 
важно да се използват правилните ти-
пове и количества смазочни вещества 
и хладилни агенти. В противен случай 
компресорът може да се повреди и ра-
ботата на климатичната уредба може 
да се влоши.

 ВНИМАНИЕ
Сервизното обслужване на климатич-
ната уредба трябва да се извършва 
от оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI. Неправилното сервизно обслуж-
ване може да причини тежко нараняване 
на лицето, което извършва сервизното 
обслужване.



3-163

3

Ф
ункции и възм

ож
ности на ваш

ия автом
обил

Етикет

3-163

Convenient features of your vehicle

Air conditioning refrigerant
label

The actual Air Conditioning refriger-
ant label in the vehicle may differ
from the illustration.

Each symbols and specification on
air conditioning refrigerant label
means as below:

1. Classification of refrigerant
2. Amount of refrigerant
3. Classification of Compressor lubri-

cant

You can find out which air conditioning
refrigerant is applied to your vehicle on
the label located inside of the hood.
Refer to chapter 8 for the location of
the air conditioning refrigerant label.

Checking the amount of air con-
ditioner refrigerant and com-
pressor lubricant
When the amount of refrigerant is
low, the performance of the air con-
ditioning is reduced. Overfilling also
has a bad influence on the air condi-
tioning system.
Therefore, if abnormal operation is
found, we recommend that the sys-
tem be inspected by an authorized
HYUNDAI dealer.

3

Vehicles equipped with R-134a

Because the refriger-
ant is at very high
pressure, the air condi-
tioning system should

only be serviced by trained and
certified technicians. It is impor-
tant that the correct type and
amount of oil and refrigerant is
used.
Otherwise, it may cause damage
to the vehicle and personal injury.

WARNING  

ODH044365R

ODH043366

� Example

• Type B

• Type A
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Действителният етикет на хладил-
ния агент може да се различава от 
показания. 

Всеки символ и спецификация на ети-
кета има следното значение:
1.  Класификация хладилен агент
2.  Количество хладилен агент
3.  Класификация на лубриканта на ком-

пресора
Можете да разберете с кой хладилен 
агент е снабден вашият автомобил 
чрез етикета, намиращ се от въ-
трешната страна на предния капак на 
автомобила. 
Отнесете се към раздел 8 „Местополо-
жение на етикета на хладилния агент“

Проверка на количеството на хладил-
ния агент на климатичната уредба и 
на смазването на компресора
Когато количеството на хладилния 
агент е понижено, качеството на ра-
бота на климатичната уредба се вло-
шава. Препълването на климатичната 
уредба с хладилен агент също оказва 
отрицателно влияние на работата на 
климатичната уредба. По тази причи-
на, ако забележите необичайна работа 
на климатичната уредба, изискайте 
нейната проверка от оторизиран ди-
лър на компанията HYUNDAI. 

 ВНИМАНИЕ
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Convenient features of your vehicle

Air conditioning refrigerant
label

The actual Air Conditioning refriger-
ant label in the vehicle may differ
from the illustration.

Each symbols and specification on
air conditioning refrigerant label
means as below:

1. Classification of refrigerant
2. Amount of refrigerant
3. Classification of Compressor lubri-
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You can find out which air conditioning
refrigerant is applied to your vehicle on
the label located inside of the hood.
Refer to chapter 8 for the location of
the air conditioning refrigerant label.

Checking the amount of air con-
ditioner refrigerant and com-
pressor lubricant
When the amount of refrigerant is
low, the performance of the air con-
ditioning is reduced. Overfilling also
has a bad influence on the air condi-
tioning system.
Therefore, if abnormal operation is
found, we recommend that the sys-
tem be inspected by an authorized
HYUNDAI dealer.

3

Vehicles equipped with R-134a

Because the refriger-
ant is at very high
pressure, the air condi-
tioning system should

only be serviced by trained and
certified technicians. It is impor-
tant that the correct type and
amount of oil and refrigerant is
used.
Otherwise, it may cause damage
to the vehicle and personal injury.

WARNING  

ODH044365R

ODH043366

� Example

• Type B

• Type A
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Климатичната система на 
автомобили с хладилен аг-
ент R-134a трябва да бъде 
сервизирана от обучени и 
сертифицирани техници, 

тъй като агентът е под голямо налягане. 
Важно е да се използва правилното коли-
чество и вид, както масло (за компресо-
ра), така и агент. В противен случай ав-
томобилът може да се повреди и да се 
стигне до инцидент, с последващо нара-
няване.
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 ВНИМАНИЕ
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Convenient features of your vehicle

We recommend the air conditioning
system be serviced by an authorized
HYUNDAI dealer.

Vehicles equipped with R-1234yf

Because the refriger-
ant is mildly inflamma-
ble at very high pres-
sure, the air condition-
ing system should only
be serviced by trained
and certified techni-
cians. It is important

that the correct type and amount
of oil and refrigerant is used.
Otherwise, it may cause dam-
age to the vehicle and personal
injury.

WARNING
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Климатичната система на 
автомобили с хладилен агент 
R-1234yf трябва да бъде серви-
зирана от обучени и сертифи-
цирани техници, тъй като 
агентът е запалим под голямо 
налягане. Важно е да се използ-
ва правилното количество и 

вид, както масло (за компресора), така и 
агент. В противен случай автомобилът 
може да се повреди и да се стигне до ин-
цидент, с последващо нараняване.

Препоръчваме климатичната система 
да се поддържа от оторизиран дилър на 
марката HYUNDAI.
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▀ Тип А

▀ Тип Б

1. Бутон за управление на температу-
рата от страната на шофьора

2. Бутон за управление на темпера-
турата от страната на предния 
пътник

3. Бу т о н  AU T O  ( а в т о м а т и ч н о 
действие)

4. Бутон SINC
5. Бутон за изключване (OFF) 
6. Бутон за климатизиране на въздуха*
7. Бутон за управление на скоростта 

на вентилатора
8. Бутон за избор на режим
9. Бутон за разскрежаване на предното 

стъкло
10. Бутон за разскрежаване на задното 

стъкло
11.Бутон за избиране на режима за из-

ходящия въздушен поток
12. Информационен екран за климатич-

ната уредба

КЛИМАТИЧНА УРЕДБА С АВТОМАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ (ако е оборудвана такава функция)
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Convenient features of your vehicle

3

AUTOMATIC CLIMATE CONTROL SYSTEM (IF EQUIPPED)

OTLE045213/OTLE045214

1. Driver’s temperature control knob

2. Passenger’s temperature control knob

3. AUTO (automatic control) button

4. SYNC button 

5. OFF button

6. Air conditioning button

7. Fan speed control button

8. Mode selection button

9. Front windshield defrost button

10. Rear window defrost button

11. Air intake control button

12. Climate control information screen

� Type A

� Type B
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Convenient features of your vehicle

3

AUTOMATIC CLIMATE CONTROL SYSTEM (IF EQUIPPED)

OTLE045213/OTLE045214

1. Driver’s temperature control knob

2. Passenger’s temperature control knob

3. AUTO (automatic control) button

4. SYNC button 

5. OFF button

6. Air conditioning button

7. Fan speed control button

8. Mode selection button

9. Front windshield defrost button

10. Rear window defrost button

11. Air intake control button

12. Climate control information screen

� Type A

� Type B
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Автоматично отопляване и 
климатизиране на въздуха
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Convenient features of your vehicle

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

OTLE045287

OTL045287R
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1. Натиснете бутона AUTO (автома-
тично действие). 

Със задаването на температурата 
режимите за изходящия въздушен 
поток, скоростта на вентилатора, 
режимът за входящия въздушен поток 
и климатизирането на въздуха ще се 
управляват автоматично.
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Convenient features of your vehicle

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

OTLE045287

OTL045287R
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2. Настройте бутона за температу-
рата на желаната от вас темпе-
ратура.

i  Информация
• Ако искате да изключите автоматичното 

действие, можете да изберете всеки от след-
ните бутони:

 ... Бутона за избиране на режима за изходя-
щия въздушен поток

 ... Бутона за разскрежаване на предното 
стъкло (натиснете бутона още веднъж, за 
да деактивирате функцията. След което на 
екрана ще се изпише и ще светне надпис, 
гласящ ‘AUTO’.

 ... Бутона за управление на скоростта на 
вентилатора

• Избраната от вас функция ще започне да се 
управлява ръчно, а останалите функции ще 
продължат да се изпълняват автоматично.

• За ваше удобство и за подобряване на ефек-
тивността на климатизирането на въздуха 
в купето, използвайте бутона AUTO и зада-
вайте за температура на въздуха стойността 
23 °C.
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Convenient features of your vehicle

3

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
OTLE045246
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i  Информация
Никога не поставяйте каквото и да било вър-
ху датчика, който се намира на арматурното 
табло, за да се гарантира по-добро управле-
ние на системите за отопляване и охлаждане 
на въздуха в купето.

Ръчно управление на системата за 
отопляване и на климатизирането 
на въздуха в купето
Системата за отопляване и охлаждане 
на въздуха в купето може да се управля-
ва и ръчно, чрез натискане на бутони-
те или завъртане на някое копче (някои 
копчета), различни от бутона AUTO. В 
тези случаи системата ще се включва 
последователно в различни режими, 
в зависимост от реда на избраните 
бутони или копче (копчета).
1. Запалете двигателя.
2.  Настройте режима в желаното по-

ложение.
 За подобряване на ефективността 

на отопляването и охлаждането:
 - Отопляване: 

3-167

Convenient features of your vehicle

3

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
OTLE045246
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 (ниво на краката)
 - Охлаждане: 
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Convenient features of your vehicle

3

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
OTLE045246
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 (ниво на лицето)
3.  Настройте регулатора за темпера-

турата в желаното от вас положе-
ние.

4.  Настройте регулатора за режима 
за входящия въздушен поток в по-
ложението „свеж външен въздух”.

5.  Настройте регулатора за скорост-
та на вентилатора в желаната от 
вас скорост.

6. Ако желаете климатизиране на въз-
духа в купето, включете климатич-
ната уредба.

Ако искате да преминете към напълно 
автоматично действие на климатич-
ната уредба, трябва да натиснете 
бутона AUTO.
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Функции и възможности на вашия автомобил

Избор на режим на климатичната уредба

3-168

Convenient features of your vehicle

Mode selection
Defrost-Level (A, D)

Most of the air flow is directed to the
windshield.

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.

Floor-Level (A, C, D, E, F)

Most of the air flow is directed to the
floor.

Also you may select 2~3 modes at
the same time.
- face ( ) + floor ( ) mode
- face ( ) + defrost ( ) mode
- floor ( ) + defrost ( ) mode
- face ( ) + floor ( ) + defrost

( ) mode

(if equipped)(if equipped)

OTL045249/OTLE045226

The mode selection button controls the direction of the air flow through the
ventilation system.
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Бутоните за избиране на режима за изходящия въздушен поток управляват 
разпределението на изходящия въздушен поток от вентилационната система.

Избиране на режима за изходящия 
въздушен поток 

3-156

Convenient features of your vehicle

Defrost-Level (A, D)

Most of the air flow is directed to the
windshield.

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.

Floor-Level (A, C, D, E, F)

Most of the air flow is directed to the
floor.

Also you may select 2~3 modes at
the same time.
- face ( ) + floor ( ) mode
- face ( ) + defrost ( ) mode
- floor ( ) + defrost ( ) mode
- face ( ) + floor ( ) + defrost

( ) mode

MAX A/C-Level (B, D, F) 
(if equipped)
To operate the MAX A/C, turn the
mode selection knob to extreme left.
Air flow is directed toward the upper
body and face.
In this mode, the air conditioning and
the recirculated air position will be
selected automatically.

Instrument panel vents 
The outlet vents can be opened or
closed separately using the thumb-
wheel.
Also, you can adjust the direction of
air delivery from these vents using
the vent control lever as shown.

OTLE045041 OTL045086
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Ниво разскрежаване (А, D)
По-голямата част от изходящия въз-
душен поток се насочва към предното 
стъкло

3-156

Convenient features of your vehicle

Defrost-Level (A, D)

Most of the air flow is directed to the
windshield.

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.

Floor-Level (A, C, D, E, F)

Most of the air flow is directed to the
floor.

Also you may select 2~3 modes at
the same time.
- face ( ) + floor ( ) mode
- face ( ) + defrost ( ) mode
- floor ( ) + defrost ( ) mode
- face ( ) + floor ( ) + defrost

( ) mode

MAX A/C-Level (B, D, F) 
(if equipped)
To operate the MAX A/C, turn the
mode selection knob to extreme left.
Air flow is directed toward the upper
body and face.
In this mode, the air conditioning and
the recirculated air position will be
selected automatically.

Instrument panel vents 
The outlet vents can be opened or
closed separately using the thumb-
wheel.
Also, you can adjust the direction of
air delivery from these vents using
the vent control lever as shown.

OTLE045041 OTL045086
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Ниво на лицето (B, D, F)
Изходящият въздушен поток се насоч-
ва към горната част на тялото и към 
лицето. Допълнително всеки вентила-
ционен отвор може да се регулира, за да 
се променя посоката на въздуха, който 
излиза от вентилационния отвор.
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Convenient features of your vehicle

Defrost-Level (A, D)

Most of the air flow is directed to the
windshield.

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.

Floor-Level (A, C, D, E, F)

Most of the air flow is directed to the
floor.

Also you may select 2~3 modes at
the same time.
- face ( ) + floor ( ) mode
- face ( ) + defrost ( ) mode
- floor ( ) + defrost ( ) mode
- face ( ) + floor ( ) + defrost

( ) mode

MAX A/C-Level (B, D, F) 
(if equipped)
To operate the MAX A/C, turn the
mode selection knob to extreme left.
Air flow is directed toward the upper
body and face.
In this mode, the air conditioning and
the recirculated air position will be
selected automatically.

Instrument panel vents 
The outlet vents can be opened or
closed separately using the thumb-
wheel.
Also, you can adjust the direction of
air delivery from these vents using
the vent control lever as shown.

OTLE045041 OTL045086

TLe Eng 3b(109~).qxp  2015-05-26  ¿  11:35  Page 156

Ниво на краката (A, C, D, E, F)
По-голямата част от изходящия въз-
душен поток се насочва към пода на ав-
томобила. Можете също да избирате 
едновременно два или три режима, за 
да получите желаното разпределение 
на изходящия въздушен поток.
- Към лицето (
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Convenient features of your vehicle

Defrost-Level (A, D)

Most of the air flow is directed to the
windshield.

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.

Floor-Level (A, C, D, E, F)

Most of the air flow is directed to the
floor.

Also you may select 2~3 modes at
the same time.
- face ( ) + floor ( ) mode
- face ( ) + defrost ( ) mode
- floor ( ) + defrost ( ) mode
- face ( ) + floor ( ) + defrost

( ) mode

MAX A/C-Level (B, D, F) 
(if equipped)
To operate the MAX A/C, turn the
mode selection knob to extreme left.
Air flow is directed toward the upper
body and face.
In this mode, the air conditioning and
the recirculated air position will be
selected automatically.

Instrument panel vents 
The outlet vents can be opened or
closed separately using the thumb-
wheel.
Also, you can adjust the direction of
air delivery from these vents using
the vent control lever as shown.

OTLE045041 OTL045086
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) + към пода (
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Convenient features of your vehicle

Defrost-Level (A, D)

Most of the air flow is directed to the
windshield.

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.

Floor-Level (A, C, D, E, F)

Most of the air flow is directed to the
floor.

Also you may select 2~3 modes at
the same time.
- face ( ) + floor ( ) mode
- face ( ) + defrost ( ) mode
- floor ( ) + defrost ( ) mode
- face ( ) + floor ( ) + defrost

( ) mode

MAX A/C-Level (B, D, F) 
(if equipped)
To operate the MAX A/C, turn the
mode selection knob to extreme left.
Air flow is directed toward the upper
body and face.
In this mode, the air conditioning and
the recirculated air position will be
selected automatically.

Instrument panel vents 
The outlet vents can be opened or
closed separately using the thumb-
wheel.
Also, you can adjust the direction of
air delivery from these vents using
the vent control lever as shown.

OTLE045041 OTL045086
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)
- Към лицето (
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Convenient features of your vehicle

Defrost-Level (A, D)

Most of the air flow is directed to the
windshield.

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.

Floor-Level (A, C, D, E, F)

Most of the air flow is directed to the
floor.

Also you may select 2~3 modes at
the same time.
- face ( ) + floor ( ) mode
- face ( ) + defrost ( ) mode
- floor ( ) + defrost ( ) mode
- face ( ) + floor ( ) + defrost

( ) mode

MAX A/C-Level (B, D, F) 
(if equipped)
To operate the MAX A/C, turn the
mode selection knob to extreme left.
Air flow is directed toward the upper
body and face.
In this mode, the air conditioning and
the recirculated air position will be
selected automatically.

Instrument panel vents 
The outlet vents can be opened or
closed separately using the thumb-
wheel.
Also, you can adjust the direction of
air delivery from these vents using
the vent control lever as shown.

OTLE045041 OTL045086
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) + разскрежаване (
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Convenient features of your vehicle

Defrost-Level (A, D)

Most of the air flow is directed to the
windshield.

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.

Floor-Level (A, C, D, E, F)

Most of the air flow is directed to the
floor.

Also you may select 2~3 modes at
the same time.
- face ( ) + floor ( ) mode
- face ( ) + defrost ( ) mode
- floor ( ) + defrost ( ) mode
- face ( ) + floor ( ) + defrost

( ) mode

MAX A/C-Level (B, D, F) 
(if equipped)
To operate the MAX A/C, turn the
mode selection knob to extreme left.
Air flow is directed toward the upper
body and face.
In this mode, the air conditioning and
the recirculated air position will be
selected automatically.

Instrument panel vents 
The outlet vents can be opened or
closed separately using the thumb-
wheel.
Also, you can adjust the direction of
air delivery from these vents using
the vent control lever as shown.

OTLE045041 OTL045086
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)
- Към пода (

3-156

Convenient features of your vehicle

Defrost-Level (A, D)

Most of the air flow is directed to the
windshield.

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.

Floor-Level (A, C, D, E, F)

Most of the air flow is directed to the
floor.

Also you may select 2~3 modes at
the same time.
- face ( ) + floor ( ) mode
- face ( ) + defrost ( ) mode
- floor ( ) + defrost ( ) mode
- face ( ) + floor ( ) + defrost

( ) mode

MAX A/C-Level (B, D, F) 
(if equipped)
To operate the MAX A/C, turn the
mode selection knob to extreme left.
Air flow is directed toward the upper
body and face.
In this mode, the air conditioning and
the recirculated air position will be
selected automatically.

Instrument panel vents 
The outlet vents can be opened or
closed separately using the thumb-
wheel.
Also, you can adjust the direction of
air delivery from these vents using
the vent control lever as shown.

OTLE045041 OTL045086
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) + разскрежаване (
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Convenient features of your vehicle

Defrost-Level (A, D)

Most of the air flow is directed to the
windshield.

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.

Floor-Level (A, C, D, E, F)

Most of the air flow is directed to the
floor.

Also you may select 2~3 modes at
the same time.
- face ( ) + floor ( ) mode
- face ( ) + defrost ( ) mode
- floor ( ) + defrost ( ) mode
- face ( ) + floor ( ) + defrost

( ) mode

MAX A/C-Level (B, D, F) 
(if equipped)
To operate the MAX A/C, turn the
mode selection knob to extreme left.
Air flow is directed toward the upper
body and face.
In this mode, the air conditioning and
the recirculated air position will be
selected automatically.

Instrument panel vents 
The outlet vents can be opened or
closed separately using the thumb-
wheel.
Also, you can adjust the direction of
air delivery from these vents using
the vent control lever as shown.

OTLE045041 OTL045086
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)
- Към лицето (
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Convenient features of your vehicle

Defrost-Level (A, D)

Most of the air flow is directed to the
windshield.

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.

Floor-Level (A, C, D, E, F)

Most of the air flow is directed to the
floor.

Also you may select 2~3 modes at
the same time.
- face ( ) + floor ( ) mode
- face ( ) + defrost ( ) mode
- floor ( ) + defrost ( ) mode
- face ( ) + floor ( ) + defrost

( ) mode

MAX A/C-Level (B, D, F) 
(if equipped)
To operate the MAX A/C, turn the
mode selection knob to extreme left.
Air flow is directed toward the upper
body and face.
In this mode, the air conditioning and
the recirculated air position will be
selected automatically.

Instrument panel vents 
The outlet vents can be opened or
closed separately using the thumb-
wheel.
Also, you can adjust the direction of
air delivery from these vents using
the vent control lever as shown.

OTLE045041 OTL045086
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) + към пода (
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Convenient features of your vehicle

Defrost-Level (A, D)

Most of the air flow is directed to the
windshield.

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.

Floor-Level (A, C, D, E, F)

Most of the air flow is directed to the
floor.

Also you may select 2~3 modes at
the same time.
- face ( ) + floor ( ) mode
- face ( ) + defrost ( ) mode
- floor ( ) + defrost ( ) mode
- face ( ) + floor ( ) + defrost

( ) mode

MAX A/C-Level (B, D, F) 
(if equipped)
To operate the MAX A/C, turn the
mode selection knob to extreme left.
Air flow is directed toward the upper
body and face.
In this mode, the air conditioning and
the recirculated air position will be
selected automatically.

Instrument panel vents 
The outlet vents can be opened or
closed separately using the thumb-
wheel.
Also, you can adjust the direction of
air delivery from these vents using
the vent control lever as shown.

OTLE045041 OTL045086
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) +
разскрежаване (
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Convenient features of your vehicle

Defrost-Level (A, D)

Most of the air flow is directed to the
windshield.

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.

Floor-Level (A, C, D, E, F)

Most of the air flow is directed to the
floor.

Also you may select 2~3 modes at
the same time.
- face ( ) + floor ( ) mode
- face ( ) + defrost ( ) mode
- floor ( ) + defrost ( ) mode
- face ( ) + floor ( ) + defrost

( ) mode

MAX A/C-Level (B, D, F) 
(if equipped)
To operate the MAX A/C, turn the
mode selection knob to extreme left.
Air flow is directed toward the upper
body and face.
In this mode, the air conditioning and
the recirculated air position will be
selected automatically.

Instrument panel vents 
The outlet vents can be opened or
closed separately using the thumb-
wheel.
Also, you can adjust the direction of
air delivery from these vents using
the vent control lever as shown.

OTLE045041 OTL045086
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Convenient features of your vehicle

3

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.

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.

OTLE045216

OTL045086

OTL045087

� Front

� Rear

OTL045287R
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Ниво на разкрежаване (A)
По-голямата част от изходящия въз-
душен поток се насочва към предното 
стъкло и съвсем малка част от въздуз-
душния поток се насочва към странич-
ните устойства за разкрежавене на 
стъклата.
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Convenient features of your vehicle

3

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.

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.

OTLE045216

OTL045086

OTL045087

� Front

� Rear

OTL045287R
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Вентилационни отвори на арматурното 
табло
Вентилационните отвори могат да 
се отварят или затварят поотделно, 
като се използват посочените регули-
ращи колелца.
Затваряне на вентилационните отво-

ри, завъртете ги докрай на ляво (назад: 
надолу).
Отваряне, завъртете ги на дясно до 
желаната позиция (назад : нагоре).
Освен това можете да регулирате 
посоката на въздушната струя, изли-
заща от тези вентилационни отвори, 
като използвате управляващата ръчка 
така, както е показано на фигурата 
по-горе. 

Управление на температурата

3-169

Convenient features of your vehicle

3

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.

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.

OTLE045216

OTL045086

OTL045087

� Front

� Rear

OTL045287R
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Завъртете копчето, за да зададете 
желаната температура.
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Функции и възможности на вашия автомобил

3-170

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 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 Settings mode” in the cluster :
You can change the temperature
unit in the “Other features -
Temperature unit”

OTLE045218
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Едновременно настройване на 
температурата от страната на шофьора и 
от страната на предния пътник (двузонов 
режим)
1. Натиснете отново бутона SINC, 

за да активирате режима. Темпе-
ратурата от страната на предния 
пътник ще бъде зададена на същата 
стойност, както от страната на 
шофьора.

2. Задействайте бутона за управление 
на температурата от страната на 
шофьора.  Температурата от стра-
ната на шофьора и от страната на 
предния пътник ще се настройва по 
един и същи начин. 

Индивидуално регулиране на 
температурата от страната на шофьора и 
от страната на предния пътник (двузонов 
режим)
• Ако желаете да регулирате поотдел-

но температурата от страната на 
шофьора и от страната на предния 
пътник, трябва да натиснете буто-
на SINC. Светлинният индикатор на 
бутона ще угасне.

• Задействайте регулатора за тем-
пературата от страната на шо-
фьора, за да зададете температура 
на въздуха от страната на шофьо-
ра. 

• Задействайте регулатора на тем-
пературата от страната на пред-
ния пътник, за да зададете темпе-
ратура от страната на предния 
пътник.

Преобразуване на температурата (ако е 
оборудвана такава функция)
Ако акумулаторната батерия на авто-
мобила се разреди или бъде изключена 
дори за момент, режимът за показване 
на температурата ще се рестартира 
в градуси по Целзий.
Можете да превключвате от режим на 
показване на температурата в градуси 
по Целзий към градуси по Фаренхайт и 
обратно, по следния начин:
• Автоматично управление на кли-

матичната система – натиснете 
и задръжте натиснат бутона OFF, 
и едновременно с това натисне-
те бутона AUTO за 3 секунди или 
по-продължително. Дисплеят ще 
промени индикацията си от градуси 
по Целзий на градуси по Фаренхайт, 
или от градуси по Фаренхайт в гра-
дуси по Целзий. 

• Режим “Потребителски настройки / 
User Settings mode” на приборното 
табло. Можете да промените тем-
пературната единица в “Други на-
стройки / Other features - Temperature 
unit / Температурна единица”
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Управление на режима за входящия 
въздушен поток

3-171

Convenient features of your vehicle

3

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 compart-
ment will be drawn through
the heating system and
heated or cooled accord-
ing to the function select-
ed.

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
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Тези регулатор се използва за избиране 
на положението „свеж външен въздух” 
или на положението „затворена цир-
кулация”.
Смяната на положението на регулато-

ра за режима за входящия въздушен 
поток става с натискане на показания 
по-горе управляващ бутон.

Положение „затворена 
циркулация”
Когато е избрано положе-
нието „затворена цирку-
лация”, въздухът от ку-

пето се изсмуква от купето, прекарва 
се през системата за отопляване, и се 
подгрява или охлажда в съответствие 
с избраната функция.

Положение „свеж външен 
въздух”
Когато е избрано положе-
нието „свеж външен въз-
дух”, в купето се вкарва 
въздух отвън, който се 
под- грява или охлажда в 
съответствие с избрана-
та функция. 

i  Информация
• Продължителната работа на системата за 

отопляване в положението „затворена цир-
кулация” (без да е избрано климатизиране 
на въздуха), може да причини замъгляване 
на предното и на страничните стъкла, и 
въздухът вътре в пътническото купе може 
да се усеща като „застоял”.

• В допълнение: Продължителното използва-
не на климатизиране на въздуха в купето 
при избрано положение „затворена цирку-
лация” ще доведе до прекалено изсушаване 
на въздуха в пътническото купе.

3-171

Convenient features of your vehicle

3

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 compart-
ment will be drawn through
the heating system and
heated or cooled accord-
ing to the function select-
ed.

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
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TLe Eng 3b(109~).qxp  2015-05-26  ¿  11:36  Page 171

3-171

Convenient features of your vehicle

3

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 compart-
ment will be drawn through
the heating system and
heated or cooled accord-
ing to the function select-
ed.

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
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� Type A
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Функции и възможности на вашия автомобил

 ВНИМАНИЕ
• Продължителното използване на 

климатичната уредба в положение-
то „затворена циркулация” може 
да доведе до повишаване на влаж-
ността вътре в автомобила, което 
от своя страна може да доведе до 
замъгляване на стъклата и до нару-
шаване на видимостта ви навън.

•  Никога не спете в автомобила при 
включено климатизиране на въздуха 
или включена отоплителна систе-
ма. Това може да доведе до тежко 
увреждане или смърт вследствие 
на спадане на нивото на кислорода 
и/или понижение на телесната тем-
пература.

•  Продължителното използване на 
климатичната уредба в положение 
„затворена циркулация” може да 
предизвика дрямка или сънливост 
и загуба на контрол върху управле-
нието на автомобила. По време на 
движение поставяйте регулатора 
за режима на входящия въздушен 
поток колкото се може по-често в 
положението „свеж външен въздух”.

Управление на скоростта (обороти-
те) на вентилатора

3-172

Convenient features of your vehicle

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 fan speed when the
ignition switch is in the ON posi-
tion could cause the battery to dis-
charge. Operate the fan speed
when the engine is running.

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.

NOTICE

• 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

OTLE045291 OTLE045292

TLe Eng 3b(109~).qxp  2015-05-26  ¿ ¨˜ 1:57  Page 172

Скоростта на вентилатора може да се 
регулира до желаната от вас стойност 
чрез бутона за управление на скорост-
та на вентилатора. 
Колкото по-висока е скоростта на 
вентилатора, толкова повече въздух 
влиза в купето.
Изключването на регулатора за регу-
лиране на скоростта на вентилатора 
става с натискане на бутона за изключ-
ване (OFF) на предния вентилатор.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Регулиране на скоростта на венти-
латора, когато превключвателя за 
запалването е на позиция ON (включе-
но), може да изтощи акумулаторната 
батерия. Винаги регулирайте ско-
ростта на вентилатора при работещ 
двигател.

Климатизиране на въздуха в купето

3-172

Convenient features of your vehicle

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 fan speed when the
ignition switch is in the ON posi-
tion could cause the battery to dis-
charge. Operate the fan speed
when the engine is running.

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.

NOTICE

• 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

OTLE045291 OTLE045292
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Включването на климатичната уредба 
става с натискане на бутона А/С (свет-
линният индикатор в бутона трябва 
да светне).
Изключването на климатичната уред-
ба става с повторно натискане на 
същия бутон.
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Режим OFF (изключена климатична 
уредба)

3-173

Convenient features of your vehicle

3

OFF mode

Push the OFF button of the front to
turn off the air climate control sys-
tem. 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.

Operation Tips
• To keep dust or unpleasant fumes

from entering the vehicle through
the ventilation system, temporarily
set the air intake control to the
recirculated air position. Be sure to
return the control to the fresh air
position when the irritation has
passed to keep fresh air in the
vehicle. This will help keep the driv-
er alert and comfortable.

• Air for the heating/cooling system
is drawn in through the grilles just
ahead of the windshield. Care
should be taken that these are not
blocked by leaves, snow, ice or
other obstructions.

• To prevent interior fog on the wind-
shield, set the air intake control to
the fresh air position and fan speed
to the desired position, turn on the
air conditioning system, and adjust
the temperature control to desired
temperature.

OTLE045223
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Изключването на предната клима-
тична уредба става с натискане на 
бутона за изключване (OFF) на предния 
вентилатор. Докато обаче превключ-
вателят за запалването се намира във 
включеното положение (ON), все още 
ще можете да използвате бутоните за 
режима за входящия въздушен поток.

Начин на работа на климатичната 
уредба
Вентилация (проветряване)
1. Поставете режима на работа за 

изходящия въздушен поток в поло-

жението 

3-173

Convenient features of your vehicle

3

OFF mode

Push the OFF button of the front to
turn off the air climate control sys-
tem. 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.

Operation Tips
• To keep dust or unpleasant fumes

from entering the vehicle through
the ventilation system, temporarily
set the air intake control to the
recirculated air position. Be sure to
return the control to the fresh air
position when the irritation has
passed to keep fresh air in the
vehicle. This will help keep the driv-
er alert and comfortable.

• Air for the heating/cooling system
is drawn in through the grilles just
ahead of the windshield. Care
should be taken that these are not
blocked by leaves, snow, ice or
other obstructions.

• To prevent interior fog on the wind-
shield, set the air intake control to
the fresh air position and fan speed
to the desired position, turn on the
air conditioning system, and adjust
the temperature control to desired
temperature.

OTLE045223
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(ниво на лицето).
2. Поставете управлението за режи-

ма на входящия въздушен поток в 
положението „свеж външен въздух”.

3.  Поставете регулатора за темпера-
турата в желаното положение.

4.  Поставете регулатора за скорост-
та на вентилатора в желаното от 
вас положение.

Отопляване
1. Поставете режима за изходящия 

въздушен поток в положението 

3-173

Convenient features of your vehicle

3

OFF mode

Push the OFF button of the front to
turn off the air climate control sys-
tem. 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.

Operation Tips
• To keep dust or unpleasant fumes

from entering the vehicle through
the ventilation system, temporarily
set the air intake control to the
recirculated air position. Be sure to
return the control to the fresh air
position when the irritation has
passed to keep fresh air in the
vehicle. This will help keep the driv-
er alert and comfortable.

• Air for the heating/cooling system
is drawn in through the grilles just
ahead of the windshield. Care
should be taken that these are not
blocked by leaves, snow, ice or
other obstructions.

• To prevent interior fog on the wind-
shield, set the air intake control to
the fresh air position and fan speed
to the desired position, turn on the
air conditioning system, and adjust
the temperature control to desired
temperature.
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(ниво на краката).
2. Поставете регулатора за режима за 

входящия въздушен поток в положе-
ние „свеж външен въздух”.

3. Поставете регулатора за темпе-
ратурата в желаното от вас поло-
жение.

4. Поставете регулатора за скоростта 
на вентилатора в желаното от вас 
положение.

5. Ако желаете отопляване с подсуша-
ване на въздуха, включете клима-
тичната уредба (ако е оборудвана 
такава функция).

• Ако предното стъкло се замъгли, 
задайте режим за изходящия възду-
шен поток в положението 

3-173

Convenient features of your vehicle

3

OFF mode

Push the OFF button of the front to
turn off the air climate control sys-
tem. 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.

Operation Tips
• To keep dust or unpleasant fumes

from entering the vehicle through
the ventilation system, temporarily
set the air intake control to the
recirculated air position. Be sure to
return the control to the fresh air
position when the irritation has
passed to keep fresh air in the
vehicle. This will help keep the driv-
er alert and comfortable.

• Air for the heating/cooling system
is drawn in through the grilles just
ahead of the windshield. Care
should be taken that these are not
blocked by leaves, snow, ice or
other obstructions.

• To prevent interior fog on the wind-
shield, set the air intake control to
the fresh air position and fan speed
to the desired position, turn on the
air conditioning system, and adjust
the temperature control to desired
temperature.

OTLE045223
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 (ниво 
на краката) или в положението 

3-173

Convenient features of your vehicle

3

OFF mode

Push the OFF button of the front to
turn off the air climate control sys-
tem. 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.

Operation Tips
• To keep dust or unpleasant fumes

from entering the vehicle through
the ventilation system, temporarily
set the air intake control to the
recirculated air position. Be sure to
return the control to the fresh air
position when the irritation has
passed to keep fresh air in the
vehicle. This will help keep the driv-
er alert and comfortable.

• Air for the heating/cooling system
is drawn in through the grilles just
ahead of the windshield. Care
should be taken that these are not
blocked by leaves, snow, ice or
other obstructions.

• To prevent interior fog on the wind-
shield, set the air intake control to
the fresh air position and fan speed
to the desired position, turn on the
air conditioning system, and adjust
the temperature control to desired
temperature.
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(разскрежаване).

Съвети за работата с вентилационната 
система/ с климатичната уредба
• За да се предпазите от проникване в 

купето на автомобила на прах или непри-
ятни изпарения отвън посредством вен-
тилационната система, временно може 
да поставите регулатора за режима за 
входящия въздушен поток в положението 
„затворена циркулация”. Не забравяйте 
обаче да върнете управлението в поло-
жението „свеж външен въздух” веднага 
след като неблагоприятната зона бъде 
отмината, за да поддържате навлизане на 
свеж външен въздух в автомобила. Това ще 
помогне на шофьора да поддържа повише-
но внимание и да се чувства комфортно.

• Въздухът в системата за отопляване/ох-
лаждане се поема през жалузите, които са 
разположени непосредствено пред предно-
то стъкло. Трябва да полагате грижи тези 
отвори да не бъдат блокирани от опадали 
листа, сняг, лед или други препятствия.

• За да избегнете замъгляване на вътреш-
ната повърхност на предното стъкло, 
поставете регулатора за режима за входя-
щия въздушен поток в положението „свеж 
външен въздух” и скоростта на вентила-
тора в желаното от вас положение, след 
това включете климатичната уредба и 
настройте регулатора за температура-
та за желаната от вас температура.
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Климатик
Всички климатични уредби на компания-
та HYUNDAI са заредени с хладилен агент 
R-134a или R-1234yf
1. Запалете двигателя. Натиснете бу-

тона за климатизиране на въздуха в 
купето.

2. Задайте режим за изходящия възду-
шен поток в положението 
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Air conditioning
HYUNDAI Air Conditioning Systems
are filled with R-134a or R-1234yf
refrigerant.
1. Start the engine. Push the air con-

ditioning button.
2. Set the mode to the position.
3. Set the air intake control to the out-

side air or recirculated air position.
4. Adjust the fan speed control and

temperature control to maintain
maximum comfort.

Information 
Your vehicle is filled with R-134a or
R-1234yf according to the regulation
in your country at the time of produc-
tion. You can find out which air condi-
tioning refrigerant is applied to your
vehicle on the label located inside of
the hood. Refer to chapter 8 for the
location of the air conditioning refrig-
erant label.

• The refrigerant system should
only be serviced by trained and
certified technicians to insure
proper and safe operation.

• The refrigerant system should
be serviced in a well-ventilated
place.

• The air conditioning evaporator
(cooling coil) shall never be
repaired or replaced with one
removed from a used or salvaged
vehicle and new replacement
MAC evaporators shall be certi-
fied (and labeled) as meeting SAE
Standard J2842.

Information 
• When using the air conditioning sys-

tem, monitor the temperature gauge
closely while driving up hills or in
heavy traffic when outside tempera-
tures are high. Air conditioning sys-
tem operation may cause engine
overheating. Continue to use the
blower fan but turn the air condi-
tioning system off if the temperature
gauge indicates engine overheating.

• When opening the windows in humid
weather air conditioning may create
water droplets inside the vehicle.
Since excessive water droplets may
cause damage to electrical equip-
ment, air conditioning should only be
used with the windows closed.

NOTICE

ii

i
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 (ниво 
на лицето).

3. Поставете регулатора за режима за 
входящия въздушен поток в положе-
нието „свеж външен въздух” или в по-
ложението „затворена циркулация”.

4. Настройте регулатора за скорост-
та на вентилатора и регулатора за 
температурата за поддържане на 
максимален комфорт.

i  Информация
Вашият автомобил е снабден с хладилен агент R 
-134a или R- 1234yf в зависимост от законовите 
изисквания във вашата страна по време на 
производството на автомобила. Можете да раз-
берете с кой хладилен агент е снабден вашият 
автомобил чрез етикета, намиращ се от вътреш-
ната страна на предния капак на автомобила.  
Отнесете се към раздел 8 „Местоположение на 
етикета на хладилния агент“.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Охладителната система трябва да 

бъде обслужвана единствено и само 
от обучени и сертифицирани тех-
ници, за да се осигури правилното и 
безопасно й функциониране. 

• Изпарителят на климатика не тряб-
ва да бъде поправян или заменян с вече 
използван такъв от друго превозно 
средство и новият изпарител MAC 
следва да отговаря на стандарта SAE 
J2842.

i

i  Информация
• Когато използвате климатичната уредба, 

трябва непрекъснато да следите термометъра 
за температурата на охлаждащата двигателя 
течност, когато изкачвате наклони, или при 
претоварен трафик, когато външната темпе-
ратура е висока.  Работата на климатичната 
уредба може да доведе до прегряване на дви-
гателя. Ако индикаторът за температурата 
на охлаждащата двигателя течност покаже 
прегряване на двигателя, продължете да 
използвате вентилатора на климатичната 
уредба, но изключете самата климатична 
уредба.

• Когато отваряте стъклата на прозорците при 
влажно време, работата на климатичната 
уредба може да доведе до появата на малки 
водни капчици вътре в автомобила. Тъй като 
голямото количество малки водни капчици 
може да доведе до повреда на електрическото 
оборудване, климатичната уредба в такива 
случаи трябва да се използва само при затво-
рени прозорци на купето.
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Съвети за работа с климатичната уредба
• Ако автомобилът е бил паркиран в 

горещо време на директна слънче-
ва светлина, трябва да отворите 
стъклата на прозорците за кратък 
период от време, за да позволите на 
нагорещения въздух вътре в купето 
да излезе навън.

• За да се намали влагата по вътреш-
ната повърхност на стъклата при 
дъждовно или влажно време, можете 
да намалите влажността вътре в 
автомобила чрез включване на кли-
матичната уредба.

•  По време на работата на клима-
тичната уредба от време на време, 
при включване и изключване на ком-
пресора на климатичната уредба, 
може да забележите лека промяна 
на оборотите на двигателя. Това 
са нормални характеристики на 
работата на системата.

•  За поддържане на максимално високо 
качество на работа на климатична-
та уредба, трябва да я включвате 
всеки месец да работи само по ня-
колко минути.

•  Когато използвате климатичната 

уредба, може да забележите про-
капване (или даже струйка) на чиста 
вода на земята под автомобила, от-
към страната на предния пътник. 
Това е нормална характеристика на 
работата на климатичната уредба.

•  Работата на климатичната уредба 
в положението „затворена циркула-
ция” осигурява максимално охлажда-
не. Продължителната работа обаче 
в този режим може да доведе до 
усещане за въздуха в купето като 
„застоял”.

•  По време на операцията „охлажда-
не” понякога може да забележите 
излизане на мъгла вследствие на 
бързото охлаждане и навлизането 
на влажен въздух. Това е нормална 
характеристика на работата на 
системата.

Поддръжка на системата
Въздушен филтър на климатичната 
уредба
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Air conditioning system operation
tips
• If the vehicle has been parked in

direct sunlight during hot weather,
open the windows for a short time
to let the hot air inside the vehicle
escape.

• Use air conditioning to reduce
humidity and moisture inside the
vehicle on rainy or humid days.

• During air conditioning system
operation, you may occasionally
notice a slight change in engine
speed as the air conditioning com-
pressor cycles. This is a normal
system operation characteristic.

• Use the air conditioning system
every month only for a few minutes
to ensure maximum system per-
formance.

• When using the air conditioning
system, you may notice clear water
dripping (or even puddling) on the
ground under the passenger side
of the vehicle. This is a normal sys-
tem operation characteristic.

• Operating the air conditioning sys-
tem in the recirculated air position
provides maximum cooling, how-
ever, continual operation in this
mode may cause the air inside the
vehicle to become stale.

• During cooling operation, you may
occasionally notice a misty air flow
because of rapid cooling and
humid air intake. This is a normal
system operation characteristic.

System maintenance
Climate control air filter 

The climate control air filter installed
behind the glove box filters the dust
or other pollutants that come into the
vehicle from the outside through the
heating and air conditioning system.
If dust or other pollutants accumulate
in the filter over a period of time, the
air flow from the air vents may
decrease, resulting in moisture accu-
mulation on the inside of the wind-
shield even when the outside (fresh)
air position is selected. If this hap-
pens, we recommend that the cli-
mate control air filter be replaced by
an authorized HYUNDAI dealer.

1LDA5047

Outside air

Recirculated
air

Climate control
air filter

Blower

Evaporator
core

Heater core
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Въздушният филтър на климатичната 
уредба, който е монтиран под жабката, 
пречиства въздуха, който се поема отвън 
и вкарва в автомобила, от прах или други 
замърсители, и след това този въздух пре-
минава през системата за отопляване или 
климатизиране. Ако след известен период 
от време във филтъра се насъберат прах 
или други замърсители, дебитът на въз-
душния поток от вентилационните отво-
ри може да намалее, което се изразява като 
поява на влага по вътрешната повърхност 
на предното стъкло, даже когато сте из-
брали положението „свеж външен въздух”. 
Ако това се случи при вашия автомобил, 
изискайте смяна на въздушния филтър 
на климатичната уредба от оторизиран 
дилър на компанията HYUNDAI. 
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i  Информация
• Сменяйте филтъра в съответствие с графика 

за сервизното обслужване. Ако автомобилът 
се кара при силно неблагоприятни условия, 
например по прашни и неравни пътища, се 
налага да извършвате по-чести проверки и 
смени на въздушния филтър за климатичната 
уредба.

•  Когато дебитът на въздушния поток намалее 
рязко, климатичната уредба трябва да се 
провери от оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI. 

Етикет на охладителния агент
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Information 
• Replace the filter according to the

Maintenance Schedule.
If the car is being driven in severe
conditions such as dusty, rough
roads, more frequent climate con-
trol air filter inspections and
changes are required.

• When the air flow rate suddenly
decreases, we recommend that the
system be checked by an authorized
HYUNDAI dealer.

Air Conditioning refrigerant
label

The actual Air Conditioning refriger-
ant label in the vehicle may differ
from the illustration.

Each symbols and specification on
air conditioning refrigerant label
means as below:

1. Classification of refrigerant
2. Amount of refrigerant
3. Classification of Compressor lubri-

cant

You can find out which air conditioning
refrigerant is applied to your vehicle on
the label located inside of the hood.
Refer to chapter 8 for the location of
the air conditioning refrigerant label.

i

Convenient features of your vehicle

ODH044365R

ODH043366

� Example

• Type B

• Type A
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Действителният етикет на хладил-
ния агент може да се различава от 
показания. 

Всеки символ и спецификация на ети-
кета има следното значение:

1.  Класификация хладилен агент
2.  Количество хладилен агент
3.  Класификация на лубриканта на ком-

пресора

Можете да разберете с кой хладилен 
агент е снабден вашият автомобил 
чрез етикета, намиращ се от въ-
трешната страна на предния капак на 
автомобила. 
Отнесете се към раздел 8 „Местополо-
жение на етикета на хладилния агент“
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Проверка на количеството на 
хладилния агент на климатичната 
уредба и на смазването на 
компресора
Когато количеството на хладилния аг-
ент е понижено, качеството на работа 
на климатичната уредба се влошава.
Препълването на климатичната уред-
ба с хладилен агент също оказва от-
рицателно влияние на работата на 
климатичната уредба.
По тази причина, ако забележите не-
обичайна работа на климатичната 
уредба, изискайте нейната проверка 
от оторизиран дилър на HYUNDAI. 

 ВНИМАНИЕ
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Air conditioning refrigerant
label

The actual Air Conditioning refriger-
ant label in the vehicle may differ
from the illustration.

Each symbols and specification on
air conditioning refrigerant label
means as below:

1. Classification of refrigerant
2. Amount of refrigerant
3. Classification of Compressor lubri-

cant

You can find out which air conditioning
refrigerant is applied to your vehicle on
the label located inside of the hood.
Refer to chapter 8 for the location of
the air conditioning refrigerant label.

Checking the amount of air con-
ditioner refrigerant and com-
pressor lubricant
When the amount of refrigerant is
low, the performance of the air con-
ditioning is reduced. Overfilling also
has a bad influence on the air condi-
tioning system.
Therefore, if abnormal operation is
found, we recommend that the sys-
tem be inspected by an authorized
HYUNDAI dealer.

3

Vehicles equipped with R-134a

Because the refriger-
ant is at very high
pressure, the air condi-
tioning system should

only be serviced by trained and
certified technicians. It is impor-
tant that the correct type and
amount of oil and refrigerant is
used.
Otherwise, it may cause damage
to the vehicle and personal injury.

WARNING  

ODH044365R

ODH043366

� Example

• Type B

• Type A
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Климатичната система на 
автомобили с хладилен аг-
ент R-134a трябва да бъде 
сервизирана от обучени и 
сертифицирани техници, 

тъй като агентът е под голямо налягане. 
Важно е да се използва правилното коли-
чество и вид, както масло (за компресо-
ра), така и агент. В противен случай ав-
томобилът може да се повреди и да се 
стигне до инцидент, с последващо нара-
няване.

 ВНИМАНИЕ
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We recommend the air conditioning
system be serviced by an authorized
HYUNDAI dealer.

Vehicles equipped with R-1234yf

Because the refriger-
ant is mildly inflamma-
ble at very high pres-
sure, the air condition-
ing system should only
be serviced by trained
and certified techni-
cians. It is important

that the correct type and amount
of oil and refrigerant is used.
Otherwise, it may cause dam-
age to the vehicle and personal
injury.

WARNING
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Климатичната система на 
автомобили с хладилен агент 
R-1234yf трябва да бъде серви-
зирана от обучени и сертифи-
цирани техници, тъй като 
агентът е запалим под голямо 
налягане. Важно е да се използ-
ва правилното количество и 

вид, както масло (за компресора), така и 
агент. В противен случай автомобилът 
може да се повреди и да се стигне до ин-
цидент, с последващо нараняване.

Препоръчваме климатичната система 
да се поддържа от оторизиран дилър на 
марката HYUNDAI.
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 ВНИМАНИЕ
Подгряване на предното стъкло
Не използвайте положението 
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• 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.

Manual climate control system
To defog inside windshield

1. Select any fan speed except “0”
position.

2. Select desired temperature.
3. Select the or position.
4. The outside (fresh) air will be select-

ed automatically. Additionally, the air
conditioning (if equipped) will auto-
matically operate if the mode is
selected to the position.

If the air conditioning and outside
(fresh) air position are not selected
automatically, press the correspon-
ding button manually.

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

OTL045225R

� Type A

� Type B
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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.

Manual climate control system
To defog inside windshield

1. Select any fan speed except “0”
position.

2. Select desired temperature.
3. Select the or position.
4. The outside (fresh) air will be select-

ed automatically. Additionally, the air
conditioning (if equipped) will auto-
matically operate if the mode is
selected to the position.

If the air conditioning and outside
(fresh) air position are not selected
automatically, press the correspon-
ding button manually.

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

OTL045225R

� Type A

� Type B
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(разскрежаване на предното стъкло) 
по време на охлаждане на въздуха в 
купето при изключително влажно 
време. Разликата между температу-
рите на външния въздух и предното 
стъкло може да доведе до замъгля-
ване на външната повърхност на 
предното стъкло, което ще причини 
влошаване на видимостта навън. В 
такива случаи поставяйте избрания 
режим за изходящия въздушен поток 
в положението 
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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.

Manual climate control system
To defog inside windshield

1. Select any fan speed except “0”
position.

2. Select desired temperature.
3. Select the or position.
4. The outside (fresh) air will be select-

ed automatically. Additionally, the air
conditioning (if equipped) will auto-
matically operate if the mode is
selected to the position.

If the air conditioning and outside
(fresh) air position are not selected
automatically, press the correspon-
ding button manually.

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

OTL045225R
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 (ниво на лицето), а 
управлението на скоростта на вен-
тилатора - в положение на по-ниска 
скорост.

• За максимално бързо разскрежаване 
завъртете регулатора за темпера-
турата в крайното дясно положение 
(най-висока температура), а регула-
тора за скоростта на вентилато-
ра - в положението на най-висока 
скорост.

•  Ако по време на разскрежаването 
или премахването на замъгляване-
то желаете да насочвате топъл 
въздух към пода на автомобила, 
поставете режима в положението 
„към пода - разскрежаване”.

•  Преди потегляне премахвайте на-
трупания сняг и лед от предното 
стъкло, от задното стъкло, от 
външните огледала за обратно виж-
дане и от всички странични стъкла.

•  Почиствайте изцяло снега и леда 
от капака на двигателното отде-
ление и от въздухозаборния отвор 
под решетката, за да подобрите 
ефективността на работата на 
системата за отопляване и за раз-
скрежаване, и да се намали опасност-
та от замъгляване на вътрешната 
повърхност на предното стъкло.

Климатична уредба с ръчно 
управление 
Премахване на замъгляването на 
предното стъкло отвътре

3-178

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.

Manual climate control system
To defog inside windshield

1. Select any fan speed except “0”
position.

2. Select desired temperature.
3. Select the or position.
4. The outside (fresh) air will be select-

ed automatically. Additionally, the air
conditioning (if equipped) will auto-
matically operate if the mode is
selected to the position.

If the air conditioning and outside
(fresh) air position are not selected
automatically, press the correspon-
ding button manually.

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

OTL045225R

� Type A

� Type B
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1.  Регулирайте скоростта на вентилато-
ра в желаното от вас положение, но не 
и в положение 0.

2.  Изберете желаната от вас температу-
ра.

3.  Изберете положението 

3-178

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.

Manual climate control system
To defog inside windshield

1. Select any fan speed except “0”
position.

2. Select desired temperature.
3. Select the or position.
4. The outside (fresh) air will be select-

ed automatically. Additionally, the air
conditioning (if equipped) will auto-
matically operate if the mode is
selected to the position.

If the air conditioning and outside
(fresh) air position are not selected
automatically, press the correspon-
ding button manually.

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

OTL045225R

� Type A

� Type B
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/
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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.

Manual climate control system
To defog inside windshield

1. Select any fan speed except “0”
position.

2. Select desired temperature.
3. Select the or position.
4. The outside (fresh) air will be select-

ed automatically. Additionally, the air
conditioning (if equipped) will auto-
matically operate if the mode is
selected to the position.

If the air conditioning and outside
(fresh) air position are not selected
automatically, press the correspon-
ding button manually.

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

OTL045225R

� Type A

� Type B
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(разскре-
жаване).

4. За входящия въздушен поток ще се избе-
ре автоматично режима „свеж външен 
въздух”. Ако е избрано положението 

3-178

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.

Manual climate control system
To defog inside windshield

1. Select any fan speed except “0”
position.

2. Select desired temperature.
3. Select the or position.
4. The outside (fresh) air will be select-

ed automatically. Additionally, the air
conditioning (if equipped) will auto-
matically operate if the mode is
selected to the position.

If the air conditioning and outside
(fresh) air position are not selected
automatically, press the correspon-
ding button manually.

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

OTL045225R

� Type A
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(разскрежаване), ще се извърши също 
автоматично избиране на климатизира-
не на въздуха (ако е оборудвана такава 
функция).

РАЗКРЕЖАВАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ЗАМЪГЛЯВАНЕТО



3-179

3

Ф
ункции и възм

ож
ности на ваш

ия автом
обил

Ако климатизирането на въздуха (ако е 
оборудвана такава функция) и/или положе-
нието „свеж външен въздух” не бъдат из-
брани автоматично, трябва да натиснете 
съответния бутон на ръка.

Разскрежаване на външната повърхност 
на предното стъкло

3-179

Convenient features of your vehicle

3

To defrost outside windshield  

1. Set the fan speed to the highest
(extreme right) position.

2. Set the temperature to the
extreme hot position.

3. Select the position.
4. The outside (fresh) air and air con-

ditioning (if equipped) will be
selected automatically.

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.

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.

OTL045226R

OTL045227
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1.  Регулирайте скоростта на вентилато-
ра в положението на най-висока скорост.

2. Регулирайте температурата на най-ви-
соката възможна стойност.

3.  Изберете положението 

3-178

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.

Manual climate control system
To defog inside windshield

1. Select any fan speed except “0”
position.

2. Select desired temperature.
3. Select the or position.
4. The outside (fresh) air will be select-

ed automatically. Additionally, the air
conditioning (if equipped) will auto-
matically operate if the mode is
selected to the position.

If the air conditioning and outside
(fresh) air position are not selected
automatically, press the correspon-
ding button manually.

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

OTL045225R
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 (разскрежа-
ване).

4.  Автоматично ще се изберат положение-
то „свеж външен въздух” и климатизи-
ране на въздуха (ако е оборудвана такава 
функция).

Автоматична климатична система
Премахване на замъгляването 
отвътре на предното стъкло

3-179

Convenient features of your vehicle

3

To defrost outside windshield  

1. Set the fan speed to the highest
(extreme right) position.

2. Set the temperature to the
extreme hot position.

3. Select the position.
4. The outside (fresh) air and air con-

ditioning (if equipped) will be
selected automatically.

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.

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.

OTL045226R

OTL045227

� Type A

� Type B � Type A
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1. Изберете скоростта на вентилато-
ра.

2.  Изберете желаната от вас темпе-
ратура.

3.  Натиснете бутона за разскрежаване 
(

3-178

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.

Manual climate control system
To defog inside windshield

1. Select any fan speed except “0”
position.

2. Select desired temperature.
3. Select the or position.
4. The outside (fresh) air will be select-

ed automatically. Additionally, the air
conditioning (if equipped) will auto-
matically operate if the mode is
selected to the position.

If the air conditioning and outside
(fresh) air position are not selected
automatically, press the correspon-
ding button manually.

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

OTL045225R
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).
4.  Климатичната уредба ще се вклю-

чи в съответствие с отчетената 
външна температура, и за входя-
щия въздушен поток ще се избере 
автоматично режима „свеж външен 
въздух”.

Ако не се извърши автоматично изби-
ране на климатизирането на въздуха, 
функцията свеж въздух и максимална 
скорост на вентилатора, регулирайте 
съответния бутон на ръка. 
Ако е избрано положението 

3-178

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.

Manual climate control system
To defog inside windshield

1. Select any fan speed except “0”
position.

2. Select desired temperature.
3. Select the or position.
4. The outside (fresh) air will be select-

ed automatically. Additionally, the air
conditioning (if equipped) will auto-
matically operate if the mode is
selected to the position.

If the air conditioning and outside
(fresh) air position are not selected
automatically, press the correspon-
ding button manually.

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

OTL045225R
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 (раз-
скрежаване), по-ниската скорост на 
вентилатора се регулира към по-висока 
скорост.
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Функции и възможности на вашия автомобил

Разскрежаване на външната 
повърхност на предното стъкло

3-180

Convenient features of your vehicle

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.

Manual climate control system
1. Turn the ignition switch to the ON

position.
2. Press the defroster button ( ).
3. Press the air intake control button

at least 5 times within 3 seconds.
The indicator on the air intake button
blinks 3 times with 0.5 seconds of
interval. It indicates that the defog-
ging logic is canceled or returned to
the programmed status.

If the battery has been discharged or
disconnected, it resets to the defog
logic status.

Automatic climate control sys-
tem
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 with 0.5 sec-
onds of interval. It indicates that the
defogging logic is canceled or
returned to the programmed status.

If the battery has been discharged or
disconnected, it resets to the defog
logic status.

OTL045228
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1.  Регулирайте скоростта на венти-
латора в най-високата възможна 
стойност.

2.  Регулирайте температурата до 
най-високата възможна стойност 
(HI).

3.  Натиснете 
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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.

Manual climate control system
To defog inside windshield

1. Select any fan speed except “0”
position.

2. Select desired temperature.
3. Select the or position.
4. The outside (fresh) air will be select-

ed automatically. Additionally, the air
conditioning (if equipped) will auto-
matically operate if the mode is
selected to the position.

If the air conditioning and outside
(fresh) air position are not selected
automatically, press the correspon-
ding button manually.

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

OTL045225R

� Type A

� Type B

TLe Eng 3b(109~).qxp  2015-05-26  ¿  11:36  Page 178

 бутона за разскрежа-
ване

4.  В зависимост от отчетената 
външна температура ще се включи 
климатизиране на въздуха, и за ре-
жима на входящия въздушен поток 
автоматично ще се избере положе-
нието „свеж външен въздух”.

Ако е избрано положението 
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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.

Manual climate control system
To defog inside windshield

1. Select any fan speed except “0”
position.

2. Select desired temperature.
3. Select the or position.
4. The outside (fresh) air will be select-

ed automatically. Additionally, the air
conditioning (if equipped) will auto-
matically operate if the mode is
selected to the position.

If the air conditioning and outside
(fresh) air position are not selected
automatically, press the correspon-
ding button manually.

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

OTL045225R
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 (раз-
скрежаване), по-ниската скорост на 
вентилатора се регулира към по-висока 
скорост.

Премахване на замъгляването  
(ако е оборудвана такава функция)
За да се намали вероятността от 
замъгляване от вътрешната страна 
на предното стъкло входящият въз-
душен поток и климатичната система 
се регулират автоматично според оп-
ределени условия като позиция и др. За 
да отмените или възобновите функци-
ята за премахване на замъгляването.

Климатична система с ръчно 
управление
1. Преместете превключвателя за 

запалването на позиция ON.
2.  Натиснете бутона за разкрежаване 

(
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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.

Manual climate control system
To defog inside windshield

1. Select any fan speed except “0”
position.

2. Select desired temperature.
3. Select the or position.
4. The outside (fresh) air will be select-

ed automatically. Additionally, the air
conditioning (if equipped) will auto-
matically operate if the mode is
selected to the position.

If the air conditioning and outside
(fresh) air position are not selected
automatically, press the correspon-
ding button manually.

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
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).
3.  Натиснете бутона за контрол на 

входящия въздушен поток поне 5 
пъти в рамките на 3 сек. 

Светлинният индикатор на бутона за 
входящия въздушен поток ще светне 
3 пъти през интервал от 0,5 сек. Това 
показва, че функцията е отменена 

или върната към последно зададения 
режим. Ако акумулаторната батерия е 
била изтощена или извадена, при слага-
нето й системата избира функцията 
по подразбиране.

Автоматична климатична система
1. Преместете превключвателя за 

запалването на позиция ON.
2.  Натиснете бутона за разкрежаване 

(
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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.

Manual climate control system
To defog inside windshield

1. Select any fan speed except “0”
position.

2. Select desired temperature.
3. Select the or position.
4. The outside (fresh) air will be select-

ed automatically. Additionally, the air
conditioning (if equipped) will auto-
matically operate if the mode is
selected to the position.

If the air conditioning and outside
(fresh) air position are not selected
automatically, press the correspon-
ding button manually.

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

OTL045225R

� Type A

� Type B
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).
3.  Докато натискате бутона на кли-

матика (A/C), натиснете бутона за 
входящия въздушен поток поне 5 
пъти в рамките на 3 секунди.

Информационният екран на климатич-
ната система ще светне 3 пъти през 
интервал от 0,5 сек. Това показва, че 
функцията е отменена или върната 
към последно зададения режим. Ако 
акумулаторната батерия е била из-
тощена или извадена, при слагането 
й системата избира функцията по 
подразбиране.
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Система за автоматично премахва-
не на замъгляването Auto defogging
(само за автоматична климатична 
система, ако е оборудвана)

3-181
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Auto defogging system 
(only for automatic climate 
control 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

OTLE045332
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Системата намалява възможността 
от замъгляване отвътре чрез авто-
матично разпознаване на влагата 
от вътрешната страна на предното 
стъкло. Системата работи, когато 
отоплението или климатичната ин-
сталация са включени.

i  Информация
Системата не може да работи нормално, ко-
гато външната температурата е под -10 ° С. 

Когато системата Auto 
Defogging работи, индика-
торът ще светне.

Ако в превозното средство се усеща 
по-високо ниво на влага системата 
Auto Defogging ще работи в следния 
ред:
Стъпка 1: Определяне на посоката на 

влизащия въздушен поток 
Стъпка 2: Управление на климатика
Стъпка 3: Изпращане на въздушна 

струя към стъклото
Стъпка 4: Повишаване на въздушния 

поток към предното стъкло

Ако климатикът е изключен или посока-
та на циркулиращия въздушен поток е 
ръчно избраната, докато системата е 
включена, светлинният индикатор на 
системата ще мигне 3 пъти, за да сиг-
нализира, че ръчният режим на работа 
е бил отменен.

За да деактивирате или да нулирате 
системата
Натиснете бутона за размразяване 
на предно стъкло за 3 секунди, когато 
превключвателят за запалването е 
в положение ON. Когато системата е 
деактивирана, символът ADS OFF ще 
мига 3 пъти и ще бъдат показан (ADS 
OFF) на информационния екран на кли-
матиючната система. Когато систе-
мата е нулирана, символът ADS OFF ще 
мига 6 пъти без да издава звуков сигнал.

i  Информация
Когато климатикът е включен от системата, 
ако опитате да го изключите, на индикатор 
на климатика ще мига 3 пъти, но той няма да 
бъде изключен. За по-голяма ефективност, не 
избирайте опцията „рециркулиране на възду-
ха“, докато системата Auto defogging работи.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не сваляйте капака на сензора, на-
миращ се в горния край на предното 
стъкло от страната на шофьора. 
Повреди на части от системата биха 
могли да възникнат, но те не се по-
криват от гаранцията на превозно 
средство.
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Auto defogging system 
(only for automatic climate 
control 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

OTLE045332
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Йонизатор 
(ако е оборудван)
Когато превключвателят за запалва-
нето е в позиция ON, функцията „чист 
въздух“ се активира автоматично. 
Също така, функцията за чист въздух 
се изключва автоматично, когато 
превключвателят за запалването е в 
позиция OFF.

Автоматична вентилация 
(ако е оборудвана)
Когато превключвателят за запалва-
нето е в позиция ON или когато дви-
гателят работи, температурата е 
ниска, и системата работи в режим 
„затворена циркулация“ повече от 30 
минути, системата автоматично ще 
премине в режим „свеж въздух“.

За да отмените или задате отново 
функцията автоматична вентилация
Когато климатичната система е вклю-
чена, изберете позиция на „нивото на 
лицето“ и натиснете бутона за режим 
„затворена циркулация на въздуха“ в 
продължение на три секунди. Когато 
автоматична вентилация е зададена, 
бутонът за контрол на входящия въз-
дух (индикаторът за режим „затворе-
на циркулация) ще мига 6 пъти. Когато 
е отменен, индикаторът на бутона за 
входящия въздушен поток (индикато-
рът за режим „затворена циркулация) 
ще мига 3 пъти.

Люк в режим „затворена циркулация 
на въздуха“ (ако има такава функция)
Когато отоплението или климатич-
ната инсталация са включени и люкът 
е отворен, системата автоматично 
ще премине в режим „свеж въздух“. Ако 
в същото време изберете режим „за-
творена циркулация на въздуха“, той 
ще бъде избран, но системата след 
3-та минута ще възобнови режима 
„свеж въздух“.
Когато люкът е затворен, системата 
ще се върне към първоначално зададе-
ния режим.

КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
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 ВНИМАНИЕ
Никога не съхранявайте в автомобила 
запалки за цигари, флакони с газ пропан, 
или други запалими/ избухливи мате-
риали. Такива предмети или вещества 
могат да се запалят и/или избухнат, ако 
автомобилът бъде изложен на много 
високи температури за продължителни 
периоди от време.

 ВНИМАНИЕ
По време на движение винаги дръжте ка-
паците на нишите и отделенията за съх-
ранение на дребни предмети затворени. 
Никога не правете опити да поставяте 
прекалено много предмети в отделени-
ята за съхранение на дребни предмети, 
което може да доведе до невъзможност 
за сигурно затваряне на капака на съот-
ветното отделение.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
За да избегнете опасността от краж-
би, никога не оставяйте в жабката 
ценни предмети.
 

Централна конзола за съхранение на 
предмети
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STORAGE COMPARTMENT

To avoid possible theft, do not
leave valuables in the storage
compartments.

Center console storage

To open :
Press the button (1).

Sliding armrest (if equipped)

To move the armrest forward:
Grab the front portion of the armrest
(1) then pull it forward.

To move the armrest rearward:
Push the armrest rearward.

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  
OTL045089 OTLE045296

Do not grab the front portion of
the armrest (1) when moving
the armrest rearward. You may
pinch your fingers.

CAUTION
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За да я отворите натиснете бутон (1). 

Плъзгащ се подлакътник (ако е 
оборудван)
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STORAGE COMPARTMENT

To avoid possible theft, do not
leave valuables in the storage
compartments.

Center console storage

To open :
Press the button (1).

Sliding armrest (if equipped)

To move the armrest forward:
Grab the front portion of the armrest
(1) then pull it forward.

To move the armrest rearward:
Push the armrest rearward.

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  
OTL045089 OTLE045296

Do not grab the front portion of
the armrest (1) when moving
the armrest rearward. You may
pinch your fingers.

CAUTION
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За да преместите подлакътника на-
пред: хванете предната му част (1), 
след което издърпайте напред, за да го 
приберете: бутнете го обратно

 ВНИМАНИЕ
Не хващайте подлакътника отпред (1), 
когато го прибирате обратно, тъй като 
може да си защипете пръстите.

ОТДЕЛЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДРЕБНИ ПРЕДМЕТИ
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Жабка

3-184

Convenient features of your vehicle

Glove box

To open the glove box, pull the handle
and the glove box will automatically
open. Close the glove box after use.

Cool box (if equipped)

You can keep beverage cans or other
items cool in the glove box.
1. Turn on the air conditioning.
2. Slide the open/close lever (1) of

the vent installed in the glove box
to the open position.

3. When the cool box is not used,
slide the lever (1) to the closed
position.

If some items in the cool box block
the vent, the cooling effectiveness
of the cool box is reduced.

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.

NOTICE

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  

OTL045090 OTL045259 OTL045091
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Отварянето на жабката става с 
издърпване на дръжката, при което 
жабката ще се отвори автоматично. 
След използване винаги затваряйте 
жабката. 

 ВНИМАНИЕ
За намаляване на риска от нараня-
ване при пътно-транспортно прои-
зшествие или при внезапно спиране, 
винаги дръжте вратичката на жабка-
та затворена по време на движение 
на автомобила.

Охладителна кутия (ако е оборудвана 
такава функция)
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Convenient features of your vehicle

Glove box

To open the glove box, pull the handle
and the glove box will automatically
open. Close the glove box after use.

Cool box (if equipped)

You can keep beverage cans or other
items cool in the glove box.
1. Turn on the air conditioning.
2. Slide the open/close lever (1) of

the vent installed in the glove box
to the open position.

3. When the cool box is not used,
slide the lever (1) to the closed
position.

If some items in the cool box block
the vent, the cooling effectiveness
of the cool box is reduced.

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.

NOTICE

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  

OTL045090 OTL045259 OTL045091
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Можете да съхранявате изстудени ку-
тийки с напитки или други предмети, 
като използвате ръчката за отваряне/ 
затваряне (1) на вентилационния от-
вор, монтиран вътре в жабката.
1.  Включете климатизирането на въз-

духа.
2.  Плъзнете ръчката за отваряне/ за-

тваряне (1) на вентилационния от-
вор, който е монтиран в жабката, 
към отвореното положение.

3.  Когато охладителната кутия не 
се използва, плъзнете ръчката (1) в 
нейното затворено положение. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Ако някои предмети в охладителната 
кутия блокират вентилационния от-
вор, ефективността на охлаждането 
в охладителната кутия ще намалее.
 
Държател за слънчеви очила
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Glove box

To open the glove box, pull the handle
and the glove box will automatically
open. Close the glove box after use.

Cool box (if equipped)

You can keep beverage cans or other
items cool in the glove box.
1. Turn on the air conditioning.
2. Slide the open/close lever (1) of

the vent installed in the glove box
to the open position.

3. When the cool box is not used,
slide the lever (1) to the closed
position.

If some items in the cool box block
the vent, the cooling effectiveness
of the cool box is reduced.

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.

NOTICE

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  

OTL045090 OTL045259 OTL045091
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Отварянето на държателя за слънчеви 
очила става с натискане на показания 
капак, при което държателят за слънче-
ви очила ще се отвори бавно. Поставе-
те слънчевите очила във вратичката 
на отделението.
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За да затворите: Затворете държате-
ля с натискане на капака.
Уверете се, че държачът за очилата е 
затворен по време на шофиране.
 

 ВНИМАНИЕ
• В държателя за слънчеви очила не по-

ставяйте никакви други предмети, 
освен слънчеви очила. В противен слу-
чай такива предмети могат да бъдат 
изхвърлени извън държателя (в случай 
на внезапно спиране или при произшест-
вие), и съществува опасност от нара-
няване на пътуващите в автомобила.

• Никога не отваряйте държателя за 
слънчеви очила по време на движение 
на автомобила. В противен случай 
огледалото за обратно виждане 
може да се блокира от отворения 
държател за слънчеви очила.

• Внимателно поставяйте очилата 
в държателя, така че да не се закле-
щят. В противен случай може да се 
нараните при опит да отворите 
държателя със сила, в случай на нев-
нимателно поставяне и последващо 
заклещване на очилата в държателя. 
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Пепелник (ако е оборудвана такава 
функция)

3-186

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.
For the right-hand drive vehicles, the
illustration is reversed.

OTL045093

Putting lit cigarettes or matches
in an ashtray with other com-
bustible materials may cause a
fire.

WARNING  

OTL045095

OTL045094

� Type A

� Type B
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За да използвате пепелника, трябва да 
отворите капачето му.
За да почистите пепелника, трябва 
да извадите пластмасовия контейнер 
чрез повдигане на горе на пепелника 
и завъртане на капачето обратно на 
часовниковата стрелка, след което го 
издърпвате.

 ВНИМАНИЕ
• Никога не използвайте пепелници-

те на автомобила като кутийки 
за отпадъци.

• Оставянето на незагасени цигари 
или на запалени клечки кибрит в 
пепелника, заедно с други запали-
ми материали, може да доведе до 
възникването на пожар.

Чашкодържатели
Предни

3-186

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.
For the right-hand drive vehicles, the
illustration is reversed.

OTL045093

Putting lit cigarettes or matches
in an ashtray with other com-
bustible materials may cause a
fire.

WARNING  

OTL045095

OTL045094

� Type A

� Type B

TLe Eng 3b(109~).qxp  2015-05-26  ¿  11:36  Page 186

В чашкодържателите могат да се по-
ставят само чашки или малки кутийки 
с напитки.
За автомобили с десен волан, илиюс-
трацията е обърната.

ФУНКЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ НА ИНТЕРИОРА 
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Задни

3-187

Convenient features of your vehicle

3

Rear

Pull the armrest down to use the cup
holders.

• 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.

NOTICE

• 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 

Keep cans or bottles out of
direct sun light and do not put
them in a hot vehicle. It may
explode.

WARNING 

OTL045096
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Издърпайте подлакътника, за да из-
ползвате задните чашкодържачи.

 ВНИМАНИЕ
• Когато автомобилът е в движе-

ние, никога не поставяйте непо-
крити чаши или горещи напитки 
в чашкодържателите. Ако горе-
щата напитка се разлее, може да 
получите изгаряния. Такова едно 
изгаряне на шофьора може да до-
веде до загуба на контрол върху 
управлението на автомобила.

• За намаляване на опасността от 
телесно нараняване в случай на 
внезапно спиране или при прои-
зшествие, никога не поставяйте в 
чашкодържателите незатворени 
или необездвижени бутилки, чаши, 
кутийки или други подобни, дока-
то автомобилът е в движение.

• Препоръчително е в чашкодържа-
чите да поставяте само чаши за 
еднократна употреба, тъй като 
всички други биха представлявали 
опасност в случай на инцидент. 

 ВНИМАНИЕ
Не излагайте бутилките или шише-
та на пряка слънчева светлина и не 
слагайте същите в автомобила, ако 
температурата вътре е много висо-
ка, тъй като могат да експлоадират. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Съхранявайте вашите напитки 
запечатани, докато шофирате, за 
да се предотвратите разливането 
им. При разливане на течност има 
опасност течността да проникне 
в електрическата/електронната 
система на превозното средство 
и да повреда на електрически /елек-
тронни части.

•  При почистване на разляти течно-
сти не изсушавайте чашкодържа-
теля на висока температура. Това 
може да го повреди.
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Сенници

3-188

Convenient features of your vehicle

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).
Adjust the sunvisor forward or back-
ward (4) as needed. Use the ticket
holder (5 and 6) to hold tickets.

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 tick-
et holder.

• Avoid putting a plastic card such
as a credit card in the ticket hold-
er located in the outside of the
sunvisor. This could cause dam-
age to the plastic card.

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.

NOTICE

i

For your safety, do not block your
view when using the sunvisor.

WARNING 

OTL045516

� Front

� Rear
OTL045098

OTLE045097
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Използването на сенника става посред-
ством смъкването му надолу. За да 
използвате сенника откъм стра-нич-
ното стъкло, трябва най-напред да го 
издърпате надолу, да го откачите от 
скобата (1) и да го завъртите назад 
(3) (ако е оборудвана такава функция).
Използването на огледалото става, 
като най-напред издърпате сенника на-
долу и плъзнете капака на огледалото 
настрани (4).
Регулирайте сенника с избутване на-
пред и назад, ако е необходимо(4). Дър-
жателят за билети (5,6) е предвиден 
за поставяне на билети за пътни и 
магистрални такси.

i  Информация
След употреба затваряйте огледалото за 
оглеждане и връщайте сенника в първона-
чалното му положение. 

 ВНИМАНИЕ
С оглед на безопасността ви, вни-
мавайте да не блокирате изцяло 
видимостта си, когато използвате 
сенника. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Не закачайте няколко билета едно-

временно в държача за билети, тъй 
като това може да го повреди. 

• Избягвайте да поставяте карти 
тип пластика като кредитни или 
други в държача за билети, разполо-
жен от външната страна на сенни-
ка, тъй като това може да повреди 
картите. 

Контакти за захранване (ако са 
включени в оборудването) 

3-188

Convenient features of your vehicle

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).
Adjust the sunvisor forward or back-
ward (4) as needed. Use the ticket
holder (5 and 6) to hold tickets.

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 tick-
et holder.

• Avoid putting a plastic card such
as a credit card in the ticket hold-
er located in the outside of the
sunvisor. This could cause dam-
age to the plastic card.

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.

NOTICE

i

For your safety, do not block your
view when using the sunvisor.

WARNING 

OTL045516

� Front

� Rear
OTL045098

OTLE045097
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Контактите за захранване са проек-
тирани да осигуряват захранване за 
мобилни телефони или други устрой-
ства, проектирани да работят съв-
местно с електрическите системи на 
автомобила. Консумацията на такива 
устройства трябва да бъде по-малка 
от 180W, при работещ двигател.
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 ВНИМАНИЕ
Никога не пъхайте пръстите си или 
чужди предмети (щифтове и други 
подобни) в контактите за захранва-
не и не докосвайте контакта с мокри 
ръце. В противен случай може да по-
лучите електрически удар.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
За да предпазите контактите:

• Използвайте контактите за захран-
ване 12 волта само когато двигате-
лят работи, a след като сте използ-
вали даден аксесоар, изваждайте 
щепсела от контакта. Използване-
то на аксесоари, включени с щепсел 
към контакта за продължителни 
периоди от време, когато двига-
телят не работи, може да доведе 
до разреждане на акумулаторната 
батерия на автомобила.

• Използвайте само електрически 
аксесоари за напрежение 12 волта, 
които имат консумация на елек-
три-чество по-малка от 180 волта.

• Когато използвате контактите за 
захранване 12 волта, регулирайте 
климатичната уредба или система-
та за отопляване на автомобила на 
най-ниската степен на работа.

• Винаги затваряйте капачето на 
контакта, когато същият не се 
използва.

• Някои електронни устройства мо-
гат да генерират електронни сму-
щения,когато се включват към ня-
кой от електрическите контакти 
12 волта на автомобила. Такива 
устройства могат да причиняват 
допълнителни звукови смущения и 
неправилна работа на други елек-
тронни системи или устройства, 
които използвате във вашия авто-
мобил.

• Вкарайте максимално накрайника в 
контакта, в противен случай кон-
тактът може да прегрее и предпа-
зителят да се отвори. 

• Батериите са обикновено с обра-
тна токова защита и токът от 
батерията би могъл да се върне 
в електрическите/електронните 
системи на автомобила и да ги по-
вреди.
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Запалка за цигари (ако е оборудвана 
такава функция)

3-190

Convenient features of your vehicle

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

NOTICE

OTLE045014

• 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  

Do not adjust the clock while
driving.You may lose your steer-
ing control and cause severe
personal injury or accidents.

WARNING  
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Привеждането на запалката за цигари в 
работно състояние е възможно, когато 
превключвателят за запалването е в 
положение АСС или в положение ON.
За да използвате запалката за цигари, 
трябва да я пъхнете докрай навътре 
в гнездото. Когато нагревателният 
елемент на запалката се нагорещи дос-
татъчно, запалката ще изскочи навън 
до положението на готовност.
Ако се появи необходимост от подмя-
на на запалката за цигари, използвайте 
само оригинални запалки HYUNDAI или 
техен одобрен еквивалент.

 ВНИМАНИЕ
• Никога не задържайте със сила 

запалката за цигари в натиснато 
докрай положение, когато тя вече 
е загряла, тъй като същата може 
да прегрее.

• Ако запалката за цигари не из-
скочи навън в продължение на 30 
секунди, извадете я със сила, за 
да избегнете прегряването й.  В 
гнездото за запалката за цигари 
не трябва да поставяте никакви 
други предмети, тъй като това 
може да повреди гнездото.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
В гнездото за запалката за цигари 
трябва да се използват само ориги-
нални запалки HYUNDAI.
Използването на други електрически 
аксесоари с щепсел (например елек-
трически самобръсначки, ръчни пра-
хосмукачки и кафеварки) може да 
повреди контакта или да причини 
електрическа повреда.

Цифров часовник 

 ВНИМАНИЕ
Никога не сверявайте часовника по 
време на движение на автомобила. 
В противен случай може да загуби-
те контрол върху управлението на 
автомобила и да се стигне до тежко 
телесно нараняване или до прои-
зшествия.
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С аудио система

3-191

Convenient features of your vehicle

3

With Audio system

Whenever the battery terminals or
related fuses are disconnected, you
must reset the time.

To set the time :
The ignition switch must be in the
ACC position or the ON position.

• H (Hour)
Press the "H" button to advance the
time displayed by one hour.

• M (Minute)
Press the "M" button to advance the
time displayed by one minute.

• Display conversion
To change the 12 hour format to the
24 hour format, press the "H" and
"M" button simultaneously for more
than 4 seconds.
For example, if the "H" and "M" but-
ton is pressed when the time is 10:15
p.m., the display will change to 22:15

With AVN system (if equipped)

You can set the clock by using the
AVN system.

OTL045260 OTL045261
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След всяко разединяване на полюсните 
накрайници на акумулаторната бате-
рия или след изгаряне на свързаните 
с часовника предпазители, трябва да 
сверявате отново часовника.

За да сверите часовника
Превключвателят за запалването 
трябва да се намира в положение АСС 
или ON: с включена аудио система
 • H (час)
 Натиснете бутона „H“, за да смени-

те часа с 1 час напред.
 • M (минути)
 Натиснете бутона „M“, за да сме-

ните часа с 1 минута напред.
 • Формат на часа
 За да смените формата от 12 часов 

на 24 часов, трябва едновременно 
да натиснете и двата бутона „H“ 
и „M“ за повече от 4 секунди. 

Например, ако натиснем бутоните 
„H“ и „M“, когато часът е 10:15 вечер-
та/p.m., часът ще се промени на 22:15.

С AVN система (ако е оборудвана 
такава функция)

3-191

Convenient features of your vehicle

3

With Audio system

Whenever the battery terminals or
related fuses are disconnected, you
must reset the time.

To set the time :
The ignition switch must be in the
ACC position or the ON position.

• H (Hour)
Press the "H" button to advance the
time displayed by one hour.

• M (Minute)
Press the "M" button to advance the
time displayed by one minute.

• Display conversion
To change the 12 hour format to the
24 hour format, press the "H" and
"M" button simultaneously for more
than 4 seconds.
For example, if the "H" and "M" but-
ton is pressed when the time is 10:15
p.m., the display will change to 22:15

With AVN system (if equipped)

You can set the clock by using the
AVN system.

OTL045260 OTL045261

TLe Eng 3b(109~).qxp  2015-05-26  ¿  11:36  Page 191

Можете да сверите времето чрез AVN 
системата.
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GPS Time ON
Часовникът се обновява автоматично 
чрез системата AVN .

GPS Time OFF
Часовникът може да бъде сверен ръчно.
1. Изберете „Системни настройки“ на 

„INFO/Setup“ екрана.
2. Изберете „ Clock“.
3. „Настройки за дата/час“ 
4.  Задайте датата и часа посред-

ством стрелките ( ▲ / ▼ ) на екрана.

За повече информация се обърнете 
към допълнителното ръководство, 
което се предоставя при покупка на 
автомобила.

Закачалка за дрехи (ако има 
оборудвана такава функция)

3-192

Convenient features of your vehicle

GPS Time ON
The clock is automatically updated
through the AVN system.

GPS Time OFF
The clock can be manu adjusted.
1. Select "System settings" on the

"INFO/Setup" screen.
2. Select "Clock".
3. Select "Date/Time settings".
4. Set the date and time by touching

the (�/�)  on the screen.

For more details, please refer to
the separate manual that was sup-
plied with your vehicle.

Clothes hanger (if equipped)

To hang items, pull the hanger down.
(Type A)
These hangers are not designed to
hold large or heavy items.

OTL045270

� Type A

� Type B
OTL045099

Do not hang other objects except
clothes. In an accident it may
cause vehicle damage or person-
al injury.

WARNING  

TLe Eng 3b(109~).qxp  2015-05-26  ¿  11:36  Page 192

За да я ползвате, дръпнете закачалка-
та надолу.
(Тип А )
Тези закачалки не са предназначени за 
закачане на големи или тежки дрехи.

 ВНИМАНИЕ
Не закачайте друго, с изключение на 
дрехи. В случай на инцидент това 
може да нанесе щети по автомобила 
или да пострада някой пътник.
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Фиксатори за стелките за под (ако са 
оборудвани такива)

3-193

Convenient features of your vehicle

3

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.

Luggage net (holder)

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.

Vehicles equipped with a luggage
rail system may use the shackles
to hook the luggage net.

NOTICE

OTL045232

OTL045231

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  
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ВИНАГИ използвайте стелка за под, фи-
ксирана към фиксатора (фиксаторите) 
за стелки за под във вашия автомобил. 
Това ще предпази стелката за под от 
плъзването й напред.

 ВНИМАНИЕ
• Винаги проверявайте дали стел-

ката за под е правилно поста-
вена върху облицовката на пода 
на автомобила. Не използвайте 
стелки за под, които не могат да 
се фиксират към държачите (фи-
ксаторите).

• Никога не поставяйте допълни-
телни стелки за под върху закрепе-
ната с фиксатори стелка за под – в 
противен случай допълнителната 
стелка за под може да се плъзне на-
пред и да попречи на движението 
на педалите.

ВАЖНО - Вашият автомобил е про-
изведен с фиксатори за стелки за 
под, разположени от страната на 
водача, чиято цел е да придържат 
стелките на място. За да избегнете 
разместване или нежелан инцидент, 
HYUNDAI ви препоръчва да използ-
вате оргинални стелки HYUNDAI, 
проектирани специално за вашия 
автомобил.

Мрежа за багажа (с държатели за 
мрежата) 
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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.

Luggage net (holder)

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.

Vehicles equipped with a luggage
rail system may use the shackles
to hook the luggage net.

NOTICE

OTL045232

OTL045231

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  
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За да избегнете разместване на пред-
метите в товарната зона, можете 
да използвате четирите държателя, 
разположени в товарната зона за зак-
репване на мрежата за багаж.
При необходимост от получаване на 
мрежа за багаж се свържете с вашия 
оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Превозните средтсва, оборудвани с 
багажни релси, могат да използват 
халките за закачене на мрежата за 
багажника. 



3-194
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете повреда на багажа 
или на автомобила, винаги трябва да 
внимавате много, когато превозва-
те чупливи или обемисти предмети 
в багажното отделение.

 ВНИМАНИЕ
За да избегнете нараняване на очите, 
никога не опъвайте прекалено силно 
мрежата за багаж. Винаги дръжте ли-
цето и тялото си извън траектори-
ята на опъване на мрежата за багаж. 
Никога не използвайте мрежата за 
багаж, когато лентите й показват 
ясно видими признаци на износване 
и повреда.

Покривало за сигурност на багажа 
(ако е оборудвана такава функция)
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Cargo security screen 
(if equipped) 

Use the cargo security screen to
hide items stored in the cargo area.

Since the cargo security screen
may be damaged or malformed,
do not put luggage on it when it is
used.

NOTICE

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

OTL045233

• Do not place objects on the
cargo security screen. Such
objects may be thrown about
inside the vehicle and possi-
bly injure vehicle occupants
during an accident or when
braking.

• Never allow anyone to ride in
the luggage compartment. It is
designed for luggage only.

• Maintain the balance of the
vehicle and locate the weight
as forward as possible.

WARNING  

TLe Eng 3b(109~).qxp  2015-05-26  ¿  11:36  Page 194

Използвайте покривалото за сигур-
ност на багажа за прикриване на вещи-
те, които съхранявате в товарната 
зона. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Никога не поставяйте върху покри-
валото багаж, когато е в работно 
положение, тъй като покривалото за 
сигурност на багажа може да се повре-
ди или деформира.

 ВНИМАНИЕ
• Никога не поставяйте каквито 

и да било предмети върху покри-
валото за сигурност на товара. 
Такива предмети могат да бъдат 
изхвърлени във вътрешността 
на автомобила и да създадат 
опасност от нараняване на пъту-
ващите в автомобила по време 
на произшествие или при рязко 
спиране.

• Никога не позволявайте на когото 
и да било да пътува в багажното 
отделение. Това отделение е пред-
назначено само за багаж.

• Поддържайте правилен баланс при 
натоварването на автомобила, и 
разполагайте товарите колкото 
е възможно по-напред.
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Използване на покривало за 
сигурност на багажа
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To use the cargo security screen

1. Pull the cargo security screen
towards the rear of the vehicle by
the handle (1).

2. Insert the guide pin into the guide
(2).

Pull out the cargo security screen
with the handle in the center to
prevent the guide pin from falling
out of the guide.

When the cargo security screen is
not in use:
1. Pull the cargo security screen

backward and up to release it from
the guides.

2. The cargo security screen will
automatically slide back in.

The cargo security screen may
not automatically slide back in if
the cargo security screen is not
fully pulled out. Fully pull it out
and then let go.

To remove the cargo security
screen

1. Push in the guide pin.
2. While pushing the guide pin, pull

out the cargo security screen.

NOTICE

NOTICE

OTL045235

OTL045234
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1.  Издърпайте дръжката на покрива-
лото за сигурност на багажа назад; 

2. Пъхнете краищата в съответните 
процепи.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Издърпвайте покривалото посред-
ством дръжката, намираща се по-
средата, за да не могат краищата на 
покривалото да се извадят от съот-
ветните процепи.

Когато не използвате покривалото:
1. Издърпайте покривалото нагоре, 

за да освободите краищата му и го 
върнете леко назад. 

2. Покривалото ще се прибере авто-
матично.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Покривалото може да не се прибере 
автоматично, ако преди това не сте 
го извадили до край. Издърпайте го, 
след което го пуснете.

За да свалите покривалото:
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3

To use the cargo security screen

1. Pull the cargo security screen
towards the rear of the vehicle by
the handle (1).

2. Insert the guide pin into the guide
(2).

Pull out the cargo security screen
with the handle in the center to
prevent the guide pin from falling
out of the guide.

When the cargo security screen is
not in use:
1. Pull the cargo security screen

backward and up to release it from
the guides.

2. The cargo security screen will
automatically slide back in.

The cargo security screen may
not automatically slide back in if
the cargo security screen is not
fully pulled out. Fully pull it out
and then let go.

To remove the cargo security
screen

1. Push in the guide pin.
2. While pushing the guide pin, pull

out the cargo security screen.

NOTICE

NOTICE

OTL045235

OTL045234
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1. Бутнете навътре краищата на по-
кривалото. Push in the guide pin.

2. Докато бутате, го откачете. 
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3. Open the luggage tray and keep the
cargo security screen in the tray.

To remove the cargo security
screen from the luggage tray

1. Pull up the screen board.

2. Push in the guide pin.

OTLE055152

OTLE055153OTL045236
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3. Отворете багажното отделение, 
повдигнете кората и приберете 
покривалото в оказаното за това 
място.

За да извадите покривалото от бага-
жното отделение:

3-196

Convenient features of your vehicle

3. Open the luggage tray and keep the
cargo security screen in the tray.

To remove the cargo security
screen from the luggage tray

1. Pull up the screen board.

2. Push in the guide pin.

OTLE055152

OTLE055153OTL045236
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1. Изтеглете нагоре покривалото.
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Convenient features of your vehicle

3. Open the luggage tray and keep the
cargo security screen in the tray.

To remove the cargo security
screen from the luggage tray

1. Pull up the screen board.

2. Push in the guide pin.

OTLE055152

OTLE055153OTL045236
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2. Откачете го. 
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3. While pushing the guide pin, pull
out the cargo security screen.

Luggage tray (if equipped)

You can place a first aid kit, a reflec-
tor triangle, tools, etc. in the box for
easy access.
• Grasp the handle on the top of the

cover and lift it.

OTL045274

OTLE055154
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3. Докато откачате покривалото, го 
издърпайте изцяло.

Багажна кутия (ако има оборудвана 
такава функция)
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3. While pushing the guide pin, pull
out the cargo security screen.

Luggage tray (if equipped)

You can place a first aid kit, a reflec-
tor triangle, tools, etc. in the box for
easy access.
• Grasp the handle on the top of the

cover and lift it.

OTL045274

OTLE055154
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Можете да поставите аптечка, ре-
флекторен триъгълник, инструменти 
и др. в кутията за лесен достъп.
• Хванете дръжката върху кората и я 

повдигнете.
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Багажник на покрива (ако е 
оборудвана такава функция)

3-198

Convenient features of your vehicle

Roof rack (if equipped)

If the vehicle has a roof rack, you can
load cargo on top of your vehicle.

If the vehicle is equipped with a
sunroof, be sure not to position
cargo onto the roof rack in such a
way that it could interfere with
sunroof operation.

• When carrying cargo on the roof
rack, take the necessary precau-
tions to make sure the cargo does
not damage the roof of the vehicle.

• When carrying large objects on
the roof rack, make sure they do
not exceed the overall roof length
or width.

NOTICE

NOTICE

EXTERIOR FEATURES

OTL045502L
• The following specification is

the maximum weight that can
be loaded onto the roof rack.
Distribute the load as evenly
as possible onto the roof rack
and secure the load firmly.

Loading cargo or luggage in
excess of the specified weight
limit on the roof rack may
damage your vehicle.

(Continued)

(Continued)
• The vehicle center of gravity will

be higher when items are
loaded onto the roof rack.
Avoid sudden starts, braking,
sharp turns, abrupt maneuvers
or high speeds that may result
in loss of vehicle control or
rollover resulting in an accident.

• Always drive slowly and turn
corners carefully when carry-
ing items on the roof rack.
Severe wind updrafts, caused
by passing vehicles or natural
causes, can cause sudden
upward pressure on items
loaded on the roof rack. This
is especially true when carry-
ing large, flat items such as
wood panels or mattresses.
This could cause the items to
fall off the roof rack and cause
damage to your vehicle or
others around you.

• To prevent damage or loss of
cargo while driving, check fre-
quently before or while driving
to make sure the items on the
roof rack are securely fastened.

WARNING  

ROOF 100 kg (220 lbs.)
RACK EVENLY DISTRIBUTED
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Ако автомобилът ви притежава багажник 
на покрива, можете да товарите багажи 
върху автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Ако автомобилът е оборудван с люк на 
покрива, внимавайте да разпределяте 
товара върху багажника по такъв начин, че 
същият да не може да попречи на работата 
на люка на покрива.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Когато превозвате товари на багажника 

на покрива, вземайте необходимите пред-
пазни мерки, за да не допуснете повреда 
на покрива на автомобила от товара. 

• Когато пренасяте посредством багаж-
ника на покрива обемисти предмети, 
винаги проверявайте те да не преви-
шават габаритната дължина или ши-
рочина на покрива.

 ВНИМАНИЕ
• Показаната по-долу спецификация 

указва максималното тегло, което 
може да се натовари на багажника на 
покрива на автомобила.
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Roof rack (if equipped)

If the vehicle has a roof rack, you can
load cargo on top of your vehicle.

If the vehicle is equipped with a
sunroof, be sure not to position
cargo onto the roof rack in such a
way that it could interfere with
sunroof operation.

• When carrying cargo on the roof
rack, take the necessary precau-
tions to make sure the cargo does
not damage the roof of the vehicle.

• When carrying large objects on
the roof rack, make sure they do
not exceed the overall roof length
or width.

NOTICE

NOTICE

EXTERIOR FEATURES

OTL045502L
• The following specification is

the maximum weight that can
be loaded onto the roof rack.
Distribute the load as evenly
as possible onto the roof rack
and secure the load firmly.

Loading cargo or luggage in
excess of the specified weight
limit on the roof rack may
damage your vehicle.

(Continued)

(Continued)
• The vehicle center of gravity will

be higher when items are
loaded onto the roof rack.
Avoid sudden starts, braking,
sharp turns, abrupt maneuvers
or high speeds that may result
in loss of vehicle control or
rollover resulting in an accident.

• Always drive slowly and turn
corners carefully when carry-
ing items on the roof rack.
Severe wind updrafts, caused
by passing vehicles or natural
causes, can cause sudden
upward pressure on items
loaded on the roof rack. This
is especially true when carry-
ing large, flat items such as
wood panels or mattresses.
This could cause the items to
fall off the roof rack and cause
damage to your vehicle or
others around you.

• To prevent damage or loss of
cargo while driving, check fre-
quently before or while driving
to make sure the items on the
roof rack are securely fastened.

WARNING  

ROOF 100 kg (220 lbs.)
RACK EVENLY DISTRIBUTED
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• Разпределяйте натоварването колкото 
е възможно по-равномерно върху багаж-
ника, и закрепвайте сигурно товара. 
Натоварването на товари или багаж 
над специфицираното ограничение за 
теглото на багажника на покрива може 
да причини повреда на вашия автомобил.

• Центърът на тежестта на автомо-
била се повдига, когато на багажника 
на покрива има натоварен багаж. В 
такива случаи избягвайте резките 

(Продължение)

ФУНКЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ НА ЕКСТЕРИОРА
(Продължение)

 потегляния, резките спирания, ост-
рите завои, резките маневри или 
високите скорости, които могат да 
доведат до загуба на контрол върху 
управлението на автомобила или до 
преобръщането му, имащи за резултат 
пътно-транспортно произшествие.

• Винаги шофирайте бавно и вземайте 
внимателно завоите, когато превоз-
вате товари на багажника на покрива. 
Много силните въздушни завихряния, 
причинени от изпреварващи ви авто-
мобили или от бурни ветрове, могат 
да предизвикат рязко насочено нагоре 
налягане върху предметите, натова-
рени на багажника на покрива. Това 
важи с особена сила, когато пренасяте 
големи плоски предмети, например 
дървени плоскости или матраци. Това 
може да доведе до изпадане на тези 
предмети от багажника и да причини 
повреда на вашия автомобил или на 
автомобилите около вас.

• За да не допуснете повреда или изпада-
не на товарите по време на движение, 
проверявайте състояние-то на това-
ра преди потегляне и периодично по 
време на движение, за да сте сигурни, 
че товарите на багажника на покрива 
са сигурно закрепени.
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i  Информация
•	 Ако	инсталирате	втора	ръка	фарове	е	въз-

можно	аудио	системата	и	електронните	
уреди	да	не	функционират	правилно.

•	 Не	допускайте	разливането	на	химикали	
като	парфюми,	козметични	масла,	слън-
цезащитни	кремове,	почистващи	препа-
рати	и	ароматизатори,	тъй	като	могат	да	
нанасат	вреди	на	тапицерията	или	да	я	
обезцветят.

AUX, USB и iPod® portInformation 
• 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.

ii
MULTIMEDIA SYSTEM

4-2

Multimedia System

OTL045239L
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Можете да използвате AUX извода, 
за да свържете аудио уредите и USB 
порта, за да включите USB или iPod®.

i  Информация
Когато	използвате	преносимо	аудио	устрой-
ство,	след	като	го	включите,	може	да	има	
шум.	Ако	това	се	случи,	използвайте	източ-
ника	на	захранване	на	преносимото	аудио	
устройство.

* iPod® е запазена марка на Apple Inc.
i i

Мултимедийна система
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Антена
Антена на покрива

Antenna
Roof antenna  

The roof antenna receives both AM
and FM broadcast signals. Rotate
the roof antenna in a counterclock-
wise direction to remove it. Rotate it
in a clockwise direction to reinstall it.

Shark fin antenna  

The shark fin antenna receives
transmitted data. (for example: GPS
and DAB signals)

• To prevent damage to the rear
glass antenna, never use sharp
instruments or window cleaner
containing abrasives to clean
the window. Clean the inside
surface of the rear glass window
with a piece of soft cloth.

• When putting a sticker on the
inside surface of the rear win-
dow, be careful not to damage to
the rear glass antenna.

• Do not put  sharp instruments
nearby the rear glass antenna.

• Tinted rear window may affect the
proper functioning of the antenna.

NOTICE
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Антената на покрива приема както 
AM, така и FM сигнали. 
Завъртете антената обратно на ча-
совниковата стрелка, ако искате да я 
свалите. За да я монтирате отново, 
завъртете по часовниковата стрелка.

Антена тип „перка на акула“
Antenna
Roof antenna  

The roof antenna receives both AM
and FM broadcast signals. Rotate
the roof antenna in a counterclock-
wise direction to remove it. Rotate it
in a clockwise direction to reinstall it.

Shark fin antenna  

The shark fin antenna receives
transmitted data. (for example: GPS
and DAB signals)

• To prevent damage to the rear
glass antenna, never use sharp
instruments or window cleaner
containing abrasives to clean
the window. Clean the inside
surface of the rear glass window
with a piece of soft cloth.

• When putting a sticker on the
inside surface of the rear win-
dow, be careful not to damage to
the rear glass antenna.

• Do not put  sharp instruments
nearby the rear glass antenna.

• Tinted rear window may affect the
proper functioning of the antenna.

NOTICE
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Приема вече изпратената информа-
ция. (например:GPS и DAB сигнали)

 ВНИМАНИЕ 
• За да предпазите антената на зад-

ното стъкло, не използвайте остри 
инструменти или абразивни по-
чистващи препарати, за да почист-
вате прозорците. Почиствайте 
вътрешната страна на прозорците 
с мек парцал. 

• Когато залепяте стикери от въ-
трешната страна на задното стък-
ло, внимавайте да не повредите 
антената. 

• Не оставяйте остри предмети или 
други инструменти в близост до 
задната антена. 

• Затъмненото задно стъкло може 
да  окаже влияние върху правилно 
фунциониране на антената. 
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Волан – аудио контрол 
(ако е включен в оборудването)

Steering wheel audio control 
(if equipped)

The steering wheel audio control but-
ton is installed for your convenience.

Do not operate audio remote con-
trol buttons simultaneously.

VOLUME (VOL + / - ) (1)
• Move the VOLUME lever up to

increase volume.
• Move the VOLUME lever down to

decrease volume.

SEEK/PRESET ( / ) (2)
If the SEEK/PRESET lever is moved
up or down and held for 0.8 second
or more, it will function in the follow-
ing modes.

RADIO mode
It will function as the AUTO SEEK
select button. It will SEEK until you
release the button.
MEDIA mode
It will function as the FF/REW button.

If the SEEK/PRESET lever is moved
up or down, it will function in the fol-
lowing modes.

RADIO mode
It will function as the PRESET STA-
TION UP/DOWN button.
MEDIA mode
It will function as the TRACK UP/
DOWN button.

MODE ( ) (3)
Press the MODE button to select
Radio, Disc, or AUX.

MUTE ( ) (4, if equipped) 
• 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.

i

NOTICE
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Бутонът за аудио контрол на волана е 
инсталиран за ваше удобство. 

 Предупреждение 
Не работете едновременно с няколко 
аудио дистанционни бутона.  

Сила на звука (VOL +/- ) (1)
• Натиснете бутона обозначен с 

VOLUME нагоре, за да увеличите 
звука.

• Натиснете бутона обозначен с 
VOLUME надолу, за да намалите зву-
ка.

SEEK/PRESET ( 

Steering wheel audio control 
(if equipped)

The steering wheel audio control but-
ton is installed for your convenience.

Do not operate audio remote con-
trol buttons simultaneously.

VOLUME (VOL + / - ) (1)
• Move the VOLUME lever up to

increase volume.
• Move the VOLUME lever down to

decrease volume.

SEEK/PRESET ( / ) (2)
If the SEEK/PRESET lever is moved
up or down and held for 0.8 second
or more, it will function in the follow-
ing modes.

RADIO mode
It will function as the AUTO SEEK
select button. It will SEEK until you
release the button.
MEDIA mode
It will function as the FF/REW button.

If the SEEK/PRESET lever is moved
up or down, it will function in the fol-
lowing modes.

RADIO mode
It will function as the PRESET STA-
TION UP/DOWN button.
MEDIA mode
It will function as the TRACK UP/
DOWN button.

MODE ( ) (3)
Press the MODE button to select
Radio, Disc, or AUX.

MUTE ( ) (4, if equipped) 
• 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.

i

NOTICE
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) (2)
Ако бутонът SEEK/PRESET е в позиция 
нагоре или надолу и е задържан за 0.8 
секунди или повече, ще функционира в 
следните режими:
RADIO	режим
Функционира като AUTO SEEK (авто-
матично избиране) бутон. Ще бъде в 
режим на търсене “SEEK“, докато не 
освободите бутона.
MEDIA	режим
Ще функционира като FF/REW бутон 
(превъртане напред и назад).

Ако бутонът SEEK/PRESET е в позиция 
нагоре или надолу, ще функционира в 
следните режими: 
RADIO	режим
Щ е  ф у н к ц и о н и р а  к ат о  P R E S E T 
STATIONUP/DOWN бутон.

MEDIA	режим
Ще функционира като TRACK UP/DOWN 
бутон.
MODE ( Steering wheel audio control 

(if equipped)

The steering wheel audio control but-
ton is installed for your convenience.

Do not operate audio remote con-
trol buttons simultaneously.

VOLUME (VOL + / - ) (1)
• Move the VOLUME lever up to

increase volume.
• Move the VOLUME lever down to

decrease volume.

SEEK/PRESET ( / ) (2)
If the SEEK/PRESET lever is moved
up or down and held for 0.8 second
or more, it will function in the follow-
ing modes.

RADIO mode
It will function as the AUTO SEEK
select button. It will SEEK until you
release the button.
MEDIA mode
It will function as the FF/REW button.

If the SEEK/PRESET lever is moved
up or down, it will function in the fol-
lowing modes.

RADIO mode
It will function as the PRESET STA-
TION UP/DOWN button.
MEDIA mode
It will function as the TRACK UP/
DOWN button.

MODE ( ) (3)
Press the MODE button to select
Radio, Disc, or AUX.

MUTE ( ) (4, if equipped) 
• 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.

i

NOTICE
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) (3)
Натиснете бутона MODE, за да избере-
те един от следните режими:
Radio, Disc, или AUX.
MUTE ( 

Steering wheel audio control 
(if equipped)

The steering wheel audio control but-
ton is installed for your convenience.

Do not operate audio remote con-
trol buttons simultaneously.

VOLUME (VOL + / - ) (1)
• Move the VOLUME lever up to

increase volume.
• Move the VOLUME lever down to

decrease volume.

SEEK/PRESET ( / ) (2)
If the SEEK/PRESET lever is moved
up or down and held for 0.8 second
or more, it will function in the follow-
ing modes.

RADIO mode
It will function as the AUTO SEEK
select button. It will SEEK until you
release the button.
MEDIA mode
It will function as the FF/REW button.

If the SEEK/PRESET lever is moved
up or down, it will function in the fol-
lowing modes.

RADIO mode
It will function as the PRESET STA-
TION UP/DOWN button.
MEDIA mode
It will function as the TRACK UP/
DOWN button.

MODE ( ) (3)
Press the MODE button to select
Radio, Disc, or AUX.

MUTE ( ) (4, if equipped) 
• 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.

i

NOTICE
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) (4, ако е включен в 
оборудването)
• Натиснете бутона, за да заглушите 

изцяло звука.
• Натиснете отново, за да включите 

звука. 

i  Информация
Подробна	информация	за	аудио	контрол	
бутоните	ще	намерите	в	последващите	стра-
ници	от	този	раздел.	
i
NOTICE
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Аудио / Видео / Навигационна 
система (AVN) (ако е включена в 
оборудването)
Подробна информация за AVN систе-
мата е предоставена в допълнителен 
наръчник.

Системата Bluetooth® свободни ръце (ако е включена в оборудването)
Можете да свържете телефона безжично чрез системата Bluetooth® Wireless Technology.

    

Audio / Video / Navigation sys-
tem (AVN) (if equipped)
Detailed information for the AVN sys-
tem is described in a separately sup-
plied manual.

(1) Call / Answer button
(2) Call end button

(3) Microphone

4-5
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• Audio : For detailed information, refer to “AUDIO” in this chapter.
• AVN : Detailed information for the Bluetooth® Wireless Technology hands-

free is described in the manual supplied separately.

Information 
Make sure that your mobile phone system is up to date to assure proper function
of bluetooth connection.

i

Bluetooth® Wireless Technology hands-free (if equipped)
You can use the phone wirelessly by using the Bluetooth® Wireless Technology.

OTL045240

OTL045241

OTL045262

� Type A

� Type B
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 (3) Микрофон
• Аудио: за подробна информация, прегледайте глава  “АУДИО” в този раздел.
• AVN: Подробна информация за системата Bluetooth® Wireless Technology 

handsfree е предоставена в допълнението към този наръчник.

i  Информация
Уверете	се,	че	версията	на	мобилната	система	е	обновена,	за	да	сте	сигурни,	че	bluetooth	
системата	ще	функционира	правилно.		i

Audio / Video / Navigation sys-
tem (AVN) (if equipped)
Detailed information for the AVN sys-
tem is described in a separately sup-
plied manual.

(1) Call / Answer button
(2) Call end button

(3) Microphone
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• Audio : For detailed information, refer to “AUDIO” in this chapter.
• AVN : Detailed information for the Bluetooth® Wireless Technology hands-

free is described in the manual supplied separately.

Information 
Make sure that your mobile phone system is up to date to assure proper function
of bluetooth connection.

i

Bluetooth® Wireless Technology hands-free (if equipped)
You can use the phone wirelessly by using the Bluetooth® Wireless Technology.
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� Type A

� Type B
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(1) Бутон за прекратяване/приемане на 
разговора 

(2) Бутон за прекратяване на разговора 
Call end button
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Как работи аудио системата на 
вашия автомобил
FM сигнали

4-6

How Vehicle Audio Works

AM and FM radio signals are broad-
cast from transmitter towers located
around your city. They are intercept-
ed by the radio antenna on your vehi-
cle. This signal is then processed by
the radio and sent to your vehicle
speakers.
When a strong radio signal has
reached your vehicle, the precise
engineering of your audio system
ensures the best possible quality
reproduction. However, in some cases
the signal coming to your vehicle may
not be strong and clear.

This can be due to factors, such as
the distance from the radio station,
closeness of other strong radio sta-
tions or the presence of buildings,
bridges or other large obstructions in
the area.

AM broadcasts can be received at
greater distances than FM broad-
casts. This is because AM radio
waves are transmitted at low fre-
quencies. These long distance, low
frequency radio waves can follow the
curvature of the earth rather than
travelling straight. In addition, they
curve around obstructions resulting
in better signal coverage.

Multimedia System

JBM001

FM reception

JBM002

AM reception
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AM и FM сигналите се излъчват чрез 
предавателни кули, разположени в 
града.
Тези сигнали се прихващат от анте-
ната на вашия автомобил, след което 
сигналът се обработва от радиото и 
се изпраща обратно към колоните в 
автомобила. 
В случай на изпращане на радио сигнал 
с висока честота,  прецизната аудио 
система на вашия автомобил  гаран-
тира възможно най-доброто качество 
на звука. Въпреки това е възможно в 
определени случаи сигналът да не е 
достатъчно силен и ясен. Това може да 

е поради факта, че радио предаватели-
те са на голяма дистанция, което се 
отразява осезаемо на качеството на 
звука. Друга причина може да е прекале-
ната близост до други радиостанции, 
сгради, мостове или големи комплекси, 
което пак предизвиква смущения.

АМ сигнали
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AM and FM radio signals are broad-
cast from transmitter towers located
around your city. They are intercept-
ed by the radio antenna on your vehi-
cle. This signal is then processed by
the radio and sent to your vehicle
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When a strong radio signal has
reached your vehicle, the precise
engineering of your audio system
ensures the best possible quality
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the signal coming to your vehicle may
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This can be due to factors, such as
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closeness of other strong radio sta-
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the area.
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greater distances than FM broad-
casts. This is because AM radio
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AM сигналите могат да бъдат приема-
ни от по-голямо разстояние в срав-
нение с FM сигналите. Това е поради 
факта, че тези радиовълни се преда-
ват на по-ниски честоти и следват 
релефа на земната повърхност, а не се 
предават по права линия. Освен това 
те заобикалят препятствията, което 
води до по-добро покритие и качество 
на сигнала.
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JBM003 JBM004 JBM005

FM радио станции

то това се случи, ви препоръчваме 
да изберете друга радиостанция с 
по-силен сигнал.

• Пращене/Смущения – слаби FM сиг-
нали или пречки (планини, сгради, 
мостове) между предавателя и 
вашето радио могат да влошат 
качеството на сигнала. Намаляване-
то на честотата на тона на звука                                                   
може да редуцира този ефект,  до-
като сигналът се изчисти. 

• Смяна на радиостанциите – с отслаб-
ване на FM сигнала е възможно друг 
по-силен сигнал да бъде прихванат в 
близост до същата честота. Тава е 
така, защото радиото функционира 

така, че да избира най-ясния сигнал. 
Ако попаднете в подобна ситуация, 
може сами да изберете друга ради-
останция с по-силен сигнал. 

• Приемането на няколко радиосигнала 
от различни посоки може да доведе 
до смущения или пращене. Това може 
да бъде причинено от директен или 
отразен сигнал от същата станция 
или от сигнали от две станции, но с 
близки предавателни честоти. При 
тази ситуации ви препоръчваме да 
изберете друга станция с различна 
честота, докато смущенията не 
преминат.

JBM003 JBM004 JBM005JBM003 JBM004 JBM005

FM радио сигналите се предават чрез 
високи честоти и не следват формата 
на земната повърхност, затова сигна-
лът често започва да се губи, когато се 
отдалечим от радиостанцията. Влия-
ние върху качеството на FM сигналите 
оказват сгради, планини и други. При 
влошаването на качеството на сигна-
ла, трябва да имате предвид следните 
ситуации, при които влошаването се 
дължи не на повреда във вашия авто-
мобил: 
• Загуба на сигнал – колкото повече 

автомобилът се отдалечава от 
радиостанцията, толкова повече 
сигналът започва да се губи. Кога-
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Изполване на безжичен телефон или 
двупосочно радио 
При използването на безжичен теле-
фон може да има шум в аудио система-
та. Това не означава, че системата не 
функционира правилно. В такъв случай 
ви препоръчваме да оперирате с теле-
фона на колкото е възможно по-голямо 
разстояние от аудио системата. 

 ВНИМАНИЕ
Не използвайте мобилен телефон, 
докато шофирате. Спрете на безо-
пасно място, ако искате да използва-
те мобилния си телефон. 

 ВНИМАНИЕ
Ако използвате комуникационна сис-
тема като мобилен телефон или ра-
дио оборудване в автомобила, трябва 
да инсталирате допълнителна анте-
на. Ако не инсталирате допълнителна 
антена и използвате само вътрешна-
та, има опасност  това да предизвика 
смущения в електрониката на авто-
мобила и като последствие да окаже 
ефект върху безопасността му. 

 ЗАБЕЛЕЖКА: 
Подредба на аудио файловете (папки):
1. Подредба на песните: последова-

телно

2. Подредба на папките с файловете:

* ако в папката няма аудио файл (песен), 
папката не се показва на дисплея. 
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Using a cellular phone or a two-
way radio
When a cellular phone is used inside
the vehicle, noise may be produced
from the audio system. This does not
mean that something is wrong with
the audio equipment. In such a case,
try to operate mobile devices as far
from the audio equipment as possible.

NOTE:
Order of playing files (folders) :
1. Song playing order : to 

sequentially.
2. Folder playing order :
� If no song file is contained in the

folder, that folder is not displayed.

When using a communication
system such as a cellular phone
or a radio set inside the vehicle, a
separate external antenna must
be fitted. When a cellular phone
or a radio set is used with an
internal antenna alone, it may
interfere with the vehicle's electri-
cal system and adversely affect
safe operation of the vehicle.

CAUTION

Do not use a cellular phone
while driving. Stop at a safe
location to use a cellular phone.

WARNING  
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 ВНИМАНИЕ
• Не гледайте продължително в 

екрана на аудио системата, тъй 
като това може да доведе до нео-
чакван инцидент. 

• Не се опитвайте да разглобявате, 
сглобявате или по друг начин да 
модифицирате аудио системата, 
това може да доведе до инциден-
ти, пожар или токов удар. 

• Използването на мобилен теле-
фон по време на управление на 
автомобила увеличава шанса от 
възникването на ПТП. Използвай-
те телефона, след като паркира-
те автомобила. 

• Внимавайте да не разливате вода 
или да не позволявате други дреб-
ни предмети да попаднат в систе-
мата. Това може да бъде причина 
за възникване на пушек, пожар или 
цялостна повреда.

 ВНИМАНИЕ
• Работа със системата по време 

на шофиране може да доведе до 
инциденти поради загуба на кон-
центрация. Първо паркирайте ав-
томобила и след това работете 
с уредите. 

• Регулирайте силата на звука така, 
че да чувате какво става около 
вас. В противен случай има голяма 
вероятност от неочакван инци-
дент. 

• Обърнете внимание на силата на 
звука, при включване на система-
та. Силен звук при включване на 
аудио системата, може да причини 
временна загуба на слуха (регули-
райте силата на звука преди да 
включите системата). 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Не оставяйте напитки в близост 

до аудио системата. Разливането 
на напитки или други течности 
може   да доведе до неизправност в 
системата. 

• В случай на неизправност, следва 
да се обърнете към центъра, от 
който сте закупили автомобила или 
центъра, който извършва следсер-
визното обслужване.

• Поставянето на електромагнит-
ни устройства в близост до аудио 
системата може да доведе до вло-
шаване на сигнала.

• Не позволявайте запалими разтво-
ри като парфюми и други  да бъдат 
оставяни в близост до таблото, 
защото могат да повредят систе-
мата.  
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i  Информация
Как да използвате USB

•	 Свържете	USB	устройството	след	като	за-
палите	двигателя.	USB	устройството	може	
да	се	повреди,	ако	е	свързано	преди	авто-
мобилът	да	бъде	запален.	При	включване	
и	изключване	на	автомобила	и	при	вече	
свързано	USB	устройство	има	вероятност	
то	да	не	функционира	правилно.

•	 Повишено	внимание	от	появата	на	ста-
тично	електричесво	при	включването	и	
изключването	на	USB	устройството.		

•	 Кодирани	MP3	плейъри	няма	да	бъдат	
разпознати,	ако	са	свързани	като	външни	
устройства.		

•	 При	свързване	на	външно	USB	устрой-
ство,	устройството	може	да	не	бъде	раз-
познато	от	системата.

•	 Само	продукти	под	64	кB	се	разпознават	
от	системата.

•	 Системата	чете	и	разпознава	USB	ус-
тройства,	поддържащи	следните	формати	
файлове:	FAT	12/16/32.	Файлове	в	NTFS	
формат	не	се	разпознават.

•	 Някои	USB	устройства	могат	и	да	не	
бъдат	поддържани	от	системата	поради	
несъвместимост.

•	 Избягвайте	пряк	контакт	на	USB	конек-
тора	с	други	предмети.

•	 Честото	включване	и	изключване	на	USB	
устройствата	в	рамките	на	кратък	период	
от	време	може	да	доведе	до	неправилното	
им	функциониране.

•	 Понякога	при	изключване	на	USB	устрой-
ството	може	да	се	появи	странен	шум.	

•	 Винаги	изключвайте	външните	USB	
устройства	с	изключването	на	аудио	сис-
темата.	

•	 Времето	за	разпознаването	на	устрой-
ството	зависи	от	вида	на	самото		USB,		
размера	и	типа	на	файла,	затова	дори	и	
в	определени	ситуации	да	отнеме	повече	
време,	това	не	означава,	че	системата	е	в	
неизправност.		

•	 Системата	поддържа	USB	устройства	с	
аудио	(музикални)	файлове.

•	 USB	изoбражения	и	видиа	не	се	поддър-
жат.

•	 Не	използвайте	USB	I/F	извода	за	зареж-
дане	на	други	устройства	или	за	други	
USB-та.	Това	може	да	влоши	качеството	
или	да	повреди	устройството.

•	 Системата	може	да	не	разпознае	USB	
устройството,	ако	са	използвани	допъл-
нително	закупени

•	 USB	изводи	и	кабели.	Свържете	USB-то	
директно	към	извода	за	мултимедия	в	
автомобила.

•	 Само	файловете,	запазени	на	самото	USB,	
ще	могат	да	бъдат	разчетени.	

•	 Файловете	могат	да	не	бъдат	правилно	
разчетени	от	системата,	ако	на	USB	ус-
тройството	има	други	приложения.

•	 Системата	може	да	не	функционира	пра-
вилно,	ако	други	устройства	като	MP3	
плейъри,	мобилни	телефони,	дигитални	
камери	или	други	електронни	уреди	(USB	
устройствата	не	се	разпознават	от	систе-
мата	като	преносими)	са	свързани	към	
системата.

•	 Не	всички	мобилни	телефони	могат	да	
бъдат	зареждани	чрез	USB	–	изхода.	

•	 Системата	може	да	не	поддържа	и	в	резул-
тат	да	не	функционира	правилно	с	други	
запаметяващи	устройства	освен	(Metal	
Cover	Type)	USB	памет.	

(Продължение)
i



4-11

3

4

М
ултим

едийна систем
а

(Продължение)

•	 Системата	може	да	не	функционира	пра-
вилно	при	следните	формати	HDD,	CF	
или	SD-памет.

•	 Системата	няма	да	поддържа	файлове	към	
locked	DRM	(Digital	Rights	Management)

•	 USB	мемори	флашки,	използвани	чрез	
свързване	с	адаптор	(SD	или	CF),	може	
да	функционират	правилно.	

•	 Системата	може	да	не	функционира	пра-
вилно,	когато	се	използват	USB	HDDs	или	
USBт,	които	поради	вибрации	в	автомоби-
ла	не	са	свързани	добре.	(например	USB 
стик)

•	 Избягвайте	употребата	на	
USB	памет	устройства,	които	
могат	да	бъдат	използвани	
като	аксесоари	за	мобилни	
устройства.	Това	може	да	повреди	USB	
жака.

•	 Свързването	на	MP3	устройства	или	те-
лефони	чрез	различни	изводи	като	AUX/
BT	или	Audio/	USB	може	да	доведе	до	сму-
щения	или	неправилно	функциониране.

i  Информация
Използване на iPod® устройство

•	 iPod®	е	запазена	марка	на	Apple	Inc.
•	 За	да	използвате	iPod®,	трябва	да	използ-

вате	специален	кабел	за	това	устройство.	
(това	е	кабелът,	който	ви	е	бил	предоста-
вен	при	закупуване	на	 	 iPod®/iPhone® 
продукти).

•	 При	свързването	на	iPod®,	който	в	мо-
мента	работи	към	автомобила,	може	да	се	
появи	силен	звук	за	около	1-2	секунди	вед-
нага	след	свързване	на	устройството.	Ако	
имате	възможност	свържете	iPod-а	към	
автомобила	посредством	iPod®stopped/
paused.

•	 По	време	на	ACC	ON	режима,	свързвайки	
iPod®	чрез	iPod®	кабела,	той	ще	се	зарежда	
чрез	аудио	системата	на	автомобила.

•	 Когато	свързвате	устройството	с	iPod®	се	
уверете,	че	сте	вкарали	кабела	докрай	в	
жака,	за	да			избегнете	смущения.

•	 Когато	EQ	функциите	(функциите	на	
еквилайзера)	на	външно	устройство	като	
iPod®	и	аудио	системата	са	едновременно	
включени,	EQ	ефектите	може	да	се	пре-
покрият	и	това	да	причини	смущения	в	
звука	или	в	системата	като	цяло.

•	 Когато	е	възможно,	изключвайте	EQ	
функциите	на	външното	устройство	при	
едновременно	свързване	с	аудио	система-
та.

•	 Ако	свържете	iPod®	или	AUX	устройство,	
които	не	използвате	в	момента,	може	да	се	
появи	шум.	Затова,	когато	не	използвате	
тези	устройства,	ги	изключвайте	и	при-
бирайте.

•	 Когато	iPod®	или	AUX	устройства	са	свър-
зани	към	аудио	системата	и	едновременно	
с	това	се	зареждат,	това	може	да	причини	
смущения	в	звука.	В	такъв	случай	не	
трябва	да	продължавате	да	ги	зареждате.	

•	 Прескачане	или	неправилно	функцио-
ниране	може	да	се	появи,	в	зависимост	
от	характеристиките	на	вашето	iPod®	/
Phone®	устройство.

(Продължение)
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(Continued)
• The device may not support normal

operation when using formats such
as HDD Type, CF, or SD Memory.

• The device will not support files
locked by DRM (Digital Rights
Management.)

• USB memory sticks used by con-
necting an Adaptor (SD Type or CF
Type) may not be properly recog-
nized.

• The device may not operate proper-
ly when using USB HDDs or USBs
subject to connection failures
caused by vehicle vibrations. (e.g. i-
stick type)

• Avoid use of USB mem-
ory products that can
also be used as key
chains or mobile phone
accessories. Use of such
products may cause damage to the
USB jack.

• Connecting an MP3 device or phone
through various channels, such as
AUX/BT or Audio/ USB mode may
result in pop noises or abnormal
operation.

Information - Using the
iPod® device

• iPod® is a registered trademark of
Apple Inc.

• In order to use the iPod® while oper-
ating the keys, you must use a dedi-
cated iPod® cable. (the cable that is
supplied when purchasing iPod®

/iPhone® products)
• If the iPod® is connected to the vehi-

cle while it is playing, a high pitch
sound could occur for approximate-
ly 1-2 seconds immediately after
connecting. If possible, connect the
iPod to the vehicle with the iPod®

stopped/ paused.
• During ACC ON state, connecting

the iPod® through the iPod® cable
will charge the iPod® through the
car audio system.

• When connecting with the iPod®

cable, make sure to fully insert the
jack to prevent communication
interference.

(Continued)

(Continued)
• When the EQ features of an exter-

nal device, such as the iPod®, and
the audio system are both active, EQ
effects could overlap and cause
sound deterioration and distortion. 
Whenever possible, turn off the EQ
feature within the external device
upon use by connecting with the
audio system.

• Noise may occur when an iPod® or
AUX device is connected. When
such devices are not being used, dis-
connect the device for storage.

• When the iPod® or AUX device
power is connected to the power
jack, playing the external device
may result in noise. In such cases,
disconnect the power connection
before use.

• Skipping or improper operation
may occur depending on the charac-
teristics of your iPod® /Phone®

device.
(Continued)

i
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(Продължение)
•	 Ако	вашият	iPhone®	е	едновременно	свър-

зан	към	Bluetooth®	Wireless	системата	и	
USB,	звукът	може	да	не	е	много	ясен.	В	
настройките	на	вашия	телефон	трябва	да	
изберете	Dock	connector	или	Bluetooth,	за	
да	смените	източника	на	звука.	(source).

•	 iPod	режимът	не	може	да	бъде	избран,	в	
случай	че	iPod-устройството	не	се	разпоз-
нава	поради	версии,	които	не	се	поддър-
жат.

•	 За	телефони	iPod®	нано	устройства	от	
5-то	поколение,	 iPod®	може	да	не	бъде	
разпознат	от	системата,	ако	батерията	е	
много	слаба.	Моля	заредете	iPod®	преди	
употреба.

•	 Search/play	orders	изобразени	на	iPod® 
устройството	може	да	се	различават	от	
тези,	показани	на	аудио	системата.	

•	 Ако	iPod®	не	функционира	поради	дефект	
в	iPod®	устройството,	рестартирайте	и	
опитайте	отново	(за	подробна	информа-
ция	се	обърнете	към	вашия	наръчник	за	
iPod®).

•	 Някои	iPod®	устройства	може	да	не	се	син-
хронизират	със	системата,	в	зависимост	
от	версията.	Ако	устройството	е	изклю-
чено	преди	да	бъде	разпознато,	системата	
може	да	не	е	в	състояние	да	се	върне	към	
последно	избрания	режим.	(iPod®	зареж-
дане	на	устройството	не	се	поддържа.)

i  Информация
Използване на AUX устройство
•	 ако	външно	устройство	е	свързано	чрез	

AUX	извода,	AUX	режимът	ще	се	включи	
автоматично.	Веднъж	изключен,	система-
та	ще	се	върне	в	предишния	режим.	

•	 AUX	режимът	може	да	бъде	използван,	
само	когато	външен	аудио	плейър	е	свър-
зан	към	него.	

	•	AUX	силата	на	звука	може	да	се	регулира	
независимо	от	другите	аудио	режими.	

•	 При	свързване	на	жак	към	AUX	извода	
без	да	включвате	външно	устройство,	
системата	автоматично	преминава	в	
AUX	режим,	но	само	за	изходящия	звук.	
Когато	не	използвате	външно	устройство,	
извадете	свързващия	жак.	

•	 Когато	външното	устройство	е	свързано	
към	жака	и	бъде	пуснато	може	да	произве-
де	нежелан	шум.	В	такъв	случай	изключ-
вайте	устройството	преди	употреба.	

•	 Винаги	поставяйте	AUX	кабела	докрай	в	
жака.	
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i  Информация
Преди да използвате системата 
Bluetooth® свободни ръце
Какво е Bluetooth®?
•	 Bluetooth®	е	безжична	технология	на	близ-

ки	разстояния,	която	използва	честоти	
между	2.4GHz	~	2.48	GHz,	за	да	свързва	
различни	устройства	в	рамките	на	опре-
делена	дистанция.

•	 Поддържайки	компютри,	външни	устрой-
ства,	Bluetooth®	телефони,	PDAs,	различ-
ни	електронни	устройства	и	автомобилни	
системи,	Bluetooth®	прави	възможно	
прехвърлянето	на	информация	с	висока	
скорост	без	наличието	на	свързващ	кабел.	

•	 Bluetooth®	свободни	ръце	е	устройство,	
което	позволява	на	потребителя	да	гово-
ри	по	телефона,	използвайки	Bluetooth® 
мобилни	телефон,	и	през	аудио	системата.

•	 Bluetooth®	Handsfree	системата	може	и	
да	не	бъде	поддържана	от	някои	марки	
телефони.	За	да	научите	повече	за	съвмес-
тимостта	на	устройствата	посетете	www.	
hyundaiusa.com.

i  Информация
предпазни мерки за безопасно 
шофиране
•	 Bluetooth®	Handsfree	е	система,	която	поз-

волява	на	водачите	да	управляват	авто-
мобила	безопасно.	Свързвайки	мобилния	
си	телефон	към	системата,	потребителят	
може	да	извършва	и	приема	обаждания.	
Преди	да	използвате	системата,	внима-
телно	прочетете	указанията.

•	 Прекалената	употреба	на	 системата	
или	извършването	на	други	странични	
дейности	може	да	доведе	до	загуба	на	
концентрация	и	да	причини	последващи	
инциденти.	Въздържайте	се	от	работа	със	
системата,	докато	шофирате.	

•	 Прекаленото	концентриране	в	дисплея	
също	е	опасно,	тъй	като	то	също	води	до	
загуба	на	концентрация	и	впоследствие	
до	инциденти.	Повреме	на	шофиране,	
поглеждайте	екрана	от	време	на	време.

i  Информация
Свързване на Bluetooth® с телефона 
•	 Преди	да	свържете	телефона	към	ус-

тройството,	проверете	дали	телефонът	
поддържа	Bluetooth®.

•	 Дори	и	телефонът	да	поддържа	Bluetooth®,	
системата	няма	да	го	разпознае,	ако	е	в	
„скрит“	режим	или	Bluetooth®	функцията	
е	изключена.	Излезте	от	„скрит“	режим	и	
включете	Bluetooth-а	на	телефона	преди	
да	зададете	на	системата	да	разпознае	или	
да	се	свърже	с	устройството.	

•	 Веднъж	свързан	Bluetooth	се	свързва	ав-
томатично	при	запалване	на	двигателя.

•	 Ако	не	искате	системата	автоматично	да	
се	свързва	с	вашия	телефон,	изключете	
Bluetooth®	функцията	на	телефона	си.

•	 Силата	на	звука	и	качеството	на	обажда-
нията	през	Bluetooth	системата	зависят	от	
модела	и	марката	на	мобилния	телефон.		
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(Продължение)
•	 Паркирайте	автомобила,	когато	свързва-

те	телефона	с	системата.	
•	 При	някои	устройства	Bluetooth®	връзка-

та	може	незабавно	да	бъде	преустановена.
В	такъв	случай,	следвайки	тези	стъпки,	оп-

итайте	отново	да	свържете	устройството.
1.	 През	телефона	включете	и	изключете	

Bluetooth®	функцията	и	опитайте	отново.
2.	 Включете	и	изключете	телефона	и	опи-

тайте	отново.
3.	 Извадете	батерията,	след	което	я	поста-

вете	отново	и	включете	телефона.	
4.	 Рестартирайте	аудио	системата	и	опитай-

те	отново.	
5.	 Изтрийте	всички	свързани	устройства,	

свържете	ги	отново	и	опитайте	пак.	
•	 Качеството	на	връзката	и	звука	зависят	

от	модела	на	телефона.	

i  Информация
Използване на гласово разпознаване
• При тази функция се поддържат 

единствено командите, описани в 
наръчника на собственика.

• Имайте предвид, че при тази функ-
ция, ако натиснете друго копче на 
телефона, функцията автоматич-
но се отменя. 

• За максимално качество на звука, 
сложете микрофона за гласово раз-
познаване над седалката на водача 
и запазете правилна позиция на тя-
лото докато задавате командите.

• При следните ситуации гласовото 
разпознаване може и да не функцио-
нира правилно поради страничен 
шум.

 - Когато прозорците и люкът са 
отворени;

 - Когато въздушната струя на кли-
матика е силна;

 - При преминаване през тунели;
 - При шофиране върху неравни пъти-

ща;
 - По време на влошени метеороло-

гични условия (силни дъждове, вет-
рове и др.)

• Гласови команди могат да бъдат 
задавани само, ако мобилното ус-
тройство е свързано чрез Bluetooth® 
Wireless Technology.

• Когато извършвате обаждане, зада-
вайки име на конкретен контакт от 
списъка с контакти, съответният 
трябва да бъде свален и запазен в 
паметта на аудио системата.

• След като информацията (конта-
ктът) е запазена в Bluetooth® указа-
теля, следва да бъде преобразувана 
в аудио файл за гласово разпознава-
не, което отнема известно време. 
По време на този процес функцията 
може да не е в изправност.

• Задавайте гласовите команди ес-
тествено и ясно. 
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Контролни бутони и функции

Audio Head Unit
- RDS, модел оборудван с Bluetooth 
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System Controllers and Functions

Audio Head Unit
-RDS, Bluetooth equipped model

Name Description

RADIO Each time the key is pressed, the mode is
changed in order of FM1 � FM2 � FMA � AM �
AMA.
(for DAB model)
FM1 � FM2 � FMA � DAB1 � DAB2 � AM.
� In Setup>Display, the radio pop up screen will

be displayed when [Mode Pop up] is turned
.

� When the pop up screen is displayed, use the
TUNE knob or keys ~ to

select the desired mode.
61

On

Name Description
MEDIA Each time the key is pressed, the mode is

changed in order of USB, iPod, AUX, My Music,
BT Audio modes.
� In Setup>Display, the media pop up screen will

be displayed when [Mode Pop up] is turned
.

� When the pop up screen is displayed, use the
TUNE knob or keys ~ to

select the desired mode.
41

On

Operates Phone Screen.

• Shortly press the key : Moves to the Display,
Sound, Clock, Phone, System setting modes

• Press and hold the key : Moves to clock settings

TRACK
SEEK • Radio mode : Automatically searches for broad-

cast frequencies.
• USB, iPod, My Music modes :
- Shortly press the key : Moves to next or previous

song(file).
- Press and hold the key : Rewinds or fast for-

wards the current song(file).

POWER/
VOL knob

• Power Knob : Turns power On/Off by press-
ing the knob.

• Volume Knob : Sets volume by turning the
knob left/right.

~ 
(Preset)

61 • Radio mode : Saves frequencies (channels) or
receives saved frequencies (channels).

• USB, iPod, My Music modes
- : Repeat
- : Random2 RDM

1 RPT
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Наименование     Описание

При натискане на бутона режимът се сменя в следния 
ред FM1  FM2  FMA  AM  AMA.
(за DAB модел)
FM1  FM2  FMA  DAB1  DAB2  AM.
* В настройки/ Setup>Display/екран, при активиране на 

функцията „избор на режим“ Mode Pop up ще се от-
вори нов прозорец „радио режим“ .

* Когато се отвори новият прозорец, изберете бутона 
„ настройки“  TUNE или копчетата , за 
да зададете желания от вас режим.

Наименование     Описание

При натискане на бутона режимът се сменя в следния ред 
USB, iPod, AUX, My Music/моята музика, BT аудио режими.
* В настройки/ Setup>Display/екран, при активиране на 

функцията „избор на режим“ Mode Pop up ще се от-
вори нов прозорец „медиен режим“ .

* Когато се отвори новият прозорец, изберете бутона 
„ настройки“  TUNE или копчетата , за 
да зададете желания от вас режим.

Управление на екрана на телефона

• Натиснете бутона без да задържате: така избирате 
следните настройки на екрана, на звука Sound, на 
часовника Clock, на телефона Phone, общи настройки 
System setting

• Натиснете и задръжте: избирате настройките на 
часовника - clock settings

• Radio режим: автоматично избира радиочестотите
Други режими: USB, iPod, My Music/моята музика:
- Натиснете бутона без да задържате: така преминава-

те към следващата или се връщате към предишната   
песен.

- Натиснете и задръжте: по този начин превъртате 
бързо напред или назад песента, звучаща в момента.

  Бутон 
за включване 
POWER/VOL 
сила на звука 

 Бутон за включване (Power): включвате ON или из-
ключвате OFF системата

 Бутон за сила на звука: регулира силата на звука, чрез 
завъртане наляво или надясно

Radio режим : запазва радиочестотите (каналите) или 
приема запазените честоти (канали).
Режими: USB, iPod, My Music/моята музика
-  : Repeat повтори
-  : Random избери произволно
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Multimedia System

Name Description

Each time the button is shortly pressed, it sets
the screen Off � Screen On � Screen Off.
� Audio operation is maintained and only the

screen will be turned Off. In the screen Off
state, press any key to turn the screen On
again.

Name Description
TA

SCAN
• Radio mode
- Shortly press the key : Previews each broad-

cast for 5 seconds each.
- Press and hold the key : Previews the broad-

casts saved in Preset ~ for 5
seconds each.

� Press the key again to continue lis-
tening to the current frequency.

• USB, iPod modes
- Shortly press the key : Previews each song

(file) for 10 seconds each.
� Press the key again to continue lis-

tening to the current song (file).

TA
SCAN

TA
SCAN

61

MENU Displays menus for the current mode.

Moves to previous screen.

FOLDER
FOLDER USB mode : Folder Search

� May differ depending on the selected audio.

TUNE knob • Radio mode : Changes frequency by turning
the knob left/right.

• USB, iPod modes : Searches songs (files) by
turning the knob left/right.

� When the desired song is displayed, press
the knob to play the song.
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Наименование     Описание

При натискане на бутона без задържане, екранът 
се изключва Screen Off  Screen On  Screen Off.
* аудио системата работи, само екранът е изклю-

чен. За да активирате екрана отново, натисне-
те произволно един бутон. 

Наименование     Описание

•  Radio режим
- Натиснете бутона за кратко: Показва всяка за-

паметена радиостанция за 5 секунди. 
- Натиснете и задръжте бутона: Показва всяка 

запаметена радиостанция в „Preset“  
режим за 5 секунди

* Натиснете отново бутона , за да про-
дължите да слушате избраната радио станция 

• USB, iPod режими
- Натиснете бутона за кратко: Показва всяка песен 

(файл) за около 10 секунди.
* Натиснете отново бутона , за да про-

дължите да слушате избраната песен (файл). 

Показва менюто за избрания в момента режим.

Отивате към следващата опция

USB режим: търсене на папка с файлове
* Може да се различава, в зависимост от избрания 

аудио файл

  TUNE 
бутон

• Radio режим: сменяте честотите като натис-
кате копчето наляво или надясно

• USB, iPod modes : Можете да търсите песни  
(файлове), като натискате копчето наляво или 
надясно

* Когато на екрана се покаже желаната от вас пе-
сен, натиснете копчето, за да я чуете отново. 
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-RDS, модел без Bluetooth 
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-RDS, No Bluetooth equipped model

Name Description

FM • Changes to FM mode.
• Each time the key is pressed, the mode changed

in order of FM1 � FM2.

AM Changes to AM mode.

Name Description

MEDIA Each time the key is pressed, the mode is
changed in order of USB, iPod, AUX modes.
� In Setup>Display, the media pop up screen

will be displayed when [Mode Pop up] is
turned .

� When the pop up screen is displayed, use
the TUNE knob or keys ~ 
to select the desired mode.

41

On

• Shortly press the key : Moves to the Display,
Sound, Clock, Phone, System setting modes.

• Press and hold the key : Moves to clock set-
tings.

TRACK
SEEK

• Radio mode : Automatically searches for
broadcast frequencies.

• USB, iPod modes :
- Shortly press the key : Moves to next or pre

vious song(file).
- Press and hold the key : Rewinds or fast for-

wards the current song(file).

POWER/
VOL knob

• Power Knob : Turns power On/Off by
pressing the knob.

• Volume Knob : Sets volume by turning the
knob left/right.

~ 
(Preset)

61 • Radio mode : Saves frequencies (channels or
receives saved frequencies (channels).

• USB, iPod® modes
- : Repeat
- : Random2 RDM

1 RPT
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Наименование     Описание

• С избиране на тази опция, сменяте режима на 
FM режим.

• При натискане на бутона режимът се сменя от 
FM1 на  FM2.

С избиране на тази опция, преминавате към AM 
режим.

Наименование     Описание

При натискане на бутона, режимът се сменя в след-
ния ред USB, iPod, AUX.

* Отидете на Setup > Изберете „Display“, след което 
ще се отвори нов прозорец, ако функцията [Mode 
Pop up] е включена .

* След като се отвори новият прозорец, чрез TUNE 
бутона  или копчетата  можете да 
изберете желания режим. 

• Натиснете бутона без да задържате: Избирате 
една от следните функциии: Настройки на звука 
Sound settings, екрана Display settings, часовника 
Clock settings, системни настройки System settings 
и на телефона Phone settings.

• Настинете и задръжте : Избирате направо на-
стройки на часовника „clock settings“.

• Радио режим: автоматично търси радио честоти.
• USB, iPod режими :
- Натиснете без да задържате: Избирате следващата 

или предишната песен (файл). 
- Натиснете и задръжте: превърта назад или бързо 

напред песента (файл), звучаща в момента (file).

  
POWER/VOL 
бутон

•  Power бутон: Включвате и изключвате систе-
мата чрез натискане на бутона

•  Volume бутон: Регулирате звука като завъртате 
бутона наляво или надясно. 

• Радио режим: Запазва радиочестоти/канали или 
приема запазени честоти/канали.

• USB, iPod® режими 
-  :Repeat/Повторение
-  : Random/Избор на файл в случаен ред
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Multimedia System

Name Description

Each time the button is shortly pressed, it sets
the screen Off � Screen On � Screen Off.
� Audio operation is maintained and only the

screen will be turned Off. In the screen Off
state, press any key to turn the screen On
again.

Name Description
TA

SCAN
• Radio mode
- Shortly press the key : Previews each broad-

cast for 5 seconds each.
- Press and hold the key : Previews the broad-

casts saved in Preset ~ for 5
seconds each.

� Press the key again to continue lis-
tening to the current frequency.

• USB, iPod modes
- Shortly press the key : Previews each song

(file) for 10 seconds each.
� Press the key again to continue lis-

tening to the current song (file).

TA
SCAN

TA
SCAN

61

MENU Displays menus for the current mode.

Moves to previous screen.

FOLDER
FOLDER USB mode : Folder Search

� May differ depending on the selected audio.

TUNE knob • Radio mode : Changes frequency by turning
the knob left/right.

• USB, iPod modes : Searches songs (files) by
turning the knob left/right.

� When the desired song is displayed, press
the knob to play the song.
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Наименование     Описание

При натискане на бутона без задържане задавате 
следните функции:  screen Off  Screen On  Screen 
Off.
* Screen Off -Аудио системата работи, само екра-

нът е изключен. При натискане на произволен 
бутон, екранът се включва отново. 

Наименование     Описание

• Радио режим
- Натиснете без да задържате: Преглежда всяка 

радиостанция за 5 сек.
- Натиснете и задръжте: Преглежда всяка ради-

останция, запазена в Preset режим  
за 5 секунди.

* Натиснете отново бутона , за да про-
дължите да слушате избраната радиочестота. 

• USB, iPod режим
- Натиснете без да задържате: Възпроизвежда 

всяка песен (файл) за около 10 сек.
* Натиснете отново бутона , за да продъл-

жите да слушате избраната песен (честота).

Показва менюто за избрания режим.

Връща ви една стъпка назад.

USB режим: Избиране на папка.
* Може да се различава в зависимост от избраната 

аудио система. 

  TUNE 
бутон

• Радио режим : Сменяте честотите, като завър-
тате бутона наляво или надясно. 

• USB, iPod режими: Търсите определена песен 
(файл), като завъртате бутона наляво или на-
дясно 

* Когато намерите желаната песен, натиснете 
бутона, за да я пуснете.
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Настройки

Настройки на екрана

Натиснете бутона . Изберете 
опцията „Екран“ (Display) през TUNE 
бутона или копчето .
Изберете меню чрез TUNE бутона .
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Setup

Display Settings

Press the key Select
[Display] through TUNE knob or

key Select menu through 
TUNE knob

Mode Pop up
[Mode Pop up] Changes .
selection mode
• During On state, press the 

or key to display the mode
change pop up screen.

Scroll text 
[Scroll text] Set /
• : Maintains scroll
• : Scrolls only one (1) time.

Song Info
When playing an MP3 file, select the
desired display info from ‘Folder/File’
or ‘Album/Artist/Song’.

Off

On

OffOn

MEDIA
RADIO

On

1 RPT
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Mode Pop up 
[Mode Pop up], когато тази опция е 
зададена ( ), променяте избрания 
режим
• След като сте задали опцията Mode 

Pop up, изберете  или  , 
за да се появи прозореца за смяна 
на режима и да изберете желания 
режим.

Scroll text (преглед на текст)
Изберете [Scroll text], след което из-
берете дали да активирате 
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Setup

Display Settings

Press the key Select
[Display] through TUNE knob or

key Select menu through 
TUNE knob

Mode Pop up
[Mode Pop up] Changes .
selection mode
• During On state, press the 

or key to display the mode
change pop up screen.

Scroll text 
[Scroll text] Set /
• : Maintains scroll
• : Scrolls only one (1) time.

Song Info
When playing an MP3 file, select the
desired display info from ‘Folder/File’
or ‘Album/Artist/Song’.

Off

On

OffOn

MEDIA
RADIO

On

1 RPT
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 или 
деактивирате 
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Setup

Display Settings

Press the key Select
[Display] through TUNE knob or

key Select menu through 
TUNE knob

Mode Pop up
[Mode Pop up] Changes .
selection mode
• During On state, press the 

or key to display the mode
change pop up screen.

Scroll text 
[Scroll text] Set /
• : Maintains scroll
• : Scrolls only one (1) time.

Song Info
When playing an MP3 file, select the
desired display info from ‘Folder/File’
or ‘Album/Artist/Song’.

Off

On

OffOn

MEDIA
RADIO

On

1 RPT
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 функцията
• 
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Setup

Display Settings

Press the key Select
[Display] through TUNE knob or

key Select menu through 
TUNE knob

Mode Pop up
[Mode Pop up] Changes .
selection mode
• During On state, press the 

or key to display the mode
change pop up screen.

Scroll text 
[Scroll text] Set /
• : Maintains scroll
• : Scrolls only one (1) time.

Song Info
When playing an MP3 file, select the
desired display info from ‘Folder/File’
or ‘Album/Artist/Song’.

Off

On

OffOn

MEDIA
RADIO

On

1 RPT
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 : Поддържа прегледа на текста.
• 
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Setup

Display Settings

Press the key Select
[Display] through TUNE knob or

key Select menu through 
TUNE knob

Mode Pop up
[Mode Pop up] Changes .
selection mode
• During On state, press the 

or key to display the mode
change pop up screen.

Scroll text 
[Scroll text] Set /
• : Maintains scroll
• : Scrolls only one (1) time.

Song Info
When playing an MP3 file, select the
desired display info from ‘Folder/File’
or ‘Album/Artist/Song’.

Off

On

OffOn

MEDIA
RADIO

On

1 RPT
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 : Преглежда текста еднократ-
но.

Информация за песните Song Info
Когато изберете MP3 файл, можете 
да изберете и начина, по който да бъде 
представена информацията
 ‘Папка (Folder)/Файл (File)’ или ‘Албум/
Изпълнител/Песен’.
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Setup

Display Settings

Press the key Select
[Display] through TUNE knob or

key Select menu through 
TUNE knob

Mode Pop up
[Mode Pop up] Changes .
selection mode
• During On state, press the 

or key to display the mode
change pop up screen.

Scroll text 
[Scroll text] Set /
• : Maintains scroll
• : Scrolls only one (1) time.

Song Info
When playing an MP3 file, select the
desired display info from ‘Folder/File’
or ‘Album/Artist/Song’.

Off

On

OffOn

MEDIA
RADIO

On

1 RPT
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Настройки на звука

Натиснете бутона . Изберете 
опцията „Звук“ (Sound) чрез TUNE 
бутона  или копчето . Изберете 
меню чрез TUNE бутона .

4-20

Multimedia System

Sound Settings

Press the key Select
[Sound] through TUNE knob or

key Select menu through
TUNE knob

Audio Settings
This menu allows you to set the
‘Bass, Middle, Treble’ and the Sound
Fader and Balance.
Select [Audio Settings] Select menu
through TUNE knob
Turn TUNE knob left/right to set

• Bass, Middle, Treble : Selects the
sound tone.

• Fader, Balance : Moves the sound
fader and balance.

• Default : Restores default settings.
� Return : While adjusting values,

re-pressing the TUNE knob will
restore the parent menu.

Speed Dependent Volume
Control
This feature is used to automatically
control the volume level according to
the speed of the vehicle.
Select [Speed Dependent Vol.] Turn
SDVC On/Off by pressing the 

TUNE knob

Volume Dialogue
Adjusts voice recognition volume.
Select [Volume Dialogue] Set vol-
ume of TUNE knob

2 RDM
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Аудио настройки
Менюто ви позволява да настроите 
тона посредством регулиране на три-
те режима ‘Bass, Middle, Treble’  както 
и разпределението на звука (вляво, 
вдясно, отпред и отзад) посредством 
опцията: Fader and Balance.
Изберете (аудио настройки (audio set-
tings)), след което изберете меню чрез 
TUNE бутона .
Завъртете копчето TUNE наляво или 
надясно, за да настроите:
• Bass, Middle,Treble: ниските, средни-

те и високите честоти на звука
• Fader, Balance: разпределението на 

звука
• Default : възстановява настройките 

по подразбиране

* Return: докато избирате желаните на-
стройки, натискайки повторно  TUNE 
бутона , ще възстановите първона-
чалните настройки.
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Multimedia System

Sound Settings

Press the key Select
[Sound] through TUNE knob or

key Select menu through
TUNE knob

Audio Settings
This menu allows you to set the
‘Bass, Middle, Treble’ and the Sound
Fader and Balance.
Select [Audio Settings] Select menu
through TUNE knob
Turn TUNE knob left/right to set

• Bass, Middle, Treble : Selects the
sound tone.

• Fader, Balance : Moves the sound
fader and balance.

• Default : Restores default settings.
� Return : While adjusting values,

re-pressing the TUNE knob will
restore the parent menu.

Speed Dependent Volume
Control
This feature is used to automatically
control the volume level according to
the speed of the vehicle.
Select [Speed Dependent Vol.] Turn
SDVC On/Off by pressing the 

TUNE knob

Volume Dialogue
Adjusts voice recognition volume.
Select [Volume Dialogue] Set vol-
ume of TUNE knob

2 RDM
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Speed Dependent Volume Control Силата на 
звука зависи от скоростта 
Тази функция автоматично контролира 
силата на звука според скоростта на ав-
томобила. 
Изберете [Speed Dependent Vol.] Включете 
On/ Изключете Off като натиснете TUNE 
бутона .

Volume Dialogue Сила на звука на 
функцията „гласово разпознаване“ 
Регулирайте силата на звука на функция-
та „гласово разпознаване“ 
Изберете [Volume Dialogue]. Настройте 
звука чрез TUNE бутона .

4-20

Multimedia System

Sound Settings

Press the key Select
[Sound] through TUNE knob or

key Select menu through
TUNE knob

Audio Settings
This menu allows you to set the
‘Bass, Middle, Treble’ and the Sound
Fader and Balance.
Select [Audio Settings] Select menu
through TUNE knob
Turn TUNE knob left/right to set

• Bass, Middle, Treble : Selects the
sound tone.

• Fader, Balance : Moves the sound
fader and balance.
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2 RDM
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Настройки на часовника

Натиснете бутона . Изберете 
„Часовник“ (Clock) през TUNE бутона 

 или чрез натискане на 
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Clock Settings

Press the key Select
[Clock] through TUNE knob or

key Select menu through
TUNE knob

Clock Settings
This menu is used to set the time.
Select [Clock Settings] Set through

TUNE knob Press TUNE knob

� Adjust the number currently in
focus to set the [hour] and press
the tune knob to set the [minute].

Day Settings
This menu is used to set the
date(DD/MM/YYYY).
Select [Day Settings] Set through 
TUNE knob Press TUNE knob

� Adjust the number currently in
focus to make the settings and
press the tune knob to move to the
next setting. (Set in order of Day/
Month/Year)

3
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. Избе-
рете (Select) меню (menu) през TUNE 
бутона .
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Clock Settings
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[Clock] through TUNE knob or

key Select menu through
TUNE knob

Clock Settings
This menu is used to set the time.
Select [Clock Settings] Set through

TUNE knob Press TUNE knob

� Adjust the number currently in
focus to set the [hour] and press
the tune knob to set the [minute].

Day Settings
This menu is used to set the
date(DD/MM/YYYY).
Select [Day Settings] Set through 
TUNE knob Press TUNE knob

� Adjust the number currently in
focus to make the settings and
press the tune knob to move to the
next setting. (Set in order of Day/
Month/Year)

3
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Clock Settings Настройки на часовника
Чрез това меню настройвате часовни-
ка. Изберете (Clock Settings (настройки 
на часовника)). Задайте часа чрез TUNE 
бутона . Натиснете TUNE бутона .
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Clock Settings

Press the key Select
[Clock] through TUNE knob or
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TUNE knob

Clock Settings
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� Adjust the number currently in
focus to set the [hour] and press
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date(DD/MM/YYYY).
Select [Day Settings] Set through 
TUNE knob Press TUNE knob

� Adjust the number currently in
focus to make the settings and
press the tune knob to move to the
next setting. (Set in order of Day/
Month/Year)

3
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*× За да промените часа, изберете 
маркирания час и го сменете, за да 
промените минутите натиснете 

Tune бутона.

Day Settings Настройки на датата
Чрез това меню настройвате датата 
(DD ден/MM месец/YYYY година).
Изберете (Day Settings (настройки на 
деня)). Задайте датата чрез TUNE бу-
тона . Натиснете TUNE бутона .
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Clock Settings
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[Clock] through TUNE knob or

key Select menu through
TUNE knob

Clock Settings
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Select [Clock Settings] Set through

TUNE knob Press TUNE knob

� Adjust the number currently in
focus to set the [hour] and press
the tune knob to set the [minute].

Day Settings
This menu is used to set the
date(DD/MM/YYYY).
Select [Day Settings] Set through 
TUNE knob Press TUNE knob

� Adjust the number currently in
focus to make the settings and
press the tune knob to move to the
next setting. (Set in order of Day/
Month/Year)

3
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* За да настроите датата, избере-
те маркираното число, след което 
натиснете Tune бутона, за да пре-
минете към следващото число – 
(като редът е следният: ден, месец, 
година).
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Time Format – избиране на формат на 
часа
Тази функция се използва за задаване на 
12/24 часов формат на аудио система-
та. Изберете [Time Format] Изберете 
желания формат 12HR/24 чрез TUNE 
бутона .

Показване на часа
Изберете [Clock Disp. (PWR OFF)] На-
стройте 
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Setup

Display Settings

Press the key Select
[Display] through TUNE knob or

key Select menu through 
TUNE knob

Mode Pop up
[Mode Pop up] Changes .
selection mode
• During On state, press the 

or key to display the mode
change pop up screen.

Scroll text 
[Scroll text] Set /
• : Maintains scroll
• : Scrolls only one (1) time.

Song Info
When playing an MP3 file, select the
desired display info from ‘Folder/File’
or ‘Album/Artist/Song’.

Off

On

OffOn

MEDIA
RADIO

On

1 RPT
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Setup

Display Settings
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[Display] through TUNE knob or

key Select menu through 
TUNE knob

Mode Pop up
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selection mode
• During On state, press the 

or key to display the mode
change pop up screen.

Scroll text 
[Scroll text] Set /
• : Maintains scroll
• : Scrolls only one (1) time.

Song Info
When playing an MP3 file, select the
desired display info from ‘Folder/File’
or ‘Album/Artist/Song’.

Off

On

OffOn

MEDIA
RADIO

On

1 RPT
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 чрез  TUNE бу-
тона 
• 
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Setup

Display Settings

Press the key Select
[Display] through TUNE knob or

key Select menu through 
TUNE knob

Mode Pop up
[Mode Pop up] Changes .
selection mode
• During On state, press the 

or key to display the mode
change pop up screen.

Scroll text 
[Scroll text] Set /
• : Maintains scroll
• : Scrolls only one (1) time.

Song Info
When playing an MP3 file, select the
desired display info from ‘Folder/File’
or ‘Album/Artist/Song’.

Off

On

OffOn

MEDIA
RADIO

On

1 RPT
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 : Показва часа/дата на екрана.
• 
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Setup

Display Settings

Press the key Select
[Display] through TUNE knob or

key Select menu through 
TUNE knob

Mode Pop up
[Mode Pop up] Changes .
selection mode
• During On state, press the 

or key to display the mode
change pop up screen.

Scroll text 
[Scroll text] Set /
• : Maintains scroll
• : Scrolls only one (1) time.

Song Info
When playing an MP3 file, select the
desired display info from ‘Folder/File’
or ‘Album/Artist/Song’.

Off

On

OffOn

MEDIA
RADIO

On

1 RPT
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 : Изключване.

RDS Time  
Автоматично настройване на часа 
Тази опция се използва за автоматично 
задаване на часа чрез синхронизиране с
RDS (Системата за предаване на дан-
ни RDS (Radio Data System)).
Изберете [Automatic RDS Time]. На-
стройте чрез TUNE бутона .
• 
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Setup

Display Settings

Press the key Select
[Display] through TUNE knob or

key Select menu through 
TUNE knob

Mode Pop up
[Mode Pop up] Changes .
selection mode
• During On state, press the 

or key to display the mode
change pop up screen.

Scroll text 
[Scroll text] Set /
• : Maintains scroll
• : Scrolls only one (1) time.

Song Info
When playing an MP3 file, select the
desired display info from ‘Folder/File’
or ‘Album/Artist/Song’.

Off

On

OffOn

MEDIA
RADIO

On

1 RPT

TLe Eng 4 .qxp  2015-05-26  ¿  11:48  Page 19

 : Включване – активира функ-
цията Automatic Time (автоматично 
настройване на времето) 

• 
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Setup

Display Settings

Press the key Select
[Display] through TUNE knob or

key Select menu through 
TUNE knob

Mode Pop up
[Mode Pop up] Changes .
selection mode
• During On state, press the 

or key to display the mode
change pop up screen.

Scroll text 
[Scroll text] Set /
• : Maintains scroll
• : Scrolls only one (1) time.

Song Info
When playing an MP3 file, select the
desired display info from ‘Folder/File’
or ‘Album/Artist/Song’.

Off

On

OffOn

MEDIA
RADIO

On

1 RPT
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 : Изключване

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Тъй като някои местни радиостан-
ции не поддържат автоматично RDS 
функция на времето, някои RDS пре-
даватели не могат да предоставят 
точното време. Ако се покаже непра-
вилно време, следва да го настроите 
ръчно - като следвате инструкциите 
в „Настройки на часа“ „Clock Setting „ 
на предишната страница.



4-23

3

4

М
ултим

едийна систем
а

Настройки на телефона
(за модел оборудван с Bluetooth®)

Натиснете бутона . Изберете 
(Phone (Телефон)) чрез TUNE бутона  
или чрез натискане на 
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4

Phone Settings 
(For Bluetooth® Wireless
Technology equipped model)

Press the key Select [Phone]
through TUNE knob or key
Select menu through TUNE knob

Pair Phone

To pair a Bluetooth® Wireless
Technology enabled mobile
phone, authentication and con-
nection processes are first
required. As a result, you cannot
pair your mobile phone while driv-
ing the vehicle. First park your
vehicle before use.

Select [Pair Phone] Set through
TUNE knob

� Search for device names as dis-
played on your mobile phone and
connect.

� Input the passkey displayed on the
screen. (Passkey : 0000)

� The device name and passkey will
be displayed on the screen for up
to 3 minutes. If pairing is not com-
pleted within the 3 minutes, the
mobile phone pairing process will
automatically be canceled.

� Pairing completion is displayed.
� In some mobile phones, pairing

will automatically be followed by
connection.

� It is possible to pair up to five
Bluetooth® Wireless Technology
enabled mobile phones.

NOTICE

4
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. Изберете 
меню чрез TUNE бутона .
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4
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Свързване на мобилен телефон с 
Bluetooth®

 Внимание 
За да свържете мобилен телефон с 
Bluetooth® първо трябва устройство-
то да бъде разпознато от системата 
и след това да се свърже.
Затова не може да свържете вашия 
мобилен телефон по време на шофи-
ране, първо трябва да паркирате ав-
томобила.
Изберете (Pair Phone (свържете ус-
тройството) и настройте чрез TUNE 
бутона .
1. Намерете името на устройството 

в  мобилния ви телефон и го свърже-
те.

2. Въведете паролата, която се показ-
ва на екрана. (Passkey: 0000)

*  Името на устройството и паро-
лата ще бъдат изписани на екрана 
в продължение на 3 минути. Ако 
свързването не е приключило в рам-
ките на 3 минути, процесът ще бъде 
автоматично преустановен.

3. Свързването е извършено е успеш-
но.

* При някои мобилни телефони свърз-
ването автоматично е последвано 
от установяване на връзка.

* Може да свържете до пет мо-
билни телефона чрез системата 
Bluetooth®.
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Списък със свързани мобилни телефони
До 5 свързани мобилни телефона ще бъ-
дат показани.
[  ] се показва пред текущо свързания 
телефон.
Изберете желаното устройство, за да 
го настроите.

4-24

Multimedia System

Phone List
The names of up to 5 paired phones
will be displayed.
A [ ] is displayed in front of the cur-
rently connected phone.

Select the desired name to setup the
selected phone.

• Connecting a phone
Select [Phone List] Select mobile
phone through TUNE knob
Select [Connect Phone]

� Select a mobile phone that is not
currently connected.

� Connect the selected mobile
phone.

� Connection completion is dis-
played.

� If a phone is already connected,
disconnect the currently connect-
ed phone and select a new phone
to connect.

• Disconnecting a connected phone
Select [Phone List] Select mobile
phone through TUNE knob
Select [Disconnect Phone]

� Select the currently connected
mobile phone.

� Disconnect the selected mobile
phone.

� Disconnection completion is dis-
played.

• Changing connection sequence
(Priority)

This is used to change the order (pri-
ority) of automatic connection for the
paired mobile phones.
Select [Phone List] Select [Priority]
through TUNE knob Select No. 1
Priority mobile phone

� Select [Priority].
� From the paired phones, select

the phone desired for No.1 priority.
� The changed priority sequence is

displayed.
� Once the connection sequence

(priority) is changed, the new no. 1
priority mobile phone will be con-
nected.

- When the no. 1 priority cannot be
connected : Automatically attempts
to connect the most recently con-
nected phone.

- Cases when the most recently
connected phone cannot be con-
nected : Attempts to connect in
the order in which paired phones
are listed.

- The connected phone will automat-
ically be changed to No. 1 priority.
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• Свързване на телефона
Изберете опцията [Phone List].  Изберете 
мобилния телефон, който желаете да 
свържете чрез TUNE бутона . Изберете 
опцията [Connect Phone].
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Multimedia System

Phone List
The names of up to 5 paired phones
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Select the desired name to setup the
selected phone.
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� Select the currently connected
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This is used to change the order (pri-
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through TUNE knob Select No. 1
Priority mobile phone

� Select [Priority].
� From the paired phones, select

the phone desired for No.1 priority.
� The changed priority sequence is

displayed.
� Once the connection sequence

(priority) is changed, the new no. 1
priority mobile phone will be con-
nected.

- When the no. 1 priority cannot be
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- Cases when the most recently
connected phone cannot be con-
nected : Attempts to connect in
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are listed.
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ically be changed to No. 1 priority.
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1. Изберете мобилен телефон, който не 
е свързан в момента.

2. Свържете избрания мобилен телефон.
3. След което на екрана се изписва съоб-

щение потвърждаващо, че свързване-
то е успешно.

* Ако телефонът е свързан, изключе-
те свързания в момента телефон 
и изберете нов телефон, който да 
свържете.

• Изключване на свързан телефон
Изберете опцията [Phone List]. Изберете 
мобилния телефон, който искате да из-
ключите чрез TUNE бутона . Изберете 
опцията [Disconnect Phone].
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The names of up to 5 paired phones
will be displayed.
A [ ] is displayed in front of the cur-
rently connected phone.

Select the desired name to setup the
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ically be changed to No. 1 priority.
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1. Изберете свързан в момента мобилен 
телефон.

2. Изключете избрания мобилен теле-
фон.

3. След което на екрана се изписва съоб-
щение потвърждаващо, че прекъсва-
нето е завършено успешно.

• Промяна на последователността на 
свързването 
Функцията се използва за промяна в реда 
на свързване на мобилните телефони.
Изберете опцията [Phone List]. Изберете 
опцията [Priority] чрез TUNE бутона .  
Изберете телефона, който желаете да 
бъде приоритет N01.
1. Изберете [Priority].
2. От свързаните телефоните избе-

рете този, който желаете да бъде 
въведен като приоритет No.1.

3. Промяната в последователността се 
изписва на екрана.

* След като последователността на 
свързване е променена, новият мо-
билен телефон, зададен като приори-
тет 1, ще бъде свързан.

 - Когато мобилният телефон, зададен 
като приоритет 1, не може да бъде 
свързан: системата автоматично се 
опитва да се свържете със следващия 
по приоритет телефон.

 - В случаите, когато системата не 
може да се свърже с последно свърза-
ния телефон, се опитва да се свърже в 
реда, в който телефоните са зададени.

 - Свързаният успешно телефон ав-
томатично ще бъде зададен като 
приоритет N01.
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• Delete / Изтриване
Изберете опцията  [Phone List]. Из-
берете мобилен телефон чрез  TUNE 
бутона . Изберете опцията [Delete].

1. Изберете желания мобилен теле-
фон.

2. Изтриване на избрания мобилен 
телефон.

3. На екрана се показва съобщение, 
потвърждаващо изтриването.

* Когато се опитвате да изтрие-
те телефон, свързан в момента, 
телефонът първо се изключва от 
системата.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Когато изтриете мобилен теле-

фон, телефонният указател също 
се заличава.

• За стабилна Bluetooth® комуникация 
е препоръчително да изтриете мо-
билния телефон от аудио система-
та, както аудиото системата от 
вашия мобилен телефон.- това на 
анг. така ли е?

Phone book Download / Изтегляне на 
телефонен указател 
Тази функция се използва за изтегляне 
на телефонния указател и регистъра 
на обажданията в аудио системата. 
Изберете опцията [Phone book Down-
load]. Изберете чрез TUNE бутона .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Функцията за изтегляне може да 

не се поддържа от някои мобилни 
телефони.

• Ако се извършва едновременно и 
друга операция, докато телефон-
ният указател се изтегля, изтег-
лянето ще бъде преустановено. 
Телефонният указател, който вече 
е изтеглен, ще бъде запазен.

• При изтегляне на нов телефонен 
указател, преди започване на изтег-
лянето, трябва да изтриете всички 
предишни указатели, запазени в 
системата.

Auto Download / Автоматично 
изтегляне
При свързване на мобилен телефон е 
възможно автоматично да се изтегля 
новия телефонен указател и Регистър 
на обажданията.
Изберете опцията [Auto Download].
Изберете ON (включено) или (изключе-
но) Off 
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Setup

Display Settings

Press the key Select
[Display] through TUNE knob or

key Select menu through 
TUNE knob

Mode Pop up
[Mode Pop up] Changes .
selection mode
• During On state, press the 

or key to display the mode
change pop up screen.

Scroll text 
[Scroll text] Set /
• : Maintains scroll
• : Scrolls only one (1) time.

Song Info
When playing an MP3 file, select the
desired display info from ‘Folder/File’
or ‘Album/Artist/Song’.

Off

On

OffOn

MEDIA
RADIO

On

1 RPT
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Display Settings

Press the key Select
[Display] through TUNE knob or

key Select menu through 
TUNE knob

Mode Pop up
[Mode Pop up] Changes .
selection mode
• During On state, press the 

or key to display the mode
change pop up screen.

Scroll text 
[Scroll text] Set /
• : Maintains scroll
• : Scrolls only one (1) time.

Song Info
When playing an MP3 file, select the
desired display info from ‘Folder/File’
or ‘Album/Artist/Song’.

Off

On

OffOn

MEDIA
RADIO

On

1 RPT
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 чрез бутона TUNE 
 – за да активирате или деактивира-

те тази опция.
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Outgoing Volume / Сила на изходящия 
звук 
Тази функция се използва, за да настро-
ите силата на звука на вашия глас 
спрямо това как се чува от другата 
страна при разговор през  Bluetooth® 
системата.
Изберете опцията [Outgoing Volume]. 
Регулирайте силата на звука чрез TUNE 
бутона .
* Дори по време на разговор силата на 

звука може да се променя с помощта 
на 

4-26

Multimedia System

Outgoing Volume
This is used to set the volume of your
voice as heard by the other party
while on a Bluetooth® Wireless
Technology enabled handsfree call.
Select [Outgoing Volume] Set vol-
ume through TUNE knob

� Even while on a call, the volume
can be changed by using the

, key.

Bluetooth® Wireless Technology
System Off
This feature is used when you do not
wish to use the Bluetooth® Wireless
Technology system.
Select [Bluetooth System Off] Set
through TUNE knob

� If a phone is already connected,
disconnect the currently connect-
ed phone and turn the Bluetooth®

Wireless Technology system off.

Using the Bluetooth® Wireless
Technology System
To use Bluetooth® Wireless Technology
when the system is currently off, fol-
low these next steps.
• Turning On Bluetooth® Wireless

Technology through the Key
Press the key Screen
Guidance

� Moves to the screen where
Bluetooth® Wireless Technology
functions can be used and dis-
plays guidance.

• Turning On Bluetooth® Wireless
Technology through the 
Key

Press the key Select [Phone]
through TUNE knob or key
� A screen asking whether to turn

on Bluetooth® Wireless Technology
will be displayed.

� On the screen, select to turn
on Bluetooth® Wireless Technology
and display guidance.

� If the Bluetooth® Wireless
Technology system is turned on,
the system will automatically try to
connect the most recently connect-
ed Bluetooth® Wireless Technology
mobile phone.

• Bluetooth® Wireless Technology
connection may become inter-
mittently disconnected in some
mobile phones. Follow these
next steps to try again.

1) Turn the Bluetooth® Wireless
Technology function within the
mobile phone ON/OFF and try
to connect again.

2) Turn the mobile phone power
ON/OFF and try to connect
again.

3) Completely remove the mobile
phone battery, reboot, and then
try to connect again.

4) Reboot the audio system and
try to connect again

5) Delete all paired devices in your
mobile phone and the audio
system and pair again for use.

NOTICE

YES

3

TRACK
SEEK

TLe Eng 4 .qxp  2015-05-26  ¿  11:49  Page 26

 или 

4-26

Multimedia System

Outgoing Volume
This is used to set the volume of your
voice as heard by the other party
while on a Bluetooth® Wireless
Technology enabled handsfree call.
Select [Outgoing Volume] Set vol-
ume through TUNE knob

� Even while on a call, the volume
can be changed by using the

, key.

Bluetooth® Wireless Technology
System Off
This feature is used when you do not
wish to use the Bluetooth® Wireless
Technology system.
Select [Bluetooth System Off] Set
through TUNE knob

� If a phone is already connected,
disconnect the currently connect-
ed phone and turn the Bluetooth®

Wireless Technology system off.

Using the Bluetooth® Wireless
Technology System
To use Bluetooth® Wireless Technology
when the system is currently off, fol-
low these next steps.
• Turning On Bluetooth® Wireless

Technology through the Key
Press the key Screen
Guidance

� Moves to the screen where
Bluetooth® Wireless Technology
functions can be used and dis-
plays guidance.

• Turning On Bluetooth® Wireless
Technology through the 
Key

Press the key Select [Phone]
through TUNE knob or key
� A screen asking whether to turn

on Bluetooth® Wireless Technology
will be displayed.

� On the screen, select to turn
on Bluetooth® Wireless Technology
and display guidance.

� If the Bluetooth® Wireless
Technology system is turned on,
the system will automatically try to
connect the most recently connect-
ed Bluetooth® Wireless Technology
mobile phone.

• Bluetooth® Wireless Technology
connection may become inter-
mittently disconnected in some
mobile phones. Follow these
next steps to try again.

1) Turn the Bluetooth® Wireless
Technology function within the
mobile phone ON/OFF and try
to connect again.

2) Turn the mobile phone power
ON/OFF and try to connect
again.

3) Completely remove the mobile
phone battery, reboot, and then
try to connect again.

4) Reboot the audio system and
try to connect again

5) Delete all paired devices in your
mobile phone and the audio
system and pair again for use.

NOTICE

YES

3

TRACK
SEEK
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 бутоните.

Bluetooth® Wireless Technology System 
Off / Изключване на Bluetooth
Тази функция се използва, когато не 
желаете да използвате Bluetooth®.
Изберете опцията [Bluetooth System 
Off].
Задайте чрез TUNE бутона .
* Ако в момента телефонът е свър-

зан, изключете го и след това изклю-
чете Bluetooth® режима.

Използване на Bluetooth® 
За да използвате безжичната техно-
логия Bluetooth®, когато системата е 
изключена, следвайте тези стъпки.
• Включване на Bluetooth® чрез на-
тискане на бутона 
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Outgoing Volume
This is used to set the volume of your
voice as heard by the other party
while on a Bluetooth® Wireless
Technology enabled handsfree call.
Select [Outgoing Volume] Set vol-
ume through TUNE knob

� Even while on a call, the volume
can be changed by using the

, key.

Bluetooth® Wireless Technology
System Off
This feature is used when you do not
wish to use the Bluetooth® Wireless
Technology system.
Select [Bluetooth System Off] Set
through TUNE knob

� If a phone is already connected,
disconnect the currently connect-
ed phone and turn the Bluetooth®

Wireless Technology system off.

Using the Bluetooth® Wireless
Technology System
To use Bluetooth® Wireless Technology
when the system is currently off, fol-
low these next steps.
• Turning On Bluetooth® Wireless

Technology through the Key
Press the key Screen
Guidance

� Moves to the screen where
Bluetooth® Wireless Technology
functions can be used and dis-
plays guidance.

• Turning On Bluetooth® Wireless
Technology through the 
Key

Press the key Select [Phone]
through TUNE knob or key
� A screen asking whether to turn

on Bluetooth® Wireless Technology
will be displayed.

� On the screen, select to turn
on Bluetooth® Wireless Technology
and display guidance.

� If the Bluetooth® Wireless
Technology system is turned on,
the system will automatically try to
connect the most recently connect-
ed Bluetooth® Wireless Technology
mobile phone.

• Bluetooth® Wireless Technology
connection may become inter-
mittently disconnected in some
mobile phones. Follow these
next steps to try again.

1) Turn the Bluetooth® Wireless
Technology function within the
mobile phone ON/OFF and try
to connect again.

2) Turn the mobile phone power
ON/OFF and try to connect
again.

3) Completely remove the mobile
phone battery, reboot, and then
try to connect again.

4) Reboot the audio system and
try to connect again

5) Delete all paired devices in your
mobile phone and the audio
system and pair again for use.

NOTICE

YES

3

TRACK
SEEK
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. Натиснете 
бутона 
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Outgoing Volume
This is used to set the volume of your
voice as heard by the other party
while on a Bluetooth® Wireless
Technology enabled handsfree call.
Select [Outgoing Volume] Set vol-
ume through TUNE knob

� Even while on a call, the volume
can be changed by using the

, key.

Bluetooth® Wireless Technology
System Off
This feature is used when you do not
wish to use the Bluetooth® Wireless
Technology system.
Select [Bluetooth System Off] Set
through TUNE knob

� If a phone is already connected,
disconnect the currently connect-
ed phone and turn the Bluetooth®

Wireless Technology system off.

Using the Bluetooth® Wireless
Technology System
To use Bluetooth® Wireless Technology
when the system is currently off, fol-
low these next steps.
• Turning On Bluetooth® Wireless

Technology through the Key
Press the key Screen
Guidance

� Moves to the screen where
Bluetooth® Wireless Technology
functions can be used and dis-
plays guidance.

• Turning On Bluetooth® Wireless
Technology through the 
Key

Press the key Select [Phone]
through TUNE knob or key
� A screen asking whether to turn

on Bluetooth® Wireless Technology
will be displayed.

� On the screen, select to turn
on Bluetooth® Wireless Technology
and display guidance.

� If the Bluetooth® Wireless
Technology system is turned on,
the system will automatically try to
connect the most recently connect-
ed Bluetooth® Wireless Technology
mobile phone.

• Bluetooth® Wireless Technology
connection may become inter-
mittently disconnected in some
mobile phones. Follow these
next steps to try again.

1) Turn the Bluetooth® Wireless
Technology function within the
mobile phone ON/OFF and try
to connect again.

2) Turn the mobile phone power
ON/OFF and try to connect
again.

3) Completely remove the mobile
phone battery, reboot, and then
try to connect again.

4) Reboot the audio system and
try to connect again

5) Delete all paired devices in your
mobile phone and the audio
system and pair again for use.

NOTICE

YES

3

TRACK
SEEK

TLe Eng 4 .qxp  2015-05-26  ¿  11:49  Page 26

. След натискане на бу-
тона, системата по  подразбиране ви 
препраща към опцията Screen guidance
* Препраща ви към екрана, от къде-

то можете да зададете желаните 
Bluetooth® настройки и където са 
дадени съответните насоки.

• Включване на Bluetooth® чрез натис-
кате на .

Натиснете бутона . Изберете 
опцията [Phone] чрез TUNE бутона  
или натиснете 
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Outgoing Volume
This is used to set the volume of your
voice as heard by the other party
while on a Bluetooth® Wireless
Technology enabled handsfree call.
Select [Outgoing Volume] Set vol-
ume through TUNE knob

� Even while on a call, the volume
can be changed by using the

, key.

Bluetooth® Wireless Technology
System Off
This feature is used when you do not
wish to use the Bluetooth® Wireless
Technology system.
Select [Bluetooth System Off] Set
through TUNE knob

� If a phone is already connected,
disconnect the currently connect-
ed phone and turn the Bluetooth®

Wireless Technology system off.

Using the Bluetooth® Wireless
Technology System
To use Bluetooth® Wireless Technology
when the system is currently off, fol-
low these next steps.
• Turning On Bluetooth® Wireless

Technology through the Key
Press the key Screen
Guidance

� Moves to the screen where
Bluetooth® Wireless Technology
functions can be used and dis-
plays guidance.

• Turning On Bluetooth® Wireless
Technology through the 
Key

Press the key Select [Phone]
through TUNE knob or key
� A screen asking whether to turn

on Bluetooth® Wireless Technology
will be displayed.

� On the screen, select to turn
on Bluetooth® Wireless Technology
and display guidance.

� If the Bluetooth® Wireless
Technology system is turned on,
the system will automatically try to
connect the most recently connect-
ed Bluetooth® Wireless Technology
mobile phone.

• Bluetooth® Wireless Technology
connection may become inter-
mittently disconnected in some
mobile phones. Follow these
next steps to try again.

1) Turn the Bluetooth® Wireless
Technology function within the
mobile phone ON/OFF and try
to connect again.

2) Turn the mobile phone power
ON/OFF and try to connect
again.

3) Completely remove the mobile
phone battery, reboot, and then
try to connect again.

4) Reboot the audio system and
try to connect again

5) Delete all paired devices in your
mobile phone and the audio
system and pair again for use.

NOTICE

YES

3

TRACK
SEEK
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.
1. На екрана излиза нов прозорец, кой-

то ви пита дали искате да активи-
рате Bluetooth®.

2. Изберете  
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Outgoing Volume
This is used to set the volume of your
voice as heard by the other party
while on a Bluetooth® Wireless
Technology enabled handsfree call.
Select [Outgoing Volume] Set vol-
ume through TUNE knob

� Even while on a call, the volume
can be changed by using the
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Bluetooth® Wireless Technology
System Off
This feature is used when you do not
wish to use the Bluetooth® Wireless
Technology system.
Select [Bluetooth System Off] Set
through TUNE knob

� If a phone is already connected,
disconnect the currently connect-
ed phone and turn the Bluetooth®

Wireless Technology system off.

Using the Bluetooth® Wireless
Technology System
To use Bluetooth® Wireless Technology
when the system is currently off, fol-
low these next steps.
• Turning On Bluetooth® Wireless

Technology through the Key
Press the key Screen
Guidance

� Moves to the screen where
Bluetooth® Wireless Technology
functions can be used and dis-
plays guidance.

• Turning On Bluetooth® Wireless
Technology through the 
Key

Press the key Select [Phone]
through TUNE knob or key
� A screen asking whether to turn

on Bluetooth® Wireless Technology
will be displayed.

� On the screen, select to turn
on Bluetooth® Wireless Technology
and display guidance.

� If the Bluetooth® Wireless
Technology system is turned on,
the system will automatically try to
connect the most recently connect-
ed Bluetooth® Wireless Technology
mobile phone.

• Bluetooth® Wireless Technology
connection may become inter-
mittently disconnected in some
mobile phones. Follow these
next steps to try again.

1) Turn the Bluetooth® Wireless
Technology function within the
mobile phone ON/OFF and try
to connect again.

2) Turn the mobile phone power
ON/OFF and try to connect
again.

3) Completely remove the mobile
phone battery, reboot, and then
try to connect again.

4) Reboot the audio system and
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5) Delete all paired devices in your
mobile phone and the audio
system and pair again for use.

NOTICE

YES

3

TRACK
SEEK
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, за да активирате 
Bluetooth® системата. 

* Ако Bluetooth® систематa е включе-
на, тя автоматично ще се опита 
да се свържете с последно свързания 
чрез Bluetooth® мобилен телефон.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
• Bluetooth® връзката може да прекъс-

ва при някои мобилни телефони. 
Следвайте тези стъпки, за да се 
опитате отново да прикачите ус-
тройството.

1) Включете и изключете Bluetooth®  
функцията на мобилния телефон 
и се опитайте  да се свържете от-
ново.

2) Включете и изключете телефона и 
се опитайте да се свържете отно-
во.

3) Свалете батерията на мобилния 
телефон, рестартирайте и след 
това опитайте да се свържете 
отново.

4) Рестартирайте аудио системата и 
се опитайте да се свържете отново

5) Изтрийте  всички свързани устрой-
ства във вашия мобилен телефон 
и аудио система и отново ги прика-
чете.
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Системни настройки

Натиснете . Изберете опцията 
[System].
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System Settings

Press the key Select
[System] 

Memory Information 
(If equipped)
Displays currently used memory and
total system memory.
Select [Memory Information] OK
The currently used memory is dis-
played on the left side while the total
system memory is displayed on the
right side.

VRS Mode
This feature is used to change voice
command feedback between Normal
and Expert modes.
Select [VRS Mode] Set through 

TUNE knob
• Normal : This mode is for beginner

users and provides detailed instruc-
tions during voice command opera-
tion.

• Expert : This mode is for expert
users and omits some information
during voice command operation.
(When using Expert mode, guid-
ance instructions can be heard
through the [Help] or [Menu] com-
mands.)

� May differ depending on the
selected audio.

Language
This menu is used to set the display
and voice recognition language.
Select [Language] Set through

TUNE knob

� The system will reboot after the
language is changed.

� Language support by region
- 
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Memory Information / Информация за 
паметта на системата (aко тази 
опция е заложена).

Показва колко е използваната по на-
стоящем памет и общата памет на 
системата.
Изберете опцията  [Memory Information]. 
Натиснете OK.
Размерът на използваната в момента 
памет е показан отляво, докато общи-
ят размер на системната памет се 
показва отдясно.
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[System] 

Memory Information 
(If equipped)
Displays currently used memory and
total system memory.
Select [Memory Information] OK
The currently used memory is dis-
played on the left side while the total
system memory is displayed on the
right side.

VRS Mode
This feature is used to change voice
command feedback between Normal
and Expert modes.
Select [VRS Mode] Set through 

TUNE knob
• Normal : This mode is for beginner

users and provides detailed instruc-
tions during voice command opera-
tion.

• Expert : This mode is for expert
users and omits some information
during voice command operation.
(When using Expert mode, guid-
ance instructions can be heard
through the [Help] or [Menu] com-
mands.)

� May differ depending on the
selected audio.

Language
This menu is used to set the display
and voice recognition language.
Select [Language] Set through

TUNE knob

� The system will reboot after the
language is changed.

� Language support by region
- 
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VRS режим
Тази функция се използва за промяна на 
режима на гласовите команди.
Изберете [VRS Mode]. Задайте желания 
режим чрез TUNE бутона . 
• Normal (Нормален): Този режим е за 

начинаещи потребители и осигуря-
ва подробни инструкции при избор 
на функцията „гласови команди“.

• Expert (Експерт): Този режим е за 
експерт потребители и пропуска 
част от информация при избор на 
функцията „гласово командване“. 
(Когато използвате режим Expert, 
инструкциите могат да бъдат 
чути чрез избиране на опцията 
[Help] или [Menu]).

* Може да се различава в зависимост 
от избрания аудио език.

Language / Език
Това меню се използва за задаване на 
езика, както на дисплея, така и на функ-
цията „гласово разпознаване“.
Изберете опцията [Language]. Задайте 
езика чрез TUNE бутона .
* Системата ще се рестартира, след 

като езикът бъде избран.
* Поддръжани езици по регион (немски, 

английски (Великобритания), испан-
ски, италиански, френски, холандски, 
датски, полски, руски, шведски, тур-
ски)
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Радио: FM, AM
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Radio : FM, AM

SEEK
Press the , key
• Shortly pressing the key : Changes

the frequency.
• Pressing and holding the key :

Automatically searches for the next
frequency.

Preset SEEK
Press the ~ key
• Shortly pressing the key : Plays the

frequency saved in the correspon-
ding key.

• Pressing and holding the key :
Pressing and holding the desired
key from ~ will save the
currently playing broadcast to the
selected key and sound a BEEP.

Press the key
• Pressing and holding the key : The

broadcast frequency increases and
previews each broadcast for 5 sec-
onds each. After scanning all fre-
quencies, returns and plays the cur-
rent broadcast frequency.

Selecting through manual
search
Turn the TUNE knob left/right to
adjust the frequency.

Traffic Announcement (TA)
Shortly pressing the key
(under 0.8 seconds) : Set /
TA Traffic Announcement) mode.

MENU
Within key are the A.Store
(Auto Store) and Info functions.

MENU

OffOn

TA
SCAN

TA
SCAN

61 

61 

TRACK
SEEK
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SEEK
Натиснете копчетата 
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Outgoing Volume
This is used to set the volume of your
voice as heard by the other party
while on a Bluetooth® Wireless
Technology enabled handsfree call.
Select [Outgoing Volume] Set vol-
ume through TUNE knob

� Even while on a call, the volume
can be changed by using the

, key.

Bluetooth® Wireless Technology
System Off
This feature is used when you do not
wish to use the Bluetooth® Wireless
Technology system.
Select [Bluetooth System Off] Set
through TUNE knob

� If a phone is already connected,
disconnect the currently connect-
ed phone and turn the Bluetooth®

Wireless Technology system off.

Using the Bluetooth® Wireless
Technology System
To use Bluetooth® Wireless Technology
when the system is currently off, fol-
low these next steps.
• Turning On Bluetooth® Wireless

Technology through the Key
Press the key Screen
Guidance

� Moves to the screen where
Bluetooth® Wireless Technology
functions can be used and dis-
plays guidance.

• Turning On Bluetooth® Wireless
Technology through the 
Key

Press the key Select [Phone]
through TUNE knob or key
� A screen asking whether to turn

on Bluetooth® Wireless Technology
will be displayed.

� On the screen, select to turn
on Bluetooth® Wireless Technology
and display guidance.

� If the Bluetooth® Wireless
Technology system is turned on,
the system will automatically try to
connect the most recently connect-
ed Bluetooth® Wireless Technology
mobile phone.

• Bluetooth® Wireless Technology
connection may become inter-
mittently disconnected in some
mobile phones. Follow these
next steps to try again.

1) Turn the Bluetooth® Wireless
Technology function within the
mobile phone ON/OFF and try
to connect again.

2) Turn the mobile phone power
ON/OFF and try to connect
again.

3) Completely remove the mobile
phone battery, reboot, and then
try to connect again.

4) Reboot the audio system and
try to connect again

5) Delete all paired devices in your
mobile phone and the audio
system and pair again for use.

NOTICE

YES

3

TRACK
SEEK

TLe Eng 4 .qxp  2015-05-26  ¿  11:49  Page 26

, 
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Multimedia System

Outgoing Volume
This is used to set the volume of your
voice as heard by the other party
while on a Bluetooth® Wireless
Technology enabled handsfree call.
Select [Outgoing Volume] Set vol-
ume through TUNE knob

� Even while on a call, the volume
can be changed by using the

, key.

Bluetooth® Wireless Technology
System Off
This feature is used when you do not
wish to use the Bluetooth® Wireless
Technology system.
Select [Bluetooth System Off] Set
through TUNE knob

� If a phone is already connected,
disconnect the currently connect-
ed phone and turn the Bluetooth®

Wireless Technology system off.

Using the Bluetooth® Wireless
Technology System
To use Bluetooth® Wireless Technology
when the system is currently off, fol-
low these next steps.
• Turning On Bluetooth® Wireless

Technology through the Key
Press the key Screen
Guidance

� Moves to the screen where
Bluetooth® Wireless Technology
functions can be used and dis-
plays guidance.

• Turning On Bluetooth® Wireless
Technology through the 
Key

Press the key Select [Phone]
through TUNE knob or key
� A screen asking whether to turn

on Bluetooth® Wireless Technology
will be displayed.

� On the screen, select to turn
on Bluetooth® Wireless Technology
and display guidance.

� If the Bluetooth® Wireless
Technology system is turned on,
the system will automatically try to
connect the most recently connect-
ed Bluetooth® Wireless Technology
mobile phone.

• Bluetooth® Wireless Technology
connection may become inter-
mittently disconnected in some
mobile phones. Follow these
next steps to try again.

1) Turn the Bluetooth® Wireless
Technology function within the
mobile phone ON/OFF and try
to connect again.

2) Turn the mobile phone power
ON/OFF and try to connect
again.

3) Completely remove the mobile
phone battery, reboot, and then
try to connect again.

4) Reboot the audio system and
try to connect again

5) Delete all paired devices in your
mobile phone and the audio
system and pair again for use.

NOTICE

YES

3

TRACK
SEEK
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. 
• Натиснете без да задържате копче-

то: ще промените честотата.
• Натискане и задържане на копчето: 

Автоматично търси следващата 
честота.

Preset SEEK
Натиснете което и да е копче от 

4-28

Multimedia System

Radio : FM, AM

SEEK
Press the , key
• Shortly pressing the key : Changes

the frequency.
• Pressing and holding the key :

Automatically searches for the next
frequency.

Preset SEEK
Press the ~ key
• Shortly pressing the key : Plays the

frequency saved in the correspon-
ding key.

• Pressing and holding the key :
Pressing and holding the desired
key from ~ will save the
currently playing broadcast to the
selected key and sound a BEEP.

Press the key
• Pressing and holding the key : The

broadcast frequency increases and
previews each broadcast for 5 sec-
onds each. After scanning all fre-
quencies, returns and plays the cur-
rent broadcast frequency.

Selecting through manual
search
Turn the TUNE knob left/right to
adjust the frequency.

Traffic Announcement (TA)
Shortly pressing the key
(under 0.8 seconds) : Set /
TA Traffic Announcement) mode.

MENU
Within key are the A.Store
(Auto Store) and Info functions.

MENU

OffOn

TA
SCAN

TA
SCAN

61 

61 

TRACK
SEEK
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.
• Натиснете без да задържате копче-

то: възпроизвежда радиочестота-
та, запаметена под този номер.

• Натискане и задържане на копчето:
 Натискане и задържане на желаното 

копче от 1 до 6 

4-28

Multimedia System

Radio : FM, AM

SEEK
Press the , key
• Shortly pressing the key : Changes

the frequency.
• Pressing and holding the key :

Automatically searches for the next
frequency.

Preset SEEK
Press the ~ key
• Shortly pressing the key : Plays the

frequency saved in the correspon-
ding key.

• Pressing and holding the key :
Pressing and holding the desired
key from ~ will save the
currently playing broadcast to the
selected key and sound a BEEP.

Press the key
• Pressing and holding the key : The

broadcast frequency increases and
previews each broadcast for 5 sec-
onds each. After scanning all fre-
quencies, returns and plays the cur-
rent broadcast frequency.

Selecting through manual
search
Turn the TUNE knob left/right to
adjust the frequency.

Traffic Announcement (TA)
Shortly pressing the key
(under 0.8 seconds) : Set /
TA Traffic Announcement) mode.

MENU
Within key are the A.Store
(Auto Store) and Info functions.

MENU

OffOn

TA
SCAN

TA
SCAN

61 

61 

TRACK
SEEK
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 ще запази 
избраната в момента радиочесто-
та към избраното (от 1 до 6) копче, 
след което ще чуете потвърждаващ 
сигнал.  Натиснете 

4-28

Multimedia System

Radio : FM, AM

SEEK
Press the , key
• Shortly pressing the key : Changes

the frequency.
• Pressing and holding the key :

Automatically searches for the next
frequency.

Preset SEEK
Press the ~ key
• Shortly pressing the key : Plays the

frequency saved in the correspon-
ding key.

• Pressing and holding the key :
Pressing and holding the desired
key from ~ will save the
currently playing broadcast to the
selected key and sound a BEEP.

Press the key
• Pressing and holding the key : The

broadcast frequency increases and
previews each broadcast for 5 sec-
onds each. After scanning all fre-
quencies, returns and plays the cur-
rent broadcast frequency.

Selecting through manual
search
Turn the TUNE knob left/right to
adjust the frequency.

Traffic Announcement (TA)
Shortly pressing the key
(under 0.8 seconds) : Set /
TA Traffic Announcement) mode.

MENU
Within key are the A.Store
(Auto Store) and Info functions.

MENU

OffOn

TA
SCAN

TA
SCAN

61 

61 

TRACK
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 бутона.
• Натискането и задържането на 

кoпчето: увеличава честотата на 
излъчване на радиочестотите и 
възпроизвежда всяка за 5 секунди. 
След преминаване през всички чес-
тоти, се връща към първоначално 
избраната честотата.

Selecting through manual search / 
Избиране чрез ръчно търсене
Завъртете бутона TUNE  наляво/
дясно, за да регулирате честотата.

Информация за трафика (TA)Traffic 
Announcement
Натискане на копчето 

4-28

Multimedia System

Radio : FM, AM

SEEK
Press the , key
• Shortly pressing the key : Changes

the frequency.
• Pressing and holding the key :

Automatically searches for the next
frequency.

Preset SEEK
Press the ~ key
• Shortly pressing the key : Plays the

frequency saved in the correspon-
ding key.

• Pressing and holding the key :
Pressing and holding the desired
key from ~ will save the
currently playing broadcast to the
selected key and sound a BEEP.

Press the key
• Pressing and holding the key : The

broadcast frequency increases and
previews each broadcast for 5 sec-
onds each. After scanning all fre-
quencies, returns and plays the cur-
rent broadcast frequency.

Selecting through manual
search
Turn the TUNE knob left/right to
adjust the frequency.

Traffic Announcement (TA)
Shortly pressing the key
(under 0.8 seconds) : Set /
TA Traffic Announcement) mode.

MENU
Within key are the A.Store
(Auto Store) and Info functions.

MENU

OffOn

TA
SCAN

TA
SCAN

61 

61 
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 без за-
държане (под 0.8 секунди): 

4-19

M
ultim

edia System

4

Setup

Display Settings

Press the key Select
[Display] through TUNE knob or

key Select menu through 
TUNE knob

Mode Pop up
[Mode Pop up] Changes .
selection mode
• During On state, press the 

or key to display the mode
change pop up screen.

Scroll text 
[Scroll text] Set /
• : Maintains scroll
• : Scrolls only one (1) time.

Song Info
When playing an MP3 file, select the
desired display info from ‘Folder/File’
or ‘Album/Artist/Song’.

Off

On

OffOn

MEDIA
RADIO

On

1 RPT
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M
ultim
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4

Setup

Display Settings

Press the key Select
[Display] through TUNE knob or

key Select menu through 
TUNE knob

Mode Pop up
[Mode Pop up] Changes .
selection mode
• During On state, press the 

or key to display the mode
change pop up screen.

Scroll text 
[Scroll text] Set /
• : Maintains scroll
• : Scrolls only one (1) time.

Song Info
When playing an MP3 file, select the
desired display info from ‘Folder/File’
or ‘Album/Artist/Song’.

Off

On

OffOn

MEDIA
RADIO

On

1 RPT
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Включва/Изключва този режим.

МЕНЮ/MENU
В опцията 

4-28

Multimedia System

Radio : FM, AM

SEEK
Press the , key
• Shortly pressing the key : Changes

the frequency.
• Pressing and holding the key :

Automatically searches for the next
frequency.

Preset SEEK
Press the ~ key
• Shortly pressing the key : Plays the

frequency saved in the correspon-
ding key.

• Pressing and holding the key :
Pressing and holding the desired
key from ~ will save the
currently playing broadcast to the
selected key and sound a BEEP.

Press the key
• Pressing and holding the key : The

broadcast frequency increases and
previews each broadcast for 5 sec-
onds each. After scanning all fre-
quencies, returns and plays the cur-
rent broadcast frequency.

Selecting through manual
search
Turn the TUNE knob left/right to
adjust the frequency.

Traffic Announcement (TA)
Shortly pressing the key
(under 0.8 seconds) : Set /
TA Traffic Announcement) mode.

MENU
Within key are the A.Store
(Auto Store) and Info functions.

MENU

OffOn

TA
SCAN

TA
SCAN

61 

61 
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 може да зададете или 
изберете функциите: Auto Store и Info 
functions.



4-29

3

4

М
ултим

едийна систем
а

AST (Auto Store)
Изберете 

4-28

Multimedia System

Radio : FM, AM

SEEK
Press the , key
• Shortly pressing the key : Changes

the frequency.
• Pressing and holding the key :

Automatically searches for the next
frequency.

Preset SEEK
Press the ~ key
• Shortly pressing the key : Plays the

frequency saved in the correspon-
ding key.

• Pressing and holding the key :
Pressing and holding the desired
key from ~ will save the
currently playing broadcast to the
selected key and sound a BEEP.

Press the key
• Pressing and holding the key : The

broadcast frequency increases and
previews each broadcast for 5 sec-
onds each. After scanning all fre-
quencies, returns and plays the cur-
rent broadcast frequency.

Selecting through manual
search
Turn the TUNE knob left/right to
adjust the frequency.

Traffic Announcement (TA)
Shortly pressing the key
(under 0.8 seconds) : Set /
TA Traffic Announcement) mode.

MENU
Within key are the A.Store
(Auto Store) and Info functions.

MENU

OffOn

TA
SCAN

TA
SCAN

61 

61 

TRACK
SEEK
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. Настройте чрез TUNE 
 или копчето 

4-29

M
ultim
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4

AST (Auto Store)

Press the key Set [ AST]
through TUNE knob or key.

Select AST (Auto Store) to save fre-
quencies with superior reception to
presets ~ . If no frequen-
cies are received, then the most
recently received frequency will be
broadcast.
� Saves only to the Preset memory

~ of FMA or AMA mode.

AF (Alternative Frequency)
Press the key Set [ AF]
through TUNE knob or key.
The Alternative Frequency option
can be turned On/Off.

Region
Press the key Set [ Region]
through TUNE knob or key.
The Region option can be turned
On/Off.

News
Press the key Set [ News]
through TUNE knob or key.
The News option can be turned
On/Off.

Info Volume
Info Volume refers to the sound vol-
ume upon receiving News or Traffic
information.
The info volume can be controlled by
turning the VOL knob left/right
while a news or traffic broadcast is
playing.
� AF, Region, and News are RDS

Radio menus.

4
MENU

3
MENU

2 RDM

MENU

61 

61 

1 RPT

MENU
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4

AST (Auto Store)

Press the key Set [ AST]
through TUNE knob or key.

Select AST (Auto Store) to save fre-
quencies with superior reception to
presets ~ . If no frequen-
cies are received, then the most
recently received frequency will be
broadcast.
� Saves only to the Preset memory

~ of FMA or AMA mode.

AF (Alternative Frequency)
Press the key Set [ AF]
through TUNE knob or key.
The Alternative Frequency option
can be turned On/Off.

Region
Press the key Set [ Region]
through TUNE knob or key.
The Region option can be turned
On/Off.

News
Press the key Set [ News]
through TUNE knob or key.
The News option can be turned
On/Off.

Info Volume
Info Volume refers to the sound vol-
ume upon receiving News or Traffic
information.
The info volume can be controlled by
turning the VOL knob left/right
while a news or traffic broadcast is
playing.
� AF, Region, and News are RDS

Radio menus.

4
MENU

3
MENU

2 RDM

MENU

61 

61 

1 RPT

MENU
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Изберете AST (Auto Store), за да запази-
те от 1 до 6 

4-28

Multimedia System

Radio : FM, AM

SEEK
Press the , key
• Shortly pressing the key : Changes

the frequency.
• Pressing and holding the key :

Automatically searches for the next
frequency.

Preset SEEK
Press the ~ key
• Shortly pressing the key : Plays the

frequency saved in the correspon-
ding key.

• Pressing and holding the key :
Pressing and holding the desired
key from ~ will save the
currently playing broadcast to the
selected key and sound a BEEP.

Press the key
• Pressing and holding the key : The

broadcast frequency increases and
previews each broadcast for 5 sec-
onds each. After scanning all fre-
quencies, returns and plays the cur-
rent broadcast frequency.

Selecting through manual
search
Turn the TUNE knob left/right to
adjust the frequency.

Traffic Announcement (TA)
Shortly pressing the key
(under 0.8 seconds) : Set /
TA Traffic Announcement) mode.

MENU
Within key are the A.Store
(Auto Store) and Info functions.

MENU

OffOn

TA
SCAN

TA
SCAN

61 

61 

TRACK
SEEK
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 радиочестоти-
те с превъзходно качество. Ако няма 
избрани, последно регистрираната ра-
диочестота ще бъде възпроизведена.
* Запазва само в Preset паметта при 

FMA или AMA режим.

AF (Alternative Frequency) 
Алтернативна честота

Изберете 

4-28

Multimedia System

Radio : FM, AM

SEEK
Press the , key
• Shortly pressing the key : Changes

the frequency.
• Pressing and holding the key :

Automatically searches for the next
frequency.

Preset SEEK
Press the ~ key
• Shortly pressing the key : Plays the

frequency saved in the correspon-
ding key.

• Pressing and holding the key :
Pressing and holding the desired
key from ~ will save the
currently playing broadcast to the
selected key and sound a BEEP.

Press the key
• Pressing and holding the key : The

broadcast frequency increases and
previews each broadcast for 5 sec-
onds each. After scanning all fre-
quencies, returns and plays the cur-
rent broadcast frequency.

Selecting through manual
search
Turn the TUNE knob left/right to
adjust the frequency.

Traffic Announcement (TA)
Shortly pressing the key
(under 0.8 seconds) : Set /
TA Traffic Announcement) mode.

MENU
Within key are the A.Store
(Auto Store) and Info functions.

MENU

OffOn

TA
SCAN

TA
SCAN

61 

61 

TRACK
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. 
Задайте [AF] чрез TUNE бутона  или 
натиснете 
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4

AST (Auto Store)

Press the key Set [ AST]
through TUNE knob or key.

Select AST (Auto Store) to save fre-
quencies with superior reception to
presets ~ . If no frequen-
cies are received, then the most
recently received frequency will be
broadcast.
� Saves only to the Preset memory

~ of FMA or AMA mode.

AF (Alternative Frequency)
Press the key Set [ AF]
through TUNE knob or key.
The Alternative Frequency option
can be turned On/Off.

Region
Press the key Set [ Region]
through TUNE knob or key.
The Region option can be turned
On/Off.

News
Press the key Set [ News]
through TUNE knob or key.
The News option can be turned
On/Off.

Info Volume
Info Volume refers to the sound vol-
ume upon receiving News or Traffic
information.
The info volume can be controlled by
turning the VOL knob left/right
while a news or traffic broadcast is
playing.
� AF, Region, and News are RDS

Radio menus.

4
MENU

3
MENU

2 RDM

MENU

61 

61 

1 RPT

MENU
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. Алтернативната чес-
тота може да се включи или изключи.

Регион / Area
Изберете 

4-28

Multimedia System

Radio : FM, AM

SEEK
Press the , key
• Shortly pressing the key : Changes

the frequency.
• Pressing and holding the key :

Automatically searches for the next
frequency.

Preset SEEK
Press the ~ key
• Shortly pressing the key : Plays the

frequency saved in the correspon-
ding key.

• Pressing and holding the key :
Pressing and holding the desired
key from ~ will save the
currently playing broadcast to the
selected key and sound a BEEP.

Press the key
• Pressing and holding the key : The

broadcast frequency increases and
previews each broadcast for 5 sec-
onds each. After scanning all fre-
quencies, returns and plays the cur-
rent broadcast frequency.

Selecting through manual
search
Turn the TUNE knob left/right to
adjust the frequency.

Traffic Announcement (TA)
Shortly pressing the key
(under 0.8 seconds) : Set /
TA Traffic Announcement) mode.

MENU
Within key are the A.Store
(Auto Store) and Info functions.

MENU

OffOn

TA
SCAN

TA
SCAN

61 

61 

TRACK
SEEK
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.  Задайте регион чрез 
TUNE бутона  или натиснете 

4-29

M
ultim

edia System

4

AST (Auto Store)

Press the key Set [ AST]
through TUNE knob or key.

Select AST (Auto Store) to save fre-
quencies with superior reception to
presets ~ . If no frequen-
cies are received, then the most
recently received frequency will be
broadcast.
� Saves only to the Preset memory

~ of FMA or AMA mode.

AF (Alternative Frequency)
Press the key Set [ AF]
through TUNE knob or key.
The Alternative Frequency option
can be turned On/Off.

Region
Press the key Set [ Region]
through TUNE knob or key.
The Region option can be turned
On/Off.

News
Press the key Set [ News]
through TUNE knob or key.
The News option can be turned
On/Off.

Info Volume
Info Volume refers to the sound vol-
ume upon receiving News or Traffic
information.
The info volume can be controlled by
turning the VOL knob left/right
while a news or traffic broadcast is
playing.
� AF, Region, and News are RDS

Radio menus.

4
MENU

3
MENU

2 RDM

MENU

61 

61 

1 RPT

MENU
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 . 
Опцията „Area“ може да се включи/
изключи.

Новини / News
Изберете мenu Set [новини] чрез TUNE 
копчето или натиснете 
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4

AST (Auto Store)

Press the key Set [ AST]
through TUNE knob or key.

Select AST (Auto Store) to save fre-
quencies with superior reception to
presets ~ . If no frequen-
cies are received, then the most
recently received frequency will be
broadcast.
� Saves only to the Preset memory

~ of FMA or AMA mode.

AF (Alternative Frequency)
Press the key Set [ AF]
through TUNE knob or key.
The Alternative Frequency option
can be turned On/Off.

Region
Press the key Set [ Region]
through TUNE knob or key.
The Region option can be turned
On/Off.

News
Press the key Set [ News]
through TUNE knob or key.
The News option can be turned
On/Off.

Info Volume
Info Volume refers to the sound vol-
ume upon receiving News or Traffic
information.
The info volume can be controlled by
turning the VOL knob left/right
while a news or traffic broadcast is
playing.
� AF, Region, and News are RDS

Radio menus.

4
MENU

3
MENU

2 RDM

MENU

61 

61 

1 RPT

MENU
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. Опцията 
„новини“ може да се включи/изключи. 

Info Volume
Info Volume се отнася до силата на 
звука при получаване на новини или 
информация за пътната обстановка.
Силата на звука може да се контроли-
ра чрез завъртане на копчето  VOL 
наляво/дясно по време на излъчване на 
новините или предаване на трафик 
информацията.
* AF, Area и News са RDS радио менюта.



4-30

Мултимедийна система

DAB радио (За DAB модел)
* RADIO режимът може да се различава 

в зависимост от избраното аудио.

Промяна на RADIO режима 

4-30

Multimedia System

DAB Radio (For DAB Model)
� RADIO may differ depending on

the selected audio.

Changing RADIO mode

Press the Key to change the
mode in order of FM1 � FM2 � FMA
� DAB1 � DAB2 � AM.

SEEK
Press the , key
• Shortly pressing the key (under 0.8

seconds): Changes the station.
• Press and hold the key (over 0.8

seconds): Change the Ensemble.

Ensemble
Press the , key

• Search the Ensemble. Use the Tune
knob to select the desired
Ensemble and select stations with-
in the Ensemble.

Preset SEEK
Press the ~ key

• Shortly pressing the key (under 0.8
seconds): Plays the station saved in
the corresponding key.

• Pressing and holding the key (over
0.8 seconds): Pressing and holding
the desired key from  ~ 
will save the currently playing station
to the selected key and sound a
BEEP.

61

61 FOLDERFOLDER

TRACK
SEEK

RADIO
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Натиснете бутона 

4-30

Multimedia System

DAB Radio (For DAB Model)
� RADIO may differ depending on

the selected audio.

Changing RADIO mode

Press the Key to change the
mode in order of FM1 � FM2 � FMA
� DAB1 � DAB2 � AM.

SEEK
Press the , key
• Shortly pressing the key (under 0.8

seconds): Changes the station.
• Press and hold the key (over 0.8

seconds): Change the Ensemble.

Ensemble
Press the , key

• Search the Ensemble. Use the Tune
knob to select the desired
Ensemble and select stations with-
in the Ensemble.

Preset SEEK
Press the ~ key

• Shortly pressing the key (under 0.8
seconds): Plays the station saved in
the corresponding key.

• Pressing and holding the key (over
0.8 seconds): Pressing and holding
the desired key from  ~ 
will save the currently playing station
to the selected key and sound a
BEEP.

61

61 FOLDERFOLDER

TRACK
SEEK

RADIO
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, за да проме-
ните режима в следния ред FM1  FM2 

 FMA  DAB1  DAB2  АM.

SEEK
Изберете копчето 
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Multimedia System

DAB Radio (For DAB Model)
� RADIO may differ depending on

the selected audio.

Changing RADIO mode

Press the Key to change the
mode in order of FM1 � FM2 � FMA
� DAB1 � DAB2 � AM.

SEEK
Press the , key
• Shortly pressing the key (under 0.8

seconds): Changes the station.
• Press and hold the key (over 0.8

seconds): Change the Ensemble.

Ensemble
Press the , key

• Search the Ensemble. Use the Tune
knob to select the desired
Ensemble and select stations with-
in the Ensemble.

Preset SEEK
Press the ~ key

• Shortly pressing the key (under 0.8
seconds): Plays the station saved in
the corresponding key.

• Pressing and holding the key (over
0.8 seconds): Pressing and holding
the desired key from  ~ 
will save the currently playing station
to the selected key and sound a
BEEP.

61

61 FOLDERFOLDER

TRACK
SEEK

RADIO
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.
• Натискане без задържане (под 0,8 

секунди): сменя станцията.
• Натискане и задържане на бутона 

(над 0,8 секунди): сменя ансамбъла.

Ансамбъл (ансамблите 
представляват групи от станции)

Изберете опцията 

4-30

Multimedia System

DAB Radio (For DAB Model)
� RADIO may differ depending on

the selected audio.

Changing RADIO mode

Press the Key to change the
mode in order of FM1 � FM2 � FMA
� DAB1 � DAB2 � AM.

SEEK
Press the , key
• Shortly pressing the key (under 0.8

seconds): Changes the station.
• Press and hold the key (over 0.8

seconds): Change the Ensemble.

Ensemble
Press the , key

• Search the Ensemble. Use the Tune
knob to select the desired
Ensemble and select stations with-
in the Ensemble.

Preset SEEK
Press the ~ key

• Shortly pressing the key (under 0.8
seconds): Plays the station saved in
the corresponding key.

• Pressing and holding the key (over
0.8 seconds): Pressing and holding
the desired key from  ~ 
will save the currently playing station
to the selected key and sound a
BEEP.

61

61 FOLDERFOLDER

TRACK
SEEK

RADIO
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4-30

Multimedia System

DAB Radio (For DAB Model)
� RADIO may differ depending on

the selected audio.

Changing RADIO mode

Press the Key to change the
mode in order of FM1 � FM2 � FMA
� DAB1 � DAB2 � AM.

SEEK
Press the , key
• Shortly pressing the key (under 0.8

seconds): Changes the station.
• Press and hold the key (over 0.8

seconds): Change the Ensemble.

Ensemble
Press the , key

• Search the Ensemble. Use the Tune
knob to select the desired
Ensemble and select stations with-
in the Ensemble.

Preset SEEK
Press the ~ key

• Shortly pressing the key (under 0.8
seconds): Plays the station saved in
the corresponding key.

• Pressing and holding the key (over
0.8 seconds): Pressing and holding
the desired key from  ~ 
will save the currently playing station
to the selected key and sound a
BEEP.

61

61 FOLDERFOLDER

TRACK
SEEK

RADIO
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• Търсене на ансамбъл. Използвайте 
Tune бутона, за да изберете желания 
ансамбъл и станциите в рамките на 
Ансамбъла.

Preset SEEK

Изберете едно от копчетата от 1 до 6 

4-28

Multimedia System

Radio : FM, AM

SEEK
Press the , key
• Shortly pressing the key : Changes

the frequency.
• Pressing and holding the key :

Automatically searches for the next
frequency.

Preset SEEK
Press the ~ key
• Shortly pressing the key : Plays the

frequency saved in the correspon-
ding key.

• Pressing and holding the key :
Pressing and holding the desired
key from ~ will save the
currently playing broadcast to the
selected key and sound a BEEP.

Press the key
• Pressing and holding the key : The

broadcast frequency increases and
previews each broadcast for 5 sec-
onds each. After scanning all fre-
quencies, returns and plays the cur-
rent broadcast frequency.

Selecting through manual
search
Turn the TUNE knob left/right to
adjust the frequency.

Traffic Announcement (TA)
Shortly pressing the key
(under 0.8 seconds) : Set /
TA Traffic Announcement) mode.

MENU
Within key are the A.Store
(Auto Store) and Info functions.

MENU

OffOn

TA
SCAN

TA
SCAN

61 

61 

TRACK
SEEK
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4-30

Multimedia System

DAB Radio (For DAB Model)
� RADIO may differ depending on

the selected audio.

Changing RADIO mode

Press the Key to change the
mode in order of FM1 � FM2 � FMA
� DAB1 � DAB2 � AM.

SEEK
Press the , key
• Shortly pressing the key (under 0.8

seconds): Changes the station.
• Press and hold the key (over 0.8

seconds): Change the Ensemble.

Ensemble
Press the , key

• Search the Ensemble. Use the Tune
knob to select the desired
Ensemble and select stations with-
in the Ensemble.

Preset SEEK
Press the ~ key

• Shortly pressing the key (under 0.8
seconds): Plays the station saved in
the corresponding key.

• Pressing and holding the key (over
0.8 seconds): Pressing and holding
the desired key from  ~ 
will save the currently playing station
to the selected key and sound a
BEEP.

61

61 FOLDERFOLDER

TRACK
SEEK

RADIO
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• Натискане без задържане (под 0,8 
секунди): възпроизвеждане на ра-
диостанцията, запаметена под 
съответния номер.

• Натискане и задържане на бутона 
(над 0,8 секунди): Натискането и 
задържането на определено копче 
от 1 до 6 

4-28

Multimedia System

Radio : FM, AM

SEEK
Press the , key
• Shortly pressing the key : Changes

the frequency.
• Pressing and holding the key :

Automatically searches for the next
frequency.

Preset SEEK
Press the ~ key
• Shortly pressing the key : Plays the

frequency saved in the correspon-
ding key.

• Pressing and holding the key :
Pressing and holding the desired
key from ~ will save the
currently playing broadcast to the
selected key and sound a BEEP.

Press the key
• Pressing and holding the key : The

broadcast frequency increases and
previews each broadcast for 5 sec-
onds each. After scanning all fre-
quencies, returns and plays the cur-
rent broadcast frequency.

Selecting through manual
search
Turn the TUNE knob left/right to
adjust the frequency.

Traffic Announcement (TA)
Shortly pressing the key
(under 0.8 seconds) : Set /
TA Traffic Announcement) mode.

MENU
Within key are the A.Store
(Auto Store) and Info functions.

MENU

OffOn

TA
SCAN

TA
SCAN

61 

61 
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 запаметява 
текущата станция под избрания 
номер, след което ще чуете сигнал 
“БИЙП“, потвърждаващ направена-
та промяна.
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4
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SCAN
Изберете опцията 

4-28

Multimedia System

Radio : FM, AM

SEEK
Press the , key
• Shortly pressing the key : Changes

the frequency.
• Pressing and holding the key :

Automatically searches for the next
frequency.

Preset SEEK
Press the ~ key
• Shortly pressing the key : Plays the

frequency saved in the correspon-
ding key.

• Pressing and holding the key :
Pressing and holding the desired
key from ~ will save the
currently playing broadcast to the
selected key and sound a BEEP.

Press the key
• Pressing and holding the key : The

broadcast frequency increases and
previews each broadcast for 5 sec-
onds each. After scanning all fre-
quencies, returns and plays the cur-
rent broadcast frequency.

Selecting through manual
search
Turn the TUNE knob left/right to
adjust the frequency.

Traffic Announcement (TA)
Shortly pressing the key
(under 0.8 seconds) : Set /
TA Traffic Announcement) mode.

MENU
Within key are the A.Store
(Auto Store) and Info functions.

MENU

OffOn

TA
SCAN

TA
SCAN

61 

61 
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.
• Натискане на бутона без задържане 

(под 0.8 секунди): TA On / Off.
• Натискането и задържане на копче-

то (над 0,8 секунди): автоматично 
избиране и преминаване през всяка 
радиостанция за 5 секунди. След 
сканиране на всички станции систе-
мата автоматично се връща към 
първоначално избраната станция.

Избиране чрез ръчно търсене

4-31

M
ultim

edia System

4

SCAN
Press the key
• Shortly pressing the key (under 0.8

seconds): TA On/Off
• Pressing and holding the key(over

0.8 seconds): The broadcast station
increases and previews each
broadcasts for 5 seconds each.
After scanning all stations, returns
and plays the current broadcast
station.

Selecting through manual
search

Turn the TUNE knob left/right to
select the station.

MENU

Within key are the Service.F
(Service Following) And L-Band
functions.

Service Following
Press the key Set [
Service.F] through TUNE knob or

key.
When the DAB signal is weak, the
Service Following feature will auto-
matically convert to the identical FM
broadcast when such a broadcast is
available.

L-Band
Press the key Set [ L-
Band] through TUNE knob or

key.
DAB Broadcasts include BAND III
and L-BAND according to the
Range. BAND III is always set as the
default while the L-BAND feature can
be turned on to search for L-BAND
broadcasts when in regions where L-
BAND broadcasts are available.

2 RDM

MENU

1 RPT

MENU

MENU

TA
SCAN
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Завъртете TUNE бутона  наляво/на-
дясно, за да изберете сами станцията.

МЕНЮ
В опцията 

4-28

Multimedia System

Radio : FM, AM

SEEK
Press the , key
• Shortly pressing the key : Changes

the frequency.
• Pressing and holding the key :

Automatically searches for the next
frequency.

Preset SEEK
Press the ~ key
• Shortly pressing the key : Plays the

frequency saved in the correspon-
ding key.

• Pressing and holding the key :
Pressing and holding the desired
key from ~ will save the
currently playing broadcast to the
selected key and sound a BEEP.

Press the key
• Pressing and holding the key : The

broadcast frequency increases and
previews each broadcast for 5 sec-
onds each. After scanning all fre-
quencies, returns and plays the cur-
rent broadcast frequency.

Selecting through manual
search
Turn the TUNE knob left/right to
adjust the frequency.

Traffic Announcement (TA)
Shortly pressing the key
(under 0.8 seconds) : Set /
TA Traffic Announcement) mode.

MENU
Within key are the A.Store
(Auto Store) and Info functions.

MENU

OffOn

TA
SCAN

TA
SCAN

61 

61 

TRACK
SEEK
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 може да изберете 
функциите Service following и L-Band.
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4

SCAN
Press the key
• Shortly pressing the key (under 0.8

seconds): TA On/Off
• Pressing and holding the key(over

0.8 seconds): The broadcast station
increases and previews each
broadcasts for 5 seconds each.
After scanning all stations, returns
and plays the current broadcast
station.

Selecting through manual
search

Turn the TUNE knob left/right to
select the station.

MENU

Within key are the Service.F
(Service Following) And L-Band
functions.

Service Following
Press the key Set [
Service.F] through TUNE knob or

key.
When the DAB signal is weak, the
Service Following feature will auto-
matically convert to the identical FM
broadcast when such a broadcast is
available.

L-Band
Press the key Set [ L-
Band] through TUNE knob or

key.
DAB Broadcasts include BAND III
and L-BAND according to the
Range. BAND III is always set as the
default while the L-BAND feature can
be turned on to search for L-BAND
broadcasts when in regions where L-
BAND broadcasts are available.

2 RDM

MENU

1 RPT

MENU

MENU

TA
SCAN
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Service following
Изберете 

4-28

Multimedia System

Radio : FM, AM

SEEK
Press the , key
• Shortly pressing the key : Changes

the frequency.
• Pressing and holding the key :

Automatically searches for the next
frequency.

Preset SEEK
Press the ~ key
• Shortly pressing the key : Plays the

frequency saved in the correspon-
ding key.

• Pressing and holding the key :
Pressing and holding the desired
key from ~ will save the
currently playing broadcast to the
selected key and sound a BEEP.

Press the key
• Pressing and holding the key : The

broadcast frequency increases and
previews each broadcast for 5 sec-
onds each. After scanning all fre-
quencies, returns and plays the cur-
rent broadcast frequency.

Selecting through manual
search
Turn the TUNE knob left/right to
adjust the frequency.

Traffic Announcement (TA)
Shortly pressing the key
(under 0.8 seconds) : Set /
TA Traffic Announcement) mode.

MENU
Within key are the A.Store
(Auto Store) and Info functions.

MENU

OffOn

TA
SCAN

TA
SCAN
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. Задайте опцията  
[
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M
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SCAN
Press the key
• Shortly pressing the key (under 0.8

seconds): TA On/Off
• Pressing and holding the key(over

0.8 seconds): The broadcast station
increases and previews each
broadcasts for 5 seconds each.
After scanning all stations, returns
and plays the current broadcast
station.

Selecting through manual
search

Turn the TUNE knob left/right to
select the station.

MENU

Within key are the Service.F
(Service Following) And L-Band
functions.

Service Following
Press the key Set [
Service.F] through TUNE knob or

key.
When the DAB signal is weak, the
Service Following feature will auto-
matically convert to the identical FM
broadcast when such a broadcast is
available.

L-Band
Press the key Set [ L-
Band] through TUNE knob or

key.
DAB Broadcasts include BAND III
and L-BAND according to the
Range. BAND III is always set as the
default while the L-BAND feature can
be turned on to search for L-BAND
broadcasts when in regions where L-
BAND broadcasts are available.

2 RDM

MENU

1 RPT

MENU

MENU

TA
SCAN

TLe Eng 4 .qxp  2015-05-26  ¿  11:49  Page 31

 Service.F] чрез TUNE бутона  или 
натистене 
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SCAN
Press the key
• Shortly pressing the key (under 0.8

seconds): TA On/Off
• Pressing and holding the key(over

0.8 seconds): The broadcast station
increases and previews each
broadcasts for 5 seconds each.
After scanning all stations, returns
and plays the current broadcast
station.

Selecting through manual
search

Turn the TUNE knob left/right to
select the station.

MENU

Within key are the Service.F
(Service Following) And L-Band
functions.

Service Following
Press the key Set [
Service.F] through TUNE knob or

key.
When the DAB signal is weak, the
Service Following feature will auto-
matically convert to the identical FM
broadcast when such a broadcast is
available.

L-Band
Press the key Set [ L-
Band] through TUNE knob or

key.
DAB Broadcasts include BAND III
and L-BAND according to the
Range. BAND III is always set as the
default while the L-BAND feature can
be turned on to search for L-BAND
broadcasts when in regions where L-
BAND broadcasts are available.

2 RDM

MENU

1 RPT

MENU

MENU

TA
SCAN
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.
Когато DAB сигналът е слаб, функци-
ята Service автоматично преминава 
към идентична FM честота, когато 
тoва е възможно.

L-Band
Изберете 

4-28

Multimedia System

Radio : FM, AM

SEEK
Press the , key
• Shortly pressing the key : Changes

the frequency.
• Pressing and holding the key :

Automatically searches for the next
frequency.

Preset SEEK
Press the ~ key
• Shortly pressing the key : Plays the

frequency saved in the correspon-
ding key.

• Pressing and holding the key :
Pressing and holding the desired
key from ~ will save the
currently playing broadcast to the
selected key and sound a BEEP.

Press the key
• Pressing and holding the key : The

broadcast frequency increases and
previews each broadcast for 5 sec-
onds each. After scanning all fre-
quencies, returns and plays the cur-
rent broadcast frequency.

Selecting through manual
search
Turn the TUNE knob left/right to
adjust the frequency.

Traffic Announcement (TA)
Shortly pressing the key
(under 0.8 seconds) : Set /
TA Traffic Announcement) mode.

MENU
Within key are the A.Store
(Auto Store) and Info functions.

MENU

OffOn

TA
SCAN

TA
SCAN

61 
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SEEK
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Задайте опцията [ 
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4

SCAN
Press the key
• Shortly pressing the key (under 0.8

seconds): TA On/Off
• Pressing and holding the key(over

0.8 seconds): The broadcast station
increases and previews each
broadcasts for 5 seconds each.
After scanning all stations, returns
and plays the current broadcast
station.

Selecting through manual
search

Turn the TUNE knob left/right to
select the station.

MENU

Within key are the Service.F
(Service Following) And L-Band
functions.

Service Following
Press the key Set [
Service.F] through TUNE knob or

key.
When the DAB signal is weak, the
Service Following feature will auto-
matically convert to the identical FM
broadcast when such a broadcast is
available.

L-Band
Press the key Set [ L-
Band] through TUNE knob or

key.
DAB Broadcasts include BAND III
and L-BAND according to the
Range. BAND III is always set as the
default while the L-BAND feature can
be turned on to search for L-BAND
broadcasts when in regions where L-
BAND broadcasts are available.

2 RDM

MENU

1 RPT

MENU

MENU

TA
SCAN
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 LBand] чрез TUNE 
бутона  или 
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4

SCAN
Press the key
• Shortly pressing the key (under 0.8

seconds): TA On/Off
• Pressing and holding the key(over

0.8 seconds): The broadcast station
increases and previews each
broadcasts for 5 seconds each.
After scanning all stations, returns
and plays the current broadcast
station.

Selecting through manual
search

Turn the TUNE knob left/right to
select the station.

MENU

Within key are the Service.F
(Service Following) And L-Band
functions.

Service Following
Press the key Set [
Service.F] through TUNE knob or

key.
When the DAB signal is weak, the
Service Following feature will auto-
matically convert to the identical FM
broadcast when such a broadcast is
available.

L-Band
Press the key Set [ L-
Band] through TUNE knob or

key.
DAB Broadcasts include BAND III
and L-BAND according to the
Range. BAND III is always set as the
default while the L-BAND feature can
be turned on to search for L-BAND
broadcasts when in regions where L-
BAND broadcasts are available.

2 RDM

MENU

1 RPT

MENU

MENU

TA
SCAN
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.
DAB излъчванията включват BAND III 
и L-BAND в зависимост от обхвата. 
BAND III винаги се задава по подразбира-
не, докато функцията за L-BAND може 
да се включи, за да търсите L-BAND
предавания в региони, в които LBAND 
предаванията са достъпни.
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Мултимедийна система

- RDS, модел с Bluetooth 

4-32

Multimedia System

Basic Method of Use : USB / iPod® / My Music

- RDS, Bluetooth equipped model

- RDS, No Bluetooth equipped model

Name Description

Repeat While song (file) is playing key
USB, iPod®, My Music mode :
• Repeats the current song
USB mode :
• Repeats songs within the current folder.

(Pressing the key twice).
� Press the key again to turn off  repeat.1 RPT

1 RPT

Random While song (file) is playing key 
iPod®, My Music mode :
• Plays all songs randomly
USB mode :
• Folder Random : Plays all files within the cur-

rent folder in random order.
• All Random : Plays all files in random

order(Pressing the key twice).
� Press the key again to turn off repeat.2 RDM

2 RDM

Changing 
Song/File

While song (file) is playing , key
• Shortly pressing the key : plays the current

song from the beginning / plays the next song.
• Pressing and holding the key : Rewinds the

song / fast forwards the song.
� If the key is pressed again within 1

second, the previous song is played.

TRACK

TRACK
SEEK
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- RDS, модел без Bluetooth 

4-32

Multimedia System

Basic Method of Use : USB / iPod® / My Music

- RDS, Bluetooth equipped model

- RDS, No Bluetooth equipped model

Name Description

Repeat While song (file) is playing key
USB, iPod®, My Music mode :
• Repeats the current song
USB mode :
• Repeats songs within the current folder.

(Pressing the key twice).
� Press the key again to turn off  repeat.1 RPT

1 RPT

Random While song (file) is playing key 
iPod®, My Music mode :
• Plays all songs randomly
USB mode :
• Folder Random : Plays all files within the cur-

rent folder in random order.
• All Random : Plays all files in random

order(Pressing the key twice).
� Press the key again to turn off repeat.2 RDM

2 RDM

Changing 
Song/File

While song (file) is playing , key
• Shortly pressing the key : plays the current

song from the beginning / plays the next song.
• Pressing and holding the key : Rewinds the

song / fast forwards the song.
� If the key is pressed again within 1

second, the previous song is played.

TRACK

TRACK
SEEK
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Наименование     Описание

1  Repeat 
(Повторение)

Докато песента (файлът) звучи, избирайки бутон 
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M
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4

SCAN
Press the key
• Shortly pressing the key (under 0.8

seconds): TA On/Off
• Pressing and holding the key(over

0.8 seconds): The broadcast station
increases and previews each
broadcasts for 5 seconds each.
After scanning all stations, returns
and plays the current broadcast
station.

Selecting through manual
search

Turn the TUNE knob left/right to
select the station.

MENU

Within key are the Service.F
(Service Following) And L-Band
functions.

Service Following
Press the key Set [
Service.F] through TUNE knob or

key.
When the DAB signal is weak, the
Service Following feature will auto-
matically convert to the identical FM
broadcast when such a broadcast is
available.

L-Band
Press the key Set [ L-
Band] through TUNE knob or

key.
DAB Broadcasts include BAND III
and L-BAND according to the
Range. BAND III is always set as the
default while the L-BAND feature can
be turned on to search for L-BAND
broadcasts when in regions where L-
BAND broadcasts are available.

2 RDM

MENU

1 RPT

MENU

MENU

TA
SCAN

TLe Eng 4 .qxp  2015-05-26  ¿  11:49  Page 31

 
можете да изберете следните режими: USB, iPod®, My 
Music режим: повтарят песента

USB режим:

• Повтаря песните в текущата папка. (С натискане 
на бутона два пъти).

* Натиснете бутона 
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4

SCAN
Press the key
• Shortly pressing the key (under 0.8

seconds): TA On/Off
• Pressing and holding the key(over

0.8 seconds): The broadcast station
increases and previews each
broadcasts for 5 seconds each.
After scanning all stations, returns
and plays the current broadcast
station.

Selecting through manual
search

Turn the TUNE knob left/right to
select the station.

MENU

Within key are the Service.F
(Service Following) And L-Band
functions.

Service Following
Press the key Set [
Service.F] through TUNE knob or

key.
When the DAB signal is weak, the
Service Following feature will auto-
matically convert to the identical FM
broadcast when such a broadcast is
available.

L-Band
Press the key Set [ L-
Band] through TUNE knob or

key.
DAB Broadcasts include BAND III
and L-BAND according to the
Range. BAND III is always set as the
default while the L-BAND feature can
be turned on to search for L-BAND
broadcasts when in regions where L-
BAND broadcasts are available.

2 RDM

MENU

1 RPT

MENU

MENU

TA
SCAN
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 отново, за да изключите 
повторението.

2  Random 
(Избиране на 
случаен прин-
цип)

Докато песента (файлът) звучи – избирайки бутона 
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SCAN
Press the key
• Shortly pressing the key (under 0.8

seconds): TA On/Off
• Pressing and holding the key(over

0.8 seconds): The broadcast station
increases and previews each
broadcasts for 5 seconds each.
After scanning all stations, returns
and plays the current broadcast
station.

Selecting through manual
search

Turn the TUNE knob left/right to
select the station.

MENU

Within key are the Service.F
(Service Following) And L-Band
functions.

Service Following
Press the key Set [
Service.F] through TUNE knob or

key.
When the DAB signal is weak, the
Service Following feature will auto-
matically convert to the identical FM
broadcast when such a broadcast is
available.

L-Band
Press the key Set [ L-
Band] through TUNE knob or

key.
DAB Broadcasts include BAND III
and L-BAND according to the
Range. BAND III is always set as the
default while the L-BAND feature can
be turned on to search for L-BAND
broadcasts when in regions where L-
BAND broadcasts are available.

2 RDM

MENU

1 RPT

MENU

MENU

TA
SCAN
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  за iPod®, My Music режим:
• Възпроизвежда всички песни на случаен принцип
USB режим:
• Folder Random: Възпроизвежда всички файлове от една 

папка в случаен ред.
• All Random: Възпроизвежда всички файлове в произ-

волен ред (С натискане на клавиша два пъти).

* Натиснете бутона 

4-31

M
ultim

edia System

4

SCAN
Press the key
• Shortly pressing the key (under 0.8

seconds): TA On/Off
• Pressing and holding the key(over

0.8 seconds): The broadcast station
increases and previews each
broadcasts for 5 seconds each.
After scanning all stations, returns
and plays the current broadcast
station.

Selecting through manual
search

Turn the TUNE knob left/right to
select the station.

MENU

Within key are the Service.F
(Service Following) And L-Band
functions.

Service Following
Press the key Set [
Service.F] through TUNE knob or

key.
When the DAB signal is weak, the
Service Following feature will auto-
matically convert to the identical FM
broadcast when such a broadcast is
available.

L-Band
Press the key Set [ L-
Band] through TUNE knob or

key.
DAB Broadcasts include BAND III
and L-BAND according to the
Range. BAND III is always set as the
default while the L-BAND feature can
be turned on to search for L-BAND
broadcasts when in regions where L-
BAND broadcasts are available.

2 RDM

MENU

1 RPT

MENU

MENU

TA
SCAN

TLe Eng 4 .qxp  2015-05-26  ¿  11:49  Page 31

 отново, за да изключите 
функцията.

3  Changing 
song/file Смя-
на на песен/
файл

Докато песента (файлът) звучи, изберете 

4-30

Multimedia System

DAB Radio (For DAB Model)
� RADIO may differ depending on

the selected audio.

Changing RADIO mode

Press the Key to change the
mode in order of FM1 � FM2 � FMA
� DAB1 � DAB2 � AM.

SEEK
Press the , key
• Shortly pressing the key (under 0.8

seconds): Changes the station.
• Press and hold the key (over 0.8

seconds): Change the Ensemble.

Ensemble
Press the , key

• Search the Ensemble. Use the Tune
knob to select the desired
Ensemble and select stations with-
in the Ensemble.

Preset SEEK
Press the ~ key

• Shortly pressing the key (under 0.8
seconds): Plays the station saved in
the corresponding key.

• Pressing and holding the key (over
0.8 seconds): Pressing and holding
the desired key from  ~ 
will save the currently playing station
to the selected key and sound a
BEEP.

61

61 FOLDERFOLDER

TRACK
SEEK

RADIO
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,

4-30

Multimedia System

DAB Radio (For DAB Model)
� RADIO may differ depending on

the selected audio.

Changing RADIO mode

Press the Key to change the
mode in order of FM1 � FM2 � FMA
� DAB1 � DAB2 � AM.

SEEK
Press the , key
• Shortly pressing the key (under 0.8

seconds): Changes the station.
• Press and hold the key (over 0.8

seconds): Change the Ensemble.

Ensemble
Press the , key

• Search the Ensemble. Use the Tune
knob to select the desired
Ensemble and select stations with-
in the Ensemble.

Preset SEEK
Press the ~ key

• Shortly pressing the key (under 0.8
seconds): Plays the station saved in
the corresponding key.

• Pressing and holding the key (over
0.8 seconds): Pressing and holding
the desired key from  ~ 
will save the currently playing station
to the selected key and sound a
BEEP.

61

61 FOLDERFOLDER

TRACK
SEEK

RADIO
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 бутоните.
• Натискане без задържане: възпроизвежда песента от 

началото/възпроизвежда следващата песен.

• Натискане и задържане на копчето: превърта песен-
та назад /превърта песента бързо напред.

* Ако 

4-30

Multimedia System

DAB Radio (For DAB Model)
� RADIO may differ depending on

the selected audio.

Changing RADIO mode

Press the Key to change the
mode in order of FM1 � FM2 � FMA
� DAB1 � DAB2 � AM.

SEEK
Press the , key
• Shortly pressing the key (under 0.8

seconds): Changes the station.
• Press and hold the key (over 0.8

seconds): Change the Ensemble.

Ensemble
Press the , key

• Search the Ensemble. Use the Tune
knob to select the desired
Ensemble and select stations with-
in the Ensemble.

Preset SEEK
Press the ~ key

• Shortly pressing the key (under 0.8
seconds): Plays the station saved in
the corresponding key.

• Pressing and holding the key (over
0.8 seconds): Pressing and holding
the desired key from  ~ 
will save the currently playing station
to the selected key and sound a
BEEP.

61

61 FOLDERFOLDER

TRACK
SEEK

RADIO
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 бутонът бъде натиснат отново в рам-
ките на 1 сек., предишната песен ще бъде пусната 
отново.

Основен начин на употреба: USB / iPod® / My Music



4-33

3

4

М
ултим

едийна систем
а

- RDS, модел с Bluetooth 

4-33

M
ultim

edia System

4

- RDS, Bluetooth equipped model

- RDS, No Bluetooth equipped model

Name Description
Scan

While song (file) is playing key
Scans all songs for 10 seconds starting from
the next song.
� Press the key again to turn off.
� The SCAN function is not supported in iPod®

mode.

TA
SCAN

TA
SCAN

Folder
Search :
USB Mode

While file is playing , key
• Searches the previous / next folder
� If a folder is selected by pressing the TUNE

knob, the first file within the selected folder will
be played.

FOLDERFOLDER
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- RDS, модел без Bluetooth 

4-33

M
ultim

edia System

4

- RDS, Bluetooth equipped model

- RDS, No Bluetooth equipped model

Name Description
Scan

While song (file) is playing key
Scans all songs for 10 seconds starting from
the next song.
� Press the key again to turn off.
� The SCAN function is not supported in iPod®

mode.

TA
SCAN

TA
SCAN

Folder
Search :
USB Mode

While file is playing , key
• Searches the previous / next folder
� If a folder is selected by pressing the TUNE

knob, the first file within the selected folder will
be played.

FOLDERFOLDER

TLe Eng 4 .qxp  2015-05-26  ¿  11:50  Page 33

Наименование     Описание

4  Scan 
(преглед)

Докато песента (файлът) звучи, изберете 

4-28

Multimedia System

Radio : FM, AM

SEEK
Press the , key
• Shortly pressing the key : Changes

the frequency.
• Pressing and holding the key :

Automatically searches for the next
frequency.

Preset SEEK
Press the ~ key
• Shortly pressing the key : Plays the

frequency saved in the correspon-
ding key.

• Pressing and holding the key :
Pressing and holding the desired
key from ~ will save the
currently playing broadcast to the
selected key and sound a BEEP.

Press the key
• Pressing and holding the key : The

broadcast frequency increases and
previews each broadcast for 5 sec-
onds each. After scanning all fre-
quencies, returns and plays the cur-
rent broadcast frequency.

Selecting through manual
search
Turn the TUNE knob left/right to
adjust the frequency.

Traffic Announcement (TA)
Shortly pressing the key
(under 0.8 seconds) : Set /
TA Traffic Announcement) mode.

MENU
Within key are the A.Store
(Auto Store) and Info functions.

MENU

OffOn

TA
SCAN

TA
SCAN

61 

61 

TRACK
SEEK
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. 
Тази функция преглежда всички песни за 10 секунди, 
започвайки от следващата песен.
* Натиснете бутона 

4-28

Multimedia System

Radio : FM, AM

SEEK
Press the , key
• Shortly pressing the key : Changes

the frequency.
• Pressing and holding the key :

Automatically searches for the next
frequency.

Preset SEEK
Press the ~ key
• Shortly pressing the key : Plays the

frequency saved in the correspon-
ding key.

• Pressing and holding the key :
Pressing and holding the desired
key from ~ will save the
currently playing broadcast to the
selected key and sound a BEEP.

Press the key
• Pressing and holding the key : The

broadcast frequency increases and
previews each broadcast for 5 sec-
onds each. After scanning all fre-
quencies, returns and plays the cur-
rent broadcast frequency.

Selecting through manual
search
Turn the TUNE knob left/right to
adjust the frequency.

Traffic Announcement (TA)
Shortly pressing the key
(under 0.8 seconds) : Set /
TA Traffic Announcement) mode.

MENU
Within key are the A.Store
(Auto Store) and Info functions.

MENU

OffOn

TA
SCAN

TA
SCAN

61 

61 

TRACK
SEEK
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 отново, за да из-
ключите.

* Функцията SCAN не се поддържа в iPod® режим.

5  Folder
Search: 
(търси в 
папка)
USB mode 
(режим)

Докато файлът се възпроизвежда, изберете 

4-30

Multimedia System

DAB Radio (For DAB Model)
� RADIO may differ depending on

the selected audio.

Changing RADIO mode

Press the Key to change the
mode in order of FM1 � FM2 � FMA
� DAB1 � DAB2 � AM.

SEEK
Press the , key
• Shortly pressing the key (under 0.8

seconds): Changes the station.
• Press and hold the key (over 0.8

seconds): Change the Ensemble.

Ensemble
Press the , key

• Search the Ensemble. Use the Tune
knob to select the desired
Ensemble and select stations with-
in the Ensemble.

Preset SEEK
Press the ~ key

• Shortly pressing the key (under 0.8
seconds): Plays the station saved in
the corresponding key.

• Pressing and holding the key (over
0.8 seconds): Pressing and holding
the desired key from  ~ 
will save the currently playing station
to the selected key and sound a
BEEP.

61

61 FOLDERFOLDER

TRACK
SEEK

RADIO
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.
• Търсене в предишната/следващата папка
* Ако папката е избрана чрез натискане на TUNE 

бутона , първият файл в избраната папка 
ще бъде възпроизведен.



4-34

Мултимедийна система

MENU: USB

В USB режим, изберете 

4-28

Multimedia System

Radio : FM, AM

SEEK
Press the , key
• Shortly pressing the key : Changes

the frequency.
• Pressing and holding the key :

Automatically searches for the next
frequency.

Preset SEEK
Press the ~ key
• Shortly pressing the key : Plays the

frequency saved in the correspon-
ding key.

• Pressing and holding the key :
Pressing and holding the desired
key from ~ will save the
currently playing broadcast to the
selected key and sound a BEEP.

Press the key
• Pressing and holding the key : The

broadcast frequency increases and
previews each broadcast for 5 sec-
onds each. After scanning all fre-
quencies, returns and plays the cur-
rent broadcast frequency.

Selecting through manual
search
Turn the TUNE knob left/right to
adjust the frequency.

Traffic Announcement (TA)
Shortly pressing the key
(under 0.8 seconds) : Set /
TA Traffic Announcement) mode.

MENU
Within key are the A.Store
(Auto Store) and Info functions.

MENU

OffOn

TA
SCAN

TA
SCAN

61 

61 

TRACK
SEEK
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.

4-34

Multimedia System

MENU : USB

In USB mode, press key.

Repeat
Set [ RPT] through the TUNE
knob or key to repeat the cur-
rent song.
� Press RPT again to turn off.

Folder Random
Set [ F.RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play
songs within the current folder.
� Press F.RDM again to turn off.

Folder Repeat
Set [ F.RPT] through the TUNE
knob or key to repeat songs
within the current folder.
� Press F.RPT again to turn off.

All Random
Set [ A.RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play all
songs within the USB.
� Press A.RDM again to turn off.

Information
Set [ Info] through the TUNE
knob or key to display informa-
tion of the current song.
� Press the key to turn off

info display.

Copy (if equipped)
Set [ Copy] through the TUNE
knob or key.
� This is used to copy the current

song into My Music. You can play
the copied Music in My Music
mode.

� If another key is pressed while
copying is in progress, a pop up
asking you whether to cancel
copying is displayed.

� If another media is connected or
inserted (USB, iPod®, AUX) while
copying is in progress, copying is
canceled.

� Music will not be played while
copying is in progress.

6

MENU

5

4

3

2 RDM

1 RPT

MENU
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Repeat / Повторение
Задайте опцията [

4-31

M
ultim

edia System

4

SCAN
Press the key
• Shortly pressing the key (under 0.8

seconds): TA On/Off
• Pressing and holding the key(over

0.8 seconds): The broadcast station
increases and previews each
broadcasts for 5 seconds each.
After scanning all stations, returns
and plays the current broadcast
station.

Selecting through manual
search

Turn the TUNE knob left/right to
select the station.

MENU

Within key are the Service.F
(Service Following) And L-Band
functions.

Service Following
Press the key Set [
Service.F] through TUNE knob or

key.
When the DAB signal is weak, the
Service Following feature will auto-
matically convert to the identical FM
broadcast when such a broadcast is
available.

L-Band
Press the key Set [ L-
Band] through TUNE knob or

key.
DAB Broadcasts include BAND III
and L-BAND according to the
Range. BAND III is always set as the
default while the L-BAND feature can
be turned on to search for L-BAND
broadcasts when in regions where L-
BAND broadcasts are available.

2 RDM

MENU

1 RPT

MENU

MENU

TA
SCAN
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 RPT] чрез TUNE 
бутона  или изберете 

4-31

M
ultim

edia System

4

SCAN
Press the key
• Shortly pressing the key (under 0.8

seconds): TA On/Off
• Pressing and holding the key(over

0.8 seconds): The broadcast station
increases and previews each
broadcasts for 5 seconds each.
After scanning all stations, returns
and plays the current broadcast
station.

Selecting through manual
search

Turn the TUNE knob left/right to
select the station.

MENU

Within key are the Service.F
(Service Following) And L-Band
functions.

Service Following
Press the key Set [
Service.F] through TUNE knob or

key.
When the DAB signal is weak, the
Service Following feature will auto-
matically convert to the identical FM
broadcast when such a broadcast is
available.

L-Band
Press the key Set [ L-
Band] through TUNE knob or

key.
DAB Broadcasts include BAND III
and L-BAND according to the
Range. BAND III is always set as the
default while the L-BAND feature can
be turned on to search for L-BAND
broadcasts when in regions where L-
BAND broadcasts are available.

2 RDM

MENU

1 RPT

MENU

MENU

TA
SCAN
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, за да 
повторите песента.
* Натиснете RPT отново, за да изклю-

чите.

Folder Random 
Задайте опцията [

4-31

M
ultim

edia System

4

SCAN
Press the key
• Shortly pressing the key (under 0.8

seconds): TA On/Off
• Pressing and holding the key(over

0.8 seconds): The broadcast station
increases and previews each
broadcasts for 5 seconds each.
After scanning all stations, returns
and plays the current broadcast
station.

Selecting through manual
search

Turn the TUNE knob left/right to
select the station.

MENU

Within key are the Service.F
(Service Following) And L-Band
functions.

Service Following
Press the key Set [
Service.F] through TUNE knob or

key.
When the DAB signal is weak, the
Service Following feature will auto-
matically convert to the identical FM
broadcast when such a broadcast is
available.

L-Band
Press the key Set [ L-
Band] through TUNE knob or

key.
DAB Broadcasts include BAND III
and L-BAND according to the
Range. BAND III is always set as the
default while the L-BAND feature can
be turned on to search for L-BAND
broadcasts when in regions where L-
BAND broadcasts are available.

2 RDM

MENU

1 RPT

MENU

MENU

TA
SCAN
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 F.RDM] през TUNE 
бутона  или изберете 

4-31

M
ultim

edia System

4

SCAN
Press the key
• Shortly pressing the key (under 0.8

seconds): TA On/Off
• Pressing and holding the key(over

0.8 seconds): The broadcast station
increases and previews each
broadcasts for 5 seconds each.
After scanning all stations, returns
and plays the current broadcast
station.

Selecting through manual
search

Turn the TUNE knob left/right to
select the station.

MENU

Within key are the Service.F
(Service Following) And L-Band
functions.

Service Following
Press the key Set [
Service.F] through TUNE knob or

key.
When the DAB signal is weak, the
Service Following feature will auto-
matically convert to the identical FM
broadcast when such a broadcast is
available.

L-Band
Press the key Set [ L-
Band] through TUNE knob or

key.
DAB Broadcasts include BAND III
and L-BAND according to the
Range. BAND III is always set as the
default while the L-BAND feature can
be turned on to search for L-BAND
broadcasts when in regions where L-
BAND broadcasts are available.

2 RDM

MENU

1 RPT

MENU

MENU

TA
SCAN
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, за да 
изберете на случаен принцип песни от 
текущата папка.
* Натиснете F.RDM отново, за да из-

ключите.

Folder Repeat
Задайте опцията [

4-34

Multimedia System

MENU : USB

In USB mode, press key.

Repeat
Set [ RPT] through the TUNE
knob or key to repeat the cur-
rent song.
� Press RPT again to turn off.

Folder Random
Set [ F.RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play
songs within the current folder.
� Press F.RDM again to turn off.

Folder Repeat
Set [ F.RPT] through the TUNE
knob or key to repeat songs
within the current folder.
� Press F.RPT again to turn off.

All Random
Set [ A.RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play all
songs within the USB.
� Press A.RDM again to turn off.

Information
Set [ Info] through the TUNE
knob or key to display informa-
tion of the current song.
� Press the key to turn off

info display.

Copy (if equipped)
Set [ Copy] through the TUNE
knob or key.
� This is used to copy the current

song into My Music. You can play
the copied Music in My Music
mode.

� If another key is pressed while
copying is in progress, a pop up
asking you whether to cancel
copying is displayed.

� If another media is connected or
inserted (USB, iPod®, AUX) while
copying is in progress, copying is
canceled.

� Music will not be played while
copying is in progress.

6

MENU

5

4

3

2 RDM

1 RPT

MENU
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 F.RPT] през TUNE 
бутона  или изберете 

4-34

Multimedia System

MENU : USB

In USB mode, press key.

Repeat
Set [ RPT] through the TUNE
knob or key to repeat the cur-
rent song.
� Press RPT again to turn off.

Folder Random
Set [ F.RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play
songs within the current folder.
� Press F.RDM again to turn off.

Folder Repeat
Set [ F.RPT] through the TUNE
knob or key to repeat songs
within the current folder.
� Press F.RPT again to turn off.

All Random
Set [ A.RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play all
songs within the USB.
� Press A.RDM again to turn off.

Information
Set [ Info] through the TUNE
knob or key to display informa-
tion of the current song.
� Press the key to turn off

info display.

Copy (if equipped)
Set [ Copy] through the TUNE
knob or key.
� This is used to copy the current

song into My Music. You can play
the copied Music in My Music
mode.

� If another key is pressed while
copying is in progress, a pop up
asking you whether to cancel
copying is displayed.

� If another media is connected or
inserted (USB, iPod®, AUX) while
copying is in progress, copying is
canceled.

� Music will not be played while
copying is in progress.

6

MENU

5

4

3

2 RDM

1 RPT

MENU
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, за да пов-
торите песните от текущата папка.
* Натиснете F.RPT отново, за да из-

ключите.

All Random
Задайте [

4-34

Multimedia System

MENU : USB

In USB mode, press key.

Repeat
Set [ RPT] through the TUNE
knob or key to repeat the cur-
rent song.
� Press RPT again to turn off.

Folder Random
Set [ F.RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play
songs within the current folder.
� Press F.RDM again to turn off.

Folder Repeat
Set [ F.RPT] through the TUNE
knob or key to repeat songs
within the current folder.
� Press F.RPT again to turn off.

All Random
Set [ A.RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play all
songs within the USB.
� Press A.RDM again to turn off.

Information
Set [ Info] through the TUNE
knob or key to display informa-
tion of the current song.
� Press the key to turn off

info display.

Copy (if equipped)
Set [ Copy] through the TUNE
knob or key.
� This is used to copy the current

song into My Music. You can play
the copied Music in My Music
mode.

� If another key is pressed while
copying is in progress, a pop up
asking you whether to cancel
copying is displayed.

� If another media is connected or
inserted (USB, iPod®, AUX) while
copying is in progress, copying is
canceled.

� Music will not be played while
copying is in progress.

6

MENU

5

4

3

2 RDM

1 RPT

MENU
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 A.RDM] през TUNE бутона 
 или изберете 

4-34

Multimedia System

MENU : USB

In USB mode, press key.

Repeat
Set [ RPT] through the TUNE
knob or key to repeat the cur-
rent song.
� Press RPT again to turn off.

Folder Random
Set [ F.RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play
songs within the current folder.
� Press F.RDM again to turn off.

Folder Repeat
Set [ F.RPT] through the TUNE
knob or key to repeat songs
within the current folder.
� Press F.RPT again to turn off.

All Random
Set [ A.RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play all
songs within the USB.
� Press A.RDM again to turn off.

Information
Set [ Info] through the TUNE
knob or key to display informa-
tion of the current song.
� Press the key to turn off

info display.

Copy (if equipped)
Set [ Copy] through the TUNE
knob or key.
� This is used to copy the current

song into My Music. You can play
the copied Music in My Music
mode.

� If another key is pressed while
copying is in progress, a pop up
asking you whether to cancel
copying is displayed.

� If another media is connected or
inserted (USB, iPod®, AUX) while
copying is in progress, copying is
canceled.

� Music will not be played while
copying is in progress.

6

MENU

5

4

3

2 RDM

1 RPT

MENU
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, за да бъдат въз-
произведени всички песни от USB-то 
на случаен принцип. 
* Натиснете A.RDM отново, за да 

изключите.

Информация
Задайте [

4-34

Multimedia System

MENU : USB

In USB mode, press key.

Repeat
Set [ RPT] through the TUNE
knob or key to repeat the cur-
rent song.
� Press RPT again to turn off.

Folder Random
Set [ F.RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play
songs within the current folder.
� Press F.RDM again to turn off.

Folder Repeat
Set [ F.RPT] through the TUNE
knob or key to repeat songs
within the current folder.
� Press F.RPT again to turn off.

All Random
Set [ A.RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play all
songs within the USB.
� Press A.RDM again to turn off.

Information
Set [ Info] through the TUNE
knob or key to display informa-
tion of the current song.
� Press the key to turn off

info display.

Copy (if equipped)
Set [ Copy] through the TUNE
knob or key.
� This is used to copy the current

song into My Music. You can play
the copied Music in My Music
mode.

� If another key is pressed while
copying is in progress, a pop up
asking you whether to cancel
copying is displayed.

� If another media is connected or
inserted (USB, iPod®, AUX) while
copying is in progress, copying is
canceled.

� Music will not be played while
copying is in progress.
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2 RDM

1 RPT

MENU
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 Info] през TUNE бутона  
или чрез избиране на 

4-34

Multimedia System

MENU : USB

In USB mode, press key.

Repeat
Set [ RPT] through the TUNE
knob or key to repeat the cur-
rent song.
� Press RPT again to turn off.

Folder Random
Set [ F.RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play
songs within the current folder.
� Press F.RDM again to turn off.

Folder Repeat
Set [ F.RPT] through the TUNE
knob or key to repeat songs
within the current folder.
� Press F.RPT again to turn off.

All Random
Set [ A.RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play all
songs within the USB.
� Press A.RDM again to turn off.

Information
Set [ Info] through the TUNE
knob or key to display informa-
tion of the current song.
� Press the key to turn off

info display.

Copy (if equipped)
Set [ Copy] through the TUNE
knob or key.
� This is used to copy the current

song into My Music. You can play
the copied Music in My Music
mode.

� If another key is pressed while
copying is in progress, a pop up
asking you whether to cancel
copying is displayed.

� If another media is connected or
inserted (USB, iPod®, AUX) while
copying is in progress, copying is
canceled.

� Music will not be played while
copying is in progress.

6

MENU

5

4

3

2 RDM

1 RPT

MENU

TLe Eng 4 .qxp  2015-05-26  ¿  11:50  Page 34

, за да полу-
чите информация за текущата песен.
* Натиснете 

4-28

Multimedia System

Radio : FM, AM

SEEK
Press the , key
• Shortly pressing the key : Changes

the frequency.
• Pressing and holding the key :

Automatically searches for the next
frequency.

Preset SEEK
Press the ~ key
• Shortly pressing the key : Plays the

frequency saved in the correspon-
ding key.

• Pressing and holding the key :
Pressing and holding the desired
key from ~ will save the
currently playing broadcast to the
selected key and sound a BEEP.

Press the key
• Pressing and holding the key : The

broadcast frequency increases and
previews each broadcast for 5 sec-
onds each. After scanning all fre-
quencies, returns and plays the cur-
rent broadcast frequency.

Selecting through manual
search
Turn the TUNE knob left/right to
adjust the frequency.

Traffic Announcement (TA)
Shortly pressing the key
(under 0.8 seconds) : Set /
TA Traffic Announcement) mode.

MENU
Within key are the A.Store
(Auto Store) and Info functions.

MENU

OffOn

TA
SCAN

TA
SCAN

61 

61 

TRACK
SEEK
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, за да изключите 
информационния дисплей.

Copy (ако има такъва функция)
Задайте [

4-34

Multimedia System

MENU : USB

In USB mode, press key.

Repeat
Set [ RPT] through the TUNE
knob or key to repeat the cur-
rent song.
� Press RPT again to turn off.

Folder Random
Set [ F.RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play
songs within the current folder.
� Press F.RDM again to turn off.

Folder Repeat
Set [ F.RPT] through the TUNE
knob or key to repeat songs
within the current folder.
� Press F.RPT again to turn off.

All Random
Set [ A.RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play all
songs within the USB.
� Press A.RDM again to turn off.

Information
Set [ Info] through the TUNE
knob or key to display informa-
tion of the current song.
� Press the key to turn off

info display.

Copy (if equipped)
Set [ Copy] through the TUNE
knob or key.
� This is used to copy the current

song into My Music. You can play
the copied Music in My Music
mode.

� If another key is pressed while
copying is in progress, a pop up
asking you whether to cancel
copying is displayed.

� If another media is connected or
inserted (USB, iPod®, AUX) while
copying is in progress, copying is
canceled.

� Music will not be played while
copying is in progress.
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 Copy] през TUNE бутона или 
чрез избиране на 

4-34

Multimedia System

MENU : USB

In USB mode, press key.

Repeat
Set [ RPT] through the TUNE
knob or key to repeat the cur-
rent song.
� Press RPT again to turn off.

Folder Random
Set [ F.RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play
songs within the current folder.
� Press F.RDM again to turn off.

Folder Repeat
Set [ F.RPT] through the TUNE
knob or key to repeat songs
within the current folder.
� Press F.RPT again to turn off.

All Random
Set [ A.RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play all
songs within the USB.
� Press A.RDM again to turn off.

Information
Set [ Info] through the TUNE
knob or key to display informa-
tion of the current song.
� Press the key to turn off

info display.

Copy (if equipped)
Set [ Copy] through the TUNE
knob or key.
� This is used to copy the current

song into My Music. You can play
the copied Music in My Music
mode.

� If another key is pressed while
copying is in progress, a pop up
asking you whether to cancel
copying is displayed.

� If another media is connected or
inserted (USB, iPod®, AUX) while
copying is in progress, copying is
canceled.

� Music will not be played while
copying is in progress.
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1 RPT
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TLe Eng 4 .qxp  2015-05-26  ¿  11:50  Page 34

.
* тази функция се използва, за да ко-

пирате песента в My Music. Можете 
да слушате копираната музиката в 
My Music режим.

* Ако е натиснато друго копче, дока-
то копирането е в ход, на екрана се 
появява прозорец, който ви пита 
дали искате копирането да се пре-
крати или да продължи.  

* Ако е свързано друго устройство 
(USB, iPod®, AUX), докато копиране-
то е в процес на изпълнение, копира-
нето автоматично се прекратява.

* Не може да слушате музика, докато 
копирането е в ход.



4-35
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М
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MENU: iPod®

В режим iPod, изберете 

4-28

Multimedia System

Radio : FM, AM

SEEK
Press the , key
• Shortly pressing the key : Changes

the frequency.
• Pressing and holding the key :

Automatically searches for the next
frequency.

Preset SEEK
Press the ~ key
• Shortly pressing the key : Plays the

frequency saved in the correspon-
ding key.

• Pressing and holding the key :
Pressing and holding the desired
key from ~ will save the
currently playing broadcast to the
selected key and sound a BEEP.

Press the key
• Pressing and holding the key : The

broadcast frequency increases and
previews each broadcast for 5 sec-
onds each. After scanning all fre-
quencies, returns and plays the cur-
rent broadcast frequency.

Selecting through manual
search
Turn the TUNE knob left/right to
adjust the frequency.

Traffic Announcement (TA)
Shortly pressing the key
(under 0.8 seconds) : Set /
TA Traffic Announcement) mode.

MENU
Within key are the A.Store
(Auto Store) and Info functions.

MENU

OffOn

TA
SCAN

TA
SCAN

61 

61 

TRACK
SEEK
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edia System

4

MENU : iPod®

In iPod mode, press key.

Repeat
Set [ RPT] through the TUNE
knob or key to repeat the cur-
rent song.
� Press RPT again to turn repeat

off.

Random
Set [ RDM] through the TUNE
knob or key.
Plays all songs within the currently
playing category in random order.
� Press RDM again to turn off.

Information
Set [ Info] through the TUNE
knob or key.
Displays information of the current
song.
� Press the key to turn off

info display.

Search
Set [ Search] through the TUNE
knob or key.
Displays iPod® category list.
� Searching iPod® category is

key pressed, move to par-
ent category.

MENU : My Music Mode
(If equipped)

In My Music mode, press key.

Repeat
Set [ RPT] through the TUNE knob
or key.
Repeats the currently playing song.
� Press RPT again to turn repeat

off.

Random
Set [ RDM] through the TUNE knob
or key.
Plays all songs within the currently
playing folder in random order.
� Press RDM again to turn random

off.

2 RDM

1 RPT

MENU

MENU

4

MENU

3

2 RDM

1 RPT

MENU
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Repeat / Повторение 
Задайте опцията [

4-31

M
ultim
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4

SCAN
Press the key
• Shortly pressing the key (under 0.8

seconds): TA On/Off
• Pressing and holding the key(over

0.8 seconds): The broadcast station
increases and previews each
broadcasts for 5 seconds each.
After scanning all stations, returns
and plays the current broadcast
station.

Selecting through manual
search

Turn the TUNE knob left/right to
select the station.

MENU

Within key are the Service.F
(Service Following) And L-Band
functions.

Service Following
Press the key Set [
Service.F] through TUNE knob or

key.
When the DAB signal is weak, the
Service Following feature will auto-
matically convert to the identical FM
broadcast when such a broadcast is
available.

L-Band
Press the key Set [ L-
Band] through TUNE knob or

key.
DAB Broadcasts include BAND III
and L-BAND according to the
Range. BAND III is always set as the
default while the L-BAND feature can
be turned on to search for L-BAND
broadcasts when in regions where L-
BAND broadcasts are available.

2 RDM

MENU

1 RPT

MENU

MENU

TA
SCAN
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 RPT] през TUNE 
бутона  или 

4-31

M
ultim

edia System
4

SCAN
Press the key
• Shortly pressing the key (under 0.8

seconds): TA On/Off
• Pressing and holding the key(over

0.8 seconds): The broadcast station
increases and previews each
broadcasts for 5 seconds each.
After scanning all stations, returns
and plays the current broadcast
station.

Selecting through manual
search

Turn the TUNE knob left/right to
select the station.

MENU

Within key are the Service.F
(Service Following) And L-Band
functions.

Service Following
Press the key Set [
Service.F] through TUNE knob or

key.
When the DAB signal is weak, the
Service Following feature will auto-
matically convert to the identical FM
broadcast when such a broadcast is
available.

L-Band
Press the key Set [ L-
Band] through TUNE knob or

key.
DAB Broadcasts include BAND III
and L-BAND according to the
Range. BAND III is always set as the
default while the L-BAND feature can
be turned on to search for L-BAND
broadcasts when in regions where L-
BAND broadcasts are available.

2 RDM

MENU

1 RPT

MENU

MENU

TA
SCAN
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, за да повторите 
текущата песен.
* Натиснете RPT отново, за да се 

изключите функцията REPEAT.

Random
Задайте опцията [

4-31
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SCAN
Press the key
• Shortly pressing the key (under 0.8

seconds): TA On/Off
• Pressing and holding the key(over

0.8 seconds): The broadcast station
increases and previews each
broadcasts for 5 seconds each.
After scanning all stations, returns
and plays the current broadcast
station.

Selecting through manual
search

Turn the TUNE knob left/right to
select the station.

MENU

Within key are the Service.F
(Service Following) And L-Band
functions.

Service Following
Press the key Set [
Service.F] through TUNE knob or

key.
When the DAB signal is weak, the
Service Following feature will auto-
matically convert to the identical FM
broadcast when such a broadcast is
available.

L-Band
Press the key Set [ L-
Band] through TUNE knob or

key.
DAB Broadcasts include BAND III
and L-BAND according to the
Range. BAND III is always set as the
default while the L-BAND feature can
be turned on to search for L-BAND
broadcasts when in regions where L-
BAND broadcasts are available.

2 RDM

MENU

1 RPT

MENU

MENU

TA
SCAN
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 RDM] през TUNE 
бутона  или изберете 

4-31

M
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4

SCAN
Press the key
• Shortly pressing the key (under 0.8

seconds): TA On/Off
• Pressing and holding the key(over

0.8 seconds): The broadcast station
increases and previews each
broadcasts for 5 seconds each.
After scanning all stations, returns
and plays the current broadcast
station.

Selecting through manual
search

Turn the TUNE knob left/right to
select the station.

MENU

Within key are the Service.F
(Service Following) And L-Band
functions.

Service Following
Press the key Set [
Service.F] through TUNE knob or

key.
When the DAB signal is weak, the
Service Following feature will auto-
matically convert to the identical FM
broadcast when such a broadcast is
available.

L-Band
Press the key Set [ L-
Band] through TUNE knob or

key.
DAB Broadcasts include BAND III
and L-BAND according to the
Range. BAND III is always set as the
default while the L-BAND feature can
be turned on to search for L-BAND
broadcasts when in regions where L-
BAND broadcasts are available.

2 RDM

MENU

1 RPT

MENU

MENU

TA
SCAN
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. Тази 
функция възпроиз вежда всички песни 
в рамките на текущата категория в 
случаен ред.
* Натиснете RDM отново, за да из-

ключите.

Information
Задайте опцията [

4-34

Multimedia System

MENU : USB

In USB mode, press key.

Repeat
Set [ RPT] through the TUNE
knob or key to repeat the cur-
rent song.
� Press RPT again to turn off.

Folder Random
Set [ F.RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play
songs within the current folder.
� Press F.RDM again to turn off.

Folder Repeat
Set [ F.RPT] through the TUNE
knob or key to repeat songs
within the current folder.
� Press F.RPT again to turn off.

All Random
Set [ A.RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play all
songs within the USB.
� Press A.RDM again to turn off.

Information
Set [ Info] through the TUNE
knob or key to display informa-
tion of the current song.
� Press the key to turn off

info display.

Copy (if equipped)
Set [ Copy] through the TUNE
knob or key.
� This is used to copy the current

song into My Music. You can play
the copied Music in My Music
mode.

� If another key is pressed while
copying is in progress, a pop up
asking you whether to cancel
copying is displayed.

� If another media is connected or
inserted (USB, iPod®, AUX) while
copying is in progress, copying is
canceled.

� Music will not be played while
copying is in progress.
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Info] през TUNE 
бутона  или изберете 

4-34

Multimedia System

MENU : USB

In USB mode, press key.

Repeat
Set [ RPT] through the TUNE
knob or key to repeat the cur-
rent song.
� Press RPT again to turn off.

Folder Random
Set [ F.RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play
songs within the current folder.
� Press F.RDM again to turn off.

Folder Repeat
Set [ F.RPT] through the TUNE
knob or key to repeat songs
within the current folder.
� Press F.RPT again to turn off.

All Random
Set [ A.RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play all
songs within the USB.
� Press A.RDM again to turn off.

Information
Set [ Info] through the TUNE
knob or key to display informa-
tion of the current song.
� Press the key to turn off

info display.

Copy (if equipped)
Set [ Copy] through the TUNE
knob or key.
� This is used to copy the current

song into My Music. You can play
the copied Music in My Music
mode.

� If another key is pressed while
copying is in progress, a pop up
asking you whether to cancel
copying is displayed.

� If another media is connected or
inserted (USB, iPod®, AUX) while
copying is in progress, copying is
canceled.

� Music will not be played while
copying is in progress.
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. Тази 
функция ви предоставя информация 
за съответната песен.
* Натиснете бутона, за да изключите 

информационния дисплей.

Search / Търси
Задайте опцията [

4-34

Multimedia System

MENU : USB

In USB mode, press key.

Repeat
Set [ RPT] through the TUNE
knob or key to repeat the cur-
rent song.
� Press RPT again to turn off.

Folder Random
Set [ F.RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play
songs within the current folder.
� Press F.RDM again to turn off.

Folder Repeat
Set [ F.RPT] through the TUNE
knob or key to repeat songs
within the current folder.
� Press F.RPT again to turn off.

All Random
Set [ A.RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play all
songs within the USB.
� Press A.RDM again to turn off.

Information
Set [ Info] through the TUNE
knob or key to display informa-
tion of the current song.
� Press the key to turn off

info display.

Copy (if equipped)
Set [ Copy] through the TUNE
knob or key.
� This is used to copy the current

song into My Music. You can play
the copied Music in My Music
mode.

� If another key is pressed while
copying is in progress, a pop up
asking you whether to cancel
copying is displayed.

� If another media is connected or
inserted (USB, iPod®, AUX) while
copying is in progress, copying is
canceled.

� Music will not be played while
copying is in progress.
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Търсене] през TUNE 
бутона  или изберете 

4-34

Multimedia System

MENU : USB

In USB mode, press key.

Repeat
Set [ RPT] through the TUNE
knob or key to repeat the cur-
rent song.
� Press RPT again to turn off.

Folder Random
Set [ F.RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play
songs within the current folder.
� Press F.RDM again to turn off.

Folder Repeat
Set [ F.RPT] through the TUNE
knob or key to repeat songs
within the current folder.
� Press F.RPT again to turn off.

All Random
Set [ A.RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play all
songs within the USB.
� Press A.RDM again to turn off.

Information
Set [ Info] through the TUNE
knob or key to display informa-
tion of the current song.
� Press the key to turn off

info display.

Copy (if equipped)
Set [ Copy] through the TUNE
knob or key.
� This is used to copy the current

song into My Music. You can play
the copied Music in My Music
mode.

� If another key is pressed while
copying is in progress, a pop up
asking you whether to cancel
copying is displayed.

� If another media is connected or
inserted (USB, iPod®, AUX) while
copying is in progress, copying is
canceled.

� Music will not be played while
copying is in progress.
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. 
Показва се списък с iPod®категории.
* Търсене на iPod® категория – избере-

те 

4-28

Multimedia System

Radio : FM, AM

SEEK
Press the , key
• Shortly pressing the key : Changes

the frequency.
• Pressing and holding the key :

Automatically searches for the next
frequency.

Preset SEEK
Press the ~ key
• Shortly pressing the key : Plays the

frequency saved in the correspon-
ding key.

• Pressing and holding the key :
Pressing and holding the desired
key from ~ will save the
currently playing broadcast to the
selected key and sound a BEEP.

Press the key
• Pressing and holding the key : The

broadcast frequency increases and
previews each broadcast for 5 sec-
onds each. After scanning all fre-
quencies, returns and plays the cur-
rent broadcast frequency.

Selecting through manual
search
Turn the TUNE knob left/right to
adjust the frequency.

Traffic Announcement (TA)
Shortly pressing the key
(under 0.8 seconds) : Set /
TA Traffic Announcement) mode.

MENU
Within key are the A.Store
(Auto Store) and Info functions.

MENU

OffOn

TA
SCAN

TA
SCAN

61 

61 

TRACK
SEEK
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, за да отидете в главната 
категория.

MENU : My Music режим 
(ако е инсталиран)

В My Music режим, изберете 

4-28

Multimedia System

Radio : FM, AM

SEEK
Press the , key
• Shortly pressing the key : Changes

the frequency.
• Pressing and holding the key :

Automatically searches for the next
frequency.

Preset SEEK
Press the ~ key
• Shortly pressing the key : Plays the

frequency saved in the correspon-
ding key.

• Pressing and holding the key :
Pressing and holding the desired
key from ~ will save the
currently playing broadcast to the
selected key and sound a BEEP.

Press the key
• Pressing and holding the key : The

broadcast frequency increases and
previews each broadcast for 5 sec-
onds each. After scanning all fre-
quencies, returns and plays the cur-
rent broadcast frequency.

Selecting through manual
search
Turn the TUNE knob left/right to
adjust the frequency.

Traffic Announcement (TA)
Shortly pressing the key
(under 0.8 seconds) : Set /
TA Traffic Announcement) mode.

MENU
Within key are the A.Store
(Auto Store) and Info functions.

MENU

OffOn

TA
SCAN

TA
SCAN

61 

61 

TRACK
SEEK
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MENU : iPod®

In iPod mode, press key.

Repeat
Set [ RPT] through the TUNE
knob or key to repeat the cur-
rent song.
� Press RPT again to turn repeat

off.

Random
Set [ RDM] through the TUNE
knob or key.
Plays all songs within the currently
playing category in random order.
� Press RDM again to turn off.

Information
Set [ Info] through the TUNE
knob or key.
Displays information of the current
song.
� Press the key to turn off

info display.

Search
Set [ Search] through the TUNE
knob or key.
Displays iPod® category list.
� Searching iPod® category is

key pressed, move to par-
ent category.

MENU : My Music Mode
(If equipped)

In My Music mode, press key.

Repeat
Set [ RPT] through the TUNE knob
or key.
Repeats the currently playing song.
� Press RPT again to turn repeat

off.

Random
Set [ RDM] through the TUNE knob
or key.
Plays all songs within the currently
playing folder in random order.
� Press RDM again to turn random

off.

2 RDM

1 RPT

MENU

MENU

4

MENU

3

2 RDM

1 RPT

MENU
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Repeat / Повторение 
Задайте опцията [

4-31
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SCAN
Press the key
• Shortly pressing the key (under 0.8

seconds): TA On/Off
• Pressing and holding the key(over

0.8 seconds): The broadcast station
increases and previews each
broadcasts for 5 seconds each.
After scanning all stations, returns
and plays the current broadcast
station.

Selecting through manual
search

Turn the TUNE knob left/right to
select the station.

MENU

Within key are the Service.F
(Service Following) And L-Band
functions.

Service Following
Press the key Set [
Service.F] through TUNE knob or

key.
When the DAB signal is weak, the
Service Following feature will auto-
matically convert to the identical FM
broadcast when such a broadcast is
available.

L-Band
Press the key Set [ L-
Band] through TUNE knob or

key.
DAB Broadcasts include BAND III
and L-BAND according to the
Range. BAND III is always set as the
default while the L-BAND feature can
be turned on to search for L-BAND
broadcasts when in regions where L-
BAND broadcasts are available.

2 RDM

MENU

1 RPT

MENU

MENU

TA
SCAN

TLe Eng 4 .qxp  2015-05-26  ¿  11:49  Page 31

 RPT] чрез бутона 
TUNE  или изберете 

4-31

M
ultim

edia System

4

SCAN
Press the key
• Shortly pressing the key (under 0.8

seconds): TA On/Off
• Pressing and holding the key(over

0.8 seconds): The broadcast station
increases and previews each
broadcasts for 5 seconds each.
After scanning all stations, returns
and plays the current broadcast
station.

Selecting through manual
search

Turn the TUNE knob left/right to
select the station.

MENU

Within key are the Service.F
(Service Following) And L-Band
functions.

Service Following
Press the key Set [
Service.F] through TUNE knob or

key.
When the DAB signal is weak, the
Service Following feature will auto-
matically convert to the identical FM
broadcast when such a broadcast is
available.

L-Band
Press the key Set [ L-
Band] through TUNE knob or

key.
DAB Broadcasts include BAND III
and L-BAND according to the
Range. BAND III is always set as the
default while the L-BAND feature can
be turned on to search for L-BAND
broadcasts when in regions where L-
BAND broadcasts are available.

2 RDM

MENU

1 RPT

MENU

MENU

TA
SCAN
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. 
Тази функция повтаря песента в мо-
мента.
* Натиснете RPT отново, за да изклю-

чите функцията REPEAT.

Random
Задайте опцията [
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M
ultim

edia System

4

SCAN
Press the key
• Shortly pressing the key (under 0.8

seconds): TA On/Off
• Pressing and holding the key(over

0.8 seconds): The broadcast station
increases and previews each
broadcasts for 5 seconds each.
After scanning all stations, returns
and plays the current broadcast
station.

Selecting through manual
search

Turn the TUNE knob left/right to
select the station.

MENU

Within key are the Service.F
(Service Following) And L-Band
functions.

Service Following
Press the key Set [
Service.F] through TUNE knob or

key.
When the DAB signal is weak, the
Service Following feature will auto-
matically convert to the identical FM
broadcast when such a broadcast is
available.

L-Band
Press the key Set [ L-
Band] through TUNE knob or

key.
DAB Broadcasts include BAND III
and L-BAND according to the
Range. BAND III is always set as the
default while the L-BAND feature can
be turned on to search for L-BAND
broadcasts when in regions where L-
BAND broadcasts are available.

2 RDM

MENU

1 RPT

MENU

MENU

TA
SCAN
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RDM] чрез бутона 
TUNE  или изберете 

4-31

M
ultim

edia System

4

SCAN
Press the key
• Shortly pressing the key (under 0.8

seconds): TA On/Off
• Pressing and holding the key(over

0.8 seconds): The broadcast station
increases and previews each
broadcasts for 5 seconds each.
After scanning all stations, returns
and plays the current broadcast
station.

Selecting through manual
search

Turn the TUNE knob left/right to
select the station.

MENU

Within key are the Service.F
(Service Following) And L-Band
functions.

Service Following
Press the key Set [
Service.F] through TUNE knob or

key.
When the DAB signal is weak, the
Service Following feature will auto-
matically convert to the identical FM
broadcast when such a broadcast is
available.

L-Band
Press the key Set [ L-
Band] through TUNE knob or

key.
DAB Broadcasts include BAND III
and L-BAND according to the
Range. BAND III is always set as the
default while the L-BAND feature can
be turned on to search for L-BAND
broadcasts when in regions where L-
BAND broadcasts are available.

2 RDM

MENU

1 RPT

MENU

MENU

TA
SCAN
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. Възпро-
извежда всички песни в рамките на 
текущо избраната папка в случаен ред.
* Натиснете RDM отново, за да из-

ключите функцията RANDOM.
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Мултимедийна система

Information 
Задайте опцията [

4-34

Multimedia System

MENU : USB

In USB mode, press key.

Repeat
Set [ RPT] through the TUNE
knob or key to repeat the cur-
rent song.
� Press RPT again to turn off.

Folder Random
Set [ F.RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play
songs within the current folder.
� Press F.RDM again to turn off.

Folder Repeat
Set [ F.RPT] through the TUNE
knob or key to repeat songs
within the current folder.
� Press F.RPT again to turn off.

All Random
Set [ A.RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play all
songs within the USB.
� Press A.RDM again to turn off.

Information
Set [ Info] through the TUNE
knob or key to display informa-
tion of the current song.
� Press the key to turn off

info display.

Copy (if equipped)
Set [ Copy] through the TUNE
knob or key.
� This is used to copy the current

song into My Music. You can play
the copied Music in My Music
mode.

� If another key is pressed while
copying is in progress, a pop up
asking you whether to cancel
copying is displayed.

� If another media is connected or
inserted (USB, iPod®, AUX) while
copying is in progress, copying is
canceled.

� Music will not be played while
copying is in progress.

6

MENU

5

4

3

2 RDM

1 RPT

MENU
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 Info] чрез буто-
на TUNE  или изберете 

4-34

Multimedia System

MENU : USB

In USB mode, press key.

Repeat
Set [ RPT] through the TUNE
knob or key to repeat the cur-
rent song.
� Press RPT again to turn off.

Folder Random
Set [ F.RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play
songs within the current folder.
� Press F.RDM again to turn off.

Folder Repeat
Set [ F.RPT] through the TUNE
knob or key to repeat songs
within the current folder.
� Press F.RPT again to turn off.

All Random
Set [ A.RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play all
songs within the USB.
� Press A.RDM again to turn off.

Information
Set [ Info] through the TUNE
knob or key to display informa-
tion of the current song.
� Press the key to turn off

info display.

Copy (if equipped)
Set [ Copy] through the TUNE
knob or key.
� This is used to copy the current

song into My Music. You can play
the copied Music in My Music
mode.

� If another key is pressed while
copying is in progress, a pop up
asking you whether to cancel
copying is displayed.

� If another media is connected or
inserted (USB, iPod®, AUX) while
copying is in progress, copying is
canceled.

� Music will not be played while
copying is in progress.

6

MENU

5

4

3

2 RDM

1 RPT

MENU
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. Тази 
функция предоставя информация за 
текущата песен.
* Натиснете 

4-28

Multimedia System

Radio : FM, AM

SEEK
Press the , key
• Shortly pressing the key : Changes

the frequency.
• Pressing and holding the key :

Automatically searches for the next
frequency.

Preset SEEK
Press the ~ key
• Shortly pressing the key : Plays the

frequency saved in the correspon-
ding key.

• Pressing and holding the key :
Pressing and holding the desired
key from ~ will save the
currently playing broadcast to the
selected key and sound a BEEP.

Press the key
• Pressing and holding the key : The

broadcast frequency increases and
previews each broadcast for 5 sec-
onds each. After scanning all fre-
quencies, returns and plays the cur-
rent broadcast frequency.

Selecting through manual
search
Turn the TUNE knob left/right to
adjust the frequency.

Traffic Announcement (TA)
Shortly pressing the key
(under 0.8 seconds) : Set /
TA Traffic Announcement) mode.

MENU
Within key are the A.Store
(Auto Store) and Info functions.

MENU

OffOn

TA
SCAN

TA
SCAN

61 

61 

TRACK
SEEK
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, за да изключите тази 
функция, в такъв случай няма да се изпис-
ва информация за песента на екрана.

Delete / Изтриване 
Изберете опцията [

4-34

Multimedia System

MENU : USB

In USB mode, press key.

Repeat
Set [ RPT] through the TUNE
knob or key to repeat the cur-
rent song.
� Press RPT again to turn off.

Folder Random
Set [ F.RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play
songs within the current folder.
� Press F.RDM again to turn off.

Folder Repeat
Set [ F.RPT] through the TUNE
knob or key to repeat songs
within the current folder.
� Press F.RPT again to turn off.

All Random
Set [ A.RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play all
songs within the USB.
� Press A.RDM again to turn off.

Information
Set [ Info] through the TUNE
knob or key to display informa-
tion of the current song.
� Press the key to turn off

info display.

Copy (if equipped)
Set [ Copy] through the TUNE
knob or key.
� This is used to copy the current

song into My Music. You can play
the copied Music in My Music
mode.

� If another key is pressed while
copying is in progress, a pop up
asking you whether to cancel
copying is displayed.

� If another media is connected or
inserted (USB, iPod®, AUX) while
copying is in progress, copying is
canceled.

� Music will not be played while
copying is in progress.

6

MENU

5

4

3

2 RDM

1 RPT

MENU
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 Delete] през TUNE 
бутона  или изберете 

4-34

Multimedia System

MENU : USB

In USB mode, press key.

Repeat
Set [ RPT] through the TUNE
knob or key to repeat the cur-
rent song.
� Press RPT again to turn off.

Folder Random
Set [ F.RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play
songs within the current folder.
� Press F.RDM again to turn off.

Folder Repeat
Set [ F.RPT] through the TUNE
knob or key to repeat songs
within the current folder.
� Press F.RPT again to turn off.

All Random
Set [ A.RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play all
songs within the USB.
� Press A.RDM again to turn off.

Information
Set [ Info] through the TUNE
knob or key to display informa-
tion of the current song.
� Press the key to turn off

info display.

Copy (if equipped)
Set [ Copy] through the TUNE
knob or key.
� This is used to copy the current

song into My Music. You can play
the copied Music in My Music
mode.

� If another key is pressed while
copying is in progress, a pop up
asking you whether to cancel
copying is displayed.

� If another media is connected or
inserted (USB, iPod®, AUX) while
copying is in progress, copying is
canceled.

� Music will not be played while
copying is in progress.

6

MENU

5

4

3

2 RDM

1 RPT

MENU

TLe Eng 4 .qxp  2015-05-26  ¿  11:50  Page 34

.
• Изтрива текущия файл 
На екрана при натискане на DELETE се 
изтрива песента в момента.
• Изтрива файл от списъка

4-36

Multimedia System

Information
Set [ Info] through the TUNE knob
or key.
Displays information of the current
song.
� Press the key to turn off

info display.

Delete
Set [ Delete] through the TUNE
knob or key.
• Deletes currently playing file
In the play screen, pressing delete
will delete the currently playing song.
• Deletes file from list
� Select the file you wish to delete

by using the TUNE knob.

� Press the key and select
the delete menu to delete the
selected file.

Delete All
Set [ Del.All] through the TUNE
knob or key.
Deletes all songs of My Music.

Delete Selection
Press the key Set [ Del.Sel]
through the TUNE knob or key.
Songs within My Music are selected
and deleted.

�Select the songs you wish to
delete from the list.

�After selecting, press the 
key and select the delete menu.

AUX

AUX is used to play external MEDIA
currently connected with the AUX
terminal.
AUX mode will automatically start
when an external device is connect-
ed to the AUX terminal.
If an external device is connected,
you can also press the key to
change to AUX mode.

� AUX mode cannot be started
unless there is an external device
connected to the AUX terminal.

MEDIA

MENU

6
MENU

5

MENU

4

MENU

3
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1. Изберете файла, който искате да 
изтриете, с помощта на  TUNE 
бутона.

2. Натиснете MENU и изберете ме-
нюто за изтриване, за да изтриете 
избрания файл.

Delete All / Изтриване на всички
Задайте опцията [
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Multimedia System

Information
Set [ Info] through the TUNE knob
or key.
Displays information of the current
song.
� Press the key to turn off

info display.

Delete
Set [ Delete] through the TUNE
knob or key.
• Deletes currently playing file
In the play screen, pressing delete
will delete the currently playing song.
• Deletes file from list
� Select the file you wish to delete

by using the TUNE knob.

� Press the key and select
the delete menu to delete the
selected file.

Delete All
Set [ Del.All] through the TUNE
knob or key.
Deletes all songs of My Music.

Delete Selection
Press the key Set [ Del.Sel]
through the TUNE knob or key.
Songs within My Music are selected
and deleted.

�Select the songs you wish to
delete from the list.

�After selecting, press the 
key and select the delete menu.

AUX

AUX is used to play external MEDIA
currently connected with the AUX
terminal.
AUX mode will automatically start
when an external device is connect-
ed to the AUX terminal.
If an external device is connected,
you can also press the key to
change to AUX mode.

� AUX mode cannot be started
unless there is an external device
connected to the AUX terminal.

MEDIA

MENU

6
MENU

5

MENU

4

MENU

3
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 Del.All] през TUNE 
бутона  или изберете 

4-36

Multimedia System

Information
Set [ Info] through the TUNE knob
or key.
Displays information of the current
song.
� Press the key to turn off

info display.

Delete
Set [ Delete] through the TUNE
knob or key.
• Deletes currently playing file
In the play screen, pressing delete
will delete the currently playing song.
• Deletes file from list
� Select the file you wish to delete

by using the TUNE knob.

� Press the key and select
the delete menu to delete the
selected file.

Delete All
Set [ Del.All] through the TUNE
knob or key.
Deletes all songs of My Music.

Delete Selection
Press the key Set [ Del.Sel]
through the TUNE knob or key.
Songs within My Music are selected
and deleted.

�Select the songs you wish to
delete from the list.

�After selecting, press the 
key and select the delete menu.

AUX

AUX is used to play external MEDIA
currently connected with the AUX
terminal.
AUX mode will automatically start
when an external device is connect-
ed to the AUX terminal.
If an external device is connected,
you can also press the key to
change to AUX mode.

� AUX mode cannot be started
unless there is an external device
connected to the AUX terminal.

MEDIA

MENU

6
MENU

5

MENU

4

MENU

3
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. Изтрива 
всички песни от секцията My Music.

Delete Selection / Изтриване на 
определени файлове 
Задайте опцията [
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Multimedia System

Information
Set [ Info] through the TUNE knob
or key.
Displays information of the current
song.
� Press the key to turn off

info display.

Delete
Set [ Delete] through the TUNE
knob or key.
• Deletes currently playing file
In the play screen, pressing delete
will delete the currently playing song.
• Deletes file from list
� Select the file you wish to delete

by using the TUNE knob.

� Press the key and select
the delete menu to delete the
selected file.

Delete All
Set [ Del.All] through the TUNE
knob or key.
Deletes all songs of My Music.

Delete Selection
Press the key Set [ Del.Sel]
through the TUNE knob or key.
Songs within My Music are selected
and deleted.

�Select the songs you wish to
delete from the list.

�After selecting, press the 
key and select the delete menu.

AUX

AUX is used to play external MEDIA
currently connected with the AUX
terminal.
AUX mode will automatically start
when an external device is connect-
ed to the AUX terminal.
If an external device is connected,
you can also press the key to
change to AUX mode.

� AUX mode cannot be started
unless there is an external device
connected to the AUX terminal.

MEDIA

MENU

6
MENU

5

MENU

4

MENU

3
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 Del.Sel] през TUNE 
бутона  или чрез избиране на 

4-36

Multimedia System

Information
Set [ Info] through the TUNE knob
or key.
Displays information of the current
song.
� Press the key to turn off

info display.

Delete
Set [ Delete] through the TUNE
knob or key.
• Deletes currently playing file
In the play screen, pressing delete
will delete the currently playing song.
• Deletes file from list
� Select the file you wish to delete

by using the TUNE knob.

� Press the key and select
the delete menu to delete the
selected file.

Delete All
Set [ Del.All] through the TUNE
knob or key.
Deletes all songs of My Music.

Delete Selection
Press the key Set [ Del.Sel]
through the TUNE knob or key.
Songs within My Music are selected
and deleted.

�Select the songs you wish to
delete from the list.

�After selecting, press the 
key and select the delete menu.

AUX

AUX is used to play external MEDIA
currently connected with the AUX
terminal.
AUX mode will automatically start
when an external device is connect-
ed to the AUX terminal.
If an external device is connected,
you can also press the key to
change to AUX mode.

� AUX mode cannot be started
unless there is an external device
connected to the AUX terminal.

MEDIA

MENU

6
MENU

5

MENU

4

MENU

3
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. Из-
трива всички песни в My Music – всички 
файлове са избрани и се изтриват.

4-36

Multimedia System

Information
Set [ Info] through the TUNE knob
or key.
Displays information of the current
song.
� Press the key to turn off

info display.

Delete
Set [ Delete] through the TUNE
knob or key.
• Deletes currently playing file
In the play screen, pressing delete
will delete the currently playing song.
• Deletes file from list
� Select the file you wish to delete

by using the TUNE knob.

� Press the key and select
the delete menu to delete the
selected file.

Delete All
Set [ Del.All] through the TUNE
knob or key.
Deletes all songs of My Music.

Delete Selection
Press the key Set [ Del.Sel]
through the TUNE knob or key.
Songs within My Music are selected
and deleted.

�Select the songs you wish to
delete from the list.

�After selecting, press the 
key and select the delete menu.

AUX

AUX is used to play external MEDIA
currently connected with the AUX
terminal.
AUX mode will automatically start
when an external device is connect-
ed to the AUX terminal.
If an external device is connected,
you can also press the key to
change to AUX mode.

� AUX mode cannot be started
unless there is an external device
connected to the AUX terminal.

MEDIA

MENU

6
MENU

5

MENU

4

MENU

3
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1. Изберете песните, които искате да 
изтриете от списъка.

4-36

Multimedia System

Information
Set [ Info] through the TUNE knob
or key.
Displays information of the current
song.
� Press the key to turn off

info display.

Delete
Set [ Delete] through the TUNE
knob or key.
• Deletes currently playing file
In the play screen, pressing delete
will delete the currently playing song.
• Deletes file from list
� Select the file you wish to delete

by using the TUNE knob.

� Press the key and select
the delete menu to delete the
selected file.

Delete All
Set [ Del.All] through the TUNE
knob or key.
Deletes all songs of My Music.

Delete Selection
Press the key Set [ Del.Sel]
through the TUNE knob or key.
Songs within My Music are selected
and deleted.

�Select the songs you wish to
delete from the list.

�After selecting, press the 
key and select the delete menu.

AUX

AUX is used to play external MEDIA
currently connected with the AUX
terminal.
AUX mode will automatically start
when an external device is connect-
ed to the AUX terminal.
If an external device is connected,
you can also press the key to
change to AUX mode.

� AUX mode cannot be started
unless there is an external device
connected to the AUX terminal.

MEDIA

MENU

6
MENU

5

MENU

4

MENU

3
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2. След избиране, натиснете MENU и 
изберете менюто за изтриване.

AUX

AUX се използва, за да свържете външ-
но устройство чрез AUX-извод. AUX 
режимът се включва автоматично, 
когато външното устройство е свър-
зано към AUX-извода. Ако външното 
устройство е вече свързано, можете 
също да изберете 

4-36

Multimedia System

Information
Set [ Info] through the TUNE knob
or key.
Displays information of the current
song.
� Press the key to turn off

info display.

Delete
Set [ Delete] through the TUNE
knob or key.
• Deletes currently playing file
In the play screen, pressing delete
will delete the currently playing song.
• Deletes file from list
� Select the file you wish to delete

by using the TUNE knob.

� Press the key and select
the delete menu to delete the
selected file.

Delete All
Set [ Del.All] through the TUNE
knob or key.
Deletes all songs of My Music.

Delete Selection
Press the key Set [ Del.Sel]
through the TUNE knob or key.
Songs within My Music are selected
and deleted.

�Select the songs you wish to
delete from the list.

�After selecting, press the 
key and select the delete menu.

AUX

AUX is used to play external MEDIA
currently connected with the AUX
terminal.
AUX mode will automatically start
when an external device is connect-
ed to the AUX terminal.
If an external device is connected,
you can also press the key to
change to AUX mode.

� AUX mode cannot be started
unless there is an external device
connected to the AUX terminal.

MEDIA

MENU

6
MENU

5

MENU

4

MENU

3
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 и да премине-
те в AUX режим.
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Multimedia System

Information
Set [ Info] through the TUNE knob
or key.
Displays information of the current
song.
� Press the key to turn off

info display.

Delete
Set [ Delete] through the TUNE
knob or key.
• Deletes currently playing file
In the play screen, pressing delete
will delete the currently playing song.
• Deletes file from list
� Select the file you wish to delete

by using the TUNE knob.

� Press the key and select
the delete menu to delete the
selected file.

Delete All
Set [ Del.All] through the TUNE
knob or key.
Deletes all songs of My Music.

Delete Selection
Press the key Set [ Del.Sel]
through the TUNE knob or key.
Songs within My Music are selected
and deleted.

�Select the songs you wish to
delete from the list.

�After selecting, press the 
key and select the delete menu.

AUX

AUX is used to play external MEDIA
currently connected with the AUX
terminal.
AUX mode will automatically start
when an external device is connect-
ed to the AUX terminal.
If an external device is connected,
you can also press the key to
change to AUX mode.

� AUX mode cannot be started
unless there is an external device
connected to the AUX terminal.

MEDIA

MENU

6
MENU

5

MENU

4

MENU

3
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* Режим AUX не може да се бъде из-
бран, освен ако външно устройство 
не е свързано към AUX-извода.
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Bluetooth® Audio Wireless 
Технология 
(ако е инсталирана)

Какво представлява Bluetooth®?

Bluetooth® е безжична технология, поз-
воляваща на устройства като стерео 
слушалки, безжични дистанционни 
управления и други да се свързват едно 
с друго на къси разстояния. 
За повече информация посетете уеб-
сайта на Bluetooth® - www.Bluetooth.com

Преди да използвате аудио функциите 
на Bluetooth® системата.
• Bluetooth® аудио може да не се под-

държа в зависимост от съвмести-
мостта с вашия мобилен телефон.

• За да използвате Bluetooth® трябва 
първо да свържете своя мобилен 
телефон, който също трябва да 
има вграден Bluetooth®.

• Bluetooth® може да се използва само 
когато функцията [Audio Streaming] 
на мобилния телефон е включена.

* Настройка на Audio Streaming функ-
цията:

Натиснете .
Изберете  опцията [Phone] чрез бутона 
TUNE или изберете 
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MENU : USB

In USB mode, press key.

Repeat
Set [ RPT] through the TUNE
knob or key to repeat the cur-
rent song.
� Press RPT again to turn off.

Folder Random
Set [ F.RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play
songs within the current folder.
� Press F.RDM again to turn off.

Folder Repeat
Set [ F.RPT] through the TUNE
knob or key to repeat songs
within the current folder.
� Press F.RPT again to turn off.

All Random
Set [ A.RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play all
songs within the USB.
� Press A.RDM again to turn off.

Information
Set [ Info] through the TUNE
knob or key to display informa-
tion of the current song.
� Press the key to turn off

info display.

Copy (if equipped)
Set [ Copy] through the TUNE
knob or key.
� This is used to copy the current

song into My Music. You can play
the copied Music in My Music
mode.

� If another key is pressed while
copying is in progress, a pop up
asking you whether to cancel
copying is displayed.

� If another media is connected or
inserted (USB, iPod®, AUX) while
copying is in progress, copying is
canceled.

� Music will not be played while
copying is in progress.

6

MENU

5

4

3

2 RDM

1 RPT

MENU
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. Изберете опци-
ята [Audio Streaming] чрез ТUNE бутона 

, след което изберете 
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Setup

Display Settings

Press the key Select
[Display] through TUNE knob or

key Select menu through 
TUNE knob

Mode Pop up
[Mode Pop up] Changes .
selection mode
• During On state, press the 

or key to display the mode
change pop up screen.

Scroll text 
[Scroll text] Set /
• : Maintains scroll
• : Scrolls only one (1) time.

Song Info
When playing an MP3 file, select the
desired display info from ‘Folder/File’
or ‘Album/Artist/Song’.

Off

On

OffOn

MEDIA
RADIO

On

1 RPT
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, за да ак-
тивирате функцията или 
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Setup

Display Settings

Press the key Select
[Display] through TUNE knob or

key Select menu through 
TUNE knob

Mode Pop up
[Mode Pop up] Changes .
selection mode
• During On state, press the 

or key to display the mode
change pop up screen.

Scroll text 
[Scroll text] Set /
• : Maintains scroll
• : Scrolls only one (1) time.

Song Info
When playing an MP3 file, select the
desired display info from ‘Folder/File’
or ‘Album/Artist/Song’.

Off

On

OffOn

MEDIA
RADIO

On

1 RPT
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, за да я 
деактивирате.

Включване на Bluetooth®

Изберете 
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Information
Set [ Info] through the TUNE knob
or key.
Displays information of the current
song.
� Press the key to turn off

info display.

Delete
Set [ Delete] through the TUNE
knob or key.
• Deletes currently playing file
In the play screen, pressing delete
will delete the currently playing song.
• Deletes file from list
� Select the file you wish to delete

by using the TUNE knob.

� Press the key and select
the delete menu to delete the
selected file.

Delete All
Set [ Del.All] through the TUNE
knob or key.
Deletes all songs of My Music.

Delete Selection
Press the key Set [ Del.Sel]
through the TUNE knob or key.
Songs within My Music are selected
and deleted.

�Select the songs you wish to
delete from the list.

�After selecting, press the 
key and select the delete menu.

AUX

AUX is used to play external MEDIA
currently connected with the AUX
terminal.
AUX mode will automatically start
when an external device is connect-
ed to the AUX terminal.
If an external device is connected,
you can also press the key to
change to AUX mode.

� AUX mode cannot be started
unless there is an external device
connected to the AUX terminal.

MEDIA

MENU

6
MENU

5

MENU

4

MENU

3
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, за да промените реда 
на режимите USB  AUX стои  My 
Music  BT Audio.
• Ако изберете опцията BT Audio – 

Bluetooth ще се активира.
* Аудио функцията може да не стар-

тира автоматично при някои мо-
билни телефони.

Bluetooth®  аудио функции

• Play/Stop (пукане/спиране)

Чрез TUNE бутона  пускате или 
слагате на пауза песента, звучаща в 
момента. 
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Bluetooth® Wireless
Technology Audio (If equipped)

What is Bluetooth® Wireless
Technology?
Bluetooth® Wireless Technology
allows devices to be connected in a
short distance, including hands-free
devices, stereo headsets, wireless
remote controllers, etc. For more
information, visit the Bluetooth®

Wireless Technology website at
www.Bluetooth.com

Before using Bluetooth® Wireless
Technology audio features
• Bluetooth® Wireless Technology

audio may not be supported
depending on the compatibility of
your Bluetooth® Wireless Technology
mobile phone.

• In order to use Bluetooth® Wireless
Technology audio, you must first pair
and connect the Bluetooth®

Wireless Technology mobile phone.

• Bluetooth® Wireless Technology
audio can be used only when the
[Audio Streaming] of Phone is
turned .

� Setting Bluetooth® Wireless
Technology Audio Streaming :
Press the key Select
[Phone] through the tune knob or

key Select [Audio Streaming]
through the TUNE knob Set

/

Starting Bluetooth® Wireless
Technology Audio
• Press the key to change the

mode in order of USB � AUX � My
Music � BT Audio.

• If BT Audio is selected, Bluetooth®

Wireless Technology audio will start
playing.

� Audio may not automatically start
playing in some mobile phones.

Using the Bluetooth® Wireless
Technology audio features
• Play / Stop
Press the TUNE knob to play and
pause the current song.

� The play / pause functions may
not be supported in some mobile
phones.MEDIA

OffOn

3

On
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* Функцията Play/Pause може да не се 
поддържа от някои мобилни теле-
фони.
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Осъществяване на телефонно обаждане чрез 
контролните бутони на волана

4-38
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Making a call using the Steering wheel remote
controller

� The actual feature in the vehicle may differ from the
illustration.

Name Description

• Each time this key is pressed, the mode is
changed in order of FM1 � FM2 � FMA �
AM � AMA � USB(iPod) � AUX
(for DAB model)
FM1 � FM2 � FMA � DAB1 � DAB2 � AM
� USB(iPod) � AUX

• If the media is not connected or a disc is not
inserted, corresponding modes will be dis-
abled.

-+ Raises or lowers speaker volume.

key Mutes audio volume.
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* Действителното устройство в автомобила може да се 
различава от илюстрацията.

Наименование     Описание

1  
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Making a call using the Steering wheel remote
controller

� The actual feature in the vehicle may differ from the
illustration.

Name Description

• Each time this key is pressed, the mode is
changed in order of FM1 � FM2 � FMA �
AM � AMA � USB(iPod) � AUX
(for DAB model)
FM1 � FM2 � FMA � DAB1 � DAB2 � AM
� USB(iPod) � AUX

• If the media is not connected or a disc is not
inserted, corresponding modes will be dis-
abled.

-+ Raises or lowers speaker volume.

key Mutes audio volume.
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• При натискане на това копче, режимът се 
променя в следния ред FM1  FM2  FMA 
AM  AMA USB (Ipod)  AUX 

 (за DAB модели)
 FM1  FM2  FMA  DAB1  DAB2  AM  

USB (Ipod)  AUX
• Ако няма свързани устройства или поста-

вен диск, съответните режими ще бъдат 
деактивирани.

2  
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Making a call using the Steering wheel remote
controller

� The actual feature in the vehicle may differ from the
illustration.

Name Description

• Each time this key is pressed, the mode is
changed in order of FM1 � FM2 � FMA �
AM � AMA � USB(iPod) � AUX
(for DAB model)
FM1 � FM2 � FMA � DAB1 � DAB2 � AM
� USB(iPod) � AUX

• If the media is not connected or a disc is not
inserted, corresponding modes will be dis-
abled.

-+ Raises or lowers speaker volume.

key Mutes audio volume.
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Увеличава или намалява звука на високогово-
рителите.

3  
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Making a call using the Steering wheel remote
controller

� The actual feature in the vehicle may differ from the
illustration.

Name Description

• Each time this key is pressed, the mode is
changed in order of FM1 � FM2 � FMA �
AM � AMA � USB(iPod) � AUX
(for DAB model)
FM1 � FM2 � FMA � DAB1 � DAB2 � AM
� USB(iPod) � AUX

• If the media is not connected or a disc is not
inserted, corresponding modes will be dis-
abled.

-+ Raises or lowers speaker volume.

key Mutes audio volume.
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Изключва звука.
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Осъществяване на телефонно обаждане чрез 
контролните бутони на волана (за модел с Bluetooth)
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Making a call using the Steering wheel remote
controller (For Bluetooth equipped Model)

� The actual feature in the vehicle may differ from the
illustration.

Name Description

Mutes the microphone during a call.

• Each time this key is pressed, the mode is
changed in order of FM1 � FM2 � FMA �
AM � AMA � USB(iPod) � AUX � My
Music � BT Audio
(for DAB model)
FM1 � FM2 � FMA � DAB1 � DAB2 � AM
� USB(iPod) � AUX � My Music � BT Audio

• If the media is not connected or a disc is not
inserted, corresponding modes will be dis-
abled.

-+ Raises or lowers speaker volume.

key Places and transfers calls.

• Check call history and making call

� Shortly press (under 0.8 seconds) the 
key on the steering remote controller.

� The call history list will be displayed on the
screen.

� Press the key again to connect a call
to the selected number.

• Redialing the most recently called number

� Press and hold (over 0.8 seconds) the 
key on the steering remote controller.

� The most recently called number is redialed.

key Ends calls or cancels functions.
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* Действителното устройство в автомобила може да се 
различава от илюстрацията.

Наименование     Описание

1  
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Making a call using the Steering wheel remote
controller

� The actual feature in the vehicle may differ from the
illustration.

Name Description

• Each time this key is pressed, the mode is
changed in order of FM1 � FM2 � FMA �
AM � AMA � USB(iPod) � AUX
(for DAB model)
FM1 � FM2 � FMA � DAB1 � DAB2 � AM
� USB(iPod) � AUX

• If the media is not connected or a disc is not
inserted, corresponding modes will be dis-
abled.

-+ Raises or lowers speaker volume.

key Mutes audio volume.
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Изключва звука на микрофона по време на повикване.

2  
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Making a call using the Steering wheel remote
controller

� The actual feature in the vehicle may differ from the
illustration.

Name Description

• Each time this key is pressed, the mode is
changed in order of FM1 � FM2 � FMA �
AM � AMA � USB(iPod) � AUX
(for DAB model)
FM1 � FM2 � FMA � DAB1 � DAB2 � AM
� USB(iPod) � AUX

• If the media is not connected or a disc is not
inserted, corresponding modes will be dis-
abled.

-+ Raises or lowers speaker volume.

key Mutes audio volume.
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• При натискане на това копче, режимът се променя в 
следния ред FM1  FM2  FMA AM  AMA USB (Ipod) 

 AUX 
 (за DAB модели)
 FM1  FM2  FMA  DAB1  DAB2  AM  USB (Ipod) 

 AUX
• Ако няма свързани устройства или поставен диск, 

съответните режими ще бъдат деактивирани.

3  
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Making a call using the Steering wheel remote
controller

� The actual feature in the vehicle may differ from the
illustration.

Name Description

• Each time this key is pressed, the mode is
changed in order of FM1 � FM2 � FMA �
AM � AMA � USB(iPod) � AUX
(for DAB model)
FM1 � FM2 � FMA � DAB1 � DAB2 � AM
� USB(iPod) � AUX

• If the media is not connected or a disc is not
inserted, corresponding modes will be dis-
abled.

-+ Raises or lowers speaker volume.

key Mutes audio volume.
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Увеличава или намалява звука на високоговорителите.

4  
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Making a call using the Steering wheel remote
controller (For Bluetooth equipped Model)

� The actual feature in the vehicle may differ from the
illustration.

Name Description

Mutes the microphone during a call.

• Each time this key is pressed, the mode is
changed in order of FM1 � FM2 � FMA �
AM � AMA � USB(iPod) � AUX � My
Music � BT Audio
(for DAB model)
FM1 � FM2 � FMA � DAB1 � DAB2 � AM
� USB(iPod) � AUX � My Music � BT Audio

• If the media is not connected or a disc is not
inserted, corresponding modes will be dis-
abled.

-+ Raises or lowers speaker volume.

key Places and transfers calls.

• Check call history and making call

� Shortly press (under 0.8 seconds) the 
key on the steering remote controller.

� The call history list will be displayed on the
screen.

� Press the key again to connect a call
to the selected number.

• Redialing the most recently called number

� Press and hold (over 0.8 seconds) the 
key on the steering remote controller.

� The most recently called number is redialed.

key Ends calls or cancels functions.
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Осъществява и прехвърля обаждания.
• Проверете историята на разговорите и повиквания-

та.
1. Натиснете копчето на волана 
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Making a call using the Steering wheel remote
controller (For Bluetooth equipped Model)

� The actual feature in the vehicle may differ from the
illustration.

Name Description

Mutes the microphone during a call.

• Each time this key is pressed, the mode is
changed in order of FM1 � FM2 � FMA �
AM � AMA � USB(iPod) � AUX � My
Music � BT Audio
(for DAB model)
FM1 � FM2 � FMA � DAB1 � DAB2 � AM
� USB(iPod) � AUX � My Music � BT Audio

• If the media is not connected or a disc is not
inserted, corresponding modes will be dis-
abled.

-+ Raises or lowers speaker volume.

key Places and transfers calls.

• Check call history and making call

� Shortly press (under 0.8 seconds) the 
key on the steering remote controller.

� The call history list will be displayed on the
screen.

� Press the key again to connect a call
to the selected number.

• Redialing the most recently called number

� Press and hold (over 0.8 seconds) the 
key on the steering remote controller.

� The most recently called number is redialed.

key Ends calls or cancels functions.
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 без да задържате 
(под 0.8 секунди).

2. Списъкът с историята на разговорите ще бъде по-
казан на екрана.

3. Натиснете отново копчето 
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Making a call using the Steering wheel remote
controller (For Bluetooth equipped Model)

� The actual feature in the vehicle may differ from the
illustration.

Name Description

Mutes the microphone during a call.

• Each time this key is pressed, the mode is
changed in order of FM1 � FM2 � FMA �
AM � AMA � USB(iPod) � AUX � My
Music � BT Audio
(for DAB model)
FM1 � FM2 � FMA � DAB1 � DAB2 � AM
� USB(iPod) � AUX � My Music � BT Audio

• If the media is not connected or a disc is not
inserted, corresponding modes will be dis-
abled.

-+ Raises or lowers speaker volume.

key Places and transfers calls.

• Check call history and making call

� Shortly press (under 0.8 seconds) the 
key on the steering remote controller.

� The call history list will be displayed on the
screen.

� Press the key again to connect a call
to the selected number.

• Redialing the most recently called number

� Press and hold (over 0.8 seconds) the 
key on the steering remote controller.

� The most recently called number is redialed.

key Ends calls or cancels functions.
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, за да се свържете 
с избран номер.

• Повторно набиране на последно избран номер
1. Натиснете и задръжте (над 0.8 секунди) 
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Making a call using the Steering wheel remote
controller (For Bluetooth equipped Model)

� The actual feature in the vehicle may differ from the
illustration.

Name Description

Mutes the microphone during a call.

• Each time this key is pressed, the mode is
changed in order of FM1 � FM2 � FMA �
AM � AMA � USB(iPod) � AUX � My
Music � BT Audio
(for DAB model)
FM1 � FM2 � FMA � DAB1 � DAB2 � AM
� USB(iPod) � AUX � My Music � BT Audio

• If the media is not connected or a disc is not
inserted, corresponding modes will be dis-
abled.

-+ Raises or lowers speaker volume.

key Places and transfers calls.

• Check call history and making call

� Shortly press (under 0.8 seconds) the 
key on the steering remote controller.

� The call history list will be displayed on the
screen.

� Press the key again to connect a call
to the selected number.

• Redialing the most recently called number

� Press and hold (over 0.8 seconds) the 
key on the steering remote controller.

� The most recently called number is redialed.

key Ends calls or cancels functions.
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 копчето 
на волана.

2. Последно набраният номер е избран повторно.

5  

4-39

M
ultim

edia System

4

Making a call using the Steering wheel remote
controller (For Bluetooth equipped Model)

� The actual feature in the vehicle may differ from the
illustration.

Name Description

Mutes the microphone during a call.

• Each time this key is pressed, the mode is
changed in order of FM1 � FM2 � FMA �
AM � AMA � USB(iPod) � AUX � My
Music � BT Audio
(for DAB model)
FM1 � FM2 � FMA � DAB1 � DAB2 � AM
� USB(iPod) � AUX � My Music � BT Audio

• If the media is not connected or a disc is not
inserted, corresponding modes will be dis-
abled.

-+ Raises or lowers speaker volume.

key Places and transfers calls.

• Check call history and making call

� Shortly press (under 0.8 seconds) the 
key on the steering remote controller.

� The call history list will be displayed on the
screen.

� Press the key again to connect a call
to the selected number.

• Redialing the most recently called number

� Press and hold (over 0.8 seconds) the 
key on the steering remote controller.

� The most recently called number is redialed.

key Ends calls or cancels functions.
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Прекратява обаждания или отменя зададени функции.
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Phone menu / Меню на телефона

Натиснете бутона 
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Making a call using the Steering wheel remote
controller (For Bluetooth equipped Model)

� The actual feature in the vehicle may differ from the
illustration.

Name Description

Mutes the microphone during a call.

• Each time this key is pressed, the mode is
changed in order of FM1 � FM2 � FMA �
AM � AMA � USB(iPod) � AUX � My
Music � BT Audio
(for DAB model)
FM1 � FM2 � FMA � DAB1 � DAB2 � AM
� USB(iPod) � AUX � My Music � BT Audio

• If the media is not connected or a disc is not
inserted, corresponding modes will be dis-
abled.

-+ Raises or lowers speaker volume.

key Places and transfers calls.

• Check call history and making call

� Shortly press (under 0.8 seconds) the 
key on the steering remote controller.

� The call history list will be displayed on the
screen.

� Press the key again to connect a call
to the selected number.

• Redialing the most recently called number

� Press and hold (over 0.8 seconds) the 
key on the steering remote controller.

� The most recently called number is redialed.

key Ends calls or cancels functions.
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, за да бъдат 
показани трите менюта (History Call – 
регистър на обажданията, Phone Book 
– телефонен указател, Phone Setup – 
настройки на телефона) на екрана.

4-40
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Phone MENU

Press the key to display
three menus (Call History, Phone
Book, Phone Setup).

Call History
Press the key Set [
History] through the TUNE knob
or key.
The call history is displayed and can
be used to select a number and
make a call.
If call history does not exist, a screen
asking whether to download call his-
tory is displayed. (The download fea-
ture may not be supported in some
mobile phones)

Phone Book
Press the key Set [ P.
Book] through the TUNE knob or

key.
The phone book is displayed and
can be used to select a number and
make a call.
� If more than one number is saved

to one contact, then a screen
showing the mobile phone num-
ber, Home and office number is
displayed. Select the desired num-
ber to make the call.

� If phone book do not exist, a
screen asking whether to down-
load phone book is displayed.
(The download feature may not be
supported in some mobile phones)

Phone Setup
Press the key Set [ Setup]
through the TUNE knob or 
key.
The Bluetooth® Wireless Technology
mobile phone setup screen is dis-
played. For more information, refer to
“Phone Setup”.

3
2 RDM

1 RPT
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History Call / Регистър на 
обажданията
Натиснете 
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Making a call using the Steering wheel remote
controller (For Bluetooth equipped Model)

� The actual feature in the vehicle may differ from the
illustration.

Name Description

Mutes the microphone during a call.

• Each time this key is pressed, the mode is
changed in order of FM1 � FM2 � FMA �
AM � AMA � USB(iPod) � AUX � My
Music � BT Audio
(for DAB model)
FM1 � FM2 � FMA � DAB1 � DAB2 � AM
� USB(iPod) � AUX � My Music � BT Audio

• If the media is not connected or a disc is not
inserted, corresponding modes will be dis-
abled.

-+ Raises or lowers speaker volume.

key Places and transfers calls.

• Check call history and making call

� Shortly press (under 0.8 seconds) the 
key on the steering remote controller.

� The call history list will be displayed on the
screen.

� Press the key again to connect a call
to the selected number.

• Redialing the most recently called number

� Press and hold (over 0.8 seconds) the 
key on the steering remote controller.

� The most recently called number is redialed.

key Ends calls or cancels functions.
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. Задайте опцията [
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SCAN
Press the key
• Shortly pressing the key (under 0.8

seconds): TA On/Off
• Pressing and holding the key(over

0.8 seconds): The broadcast station
increases and previews each
broadcasts for 5 seconds each.
After scanning all stations, returns
and plays the current broadcast
station.

Selecting through manual
search

Turn the TUNE knob left/right to
select the station.

MENU

Within key are the Service.F
(Service Following) And L-Band
functions.

Service Following
Press the key Set [
Service.F] through TUNE knob or

key.
When the DAB signal is weak, the
Service Following feature will auto-
matically convert to the identical FM
broadcast when such a broadcast is
available.

L-Band
Press the key Set [ L-
Band] through TUNE knob or

key.
DAB Broadcasts include BAND III
and L-BAND according to the
Range. BAND III is always set as the
default while the L-BAND feature can
be turned on to search for L-BAND
broadcasts when in regions where L-
BAND broadcasts are available.

2 RDM

MENU

1 RPT

MENU

MENU

TA
SCAN
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 History]  чрез бутона TUNE  или 
изберете 
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SCAN
Press the key
• Shortly pressing the key (under 0.8

seconds): TA On/Off
• Pressing and holding the key(over

0.8 seconds): The broadcast station
increases and previews each
broadcasts for 5 seconds each.
After scanning all stations, returns
and plays the current broadcast
station.

Selecting through manual
search

Turn the TUNE knob left/right to
select the station.

MENU

Within key are the Service.F
(Service Following) And L-Band
functions.

Service Following
Press the key Set [
Service.F] through TUNE knob or

key.
When the DAB signal is weak, the
Service Following feature will auto-
matically convert to the identical FM
broadcast when such a broadcast is
available.

L-Band
Press the key Set [ L-
Band] through TUNE knob or

key.
DAB Broadcasts include BAND III
and L-BAND according to the
Range. BAND III is always set as the
default while the L-BAND feature can
be turned on to search for L-BAND
broadcasts when in regions where L-
BAND broadcasts are available.

2 RDM

MENU

1 RPT

MENU

MENU

TA
SCAN
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. Регистърът на обаж-
данията се отваря и може да изберете 
номер или да осъществите повикване. 
Ако няма запаметен регистър, на екра-
на се отваря нов прозорец, който ви 
пита дали искате да изтеглите регис-
търа. Да бъде изтеглен (функцията за 
изтегляне може да не се поддържа при 
някои мобилни телефони).

Phone Book / Телефонен указател
Натиснете 
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Making a call using the Steering wheel remote
controller (For Bluetooth equipped Model)

� The actual feature in the vehicle may differ from the
illustration.

Name Description

Mutes the microphone during a call.

• Each time this key is pressed, the mode is
changed in order of FM1 � FM2 � FMA �
AM � AMA � USB(iPod) � AUX � My
Music � BT Audio
(for DAB model)
FM1 � FM2 � FMA � DAB1 � DAB2 � AM
� USB(iPod) � AUX � My Music � BT Audio

• If the media is not connected or a disc is not
inserted, corresponding modes will be dis-
abled.

-+ Raises or lowers speaker volume.

key Places and transfers calls.

• Check call history and making call

� Shortly press (under 0.8 seconds) the 
key on the steering remote controller.

� The call history list will be displayed on the
screen.

� Press the key again to connect a call
to the selected number.

• Redialing the most recently called number

� Press and hold (over 0.8 seconds) the 
key on the steering remote controller.

� The most recently called number is redialed.

key Ends calls or cancels functions.
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. Задайте опцията [
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SCAN
Press the key
• Shortly pressing the key (under 0.8

seconds): TA On/Off
• Pressing and holding the key(over

0.8 seconds): The broadcast station
increases and previews each
broadcasts for 5 seconds each.
After scanning all stations, returns
and plays the current broadcast
station.

Selecting through manual
search

Turn the TUNE knob left/right to
select the station.

MENU

Within key are the Service.F
(Service Following) And L-Band
functions.

Service Following
Press the key Set [
Service.F] through TUNE knob or

key.
When the DAB signal is weak, the
Service Following feature will auto-
matically convert to the identical FM
broadcast when such a broadcast is
available.

L-Band
Press the key Set [ L-
Band] through TUNE knob or

key.
DAB Broadcasts include BAND III
and L-BAND according to the
Range. BAND III is always set as the
default while the L-BAND feature can
be turned on to search for L-BAND
broadcasts when in regions where L-
BAND broadcasts are available.

2 RDM

MENU

1 RPT

MENU

MENU

TA
SCAN
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Book] чрез бутона TUNE  или 
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SCAN
Press the key
• Shortly pressing the key (under 0.8

seconds): TA On/Off
• Pressing and holding the key(over

0.8 seconds): The broadcast station
increases and previews each
broadcasts for 5 seconds each.
After scanning all stations, returns
and plays the current broadcast
station.

Selecting through manual
search

Turn the TUNE knob left/right to
select the station.

MENU

Within key are the Service.F
(Service Following) And L-Band
functions.

Service Following
Press the key Set [
Service.F] through TUNE knob or

key.
When the DAB signal is weak, the
Service Following feature will auto-
matically convert to the identical FM
broadcast when such a broadcast is
available.

L-Band
Press the key Set [ L-
Band] through TUNE knob or

key.
DAB Broadcasts include BAND III
and L-BAND according to the
Range. BAND III is always set as the
default while the L-BAND feature can
be turned on to search for L-BAND
broadcasts when in regions where L-
BAND broadcasts are available.

2 RDM

MENU

1 RPT

MENU

MENU

TA
SCAN
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 . 
На екрана се отваря телефонният ука-
зател - може да изберете номер или да  
осъществите повикване.
* Ако повече от един номер е записан 

към един контакт, на екрана се от-
варя прозорец, показващ служебния 
и личния номера на избрания кон-
такт. Изберете желания номер, за 
да извършите повикването.

* Ако няма запаметен телефонен ука-
зател, на екрана се отваря прозорец, 
който ви пита дали искате теле-
фонния указател да бъде изтеглен. 
(Функцията за изтегляне може да не 
бъде поддържана от някои мобилни 
телефони.)

Phone Setup / Настройки на телефона
Натиснете 
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Making a call using the Steering wheel remote
controller (For Bluetooth equipped Model)

� The actual feature in the vehicle may differ from the
illustration.

Name Description

Mutes the microphone during a call.

• Each time this key is pressed, the mode is
changed in order of FM1 � FM2 � FMA �
AM � AMA � USB(iPod) � AUX � My
Music � BT Audio
(for DAB model)
FM1 � FM2 � FMA � DAB1 � DAB2 � AM
� USB(iPod) � AUX � My Music � BT Audio

• If the media is not connected or a disc is not
inserted, corresponding modes will be dis-
abled.

-+ Raises or lowers speaker volume.

key Places and transfers calls.

• Check call history and making call

� Shortly press (under 0.8 seconds) the 
key on the steering remote controller.

� The call history list will be displayed on the
screen.

� Press the key again to connect a call
to the selected number.

• Redialing the most recently called number

� Press and hold (over 0.8 seconds) the 
key on the steering remote controller.

� The most recently called number is redialed.

key Ends calls or cancels functions.
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. Задайте опцията 
Set [

4-34

Multimedia System

MENU : USB

In USB mode, press key.

Repeat
Set [ RPT] through the TUNE
knob or key to repeat the cur-
rent song.
� Press RPT again to turn off.

Folder Random
Set [ F.RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play
songs within the current folder.
� Press F.RDM again to turn off.

Folder Repeat
Set [ F.RPT] through the TUNE
knob or key to repeat songs
within the current folder.
� Press F.RPT again to turn off.

All Random
Set [ A.RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play all
songs within the USB.
� Press A.RDM again to turn off.

Information
Set [ Info] through the TUNE
knob or key to display informa-
tion of the current song.
� Press the key to turn off

info display.

Copy (if equipped)
Set [ Copy] through the TUNE
knob or key.
� This is used to copy the current

song into My Music. You can play
the copied Music in My Music
mode.

� If another key is pressed while
copying is in progress, a pop up
asking you whether to cancel
copying is displayed.

� If another media is connected or
inserted (USB, iPod®, AUX) while
copying is in progress, copying is
canceled.

� Music will not be played while
copying is in progress.

6

MENU

5

4

3

2 RDM

1 RPT

MENU
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 Setup] чрез бутона TUNE  или 
изберете 

4-34

Multimedia System

MENU : USB

In USB mode, press key.

Repeat
Set [ RPT] through the TUNE
knob or key to repeat the cur-
rent song.
� Press RPT again to turn off.

Folder Random
Set [ F.RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play
songs within the current folder.
� Press F.RDM again to turn off.

Folder Repeat
Set [ F.RPT] through the TUNE
knob or key to repeat songs
within the current folder.
� Press F.RPT again to turn off.

All Random
Set [ A.RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play all
songs within the USB.
� Press A.RDM again to turn off.

Information
Set [ Info] through the TUNE
knob or key to display informa-
tion of the current song.
� Press the key to turn off

info display.

Copy (if equipped)
Set [ Copy] through the TUNE
knob or key.
� This is used to copy the current

song into My Music. You can play
the copied Music in My Music
mode.

� If another key is pressed while
copying is in progress, a pop up
asking you whether to cancel
copying is displayed.

� If another media is connected or
inserted (USB, iPod®, AUX) while
copying is in progress, copying is
canceled.

� Music will not be played while
copying is in progress.

6

MENU

5

4

3

2 RDM

1 RPT

MENU
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. На екрана се отваря 
прозорец за настройки на Bluetooth® 
системата.
За повече информация се обърнете към 
раздел „Настройки на телефона“.
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а

Гласово разпознаване 
(ако е инсталирано)

Използване на функцията „гласово 
разпознаване“ Voice Recognition

Активиране на функцията Voice 
Recognition – гласово разпознаванe
Натиснете копчето 
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Voice Recognition
(If equipped)

Using Voice Recognition

Starting Voice Recognition
Shortly press the key on the
steering wheel. Say a command.

If prompt feedback is in [ON], then
the system will say “Please say a
command after the beep (BEEP)”
• If prompt feedback is in [OFF]

mode,  then the system will only say
“(BEEP)”

• To change Prompt Feedback
[On]/[Off], go to [System] 
[Prompt Feedback]

Information 
For proper recognition, say the com-
mand after the voice instruction and
beep tone.

Contact List Best Practices
1) Do not store single-name entries

(e.g., “Bob”, “Mom”, “Kim”, etc.).
Instead, always use full names
(including first and last names) for
all contacts (e.g., use “Jacob
Stevenson” instead of “Dad”).

2) Do not use abbreviations (i.e., use
“Lieutenant” instead of “Lt.” or
“Sergeant” instead of “Sgt.”).

3) Do not use acronyms (i.e., use
“County Finance Department”
instead of “CFD”).

4) Do not use special characters
(e.g., “@”, “hyphen -”, “asterisk *”,
“ampersand &”).

5) If a name is not recognized from
the contact list, change it to a
more descriptive name (e.g., use
“Grandpa Joseph” instead of “Pa
Joe”).

Skipping Prompt Messages
While prompt message is being stat-
ed Shortly press the key on the
steering remote controller
The prompt message is immediately
ended and the beep tone will sound.
After the “beep”, say the voice com-
mand.

Re-starting Voice Recognition
While system waits for a command
Shortly press the key on the
steering remote controller
The command wait state is immedi-
ately ended and the beep ton will
sound. After the “beep”, say the voice
command.

i
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 на волана без 
да задържате.  Задайте команда. 
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Voice Recognition
(If equipped)

Using Voice Recognition

Starting Voice Recognition
Shortly press the key on the
steering wheel. Say a command.

If prompt feedback is in [ON], then
the system will say “Please say a
command after the beep (BEEP)”
• If prompt feedback is in [OFF]

mode,  then the system will only say
“(BEEP)”

• To change Prompt Feedback
[On]/[Off], go to [System] 
[Prompt Feedback]

Information 
For proper recognition, say the com-
mand after the voice instruction and
beep tone.

Contact List Best Practices
1) Do not store single-name entries

(e.g., “Bob”, “Mom”, “Kim”, etc.).
Instead, always use full names
(including first and last names) for
all contacts (e.g., use “Jacob
Stevenson” instead of “Dad”).

2) Do not use abbreviations (i.e., use
“Lieutenant” instead of “Lt.” or
“Sergeant” instead of “Sgt.”).

3) Do not use acronyms (i.e., use
“County Finance Department”
instead of “CFD”).

4) Do not use special characters
(e.g., “@”, “hyphen -”, “asterisk *”,
“ampersand &”).

5) If a name is not recognized from
the contact list, change it to a
more descriptive name (e.g., use
“Grandpa Joseph” instead of “Pa
Joe”).

Skipping Prompt Messages
While prompt message is being stat-
ed Shortly press the key on the
steering remote controller
The prompt message is immediately
ended and the beep tone will sound.
After the “beep”, say the voice com-
mand.

Re-starting Voice Recognition
While system waits for a command
Shortly press the key on the
steering remote controller
The command wait state is immedi-
ately ended and the beep ton will
sound. After the “beep”, say the voice
command.

i
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Ако функцията „Prompt feedback“ е 
активна [ON], системата ще каже 
следното: „Моля, задайте команда след 
сигнала.“
• Ако функцията „Prompt feedback“е 

изключена [OFF], тогава системата 
ще възпроизведе само звук.

• За да активирате [On] или деактиви-
рате [Off] функцията „Prompt feed-
back“: Натиснете . Изберете 
[System] [Prompt Feedback].

i  Информация
За	правилно	разпознаване	задавайте	коман-
дата	след	гласовата	инструкция	и	звуковия	
сигнал.

Телефонен указател - съвети
1) Не съхранявайте записи само под 

едно име (например, „Питър“, „май-
ка“, „Ким“ и т.н.).

 Вместо това винаги използвайте 
пълните имена. (включително име 
и фамилия) за всички контакти.  
(например, въведете „Джейкъб Сти-
вънсън“ вместо „татко“).

2) Не използвайте съкращения (т.е. 
въведете „Инженер“ вместо „инж.“ 
или „Доктор“ вместо „д-р“).

3) Не използвайте акроними (т.е. въ-
ведете „ Отдел Финанси“ вместо 
„ОФ“).

4) Не използвайте специални символи 
(например, „@“, „тире -“, „звездичка 
*“,“ &“).

5) Ако дадено име от списъка с кон-
такти не се разпознава от система-
та, променете го, като го допълни-
те (например въведете „Димитър 
Баща“ вместо „Митко Татко“).

Пропускане на кратки съобщения

Докато системата предава съобще-
нието, натиснете 
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Voice Recognition
(If equipped)

Using Voice Recognition

Starting Voice Recognition
Shortly press the key on the
steering wheel. Say a command.

If prompt feedback is in [ON], then
the system will say “Please say a
command after the beep (BEEP)”
• If prompt feedback is in [OFF]

mode,  then the system will only say
“(BEEP)”

• To change Prompt Feedback
[On]/[Off], go to [System] 
[Prompt Feedback]

Information 
For proper recognition, say the com-
mand after the voice instruction and
beep tone.

Contact List Best Practices
1) Do not store single-name entries

(e.g., “Bob”, “Mom”, “Kim”, etc.).
Instead, always use full names
(including first and last names) for
all contacts (e.g., use “Jacob
Stevenson” instead of “Dad”).

2) Do not use abbreviations (i.e., use
“Lieutenant” instead of “Lt.” or
“Sergeant” instead of “Sgt.”).

3) Do not use acronyms (i.e., use
“County Finance Department”
instead of “CFD”).

4) Do not use special characters
(e.g., “@”, “hyphen -”, “asterisk *”,
“ampersand &”).

5) If a name is not recognized from
the contact list, change it to a
more descriptive name (e.g., use
“Grandpa Joseph” instead of “Pa
Joe”).

Skipping Prompt Messages
While prompt message is being stat-
ed Shortly press the key on the
steering remote controller
The prompt message is immediately
ended and the beep tone will sound.
After the “beep”, say the voice com-
mand.

Re-starting Voice Recognition
While system waits for a command
Shortly press the key on the
steering remote controller
The command wait state is immedi-
ately ended and the beep ton will
sound. After the “beep”, say the voice
command.

i
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 копчето на 
волана, без да го задържате.
По този начин незабавно прекратява-
те краткото съобщение, след което 
ще чуете звуковия сигнал. След сигнала 
трябва да зададете гласовата коман-
да.

Рестартиране на функцията 
„гласово разпознаване“ - Voice 
Recognition
Докато системата чака да й бъде зада-
дена команда, натиснете копчето 
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Voice Recognition
(If equipped)

Using Voice Recognition

Starting Voice Recognition
Shortly press the key on the
steering wheel. Say a command.

If prompt feedback is in [ON], then
the system will say “Please say a
command after the beep (BEEP)”
• If prompt feedback is in [OFF]

mode,  then the system will only say
“(BEEP)”

• To change Prompt Feedback
[On]/[Off], go to [System] 
[Prompt Feedback]

Information 
For proper recognition, say the com-
mand after the voice instruction and
beep tone.

Contact List Best Practices
1) Do not store single-name entries

(e.g., “Bob”, “Mom”, “Kim”, etc.).
Instead, always use full names
(including first and last names) for
all contacts (e.g., use “Jacob
Stevenson” instead of “Dad”).

2) Do not use abbreviations (i.e., use
“Lieutenant” instead of “Lt.” or
“Sergeant” instead of “Sgt.”).

3) Do not use acronyms (i.e., use
“County Finance Department”
instead of “CFD”).

4) Do not use special characters
(e.g., “@”, “hyphen -”, “asterisk *”,
“ampersand &”).

5) If a name is not recognized from
the contact list, change it to a
more descriptive name (e.g., use
“Grandpa Joseph” instead of “Pa
Joe”).

Skipping Prompt Messages
While prompt message is being stat-
ed Shortly press the key on the
steering remote controller
The prompt message is immediately
ended and the beep tone will sound.
After the “beep”, say the voice com-
mand.

Re-starting Voice Recognition
While system waits for a command
Shortly press the key on the
steering remote controller
The command wait state is immedi-
ately ended and the beep ton will
sound. After the “beep”, say the voice
command.

i
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на волана, без да задържате.
Изчакването ще бъде преустановено 
и ще чуете звуковия сигнал. След него 
може да зададете гласовата команда.
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Мултимедийна система

Прекратяване на функцията 
„гласово разпознаване“ - Voice 
Recognition

Докато функцията „гласово разпозна-
ване“ е включена, натиснете и задръж-
те бутона 
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Voice Recognition
(If equipped)

Using Voice Recognition

Starting Voice Recognition
Shortly press the key on the
steering wheel. Say a command.

If prompt feedback is in [ON], then
the system will say “Please say a
command after the beep (BEEP)”
• If prompt feedback is in [OFF]

mode,  then the system will only say
“(BEEP)”

• To change Prompt Feedback
[On]/[Off], go to [System] 
[Prompt Feedback]

Information 
For proper recognition, say the com-
mand after the voice instruction and
beep tone.

Contact List Best Practices
1) Do not store single-name entries

(e.g., “Bob”, “Mom”, “Kim”, etc.).
Instead, always use full names
(including first and last names) for
all contacts (e.g., use “Jacob
Stevenson” instead of “Dad”).

2) Do not use abbreviations (i.e., use
“Lieutenant” instead of “Lt.” or
“Sergeant” instead of “Sgt.”).

3) Do not use acronyms (i.e., use
“County Finance Department”
instead of “CFD”).

4) Do not use special characters
(e.g., “@”, “hyphen -”, “asterisk *”,
“ampersand &”).

5) If a name is not recognized from
the contact list, change it to a
more descriptive name (e.g., use
“Grandpa Joseph” instead of “Pa
Joe”).

Skipping Prompt Messages
While prompt message is being stat-
ed Shortly press the key on the
steering remote controller
The prompt message is immediately
ended and the beep tone will sound.
After the “beep”, say the voice com-
mand.

Re-starting Voice Recognition
While system waits for a command
Shortly press the key on the
steering remote controller
The command wait state is immedi-
ately ended and the beep ton will
sound. After the “beep”, say the voice
command.

i
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 на волана.

i  Информация
•	 При	използване	на	функцията	„гласова	

команда“,	натискането	на	друг	бутон	на	
волана	автоматично	преустановява	функ-
цията.

•	 Когато	системата	е	в	очакване	на	гласова	
команда,	кажете	„Cancel	(прекрати)“	или	
„End	(Край)“,	за	да	прекратите	гласовата	
команда.

•	 Когато	системата	е	в	очакване	на	гласова	
команда,	натиснете	и	задръжте	копчето	

4-41

M
ultim

edia System

4

Voice Recognition
(If equipped)

Using Voice Recognition

Starting Voice Recognition
Shortly press the key on the
steering wheel. Say a command.

If prompt feedback is in [ON], then
the system will say “Please say a
command after the beep (BEEP)”
• If prompt feedback is in [OFF]

mode,  then the system will only say
“(BEEP)”

• To change Prompt Feedback
[On]/[Off], go to [System] 
[Prompt Feedback]

Information 
For proper recognition, say the com-
mand after the voice instruction and
beep tone.

Contact List Best Practices
1) Do not store single-name entries

(e.g., “Bob”, “Mom”, “Kim”, etc.).
Instead, always use full names
(including first and last names) for
all contacts (e.g., use “Jacob
Stevenson” instead of “Dad”).

2) Do not use abbreviations (i.e., use
“Lieutenant” instead of “Lt.” or
“Sergeant” instead of “Sgt.”).

3) Do not use acronyms (i.e., use
“County Finance Department”
instead of “CFD”).

4) Do not use special characters
(e.g., “@”, “hyphen -”, “asterisk *”,
“ampersand &”).

5) If a name is not recognized from
the contact list, change it to a
more descriptive name (e.g., use
“Grandpa Joseph” instead of “Pa
Joe”).

Skipping Prompt Messages
While prompt message is being stat-
ed Shortly press the key on the
steering remote controller
The prompt message is immediately
ended and the beep tone will sound.
After the “beep”, say the voice com-
mand.

Re-starting Voice Recognition
While system waits for a command
Shortly press the key on the
steering remote controller
The command wait state is immedi-
ately ended and the beep ton will
sound. After the “beep”, say the voice
command.

i
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	на	волана	докрай,	за	да	прекратите	
гласовата	команда.

Съвети относно функциите „Гласово 
разпознаване“ Voice Recognition и 
„Телефон указател“ Phone book:
Hyundai системата за гласово раз-
познаване може да има проблем с 
разбирането на някои ударения или 
необичайни имена. Когато използвате 
„гласово разпознаване“, за да проведе-
те разговор, говорете с умерен тон и с 
ясно произношение. За да ви бъде тази 
функция максимално полезна, обърнете 
внимание на тези съвети и когато 
въвеждате контакти.
Когато въвеждате и запазвате кон-
такти:
• Не въвеждайте записи с едно име 

(например, „Питър“, „майка“ и т.н.). 
Вместо това, винаги използвайте 
пълните имена (включително пър-
вото и фамилното).

• Не използвайте специални символи  
(например,“@“, „-“, „*“ и т.н.)

• Не използвайте абревиатури (т.е. 
въведете „Инженер“ вместо „инж.“) 
или акроними (т.е. въведете „Со-
фийски Университет“„вместо“ СУ 
„; Не забравяйте да произнесете 
името точно, така като е въведено 
в списъка с контакти.
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Илюстрация относно това как да използвате функцията 
гласово разпознаване 
• Задаване на гласовата команда.

Натиснете копчето . без да задържате (под 0.8 секунди):

• Прескачане на функцията „гласово разпознаване“ Voice 
Recognition

Натиснете копчето  без да задържате (под 0.8 секунди):

Моля, задайте команда след сигнала 
или кажете „помощ“, ако се нуждае-
те от допълнителна информация.

Режим „Помощ“ - Примерни команди:

Може да зададете радио като „FM“, „AM“ или 
„Сателит“.
Можете изберете аудио устройство или файл като 
„USB“, „My Music „или“ IPOD“.
Имате възможност и да зададете команди като: 
„Контакти“, „Регистър на повикванията“, или 
„Избери номер“.
Можете да намерите още команди в наръчника на 
потребителя.
Моля, задайте команда след сигнала.

Режим „Помощ“ - Примерни команди:

Може да зададете радио като „FM“, „AM“ или 
„Сателит“.

Можете да изберете аудио устройство или файл 
като „USB“, „My Music „или“ IPOD“.

Имате възможност да зададете и команди като: 
„Контакти“, „Регистър на повикванията“, или 
„Избери номер“. Можете да намерите още команди 
в наръчника на потребителя. Моля, задайте команда 
след сигнала.

звуков 
сигнал

звуков сигнал

звуков 
сигнал

Команда...

„Помощ“

„Помощ“

Системата се активира

В това време натиснете отново 
копчето  (под 0.8 секунди), без 
да задържате.

Ако кажете „помощ“ системата ви 
предоставя допълнителна информация.

• Прекратяване/отменяне на гласова команда

Натиснете копчето  без да задържате (под 0.8 секунди).

Задайте команда или  
да изберете опцията  

„помощ“. „Контакти“

„Отмени“

„Контакти“
Системата ще ви попита за име.

Ако желаете да отмените 
гласовата команда, трябва 
да кажете „отмени“.
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Команди Функции

More help / Допълни-
телна помощ

Предоставя насоки относно командите, които 
могат да бъдат използвани навсякъде в систе-
мата.

Help / Помощ Предоставя насоки за команди, които могат 
да бъдат използвани в рамките на текущия 
режим.

Call <name> on mobile 
/ Обади се <име> на 
мобилния 

Системата се свързва с избрания контакт на 
мобилния му телефон. Например: Обади се на 
„Иван“ на мобилния телефон.

Call <name> at the of-
fice / Обади се <име> 
в офиса 

Системата се свързва с избрания контакт на 
служебния му телефон. Например: обадете се 
на „Иван“ на служебния му телефон.

Call <name> at home / 
Обадете се <име> на 
домашния телефон

Системата се свързва с избрания контакт на 
домашния му телефон.

Call <name> others / 
Обадете се <име>на 
друг номер

Системата се свързва с избрания контакт 
на друг номер (този номер е заметен като 
„друг“). Например: обадете се на „Иван“ на 
друг номер.

Телефон Дава насоки за изпълнението на телефонни ко-
манди. След задаване на командата „Телефон“, 
изберете съответната опция: „Любими“, 
„Телефонен указател“, „Регистър на обаждани-
ята“, „Избиране на номер“ или „Контакти“

Favourites / Любими На екрана се показват контактите, запазени 
като „Любими“.

Регистър На екрана се показва „Регистър на обажданията“.

Списък с гласови команди
• Общи команди: Тези команди може да се използват при повечето операции. (Въпреки това има няколко команди, които 

може да не са активни по време на определени операции.)

Команди     Функции

Contacts / Контакти 
(избиране по име)

На екрана се показват контактите. След за-
даването на тази команда, кажете името на 
дадено лице запазено в „Контакти“, за да се 
свържете автоматично с него.

Dial Number / Гласово 
избиране на номер

Показва телефонните номерата на екрана. 
След задаване на тази команда може да продик-
тувате на глас даден номер и той автоматич-
но ще бъде избран. 

Redial / Повторно 
набиране 

Набира последно избрания номер.

Tutorial / Наръчник Дава насоки за това как да използвате гласово 
разпознаване и Bluetooth® системата.

Radio / Радио • Когато слушате радио, показва следващия 
радиоекран. (FM1  FM2  AM  XM1  XM2 

 XM3  FM1)
• Когато сте в различен режим, показва по-

следния радиоекран.
• Когато слушате  FM радио, поддържа избра-

ния режим.
• Когато сте в различен режим, показва по-

следно избрания FM екран.

FM1 (FM One) Показва екран FM1.

FM2 (FM Two) Показва екран FM2.

AM Показва екрана AM.



4-45

3

4

М
ултим

едийна систем
а

Команди     Функции

FM Preset 1 ~ 6 Възпроизвежда това, което е слушано за по-
следно и запаметено в FM Preset 1 ~ 6

AM Preset 1 ~ 6 Възпроизвежда излъчваното и запазеното в AM 
Preset 1 ~ 6

FM 87.5 ~ 107.9 Възпроизвежда FM излъчването на съответна-
та честота.

AM 530 ~ 1701 Възпроизвежда AM излъчването на съответна-
та честота.

Медии Преминава към последно избираните медийни 
екрани.

USB Възпроизвежда USB музика.

iPod Възпроизвежда IPOD музика.

My Music Възпроизвежда музиката, запазена в секцията 
„My music“ моята музика.

AUX (спомагателна) Възпроизвежда свързаното външно устрой-
ство.

Bluetooth® Audio Възпроизвежда музика, запазена в свързаното 
Bluetooth® устройство.

Mute Заглушава звука.

Команди     Функции

Please repeat Моля, повторете последния коментар.

Mute Заглушава звука.

Cancel (Exit) Прекратява гласова команда.
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• FM/AM радио команди: команди на разположение по време 
на FM, AM радио режими

Команди Функции

Preset 1 ~ 6 Възпроизвежда излъчваната станция, записана 
в Preset 1 ~ 6.

Scan Преглежда приетите честотити от сегашния 
предавател  и възпроизвежда всяка в продълже-
ние на 10 секунди.

Preset Scan Преминава към следващата и възпроизвежда 
всяка за 10 секунди.

Информация Показва информацията за текущото излъчва-
не. (Тази функция може да се използва, когато 
се получават RBDS излъчвания.)

• Сателитни радио команди: Команди, които могат да 
бъдат използвани докато слушате сателитно радио.

Команди Функции

Chanel Канал 0 ~ 225 Възпроизвежда избрания сателитен радиоканал.

Scan Преглежда станциите и излъчва всяка в про-
дължение на 10 секунди.

Preset 1 ~ 6 Възпроизвежда запазените в Preset 1 ~ 6.

Информация Показва информацията за текущата станция. 

• USB Команди : Команди, които могат да се избират при 
USB режим

Команди Функции

Random Произволно избиране на файловете от теку-
щата папка.

Random Off Отменя случайния ред на избиране на файлове-
те и преминава в последователен режим.

Repeat Повтаря текущия файл.

Repeat Off Отменя повторното възпроизвеждане, за да 
възпроизвежда файлове в последователен ред.

Информация Показва екрана с информация за текущия файл.

Next folder Следваща папка - възпроизвежда първия файл в 
следващата папка.

Previous folder Предишна папка - възпроизвежда първия файл в 
предишната папка.
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• iPod® Команди: Команди, които могат да бъдат избирани 
в iPod® режим

Команди Функции

Random Произволно избиране на песните от зададената 
категория.

Random Off Отменя случайния избор на песните и преми-
нава в последователен ред. 

Repeat Повтаря песента.

Repeat Off Отменя повторното възпроизвеждане, за да 
възпроизвежда песните в последователен ред.

• My Music Команди: команди, които могат да бъдaт из-
бирани по време на My Music режим.

Команди Функции

Random Произволно възпроизвежда всички записани 
файлове. 

Random Off Отменя случайния ред на избиране на файлове-
те и преминава в последователен режим.

Repeat Повтаря избрания файл.

Repeat Off Отменя повторното възпроизвеждане на фай-
лове в последователен ред.

Delete Изтрива текущия файл. Преминавате през 
допълнителен процес на потвърждение.

• Bluetooth® аудио команди:
Команди, които могат да бъдaт избирани по време на Blue-
tooth audio режим от мобилен телефон.

Команди Функции

Play Възпроизвежда в момента спряната песента.

Pause Спира текущата песен.

Repeat Повтаря текущия файл.

Repeat Off Отменя повторното възпроизвеждане, за да 
възпроизвежда файлове в последователен ред.

Информация Показва екрана с информация за текущия файл.

Next folder Следваща папка - възпроизвежда първия файл в 
следващата папка.

Previous folder Предишна папка - възпроизвежда първия файл в 
предишната папка.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Пaрите на отработените (изгорелите) газове от двигателя могат съдържат въглероден диоксид, който не може да 
бъде нито помирисан, нито видян.
• Избягвайте да вдишвате отработени (изгорели) газове.
Отработените газове от двигателя съдържат въглероден монооксид, който представлява безцветен газ без миризма 
и може да доведе до безсъзнание и смърт от задушаване.
• Проверявайте изпускателната система да не изпуска по протежението си газове.
Изпускателната система на автомобила трябва да бъде проверявана при всяко повдигане на автомобила на стенд - за 
проверка на маслото в двигателя или по каквато и да било друга причина. Ако доловите промяна в звука на изпускател-
ната система, или ако при шофиране преминете през някакво препятствие, което удари долната част на автомобила, 
при първа възможност изискайте проверка на изпускателната система от оторизиран дилър на компанията HYUNDAI.
• Никога не оставяйте двигателя да работи в затворени помещения.
Ако оставите двигателя да работи на празен ход в гаража, даже при отворена врата на гаража, това се явява опасна 
практика.
Никога не оставяйте двигателя да работи в гаража по-дълго от времето, което е необходимо за запалване на двига-
теля и изкарване на автомобила извън гаража. 
• Пазете въздушните вентили чисти
За да се осигури правилното функциониране на климатичната система, поддържайте въздуховодите, разположени в 
предната част на предното стъкло чисти от сняг, лед, листа и др.

Ако се наложи да шофирате с отворена вдигаща се задна врата - поради превозването на дълги предмети, които 
налагат това:
1. Затворете всички прозорци.
2. Отворете страничните вентилационни отвори.
3. Поставете регулатора за режима за входящия въздушен поток в положението „свеж външен въздух”, регулаторът 

за изходящия въздушен поток - в положение „към пода” или в положение „към лицето”, а вентилатора - на една от 
най-високите скорости.
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Преди да влезете в автомобила
• Проверете дали всички стъкла на 

прозорците, външните огледала 
за обратно виждане и външните 
светлини (фаровете) са чисти.

• Почистете от всякакви заледява-
ния, сняг и лед.

• Проверете състоянието на гумите.
• Проверете мястото под автомо-

била – за отсъствие на каквито и 
да било признаци на теч.

• Ако възнамерявате да потеглите на 
заден ход, проверете зад автомоби-
ла да няма никакви препятствия.

Преди да запалите двигателя
• Затворете и заключете всички вра-

ти.
• Регулирайте седалката така, че да 

можете лесно да достигате всички 
командни органи на автомобила.

• Регулирайте външните и вътреш-
ното огледало за обратно виждане.

• Проверете дали работят всички 
външни светлини.

• Проверете работата на всички кон-
тролно-измервателни прибори.

 Сложете предпазния си колан и се уве-
рете, че всички пътници са също с 
предпазни колани.

• Когато поставите превключвателя 
за запалването във включеното по-
ложение (ON), проверете работата 
на предупредителните светлинни 
индикатори.

• Уверете се, че всички багажи или дру-
ги вещи и предмети, които носите 
със себе си, са здраво закрепени или 
поставени на правилното място.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете наранявания:
• Винаги, когато автомобилът е в 

движение, всички пътници трябва 
да са поставили правилно своите 
предпазни колани. За по-подробна 
информация относно тяхното 
правилно използване се отнесете 
към частта „Предпазни колани” в 
раздел 2.

• Винаги шофирайте предпазливо, 
като имате предвид, че другите 
водачи на пътя или самите пеше-
ходците могат да допуснат греш-
ка или да бъдат невнимателни. 

• Бъдете концентрирани, когато 
шофирате. Загубата на концен-
трация е причина за инциденти. 

• Винаги спазвайте достатъчно 
дистанция спрямо другите пре-
возни средства на пътя. 

ПРЕДИ ДА ПОТЕГЛИТЕ
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НИКОГА не шофирайте под въз-
действието на алкохол или лекар-
ства.
Шофирането след поемането на ал-
кохол или лекарства е изключително 
опасно. Може да доведе до смърт или 
тежко нараняване.
Шофирането в пияно състояние е 
причина номер едно за смъртните 
случаи по магистралите всяка годи-
на. Даже малки количества алкохол 
ще повлияят отрицателно на ваши-
те рефлекси, на възприятията ви и 
на възможностите ви за преценяване 
на пътната обстановка.
Шофирането под въздействие на 
лекарства е също толкова, или даже 
по-опасно, от шофирането в пияно 
състояние. Опасността от възник-
ване на тежко пътно-транспортно 
произшествие е много по-голяма, 
ако шофирате, след като сте приели 
алкохол или някои видове лекарства.

(Продължение)

(Продължение)
Ако сте пили алкохол или сте взели 
някои видове лекарства, по-добре е 
да не шофирате. Никога не пътувай-
те с шофьор, който е пил алкохол или 
е взел някои конкретни лекарства. 
В такива случаи помолете друг да 
шофира автомобила, или си поръч-
вайте такси.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от сериозни 
наранявания или смърт, вземете 
следните предпазни мерки:
• НИКОГА не позволявайте на деца 

или други пътници, които не са за-
познати с автомобила, да питат 
превключвателя за запалването 
или свързани с него части, тъй 
като има опасност от внезапно 
задвижване на автомобила. 

• НИКОГА не се пресягайте към 
стартера или към каквито и да 
било други командни органи през 
волана, докато автомобилът е в 
движение. Ако ръката ви или длан-
та ви се окаже вътре в обръча на 
волана, това може да доведе до 
загуба на контрол, което може да 
доведе злополука.

СТАРТЕР (превключвател на 
запалването)
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IGNITION SWITCH 
Key ignition switch

• NEVER turn the ignition switch
to the LOCK or ACC position
while the vehicle is in motion
except in an emergency. This
will result in the engine turning
off and loss of power assist for
the steering and brake sys-
tems. This may lead to loss of
directional control and braking
function, which could cause
an accident.

(Continued)

WARNING  

(Continued)
• Before leaving the driver’s

seat, always make sure the
shift lever is in 1st gear (for
manual transaxle vehicle) or P
(Park, for automatic transaxle
vehicle) position, apply the
parking brake, and turn igni-
tion switch to the LOCK posi-
tion.
Unexpected vehicle move-
ment may occur if these pre-
cautions are not followed.

To reduce the risk of SERIOUS
INJURY or DEATH, take the fol-
lowing precautions:
• NEVER allow children or any

person who is unfamiliar with
the vehicle to touch the igni-
tion switch or related parts.
Unexpected and sudden vehi-
cle movement can occur.

• NEVER reach through the
steering wheel for the ignition
switch, or any other control,
while the vehicle is in motion.
The presence of your hand or
arm in this area may cause a
loss of vehicle control result-
ing in an accident.

WARNING  

OED046002

LOCK

ACC
ON

START
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Преди да станете от седалката 

за шофьора, винаги проверявайте 
дали лостът за смяна на предав-
ките е поставен в положение на 
първа предавка (за моделите с ме-
ханична трансмисия) или в положе-
нието Р (паркиране) - за моделите 
с автоматична трансмисия, дали 
сте задействали докрай спирач-
ката за паркирането, и дали сте 
загасили двигателя. 

Ако тези предпазни мерки не бъдат 
предприети, може да се получи не-
очакваното и рязко задвижване на 
автомобила.

ЗАПАЛВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ 
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Положения на контактния ключ

Положение Функция Забележки

LOCK За да завъртите превключвателя за запалването към 
положението LOCK (заключен волан), в положение АСС 
трябва да натиснете контактния ключ навътре, и 
при натиснато положение да го завъртите към поло-
жението LOCK. 
Контактният ключ може да се изважда в положението 
LOCK (заключен волан).
При това положение воланът се заключва, за да се пред-
пази автомобилът от кражби.

ACC При това положение воланът е отключен и електриче-
ските аксесоари могат да се ползват.

Ако не можете да превключите в позиция АСС, завър-
тете ключа, като едновременно с това завъртате 
волана на ляво/надясно, за да освободите напреже-
нието.

ON Това положение е нормалното положение на работа на 
двигателя след неговото запалване.
Всички функции и аксесоари могат да се използват.
Mожете да проверите предупредителните светлинни 
индикатори, когато превключвате от позиция АСС на 
ON.

Никога не оставяйте превключвателя за запалва-
нето в положение ON (включено запалване), когато 
двигателят не работи, за да се избегне разреждане 
на акумулаторната батерия.

START Запалването на двигателя става със завъртане на 
превключвателя за запалването в положение START 
(стартер).
След като освободите ключа, превключвателят за 
запалването се връща автоматично в положение ON 
(включено запалване).

Двигателят ще бъде в готовност, докато не отпус-
нете ключa.
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Запалване на бензинов двигател 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Когато управлявате вашия авто-

мобил, винаги носете подходящи 
обувки. Неподходящите обувки 
(обувки с високи токчета, обувки 
за ски и други подобни), могат 
да попречат на възможностите 
ви да използвате педалите на 
спирачките и на газта, и педала 
на съединителя (ако е оборудвана 
такава функция).

• Не палете автомобила, натискай-
ки педала на газта. Автомобилът 
може да се задвижи напред и това 
да доведе до инцидент. 

• Изчакайте, докато двигателят 
влезе в нормални обороти. Авто-
мобилът може рязко да се задви-
жи напред при освобождаване на 
спирачния педал, ако двигателят 
е влязъл във високи обороти. 

За моделите с механична трансмисия
1. Проверете дали спирачката за пар-

кирането е задействана.
2. Натиснете докрай педала на съе-

динителя и преместете лоста за 
смяна на предавките в неутралното 
му положение. 

3. Дръжте педала на съединителя и 
педала на спирачките натиснати 
докрай.

4. Поставете превключвателя за за-
палването в положението START 
(стартер) и го задръжте в това по-
ложение, докато двигателят запали 
(максимум за 10 секунди), след това 
освободете контактния ключ.

За моделите с автоматична трансмисия:
1. Проверете дали спирачката за пар-

кирането е задействана.
2. Поставете лоста за смяна на пре-

давките в положение Р (паркиране). 
След това натиснете педала на 
спирачките докрай.

Можете да запалите двигателя също и 
когато лостът за смяна на предав-
ките е в положение N (неутрално). 

3. Дръжте педала на спирачките нати-
снат докрай.

4. Поставете превключвателя за 
запалването в положение START 
(стартер) и го задръжте в това по-
ложение, докато двигателят запали 
(максимум за 10 секунди), след това 
освободете контактния ключ.
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i  Информация
Не чакайте двигателя да загрее, докато авто-
мобилът е в покой. Започнете да шофирате с 
умерена скорост (избягвайте рязко подаване 
и отпускане на педала на газта). Винаги стар-
тирайте двигателя, без да натискате педала 
на газта и не го форсирайте, докато все още 
загрява.

Запалване на дизелов двигател
Запалването на дизеловия двигател, ко-
гато двигателят е студен, става след 
предварително подгряване преди запалва-
нето на двигателя, след което двигателят 
трябва да подгрее преди да потеглите.
За моделите с механична трансмисия:
1. Проверете дали е задействана спирачка-

та за паркирането.
2. Превключете трансмисията в неутрал-

ното положение. 
3. Дръжте педала на съединителя и педала 

на спирачките натиснати докрай.
4. Завъртете превключвателя за запалва-

нето във включено положение (ON), за да 
подгреете предварително цилиндрите 
на двигателя. При това положение свет-
линният индикатор за подгряването на 
цилиндрите ще светне.

5. След като светлинният индикатор за 
подгряването на цилиндрите угасне, 
завъртете превключвателя за запал-
ване в положение START (стартер) и го 
задръжте в това положение, докато 
двигателят запали (максимално за 10 
секунди), след това освободете кон-
тактния ключ.

За моделите с автоматична 
трансмисия:
1. Проверете дали е задействана спирач-

ката за паркирането.
2. Поставете лоста за смяна на предавки-

те в положение Р (паркиране).
3. Натиснете докрай педала на спирачките.
4. Завъртете превключвателя за запалва-

нето във включено положение (ON), за да 
подгреете предварително цилиндрите 
на двигателя. При това положение 
светлинният индикатор за подгряване 
на цилиндрите ще светне.

5. След като светлинният индикатор за 
подгряването на цилиндрите угасне, 
завъртете превключвателя за запалване 
в положение START (стартер) и го задръж-
те в това положение, докато двигате-
лят запали (максимално за 10 секунди), 
след това освободете контактния ключ. 

 ЗАБЕЛЕЖКА 
Ако двигателят не запали в рамките на 
10 секунди след завършването на подгря-
ването на цилиндрите, завъртете прев-
ключвателя за запалването още веднъж 
в положението LOCK (заключен волан) за 
нови 10 секунди, и след това го завъртете 
във включено положение (ОN), с цел да из-
вършите ново подгряване на цилиндрите 
на двигателя.
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Стартиране и спиране на двигателя, 
като се вземат предвид нуждите на 
междинния охладител (интеркулера) за 
турбокомпресора.
1. Никога не форсирайте и не повиша-

вайте рязко оборотите на двигате-
ля веднага след стартирането му. 
Ако двигателят е студен, оставете 
го да работи на празен ход няколко 
секунди, за да се гарантира доста-
тъчно добро смазване на блока на 
турбокомпресора.

2. След като сте шофирали с високи 
обороти на двигателя или продъл-
жително време, изискващи тежко 
натоварване на двигателя, преди 
спирането на двигателя го оставе-
те да поработи на празен ход около 
една минута. Това време за работа 
на празен ход ще позволи турбоком-
пресорът да се охлади преди спира-
нето на двигателя.

 ВНИМАНИЕ 
Никога не спирайте двигателя неза-
бавно след като е работил при тежко 
натоварване. В противен случай това 
може да предизвика тежка повреда на 
двигателя или на блока на турбоком-
пресора.

 ВНИМАНИЕ 
• Никога не оставяйте стартера 

включен за повече от 10 секунди. Ако 
двигателят загасне след запалване 
или не успее да запали, преди пов-
торното включване на стартера 
изчакайте от 5 до 10 секунди. Непра-
вилното използване на стартера 
може да го повреди. 

• Не поставяйте превключвателя 
за запалването в положение START, 
докато двигателят работи. Това 
може да повреди стартера. Ако ав-
томобилното движение и пътните 
условия позволяват това, можете 
да преместите лоста за смяна на 
предавките в положение N (неутрал-
но), докато автомобилът все още 
се движи по инерция и да завъртите 
превключвателя за запалването в 
положение START (стартер), в опит 
да стартирате двигателя отново.
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Stаrt/Stop бутон
Бутон за стартиране/спиране на 
двигателя

5-11
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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.

To turn the engine 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 engine 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 emer-
gency. This will result in the
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.

• 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 posi-
tion, and take the Smart Key
with you. Unexpected vehicle
movement may occur if these
precautions are not followed.

WARNING  

OTL055002
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При всяко отваряне на предната 
врата, за ваше удобство бутонът 
за стартиране/спиране на двигателя 
(ENGINE START/STOP) ще светва. Осве-
тяването на бутона ще изгасне след 
около 30 секунди, след като вратата 
бъде затворена.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Спиране на двигателя в случай на 
аварийна ситуация
Натиснете и задръжте бутона за 
стартиране/спиране на двигателя за 
повече от 2 секунди или бързо и по-
следователно го натиснете 3 пъти 
в рамките на 3 секунди. Ако автомо-
билът все още се движи, можете да 
запалите отново двигателя, без да 
натискате педала на спирачките, с 
натискане на бутона за стартира-
не/спиране на двигателя при лост 
за смяна на предавките, поставен в 
положение N (неутрално).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Никога не натискайте бутона за 

запалване/загасяне на двигателя 
по време на движение на автомо-
била. В противен случай това би 
довело до загуба на управление-
то на автомобила с кормилната 
уредба и до загуба на спирачната 
функция, което може да доведе до 
пътнотранспортно произшест-
вие.

• Преди да станете от седалката 
за шофьора, винаги проверявайте 
дали лостът за смяна на предав-
ките е поставен в положение Р 
(паркиране), дали сте задействали 
спирачките за паркиране докрай 
и дали сте загасили двигателя и 
сте взели интелигентния ключ 
във вас. Ако тези предпазни мерки 
не са спазени, може да се получи 
неочаквано и внезапно самоволно 
задвижване на автомобила. 
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Положения на STАRT/STOP бутона
– За моделите с механична трансмисия

Положение Действие Бележки

OFF  
(изключено запалване)
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Engine Stop/Start button positions 
- Vehicle with manual transaxle

Button Position Action Notes

OFF To turn off the engine, stop the vehicle and
then press the Engine Start/Stop button.
The steering wheel locks to protect the vehi-
cle from theft. (if equipped)

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 clutch 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.
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Загасете двигателя, спрете автомобила и 
след това натиснете бутона за стартиране/
спиране на двигателя.

Ако воланът не е заключен правилно, когато 
отворите вратата на шофьора, ще чуете 
предупредителен музикален сигнал.

АСС (аксесоари)
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Engine Stop/Start button positions 
- Vehicle with manual transaxle

Button Position Action Notes

OFF To turn off the engine, stop the vehicle and
then press the Engine Start/Stop button.
The steering wheel locks to protect the vehi-
cle from theft. (if equipped)

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 clutch 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.
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Натиснете бутона за стартиране/спиране на 
двигателя, когато същият се намира в изклю-
чено положение (OFF), без да натискате педала 
на съединителя.
Елетронните уреди са активни.
Воланът се отключва.

Ако бутонът за стартиране/спиране на дви-
гателя се намира в състоянието АСС в про-
дължение на повече от един час, бутонът ще 
се изключи автоматично, за да не се допусне 
разреждане на акумулаторната батерия.
Ако воланът не се отключи Start/Stop бутона 
няма да бъде активен.
Натиснете Start/Stop бутонa, докато вър-
тите волана наляво или надясно, за да го 
отключите.
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– За моделите с механична трансмисия

Положение Действие Бележки

ON 
(включено захранване)
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Driving your vehicle

5

- Vehicle with manual transaxle

Button Position Action Notes

ON Press the Engine Start/Stop button while it
is in the ACC position without depressing
the clutch pedal.
The warning lights can be checked before
the engine is started.

Do not leave the Engine Start/Stop button in
the ON position when the engine is not run-
ning to prevent the battery from discharging.

START To start the engine, depress the clutch and
brake pedals and press the Engine Start/
Stop button with the shift lever in neutral.

If you press the Engine Start/Stop button
without depressing the clutch pedal, the
engine does not start and the Engine
Start/Stop button changes as follows:
OFF → ACC → ON → OFF or ACC
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Натиснете бутона за стартиране/спиране 
на двигателя когато същият се намира в 
състоянието АСС, без да натискате педала 
на съединителя. 

Предупредителните светлинни индикатори 
могат да се проверяват преди запалването 
на двигателя. Никога не оставяйте бутона 
за стартиране/спиране на двигателя в със-
тояние ON продължително време. В противен 
случай акумулаторната батерия може да се 
разреди, тъй като двигателят не работи. 

START
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5

- Vehicle with manual transaxle

Button Position Action Notes

ON Press the Engine Start/Stop button while it
is in the ACC position without depressing
the clutch pedal.
The warning lights can be checked before
the engine is started.

Do not leave the Engine Start/Stop button in
the ON position when the engine is not run-
ning to prevent the battery from discharging.

START To start the engine, depress the clutch and
brake pedals and press the Engine Start/
Stop button with the shift lever in neutral.

If you press the Engine Start/Stop button
without depressing the clutch pedal, the
engine does not start and the Engine
Start/Stop button changes as follows:
OFF → ACC → ON → OFF or ACC
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Запалването на двигателя става с едновре-
менно натискане на педала на съединителя и 
педала на спирачките, след което трябва да 
натиснете бутона за стартиране/спиране на 
двигателя, при лост за смяна на предавките, 
поставен в положение N (неутрално). 

Ако натиснете бутона за стартиране/спиране 
на двигателя, без да сте натиснали педала 
на съединителя (за моделите с механична 
трансмисия) или без да сте натиснали педала 
на спирачките (за моделите с автоматична 
трансмисия), двигателят няма да запали и 
бутонът за стартиране/спиране на двигателя 
ще променя своето състояние в следния ред: 
OFF > ACC > ON > OFF или ACC
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Бутон за стартиране/спиране на двигателя
– За модели с автоматична трансмисия/предаване с двоен съединител

Положение Действие Бележки

OFF  
(изключено запалване)

5-12

Driving your vehicle

Engine Stop/Start button positions 
- Vehicle with manual transaxle

Button Position Action Notes

OFF To turn off the engine, stop the vehicle and
then press the Engine Start/Stop button.
The steering wheel locks to protect the vehi-
cle from theft. (if equipped)

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 clutch 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.
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Трябва да спрете двигателя, да натиснете 
бутона за стартиране/спиране на двигателя 
при лост за смяна на предавките, поставен в 
положение Р (паркиране). Когато натиснете 
бутона за стартиране/спиране на двигате-
ля, без лостът за смяна на предавките да е 
поставен в положение Р (паркиране), бутонът 
за стартиране/спиране на двигателя няма да 
премине в своето изключено състояние (OFF), 
а ще премине в състояние АСС (аксесоари).
Воланът се заключва, за да предотврати ве-
роятна кражба на автомобила.

Ако воланът не е заключен правилно, когато 
отворите вратата на шофьора ще се издаде 
предупреждаващ музикален сигнал.

АСС (аксесоари)
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Engine Stop/Start button positions 
- Vehicle with manual transaxle

Button Position Action Notes

OFF To turn off the engine, stop the vehicle and
then press the Engine Start/Stop button.
The steering wheel locks to protect the vehi-
cle from theft. (if equipped)

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 clutch 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.

TLe Eng 5.qxp  2015-05-26  ¿ ¨˜ 12:00  Page 12

Натиснете бутона за стартиране/спиране 
на двигателя, когато същият се намира в 
изключено състояние (OFF), без да натискате 
педала на спирачките. Воланът ще се отключи 
и ще можете да ползвате електрическите ак-
сесоари. Ако бутонът за стартиране/спиране 
на двигателя се намира в състоянието АСС в 
продължение на повече от един час, бутонът 
ще се изключи автоматично, за да не се допус-
не разреждане на акумулаторната батерия.

Ако воланът не се отключи правилно, бутонът 
за стартиране/спиране на двигателя няма да 
работи. В такъв случай натиснете бутона 
за стартиране/спиране на двигателя, като в 
същото време раздвижвате волана наляво и 
надясно, за да освободите механичното напре-
жение, което възпрепятства отключването 
на волана.
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– За модели с автоматична трансмисия/предаване с двоен съединител

Положение Действие Бележки

ON 
(включено захранване)
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Driving your vehicle

5

- Vehicle with manual transaxle

Button Position Action Notes

ON Press the Engine Start/Stop button while it
is in the ACC position without depressing
the clutch pedal.
The warning lights can be checked before
the engine is started.

Do not leave the Engine Start/Stop button in
the ON position when the engine is not run-
ning to prevent the battery from discharging.

START To start the engine, depress the clutch and
brake pedals and press the Engine Start/
Stop button with the shift lever in neutral.

If you press the Engine Start/Stop button
without depressing the clutch pedal, the
engine does not start and the Engine
Start/Stop button changes as follows:
OFF → ACC → ON → OFF or ACC
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Натиснете бутона за стартиране/спиране 
на двигателя, когато същият се намира в 
състояние АСС, без да натискате педала на 
спирачките. Предупредителните светлинни 
индикатори могат да се проверяват преди 
запалването на двигателя. 

Никога не оставяйте бутона за стартиране/
спиране на двигателя в състояние ON про-
дължително време. В противен случай акуму-
латорната батерия може да се разреди, тъй 
като двигателят не работи.

START
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5

- Vehicle with manual transaxle

Button Position Action Notes

ON Press the Engine Start/Stop button while it
is in the ACC position without depressing
the clutch pedal.
The warning lights can be checked before
the engine is started.

Do not leave the Engine Start/Stop button in
the ON position when the engine is not run-
ning to prevent the battery from discharging.

START To start the engine, depress the clutch and
brake pedals and press the Engine Start/
Stop button with the shift lever in neutral.

If you press the Engine Start/Stop button
without depressing the clutch pedal, the
engine does not start and the Engine
Start/Stop button changes as follows:
OFF → ACC → ON → OFF or ACC
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За да запалите двигателя, трябва да натисне-
те педала на спирачките и след това - бутона 
за стартиране/спиране на двигателя, при лост 
за смяна на предавките, поставен в положение 
Р (паркиране), или в положение N (неутрално). 
От гледна точка на безопасността винаги 
запалвайте двигателя, когато лостът за 
смяна на предавките е поставен в положение 
Р (паркиране). 

Ако натиснете бутона за стартиране/спиране 
на двигателя, без да сте натиснали педала 
на съединителя (за моделите с механична 
трансмисия) или без да сте натиснали педала 
на спирачките (за моделите с автоматична 
трансмисия), двигателят няма да запали, и 
бутонът за стартиране/спиране на двигателя 
ще променя своето състояние в следния ред: 
OFF > ACC > ON > OFF или ACC
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Запалване на двигателя

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Когато управлявате вашия авто-

мобил, винаги носете подходящи 
обувки. Неподходящите обувки 
(обувки с високи токчета, обувки 
за ски и други подобни), могат 
да попречат на възможностите 
ви да използвате педалите на 
спирачките и на газта, и педала 
на съединителя (ако е оборудвана 
такава функция). 

• Не стартирайте автомобила, 
натискайки педала на газта. Ав-
томобилът може да се задвижи 
напред и това да доведе до инци-
дент. 

• Изчакайте, докато двигателят 
влезе в нормални обороти.  Авто-
мобилът може рязко да се задви-
жи напред при освобождавене на 
спирачния педал, ако двигателят 
е влязъл във високи обороти. 

i  Информация
• Двигателят се пали при натискане на 

Start/Stop бутона, само когато интели-
гентният ключ е в автомобила. 

• Дори и ако интелегентният ключ е в 
автомобила, но е твърде далеч от водача, 
двигателят може и да не се запали. 

• Когато Start/Stop бутона е в позиция ACC 
или ON, ако има отворена врата, систе-
мата ще иска да разпознае смарт ключа.  
Ако той не е в автомобилът, индикаторът 
“
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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  
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“ ще светне и светлинно предупре-
дително съобщение, гласящо “ключът 
не е в автомобила“ ще бъде изписано на 
таблото и ако всички врати са заключени, 
системата ще възпроизведе звуков сигнал 
за около 5 сек. Дръжте интелигентният 
ключ в автомобила, когато Start/Stop 
бутона е в ACC позиция или двигателят 
на автомобила е запален. 

Запалване на бензинов двигател
За автомобил с механична трансмисия:
1. Носете със себе си интелигентния 

контактен ключ или го оставете 
вътре в купето на автомобила.

2. Проверете дали спирачката за пар-
кирането е задействана. 

3. Уверете се, че скоростният лост е 
в неутрална позиция.

4. Натиснете съединителя и педала на 
спирачката. 

5. Натиснете Start/Stop бутона.

За автомобил с автоматична тран-
смисия/предаване с двоен съединител:
1. Носете със себе си интелигентния 

контактен ключ или го оставете 
вътре в купето на автомобила.

2.  Проверете дали спирачката за пар-
кирането е задействана. 

3.  Уверете се, че скоростният лост е 
в позиция P (паркинг).

4.  Натиснете педала на спирачката.
5.  Натиснете Start/Stop бутона.
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i  Информация
• Не чакайте двигателят да загрее, докато 

автомобилът е в покой. Започнете да 
шофирате с умерена скорост (избягвайте 
рязко подаване и отпускане на педала на 
газта). Винаги стартирайте двигателя, 
без да натискате педала на газта и не го 
форсирайте, докато все още загрява.

Запалване на дизелов двигател
Запалването на дизеловия двигател, 
когато двигателят е студен, става 
след предварително подгряване преди 
запалването на двигателя, след което 
двигателят трябва да подгрее преди 
да потеглите.
Механична трансмисия
1. Носете със себе си интелигентния 

контактен ключ.
2. Проверете дали е задействана спи-

рачката за паркирането.
3. Уверете се, че скоростният лост е 

в положение N.
4. Натиснете докрай педала на съеди-

нителя и спирачката.
5. Натиснете бутона START/STOP. 
6. Продължавайте да натискате спи-

рачката, докато светлинният ин-
дикатор (
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Information 
• Do not wait for the engine to warm

up while the vehicle remains station-
ary. 
Start driving at moderate engine
speeds. (Steep accelerating and
decelerating should be avoided.)

• Always start the vehicle with your
foot on the brake pedal. Do not
depress the accelerator while start-
ing the vehicle. Do not race the
engine while warming it up.

Starting the diesel engine 
To start the diesel engine when the
engine is cold, it has to be pre-heat-
ed before starting the engine and
then have to be warmed up before
starting to drive.
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

pedal.
5. Press the Engine Start/Stop but-

ton.
6. Continue depressing the brake

pedal until the glow indicator light
( ) goes out.

7. When the glow indicator light ( )
goes out, the engine will start.

Vehicle with automatic 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 P

(Park).
4. Depress the brake pedal.
5. Press the Engine Start/Stop but-

ton.
6. Continue depressing the brake

pedal until the glow indicator light
( ) goes out.

7. When the glow indicator light ( )
goes out, the engine will start.

If the Engine Start/Stop button is
pressed while the engine is pre-
heating, the engine may start.

NOTICE

i
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) спре да свети.
7. Когато индикаторът (
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) изгасне, 
двигателят ще се стартира.

Автоматична трансмисия
1. Носете със себе си интелигентния 

контактен ключ.
2. Проверете дали е задействана спи-

рачката за паркирането.
3. Превключете трансмисията в поло-

жение Р.
4. Натиснете докрай педала на спирач-

ката.
5. Натиснете бутона START/STOP. 
6. Продължавайте да натискате спи-

рачката, докато светлинният ин-
дикатор (
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) изгасне, 
двигателят ще се стартира.

 ВНИМАНИЕ 
Ако натиснете бутона, докато двига-
телят загрява, може да се стартира 
(активира).
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Запалване и загасяне на двигателя, 
като се вземат предвид нуждите на 
междинния охладител (интеркулера) за 
турбокомпресора
1. Никога не форсирайте и не повиша-

вайте рязко оборотите на двига-
теля веднага след запалването му. 
Ако двигателят е студен, оставете 
го да работи на празен ход няколко 
секунди, за да се гарантира доста-
тъчно добро смазване на блока на 
турбокомпресора.

2. След като сте шофирали с високи 
обороти на двигателя или продъл-
жително време, изискващи тежко 
натоварване на двигателя, преди 
загасянето на двигателя го оста-
вете да поработи на празен ход 
около една минута. Това време за 
работа на празен ход ще позволи 
турбокомпресорът да се охлади 
преди загасянето на двигателя.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
Никога не загасяйте двигателя незабавно 
след като е работил при тежко натовар-
ване. В противен случай това може да 
предизвика тежка повреда на двигателя 
или на блока на турбокомпресора. 

 ЗАБЕЛЕЖКА 
За да предпазите автомобила от по-
вреда:
• Ако двигателят загасне по време на 

движение на автомобила, никога не 
опитвайте да преместите лоста 
за смяна на предавките в положение 
Р (паркиране). Ако автомобилното 
движение и пътните условия позво-
ляват това, можете да премести-
те лоста за смяна на предавките 
в положение N (неутрално), докато 
автомобилът все още се движи 
по инерция, и да завъртите прев-
ключвателя за запалването в поло-
жениео START (стартер), в опит да 
запалите двигателя отново. 

• Не теглете или бутайте автомо-
била в опит да го стартирате.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
За да предпазите автомобила от по-
вреда: 
Не натискайте и задържайте Start/
Stop бутона за повече от 10 сек., освен 
в случаите, когато предпазителят на 
стоп-светлините е изгорял.
Ако предпазителят е изгорял, не може-
те да запалите двигателя нормално. 
Подменете изгорелия предпазител с 
нов. В случай, че не можете да го подме-
ните, можете да запалите двигателя 
като натиснете и задържите Start/
Stop бутона, който е в положение ACC, 
за около 10 сек. С оглед на безопаст-
ността ви, винаги натискайте спирач-
ния педал или педала на съединителя, 
преди да стартирате двигателя. 
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5
Information 

If the smart key battery is weak or the
smart key does not work correctly,
you can start the engine by pressing
the Engine Start/Stop button with the
smart key in the direction of the pic-
ture above. 

i
OTLE055008
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i  Информация
Ако батерията на интелигентния ключ е 
слаба или самият ключ не работи правил-
но, можете да стартирате двигателя, като 
натиснете Start/Stop бутона със смарт ключа 
по посока на фигурата по-горе.
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Механичната трансмисия има 6 пре-
давки за движение напред. Трансмисия-
та е напълно синхронизирана за всички 
предавки за движение напред, така 
че превключването на по-висока или 
на по-ниска предавка се осъществява 
много лесно.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Преди да напуснете седалката за 
шофьора, винаги задействайте 
докрай спирачката за паркирането 
и загасяйте двигателя. След това 
проверявайте дали трансмисията е 
превключена на 1-ва предавка, когато 
автомобилът е паркиран на равно 
място или по наклон нагоре или прев-
ключена в положение R и превключва-
телят на позиция LOCK/OFF (заден 
ход) при автомобил спрял по наклон 
надолу. Ако тези предпазни мерки не 
бъдат спазени в посочения по-горе 
ред, може да се получи неочаквано и 
внезапно самоволно задвижване на 
автомобила.

Преди да превключите трансмисията 
в положение (R) заден ход, трябва да 
сте сигурни, че автомобилът е напъл-
но спрял, след което да превключите 
на неутрална позиция и след това на 
задна R.
Когато сте напълно спрели и е трудно 
да се смени в 1-ва предавка или на R 
(задна):
1. Поставете скоростния лост в не-

утрално положение и освободете 
педала на съединителя.

2. Натиснете педала на съединителя 
и след това превключете на първа 
или R (задна) предавка.

i  Информация
При студено време смяната на предавките 
може да бъде затруднена, докато системата 
загрее.

МЕХАНИЧНА ТРАНСМИСИЯ (АКО Е ОБОРУДВАНА)

Лостът за смяна на предавките може да 
се превключва без да издърпвате пръстена 
(1) нагоре.
Когато премествате лоста за смяна на 
предавките в посочените случаи, пръсте-
нът (1) трябва да се издърпва нагоре.
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Начин на работа със съединителя
Педалът на съединителя трябва да се 
натиска докрай:
- При запалване на двигателя.
 Двигателят няма да се стартира, 

ако не сте натиснали съединителя.
-  При смяна на скоростите.

Освобождавайте педала постепенно. 
По време на шофиране педалът на 
съединителя трябва винаги да бъде 
напълно освободен.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
За да предотвратите износване на 
педала на съединителя.
Никога не оставяйте крака си опрян на 
педала на съединителя, докато авто-
мобилът се движи.
Не дръжте автомобила със съеди-
нителя по наклон, докато чакате на 
светофара и т.н.
• Винаги натискайте педала на съеди-

нителя докрай, за да предотврати-
те появата на шум или щети.

• Не тръгвайте от 2-ра (втора) пре-
давка, освен когато тръгвате по 
хлъзгав път. 

Превключване на по-ниска предавка
Когато трябва да намалите скорост-
та при интензивно автомобилно 
движение, или когато се движите по 
стръмни наклони нагоре, трябва да 
превключвате на по-ниска предавка 
преди още двигателят да започне да 
се „задъхва”. Превключването на по-
ниска предавка намалява опасността 
от прекъсване в работата на двига-
теля и дава по-големи възможности за 
ускоряване, когато ще се нуждаете от 
последващо увеличаване на скоростта 
на автомобила.
Когато автомобилът се спуска по 
стръмен наклон, превключването на 
по-ниска предавка помага да се поддър-
жа безопасна скорост и води до удължа-
ване живота на спирачките.
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 ВНИМАНИЕ 
За да предпазите съединителя и тран-
смисията от повреда
• Когато превключвате надолу от 

5-та предавка на 4-та предавка, 
трябва да внимавате особено мно-
го да не натиснете неволно лоста 
за смяна на предавките настрани 
вляво по начин, по който тран-
смисията ще се включи на втора 
предавка. При такова драстично, 
рязко сменяне на предавките надо-
лу, оборотите на двигателя могат 
да се увеличат до точката, при 
която оборотомерът ще навлезе в 
червената зона. Такова прекомерно 
форсиране на двигателя може да 
предизвика повреда на двигателя.

• Никога не превключвайте надолу 
предавките на повече от две пре-
давки, и не превключвайте на по-
ниска предавка, когато двигателят 
работи на високи обороти (5 000 
об/мин или по-високи). В противен 
случай такова превключване на 
по-долна предавка може да доведе 
до повреда на двигателя.

 Практични съвети за добро 
шофиране
• Никога не шофирайте автомобила 

изключен от предавка, и не карайте 
по наклони надолу „по инерция”. 
Това е изключително опасно. Винаги 
оставяйте автомобила включен на 
предавка.

• Никога не оставяйте крака си по-
стоянно поставен върху педала на 
спирачките. Това може да доведе 
до прегряване и повреда в тяхната 
работа. 

• Когато шофирате по дълги наклони 
надолу, намалявайте скоростта и 
превключвайте на по-ниска предав-
ка. 

Винаги намалявайте скоростта преди 
да превключите на по-ниска предав-
ка. Това ще спомогне да избегнете 
форсирането на двигателя, което 
би могло да го повреди.

• Винаги намалявайте скоростта ко-
гато пътувате при бурни ветрове 
с рязко сменяща се посока. Това ще 
ви позволи да имате много по-добър 
контрол върху управлението на ва-
шия автомобил. 

• Винаги проверявайте дали авто-
мобилът е напълно спрял, преди да 
направите опит да превключите 
трансмисията на заден ход. 

• Когато шофирате по пътища с 
хлъзгава повърхност, упражнявай-
те изключително голямо внимание. 
Внимавайте особено много когато 
спирате, ускорявате или сменяте 
предавките. Когато се движите по 
хлъзгава повърхност, рязката про-
мяна на скоростта на автомобила 
може да доведе до загуба на сцепле-
ние на колелата на автомобила, при 
което може да загубите контрол 
върху управлението на автомобила.

 ВНИМАНИЕ
Не натискайте рязко спирачките (не 
сменяйте предавките от по-висока 
към по-ниска), когато шофирате по 
заледени пътища, това може да до-
веде до неочакван инцидент.
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 ВНИМАНИЕ
За да намалите риска от сериозни 

инциденти или смърт: 

• Винаги закопчавайте предпазните 
колани! В случай на сблъсък пъту-
ващите без поставен предпазен 
колан е много по-вероятно да бъ-
дат тежко наранени или убити, 
отколкото пътуващите, които 
са поставили правилно своите 
предпазни колани.

• Избягвайте високите скорости 
при завиването или при смяната 
на посоката на движение.

• Никога не извършвайте резки 
маневри с волана, например рязка 
смяна на лентата на движение или 
резки, остри завои.

• Рискът от преобръщане на ав-
томобила се увеличава много 
силно, ако загубите контрол върху 
управлението на автомобила при 
високи скорости.

(Продължение)

 ВНИМАНИЕ
(Продължение)
• В случай, когато две или повече 

колела излязат от платното на 
пътя на банкета и шофьорът 
навие рязко волана, за да се върне 
отново на пътя, може да се получи 
загуба на контрол върху управле-
нието на автомобила.

• В случай, че автомобилът ви 
напусне платното на пътя, не 
правете резки движения с волана. 
Вместо това, намалете скорост-
та преди да се върнете обратно 
на платното на пътя.

• HYUNDAI ви съветва никога да 
не превишавате максималните 
скорости, сигнализирани с пътни 
знаци.
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Начин на работа на автоматичната 
трансмисия

Автоматичната трансмисия има 
шест скорости за движение напред и 
една за заден ход. Отделните скорости 
се избират автоматично, от положе-
ние D на лоста за смяна на предавките.

АВТОМАТИЧНА ТРАНСМИСИЯ (АКО Е ОБОРУДВАН ТАКЪВ ТИП ТРАНСМИСИЯ)

Ако автомобилът ви е оборудван със система за заключване на предавките, при смяна на пре-
давките трябва да натискате педала на спирачките.

Натискайте бутона за смяна на предавките, когато сменяте скоростите.

Лостът за смяна на предавките може да се превключва свободно.

Спортен режим
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 ВНИМАНИЕ
За да намалите риска от сериозни 
наранявания или смърт:
• Преди да превключите трансмиси-

ята на автомобила в положение D 
(движение) или в положение R (заден 
ход), винаги проверявайте зоната 
около автомобила за отсъствие-
то на хора, особено малки деца.

• Преди да напуснете шофьорската 
седалка, винаги проверявайте дали 
лостът за смяна на предавките е 
превключен в положение Р (парки-
ране); след това задействайте до-
край спирачките за паркирането 
и накрая загасете двигателя. Ако 
тези предпазни мерки не бъдат 
изпълнени в посочения по-горе 
ред, може да се получи неочаквано 
и внезапно самоволно задвижване 
на автомобила.

• Не натискайте спирачките рязко 
(превключване от по-висока към 
по-ниска предавка), когато шофи-
рате по хлъзгави или заледени пъ-
тища. Превозното средство може 
да се подхлъзне, което ще доведе 
до сериозен инцидент.

Индикатор на предавките
Индикаторът на таблото с инстру-
менти показва на коя позиция е ско-
ростният лост, когато двигателят 
е в положение (ON) включен. 

Паркиране (Р)
Винаги спирайте напълно преди преми-
наване в позиция P (паркинг).
За да се премине от P (паркинг) на друга 
предавка, трябва да натиснете педала 
на спирачката и да се уверите, че кра-
кът ви не е на педала на газта. 
Ако сте направили всичко по-горе и все 
още не може да се преместите лоста 
от P (Park), отнесете се към“ Shift -Lock 
Release „ в тази глава. 
Лостът за смяна трябва да е в пози-
ция P (паркинг) преди да изключите 
двигателя. 

 ВНИМАНИЕ
• Превключването на трансмиси-

ята в положение Р (паркиране), 
докато автомобилът е в движе-
ние, ще доведе до блокиране на 
задвижващите колела, което на 
свой ред може да предизвика загу-
ба на контрол върху управлението 
на автомобила.

• След като сте спрели автомобила, 
винаги се уверявайте, че лостът 
е на позиция Р (паркинг), вдигнете 
ръчната и спрете двигателя.

• Никога не използвайте положение 
Р (паркиране) вместо задейства-
нето на спирачката за паркиране-
то. 
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Положение R (заден ход)
Използвайте това положение за зад-
вижване на автомобила назад.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
Винаги привеждайте автомобила в 
напълно спряло положение, преди да 
превключите в или извън положение 
R (заден ход); в противен случай, ако 
превключите в положение R (заден ход), 
докато автомобилът още се движи, 
може да повредите трансмисията.

Положение N (неутрално)
Колелата и трансмисията не са зацепе-
ни. Автомобилът може да се задвижи 
свободно даже при най-малък наклон, 
освен ако не са задействани спирач-
ката за паркирането или работните 
спирачки (чрез педала на спирачките).
Превключете скоростният лост на 
позиция N (неутрална), ако трябва да 
рестартирате изгаснал двигател или 
ако е необходимо да спрете, а двите-
лят е включен. 
Превключете скоростният лост на 
позиция P (паркинг) ако трябва да из-
лезете от автомобила.
Винаги натискайте спирачния педал, 
когато от N превключвате на друга 
предавка. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги натискайте докрай педала на 
спирачките, преди и по време на прев-
ключване на лоста за смяна на пре-
давките от положение Р (паркиране) 
в друго положение, за да избегнете 
неочаквано задвижване на автомо-
била, което би могло да нарани хора 
в или около автомобила.

Положение D (управление)
Това е нормалното положение за шофи-
ране в посока напред. Трансмисията ще 
сменя автоматично предавките в една 
6-степенна последователност, осигу-
рявайки най-нисък разход на гориво и 
оптимална мощност.
За получаване на допълнителна мощ-
ност от двигателя, когато задмина-
вате друг автомобил или изкачвате 
стръмни наклони, трябва да натисне-
те педала на газта докрай, при което 
автоматичната трансмисия ще се 
превключи автоматично на следваща-
та по-ниска предавка.
Бутонът DRIVE MODE, разположен на 
конзолата на скоростния лост, позво-
лява на водача да преминава от режим 
NORMAL в SPORT или ECO режим (ако 
тези функции са оборудвани).
За повече информация се отнесете 
към „Режим на управление на авто-
мобила: Drive Mode Integrated Control 
System“ в този раздел.
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5
Sports mode 
Whether the vehicle is stationary or
in motion, sports mode is selected by
pushing the shift lever from the D
(Drive) position into the manual gate.
To return to D (Drive) range opera-
tion, push the shift lever back into the
main gate.

In Sports Mode, moving the shift
lever backwards and forwards will
allow you to select the desired range
of gears for the current driving condi-
tions.
+ (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 auto-
matically selected.

• When the engine rpm approaches
the red zone the transaxle will
upshift automatically.

(Continued)

(Continued)
• If the driver presses the lever to 

+ (Up) or - (Down) position, the
transaxle may not make the request-
ed 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.

• When driving on a slippery road,
push the shift lever forward into the
+ (Up) position. This causes the
transaxle to shift into the 2nd gear
which is better for smooth driving
on a slippery road. Push the shift
lever to the - (Down) side to shift
back to the 1st gear.

iOTL055007
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- (DOWN)

TLe Eng 5.qxp  2015-05-26  ¿ ¨˜ 12:00  Page 27

Спортен режим
Спортният режим се избира чрез 
избутване на лоста за смяна на пре-
давките от положение D (движение) в 
плочката за ръчна смяна на предавки-
те – независимо дали автомобилът е 
спрял или е в движение. За да се вър-
нете обратно в обхвата на работа 
D (движение), трябва да натиснете 
лоста за смяна на предавките обратно 
в главната плочка.

При спортния режим на работа, пре-
местването на лоста за смяна на 
предавките назад и напред ще ви поз-
волява да извършвате бърза смяна на 
предавките.
UP (нагоре) (+): Натиснете лоста на-
пред еднократно, за да превключите 
една предавка нагоре.
DOWN (надолу) (–): Еднократното 
издърпване на лоста назад води до 
превключване на една предавка надолу.

i  Информация
При спортния режим на работа могат да се 
избират само шест скорости (предавки) за 
движение напред. За движение на заден ход 
или за паркиране на автомобила трябва да 
превключвате лоста за смяна на предавките 
в положението R (заден ход) или в положе-
нието Р (паркиране) - както е необходимо.
• При спортния режим на работа, при на-

маляване скоростта на автомобила прев-
ключването на предавките към по-ниска 
предавка става автоматично. Когато авто-
мобилът спре се извършва автоматично 
избиране на първа предавка.

• При спортния режим на работа, кога-
то оборотите на двигателя наближат 
червената зона, моментите на смяна на 

предавките се променят автоматично за 
автоматично превключване на по-висока 
предавка.

• За да се поддържат необходимите нива 
на качество на работа на автомобила и 
на безопасността, системата може да не 
изпълнява някои смени на предавките, 
когато действате с лоста за смяна на пре-
давките.

• Ако водачът желае да премине на по-ниска 
или по-висока предавка, трансмисията 
може да не му позволи, ако предавката, 
на която той желае да премине, е извън 
допустимите оборотите на двигателя. 
Водачът следва да превключва на по-ви-
сока предавка в съответствие с пътните 
условия, като внимава при форсирането 
на двигателя (оборотите на двигателя 
следва да бъдат под червената зона).

• Когато шофирате по път с хлъзгава по-
върхност, трябва да натиснете лоста за 
смяна на предавките напред в положе-
нието + (нагоре).

Това кара трансмисията да се превключи на 
втора предавка, която е по-добра за плавно 
шофиране по пътища с хлъзгава повърхност. 
За да превключите обратно на първа предав-
ка, трябва да издърпате лоста за смяна на 
предавките към страната – (надолу).
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Система за заключване на 
предавките (ако е оборудвана такава 
функция) Shift-lock system
За осигуряване на вашата безопас-
ност, автоматичната трансмисия 
притежава система за заключване на 
предавките, която не допуска прев-
ключване на трансмисията от поло-
жението Р (паркиране) или от положе-
нието N (неутрално) в положението 
R (заден ход), освен когато се натисне 
педала на спирачките.
Превключването на трансмисията 
от положението Р (паркиране) или от 
положението N (неутрално) в положе-
нието R (заден ход):
1. Натиснете и задръжте натиснат 

педала на спирачките.
2. Стартирайте двигателя или завър-

тете превключвателя за запалване-
то във включеното положение (ON).

3. Преместете лоста за смяна на пре-
давките.
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Shift-lock system 
For your safety, the automatic
transaxle has a shift-lock system
which prevents shifting the transaxle
from P (Park) into R (Reverse)
unless the brake pedal is depressed.
To shift the transaxle from P (Park)
into R (Reverse):
1. Depress and hold the brake pedal.
2. Start the engine 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:

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 engine.

If you need to use the shift-lock
release, we recommend that the sys-
tem be inspected by an authorized
HYUNDAI dealer immediately.

OTLE055002
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Система за преодоляване  
на заключването на предавките  
Shift-lock release
Ако лостът за смяна на предавките не 
може да се превключи от положение Р 
(паркиране) или от положението N (не-
утрално) в положението R (заден ход) 
при натиснат педал на спирачките, 
продължавайте да натискате педала 
на спирачките, след това направете 
следното:
1. Поставете превключвателя в пози-

ция LOCK/OFF.
2. Вдигнете ръчната спирачка.

3. Внимателно свалете капачето (1) 
покриващо отвора за достъп до 
преодоляването на заключването 
на предавките.

4. Пъхнете накрайника на отвертка 
(или ключ) в отвора за достъп и на-
тиснете отвертката (или ключа) 
надолу.

5. Преместете лоста за смяна на пре-
давките.

6. Извадете накрайника на отвертка-
та от отвора за достъп и сложете 
капачето.

7.  Натиснете спирачния педал и отно-
во запалете двигателя. 

Ако ви се наложи да използвате систе-
мата за преодоляване на заключването 
на предавките, ви препоръчваме сис-
темата незабавно да бъде прегледа-
на от оторизиран дилър на марката 
HYUNDAI. 
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Система за блокиране на контактния 
ключ (ако е оборудвана такава 
функция) / Ignition key interlock system
Контактният ключ не може да се изва-
ди от гнездото, освен когато лостът 
за смяна на предавките се намира в 
положение Р (паркиране).

Паркиране
Винаги спирайте напълно и продължа-
вайте да натискате спирачния педал.
Преместете скоростния лост в поло-
жение P (паркинг)
Вдигнете ръчната спирачка и поставе-
те превключвателя за запалването в 
положение LOCK/OFF. Вземете ключа с 
вас, когато излизате от автомобила.

Практични съвети за добро 
шофиране
• Когато сте натиснали педала на газ-

та, никога не се опитвайте да прев-
ключвате лоста за смяна на предав-
ките от положение Р (паркиране) или 
от положение N (неутрално) в което 
и да било друго положение.

• Никога не превключвайте лоста за 
смяна на предавките в положение Р 
(паркиране), когато автомобилът е 
в движение.

• Винаги спирайте автомобила напъл-
но, преди да се опитате да превклю-
чите трансмисията в положение R 
(заден ход) или в положение D (дви-
жение).

• Не превключвайте скоростния лост 
в позиция N (неутрална) докато 
шофирате. Това може да бъде при-
чина за инцидент поради загуба на 
спирачните функции и последваща 
повреда в трансмисията. 

Никога не оставяйте крака си опрян 
на педала на спирачките. В проти-
вен случай това може да доведе до 
прегряване на спирачките и до тях-
ното неправилно функциониране. 

• Когато шофирате в режим СПОРТ, 
намалете скоростта преди да пре-
минете на по-ниска предавка. В 
противен случай трансмисията 
може да не премине на по-ниската 
предавка, ако оборотите на двига-
теля надвишават допустимите за 
предавката граници. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
По време на престой в превозното 
средство при работещ двигател, 
внимавайте да не натиснете про-
дължително педала на газта.
Двигателят или изпускателната 
система могат да прегреят и да 
предизвикат пожар.
Отработените газове и изпускател-
на система са нагорещени.
Стойте далеч от компонентите на 
изпускателната системата.
Не спирайте или паркирайте вър-
ху запалими материали, като суха 
трева, хартия или листа, тъй като 
могат да се запалят и да причинят 
пожар.
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• Винаги използвайте спирачката за 
паркирането.

• Никога не разчитайте само на 
поставянето на трансмисията в 
положение Р (паркиране), за да не до-
пуснете автомобила да се задвижи 
самоволно.

• Упражнявайте изключително голя-
мо внимание, когато шофирате по 
път с хлъзгава повърхност.

• Внимавайте особено много когато 
спирате, ускорявате или сменяте 
предавките. Когато се движите по 
път с хлъзгава повърхност, рязката 
промяна на скоростта на автомо-
била може да доведе до загуба на 
сцепление на задвижващите колела с 
пътя, при което автомобилът може 
да излезе извън контрол.

• Оптимално качество на работата 
на автомобила и по-нисък разход на 
гориво се постигат чрез плавно на-
тискане и освобождаване на педала 
на газта.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Винаги закопчавайте предпазните 

колани!

• В случай на сблъсък пътуващите 
без поставен предпазен колан е 
много по-вероятно да бъдат теж-
ко наранени или убити, отколкото 
пътуващите, които са поставили 
правилно своите предпазни колани.

• Избягвайте високите скорости 
при завиването или при смяната 
на посоката на движение.

• Никога не извършвайте резки 
маневри с волана, например рязка 
смяна на лентата на движение или 
резки, остри завои.

• Рискът от преобръщане на ав-
томобила се увеличава много 
силно, ако загубите контрол върху 
управлението на автомобила при 
високи скорости.

• В случай, когато две или повече 
колела излязат от платното на 
пътя на банкета и шофьорът 
навие рязко волана, за да се върне 
отново на пътя, може да се получи 
загуба на контрол върху управле-
нието на автомобила.

• В случай, че автомобилът ви 
напусне платното на пътя, не 
правете резки движения с волана. 
Вместо това, намалете скорост-
та преди да се върнете обратно 
на платното на пътя.

• HUINDAY ви препоръчва никога да 
не превишавате максималните 
скорости, сигнализирани с пътни 
знаци.

i  Информация
Kickdown механизъм
Използвайте този менахизъм за максимално 
ускорение. 
Натиснете педала на газта докрай. Автома-
тичната трансмисия ще премине на по-ниска 
предавка спрямо оборотите на двигателя.
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Предаване с двоен съединител
Този тип трансмисия има 7 скорости 
и една задна.
Отделните скорости се избират авто-
матично в положение D (управление).

Ако автомобилът ви е оборудван със система за заключване на предавките, при смяна на 
предавките трябва да натискате педала на спирачките.

Натискайте бутона за смяна на предавките, когато сменяте скоростите.

Лостът за смяна на предавките може да се превключва свободно.

Спортен режим

ПРЕДАВАНЕ С ДВОЕН СЪЕДИНИТЕЛ
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Преди да превключите трансми-

сията на автомобила в положение 
D (движение) или в положение R 
(заден ход), винаги проверявайте 
зоната около автомобила за от-
съствието на хора, особено малки 
деца.

• Преди да напуснете шофьорската 
седалка, винаги проверявайте дали 
лостът за смяна на предавките е 
превключен в положение Р (парки-
ране); след това задействайте до-
край спирачките за паркирането 
и накрая загасете двигателя. Ако 
тези предпазни мерки не бъдат 
изпълнени в посочения по-горе 
ред, може да се получи неочаквано 
и внезапно самоволно задвижване 
на автомобила.

(Продължение)

(Продължение)

• Не натискайте рязко спирачката 
(превключване от висока на ниска 
предавка) по заледени и хлъзгави 
пътища. Превозното средство 
може да се подхлъзне, което ще 
доведе до сериозен инцидент.

• Предаването с двоен съедини-
тел създава усещането за ръчна 
трансмисията, предоставявайки 
удобството на автоматичната. За 
разлика от автоматичната тран-
смисия, при този тип предаване 
превключването на предавките се 
усеща (и дори чува) 

 - Мислете за този тип предаване 
като за автоматично сменяща се 
ръчна скоростна кутия.

 – Когато скоростният лост е в по-
ложение „DRIVE“ бихте могли да се 
насладите на изцяло автоматично 
превключване на предавките, по-
добно на конвенционалната авто-
матична трансмисия.

• Предаването с двоен съединител 
се характеризира с два „сухи“ съ-
единителя, които се различават 
от класическата автоматичната 
трансмисия с преобразувател на 
въртящия момент и осигуряват 
много по-добро ускорение по време 
на шофиране. Въпреки това по-
теглянето се осъществява по-бав-
но в сравнение с класическата авто-
матична трансмисия.

• Сухият съединител предава въртя-
щият момент и създава реално усе-
щане за шофиране, по-различно от 
това с класическата автоматична 
трансмисия с преобразувател на 
въртящия момент. Тази разлика се 
забелязва най-вече при потегляне 
или при ниска скорост.

• При рязко ускорение с ниска скорост, 
двигателят работи на високи обо-
роти според състоянието на пре-
возното средство.

• За плавно потегляне по наклон, на-
тискайте плавно педала на газта, 
съобразявайки се с пътните усло-
вия.
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• Ако освободите педала на газта при 
ниска скорост, ще усетите рязко 
спиране на двигателя, близко до 
това при ръчна трансмисия.

• Когато шофирате по наклон надолу, 
можете да използвате Sports режи-
ма при превключване на по-ниска 
предавка, за да контролирате ско-
ростта без да използване прекомер-
но спирачния педал. 

• Когато стартирате или спирате 
двигателя може да чуете щракане, 
тъй като системата преминава 
през самостоятелен контролен 
режим. Това е нормален звук за тип 
предаване.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
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• When driving downhill, you may
use Sports Mode to downshift to a
lower gear in order to control your
speed without using the brake
pedal excessively.

• When you turn the engine 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
will appear on the LCD display
and you may feel a vibration.

(Continued)

(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)

NOTICE

� Type A � Type B
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• За да задържите автомобила по 
наклон, използвайте спирачния 
педал или ръчната спирачка. Ако, 
за да задържите автомобила по 
наклон използвате педала за газта, 
съединителят и трансмисията ще 
прегреят и ще се повредят.

В същото време на LCD дисплея ще се 
появи предупредително съобщение, 
и може да почувствате вибрация.

(Продължение)

(Продължение)

• Ако съединителят прегрее поради 
прекомерна употреба с цел задър-
жане на автомобила по наклон, ще 
усетите силни вибрации, а на прибор-
ното табло ще се появи мигащ пре-
дупредителен сигнал. Когато това 
се случи, съединителят ще бъде 
неактивен, докато не се охлади до 
нормална температура. Ако попад-
нете в подобна ситуация, отбийте 
на безопасно място, превключете на 
позиция P (паркиране) и натиснете 
спирачния педал за няколко минути.

• Ако предупредителният светлинен 
индикатор на LCD дисплея все още 
е активен, трябва да натиснете 
спирачния педал.

• Ако не обърнете внимание на преду-
прежденията, трансмисията ще се 
повреди.

• Ако предупредителният светлинен 
индикатор на LCD дисплея продъл-
жава да мига, лисва текст.

С оглед на безопасността ви, ви пре-
поръчваме да се обърнете към ото-
ризиран дилър на марката HYUNDAI за 
проверка на системата.
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(Продължение)
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(Continued)

• Under certain conditions such
as repeated launch on steep
grades, the clutch in the trans-
mission could overheat. When
the clutch is overheated, the
safe protection mode engages.

(Continued)

(Continued)
If the safe protection mode
engages, the gear position indi-
cator on the cluster blinks with a
chime sound. At this time, a
warning message 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.

• Gear shifts may be more notice-
able than a conventional auto-
matic transaxle. This is a normal
characteristic of this type of
dual clutch transmission.

(Continued)

(Continued)
• During the first 1,500 km (1,000

miles), you may feel that the
vehicle may not be smooth
when accelerating at low speed.
During this break-in period, the
shift quality and performance of
your new vehicle is continuous-
ly optimized.

• Always come to a complete stop
before shifting into D (Drive) or
R (Reverse).

• Do not put the shift lever in N
(Neutral) while driving.

� Type A � Type B

� Type A � Type B
OTLE055022/OTLE055023

OTLE055026/OTLE055027
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• При определени условия, като не-
колкократно тръгване по стръ-
мен наклон, съединителят може 
да прегрее. Когато съединителят 
прегрее, системата автоматично 
преминава в режим на сигурна за-
щита (safe protection mode).

(Продължение)

(Продължение)

• Ако режимът на сигурна защита се 
активира, индикаторът за позици-
ята на предавките ще започне да 
мига и възпроизвежда силен звук. 
В това време на LCD дисплея ще се 
появи предупредително съобщение 
и управлението може да бъде за-
труднено.

• Ако пренебрегнете това предупреж-
дение, състоянието на трансмиси-
ята може да се влоши.

• За да се върнете към нормалното 
състояние на шофиране, спрете 
автомобила и натиснете спирачния 
педал за няколко минути преди да 
потеглите отново.

• Смяната на предавките може да 
бъде по-осезаема в сравнение с тази 
на конвенционалната автоматична 
трансмисия. Това е нормално за 
този вид трансмисия – предаване с 
двоен съединител.

(Продължение)

(Продължение)

• По време на първите 1500 км (1000 
мили) може да имате усещането, че 
превозното средство не ускорява 
гладко при ниска скорост. През този 
период вашият автомобил непре-
къснато се оптимизирана.

• Винаги спирайте напълно, преди да 
преминете на D (управление) или R 
(задна) предавка.

• Не поставяйте скоростния лост 
в позиция N (неутрална), докато 
шофирате.
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Предавки

Положение Р (паркинг)
Винаги спирайте напълно преди преми-
наване в позиция P (паркинг).
За да се премине от P (паркинг) на друга 
предавка, трябва да натиснете педала 
на спирачката и да се уверите, че кра-
кът ви не е на педала на газта. 
Ако сте изпълнили всички стъпки и все 
още не може да се преместите лоста 
от позиция P (паркинг), отнесете се 
към „Shift -Lock Release“ Система за 
преодоляване на заключването на пре-
давките в тази глава.
Лостът за смяна на предавките тряб-
ва да е в позиция P (паркинг) преди да 
изключите двигателя. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Превключването на трансмиси-

ята в положение Р (паркиране), 
докато автомобилът е в движе-
ние, може да предизвика загуба на 
контрол върху управлението на 
автомобила.

• След като сте спрели автомобила, 
винаги се уверявайте, че лоста е 
на позиция Р (паркинг), вдигнете 
ръчната спирачка и изгасете дви-
гателя.

• Никога не използвайте положение 
Р (паркинг) вместо спирачката за 
паркиране. 

Положение R (заден ход)
Използвайте това положение за зад-
вижване на автомобила назад.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
Винаги привеждайте автомобила в 
напълно спряло положение, преди да 
превключите в или извън положение 
R (заден ход); в противен случай, ако 
превключите в положение R (заден ход), 
докато автомобилът още се движи, 
може да повредите трансмисията.

Положение N (неутрално)
Колелата и трансмисията не са заце-
пени.
Превключете скоростния лост на 
позиция N (неутрална) ако трябва да 
запалите изгаснал двигател или ако е 
необходимо да спрете, а двителят е 
включен. Превключете скоростният 
лост на позиция P (паркинг), ако трябва 
да излезете от автомобила. 
Винаги натискайте спирачния педал, 
когато от N превключвате на друга 
предавка. 
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Положение D (управление)
Това е нормалното положение за шофи-
ране в посока напред. Трансмисията ще 
сменя автоматично предавките в една 
7-степенна последователност, осигу-
рявайки най-нисък разход на гориво и 
оптимална мощност.
За получаване на допълнителна мощ-
ност от двигателя, когато задмина-
вате друг автомобил или изкачвате 
стръмни наклони, трябва да натисне-
те педала на газта докрай, при което 
автоматичната трансмисия ще се 
превключи автоматично на следваща-
та по-ниска предавка.
Бутонът DRIVE MODE, разположен 
на конзолата на скоростния лост, 
позволява на водача да преминава от 
NORMAL режим в SPORT или ECO режим 
(ако тези функции са оборудвани).
За повече информация се отнесете 
към „Избор на режим на управление: 
Drive Mode Integrated Control System“ в 
този раздел.
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D (Drive) 
This is the normal driving position.
The transmission will automatically
shift through a 7-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).
The DRIVE MODE switch, located on
the shift lever console, allows the driv-
er to switch from NORMAL mode to
SPORT or ECO mode. (if equipped)

For more information, refer to
"Drive Mode Integrated Control
System" later in this chapter.

Sports mode
Whether the vehicle is stationary or
in motion, sports mode is selected by
pushing the shift lever from the D
(Drive) position into the manual gate.
To return to D (Drive) range opera-
tion, push the shift lever back into the
main gate.

In sports 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 seven 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 auto-
matically 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)

i
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Спортен режим
Спортният режим се избира чрез 
избутване на лоста за смяна на пре-
давките от положение D (движение) в 
плочката за ръчна смяна на предавки-
те – независимо дали автомобилът е 
спрял или е в движение. За да се вър-
нете обратно в обхвата на работа 
D (движение), трябва да натиснете 
лоста за смяна на предавките обратно 
в главната плочка.
При спортния режим на работа, пре-
местването на лоста за смяна на 
предавките назад и напред ще ви поз-
волява да извършвате бърза смяна на 
предавките.

UP (нагоре) (+): Натиснете лоста на-
пред еднократно, за да превключите 
една предавка нагоре.

DOWN (надолу) (–): Еднократното 
издърпване на лоста назад води 
до превключване на една предавка 
надолу.

i  Информация
• При спортния режим на работа могат да 

се избират само 7 скорости (предавки) за 
движение напред. За движение на заден ход 
или за паркиране на автомобила трябва да 
превключвате лоста за смяна на предавки-
те в положение R (заден ход) или в положе-
ние Р (паркинг) - както е необходимо.

• При спортния режим на работа, при на-
маляване скоростта на автомобила прев-
ключването на предавките към по-ниска 
предавка става автоматично. Когато авто-
мобилът спре, се извършва автоматично 
избиране на първа предавка.

• При спортния режим на работа, когато обо-
ротите на двигателя наближат червената 
зона, моментите на смяна на предавките 
се променят автоматично за автоматично 
превключване на по-висока предавка.
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• За да се поддържат необходимите нива на 
качество на работа на автомобила и на 
безопасността, системата може да не изпъл-
нява някои смени на предавките, когато 
действате с лоста за смяна на предавките.

• Ако водачът желае да премине на по-ниска 
или по-висока предавка, трансмисията 
може да не му позволи, ако предавката, на 
която той желае да премине, е извън допус-
тимите оборотите на двигателя. Водачът 
следва да превключва на по-висока предав-
ка в съответствие с пътните условия, като 
внимава при форсирането на двигателя 
(оборотите на двигателя следва да бъдат 
под червената зона).

• Когато шофирате по път с хлъзгава по-
върхност, трябва да натиснете лоста за 
смяна на предавките напред в положение-
то + (нагоре). Това кара трансмисията да 
се превключи на втора предавка, която е 
по-добра за плавно шофиране по пътища 
с хлъзгава повърхност.

• За да превключите обратно на първа пре-
давка, трябва да издърпате лоста за смяна 
на предавките към страната – (надолу).

Система за заключване на предавките 
(ако е оборудвана такава функция) / Shift 
lock system
За осигуряване на вашата безопасност, 
автоматичната трансмисия притежава 
система за заключване на предавките, 
която не допуска превключване на тран-
смисията от положение Р (паркиране) или 
от положение N (неутрално) в положение R 
(заден ход), освен когато се натисне педала 
на спирачките.
Превключване на трансмисията от поло-
жение Р (паркиране) или от положение N 
(неутрално) в положение R (заден ход):
1. Натиснете и задръжте натиснат педа-

ла на спирачките.
2. Запалете двигателя или завъртете 

превключвателя за запалването във 
включеното положение (ON).

3. Преместете лоста за смяна на предав-
ките.

Система за преодоляване на 
заключването на предавките  
Shift-lock release
Ако лостът за смяна на предавките не може 
да се превключи от положение Р (паркиране) 
или от положение N (неутрално) в положе-
ние R (заден ход) при натиснат педал на 
спирачките, продължавайте да натискате 
педала на спирачките, след това направете 
следното:
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(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.

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 engine 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:

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 engine.

OTLE055002
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1. Поставете превключвателя в позиция 
LOCK/OFF.

2. Вдигнете ръчната спирачка.
3. Внимателно свалете капачето (1) покри-

ващо отвора за достъп до преодолява-
нето на заключването на предавките.

4. Пъхнете накрайника на отвертка (или 
ключ) в отвора за достъп и натиснете 
отвертката (или ключа) надолу.

5. Преместете лоста за смяна на предав-
ките.

6. Извадете накрайника на отвертката от 
отвора за достъп и сложете капачето.

7. Натиснете спирачния педал и отново 
запалете двигателя. 
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Ако ви се наложи да използвате систе-
мата за преодоляване на заключването 
на предавките, ви препоръчваме сис-
темата незабавно да бъде прегледа-
на от оторизиран дилър на марката 
HYUNDAI. 

Система за блокиране на контактния 
ключ Ignition key interlock system (ако е 
оборудвана такава функция)
Контактният ключ не може да се изва-
ди от гнездото, освен когато лостът 
за смяна на предавките се намира в 
положение Р (паркиране).

Паркиране
Винаги спирайте напълно и продължа-
вайте да натискате спирачния педал.
Преместете скоростния лост в поло-
жение P (паркинг).
Вдигнете ръчната спирачка и поставе-
те превключвателя за запалването в 
положение LOCK/OFF. Вземете ключа с 
вас, когато излизате от автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
По време на престой в превозното 
средство при работещ двигател, 
внимавайте да не натиснете про-
дължително педала на газта.
Двигателят или изпускателната 
система могат да прегреят и да 
предизвикат пожар.
Отработените газове и изпускател-
на система са нагорещени.
Стойте далеч от компонентите на 
изпускателната системата.
Не спирайте или паркирайте вър-
ху запалими материали, като суха 
трева, хартия или листа, тъй като 
могат да се запалят и да причинят 
пожар.

Практични съвети за добро 
шофиране
• Когато сте натиснали педала на газ-

та, никога не се опитвайте да прев-
ключвате лоста за смяна на предав-
ките от положение Р (паркиране) или 
от положение N (неутрално) в което 
и да било друго положение.

• Никога не превключвайте лоста за 
смяна на предавките в положение Р 
(паркиране), когато автомобилът е 
в движение.

• Винаги спирайте автомобила напъл-
но, преди да се опитате да превклю-
чите трансмисията в положение R 
(заден ход) или в положение D (дви-
жение).

• Не превключвайте скоростния лост 
в позиция N (неутрална), докато 
шофирате. Това може да бъде при-
чина за инцидент поради загуба на 
спирачните функции и последваща 
повреда в трансмисията. 

• Никога не оставяйте крака си опрян 
на педала на спирачките. В проти-
вен случай това може да доведе до 
прегряване на спирачките и до тях-
ното неправилно функциониране. 
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• Когато шофирате в режим СПОРТ, 
намалете скоростта преди да пре-
минете на по-ниска предавка. В 
противен случай трансмисията 
може да не премине на по-ниската 
предавка, ако оборотите на двига-
теля надвишават допустимите за 
предавката граници. 

• Винаги използвайте спирачката за 
паркирането. Не разчитайте само на 
поставянето на трансмисията в поло-
жение Р (паркиране), за да не допуснете 
автомобилът да се задвижи самоволно.

• Упражнявайте изключително голя-
мо внимание, когато шофирате по 
път с хлъзгава повърхност.

• Внимавайте особено много когато 
спирате, ускорявате или сменяте 
предавките. Когато се движите 
по хлъзгав път, рязката промяна 
на скоростта на автомобила може 
да доведе до загуба на сцепление на 
задвижващите колела с пътя.

• Оптимално качество на работата 
на автомобила и по-нисък разход на 
гориво се постигат чрез плавно на-
тискане и освобождаване на педала 
на газта.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Винаги закопчавайте предпазните 

колани! В случай на сблъсък път-
ниците без поставен предпазен 
колан е много по-вероятно да бъ-
дат тежко наранени или убити, 
отколкото пътниците, които са 
поставили правилно своите пред-
пазни колани.

• Избягвайте високите скорости 
при завиването или при смяната 
на посоката на движение.

• Никога не извършвайте резки 
маневри с волана, например рязка 
смяна на лентата на движение или 
резки, остри завои.

• Рискът от преобръщане на ав-
томобила се увеличава много 
силно, ако загубите контрол върху 
управлението на автомобила при 
високи скорости.

• В случай, когато две или повече 
колела излязат от платното на 
пътя на банкета и шофьорът 
навие рязко волана, за да се върне 
отново на пътя, може да се получи 
загуба на контрол върху управле-
нието на автомобила.

• В случай че автомобилът ви напус-
не платното на пътя, не правете 
резки движения с волана. Вместо 
това, намалете скоростта преди 
да се върнете обратно на платно-
то на пътя.

• HUINDAY ви препоръчва никога да 
не превишавате максималните 
скорости, сигнализирани с пътни 
знаци.

i  Информация
Kickdown ускорение
Използвайте този механизъм за максимално 
ускорение. 
Натиснете педала на газта докрай. Автома-
тичната трансмисия ще премине на по-ниска 
предавка спрямо оборотите на двигателя.
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Спирачки със сервоусилвател
Вашият автомобил е оборудван със 
спирачки със сервоусилвател, който се 
регулира автоматично при нормална-
та му експлоатация.
В случай, че сервоусилвателят за 
спирачките загуби своето действие 
заради загаснал двигател или по ня-
каква друга причина, вие ще запазите 
възможностите да спирате автомо-
била чрез прилагане на по-голяма сила 
върху педала на спирачките, отколкото 
правите това при нормални условия. 
Спирачният път обаче ще се удължи.
Когато двигателят не работи, ре-
зервните възможности на сервоусил-
вателя на спирачките частично се 
намаляват при всяко задействане на 
педала на спирачките. Затова, когато 
действието на сервоусилвателя на 
спирачките е прекъснато, не „помпай-
те” педала на спирачките. 
„Помпайте” педала на спирачките само 
когато е необходимо да запазвате кон-
трол върху посоката на движение на 
автомобила при движение по пътища 
с хлъзгава повърхност.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вземете следните предпазни мерки

• Не шофирайте с крак, поставен 
върху педала на спирачките. В про-
тивен случай това ще доведе до 
ненормално високи температури 
на спирачките, прекомерно износ-
ване на накладките на спирачките 
и удължаване на спирачния път.

• Когато се спускате по дълги или 
стръмни наклони, превключвайте 
на по-ниска предавка и избягвай-
те непрекъснатото използване 
на спирачките. Непрекъснатото 
използване на спирачките може да 
доведе до тяхното прегряване и 
в резултат може да се стигне до 
временна загуба на спирачното им 
действие.

(Продължение) 
 

(Продължение)

• Намокрените спирачки могат да 
влошат възможностите на авто-
мобила за безопасно намаляване на 
скоростта; автомобилът също 
така може да започне да „тегли” 
на една страна, когато задейст-
вате спирачките. Задействайте 
леко спирачките, за да проверите 
дали те са засегнати по този на-
чин.

• Винаги след прекосяване на дълбо-
ки води проверявайте спирачките 
по този начин. За подсушаване 
на спирачките - задействате ги 
леко, като поддържате безопасна 
скорост напред, докато качество-
то на работата на спирачките се 
възстанови до нормалното.

СПИРАЧНА СИСТЕМА
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Индикатор за износването на 
дисковите спирачки
Когато накладките на вашите дискови 
спирачки се износят и е необходимо 
да се монтират нови, се чува висок 
пронизителен предупреждаващ звук 
от вашите предни или задни спирач-
ки. Можете да чувате този звук от 
време на време, или той може да се 
издава при всяко натискане на педала 
на спирачките.
Моля, не забравяйте, че при някои усло-
вия на шофиране или при някои видове 
климат при първото задействане на 
спирачките (или при леко задействане 
на спирачките) може да се чуе стържещ 
шум. Това е нормално и не показва на-
личие на проблем. 

 ЗАБЕЛЕЖКА 
За да се избегнат скъпо струващи 
ремонти на спирачките, никога не про-
дължавайте да шофирате с износени 
спирачни накладки.

i  Информация
Винаги подменяйте накладките на предни-
те или задните спирачки по двойки (като 
комплект).

Спирачка за паркиране (ръчна, ако е 
обоудвана такава функция)
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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.
Please remember some driving con-
ditions or climates may cause a
brake squeal when you first apply (or
lightly apply) the brakes. This is nor-
mal 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 
(hand type, if equipped)

Always set the parking brake before
leaving the vehicle, to apply:
Firmly depress the brake pedal.
Pull up the parking brake lever as far
as possible.

i

NOTICE

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  

OTL075011
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Винаги задействайте спирачката за 
паркирането, когато напускате авто-
мобила.
Задействането на спирачката за пар-
кирането става по следния начин: 
Най-напред натиснете педала на спи-
рачките, след това издърпайте нагоре 
лоста на спирачката за паркирането 
колкото е възможно по-високо.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от НАРАНЯВА-
НИЯ или СМЪРТ, не прилагайте ръчна-
та спирачка, докато автомобилът е 
в движение, освен в случай на аварий-
на ситуация, тъй като това може 
да повреди спирачната система на 
автомобила и да доведе до инцидент. 
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To release:
Firmly depress the brake pedal.
Slightly pull up the parking brake
lever.
While pressing the release button
(1), lower the parking brake (2).

If the parking brake does not release
or does not release all the way, we
recommend that the system be
checked by an authorized HYUNDAI
dealer.

• Do not apply the accelerator
pedal while the parking brake is
engaged. If you depress the
accelerator pedal with the park-
ing brake  engaged, warning will
sound. Damage to the parking
brake may occur.

• Driving with the parking brake on
can overheat the braking system
and cause premature wear or
damage to brake parts. Make sure
the parking brake is released and
the Brake Warning Light is off
before driving.

NOTICE

OTL055013

• Whenever leaving the vehicle
or parking, always come to a
complete stop and continue
to depress the brake pedal.
Move the shift lever into the
1st gear (for manual transaxle
vehicle) or P (Park, for auto-
matic transaxle vehicle) posi-
tion, then apply the parking
brake, and place the ignition
switch in the LOCK/OFF posi-
tion.
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  
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Освобождаването на спирачката за 
паркирането става по следния начин: 
Най-напред натиснете педала на спи-
рачките и след това издърпайте леко 
нагоре лоста на спирачката за парки-
рането. След това натиснете бутона 
за освобождаване (1) и смъкнете лоста 
на спирачката за паркирането (2), като 
през цялото време натискате осво-
бождаващия бутон.
Ако спирачката за паркирането не 
може да се освободи, или не се осво-
бождава изцяло, изискайте проверка 
на нейната система от оторизиран 
дилър на компанията HYUNDAI.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Винаги, когато напускате авто-

мобила или го паркирате, задей-
ствайте докрай спирачката за 
паркирането и зацепвайте сигур-
но трансмисията на автомобила 
в положение Р (паркинг) за автомо-
били с автоматична трансмисия 
или 1-ва предавка за механична 
трансмисия, след което вдигне-
те ръчната спирачка и сложете 
превключвателя на запалването 
на позиция LOCK/OFF

• Ако спирачката за паркирането не 
е задействана докрай, автомоби-
лът може да се задвижи самоволно 
и да нарани вас или вас и други 
хора.

• При паркиране всички автомобили 
трябва винаги да се оставят със 
задействани спирачки за паркира-
нето, за да се избегне самоволно 
задвижване на автомобила, което 
може да нарани пътниците или 
пешеходци.

• Не позволявайте на никого, който 
не е запознат с автомобила, да се 
докосва до спирачката за паркира-
нето. Ако спирачката за паркира-
нето се освободи неволно, може да 
се получи тежко нараняване. 

• Освобождавайте ръчната спирач-
ка само когато сте в седнало поло-
жение и сте натиснали спирачния 
педал.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
• Не натискайте педала на газта при 

задействана ръчна спирачка. Ако все 
пак натиснете газта, ще се задей-
ства предупредителен светлинен 
индикатор и спирачката може да се 
повреди. 

• Шофирането със задействана спи-
рачка за паркиране може да доведе 
до прегряване на двигателя, както 
и до предварително износване или 
повреда на спирачните механизми. 
Винаги проверявайте дали ръчната 
спирачка е освободена и индикато-
рът мига преди шофиране. 
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Проверете предупреди-
телния светлинен ин-
дикатор за спирачките 
посредством завъртане 
на превключвателя за 

запалването във включено положение 
(ON) (но без да запалвате двигателя). 
Този светлинен индикатор трябва да 
свети, когато спирачката за паркира-
нето е задействана, при положение, че 
прев ключвателят за запалването е в 
положение START или в положение ON.
Преди да потеглите, трябва да прове-
рите дали спирачката за паркирането 
е напълно освободена и дали предупре-
дителният светлинен индикатор за 
спирачките е угаснал.

Ако след освобождаването на спирач-
ката за паркирането предупредител-
ният светлинен индикатор за спирач-
ките остане да свети при работещ 
двигател, може да има повреда в спи-
рачната система.
Необходимо е да обърнете незабавно 
внимание на този проблем.
Ако е възможно, прекратете незабавно 
пътуването с автомобила. Ако това 
се окаже невъзможно, използвайте 
автомобила с изключително голямо 
внимание и продължете да го упра-
влявате, само докато достигнете 
до безопасно място за спиране или до 
ремонтен сервиз. 

Електронна спирачка за паркиране 
(EPB) (ако е оборудвана)
За да приложите EPB
(Електронна спирачка за паркиране):
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Check the Parking
Brake Warning Light
by placing the ignition
switch to the ON posi-
tion (do not start the
engine).

This light will be illuminated when the
parking brake is applied with the igni-
tion switch in the START or ON posi-
tion.
Before driving, be sure the parking
brake is released and the Brake
Warning Light is OFF.

If the Parking Brake Warning Light
remains on after the parking brake is
released while engine is running,
there may be a malfunction in the
brake system. Immediate attention is
necessary.
If at all possible, cease driving the
vehicle immediately. If that is not pos-
sible, use extreme caution while
operating the vehicle and only con-
tinue to drive the vehicle until you
can reach a safe location.

Electronic Parking Brake (EPB)
(if equipped)
Applying the parking brake

To apply the EPB 
(Electronic Parking Brake):
1. Depress the brake pedal.
2. Pull up the EPB switch.
Make sure the Parking Brake
Warning Light comes on.

OTL055015
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1. Натиснете педала на спирачката.
2. Дръпнете превключвателя EPB.
Уверете се, че предупредителна свет-
лина на ръчната спирачка светва.

5-43

Driving your vehicle

5

Check the Parking
Brake Warning Light
by placing the ignition
switch to the ON posi-
tion (do not start the
engine).

This light will be illuminated when the
parking brake is applied with the igni-
tion switch in the START or ON posi-
tion.
Before driving, be sure the parking
brake is released and the Brake
Warning Light is OFF.

If the Parking Brake Warning Light
remains on after the parking brake is
released while engine is running,
there may be a malfunction in the
brake system. Immediate attention is
necessary.
If at all possible, cease driving the
vehicle immediately. If that is not pos-
sible, use extreme caution while
operating the vehicle and only con-
tinue to drive the vehicle until you
can reach a safe location.

Electronic Parking Brake (EPB)
(if equipped)
Applying the parking brake

To apply the EPB 
(Electronic Parking Brake):
1. Depress the brake pedal.
2. Pull up the EPB switch.
Make sure the Parking Brake
Warning Light comes on.

OTL055015
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Също така, EPB се прилага автоматич-
но, ако [AUTO HOLD] превключвателят 
е на позиция ON, когато двигателят е 
изключен. В случай, че натиснете прев-
ключвателя за EPB в рамките на една 
секунда след като двигателят е бил 
изключен, EPB няма да бъде приложена.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от сериозно 
нараняване или смърт, не прилгайте 
EPB, докато превозното средство е 
в движение освен при аварийна ситу-
ация. Това може да повреди спирачна 
система и да причини злополука.

Освобождаване на електронната 
ръчната спирачка
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Also, the EPB is applied automatical-
ly if the [AUTO HOLD] switch is on
when the engine is turned off.
However, if you press the EPB switch
within one second after the engine is
turned off, the EPB will not be
applied.

Releasing the parking brake

To release the EPB (Electronic
Parking Brake), press the EPB
switch in the following condition:
• Place the Engine Start/Stop button

in the ON position.
• Depress the brake pedal.
Make sure the Parking Brake
Warning Light goes off.

To release EPB (Electronic Parking
Brake) automatically:
• Shift lever in P (Park)

With the engine running depress
the brake pedal and shift out of P
(Park) to R (Rear) or D (Drive).

• Shift lever in N (Neutral)
With the engine running depress
the brake pedal and shift out of N
(Neutral) to R (Rear) or D (Drive).

• Automatic transaxle/Dual clutch
transmission vehicle
1. Start the engine.
2. Fasten the driver's seat belt.
3. Close the driver's door, engine

hood and tailgate.
4. Depress the accelerator pedal

while the shift lever is in R (Rear),
D (Drive) or Sports mode.

Make sure the Parking Brake
Warning light goes off.

OTL055016

To reduce the risk of SERIOUS
INJURY or DEATH, do not oper-
ate the EPB while the vehicle is
moving except in an emergency
situation. It could damage the
brake system and lead to an
accident.

WARNING  

TLe Eng 5.qxp  2015-05-26  ¿ ¨˜ 12:00  Page 44

За да освободите EPB (електронната ръчна 
спирачка), натиснете EPB превключвателя 
при положение, че:
• Start / Stop бутонът е в състояние 

ON.
• Педалът на спирачката е натиснат.
Уверете се, че предупредителният 
индикатор на електронната ръчната 
спирачка не свети.

За да освободите EPB (електронната 
спирачка за паркиране) автоматично:
• Преместете скоростния лост в 

положение P (паркинг)
 При работещ двигател натиснете 

спирачния педал и преминаването 
от P (паркинг) към R (задна) или D 
(управление).

• Преместете скоростния лост в 
позиция N (неутрална) 

 При работещ двигател натиснете 
спирачния педал и преминаване от 
N (неутрална) към R (задна) или D 
(управление).

• Автоматична трансмисията / Пре-
даване с двоен съединител

1. Стартирайте двигателя.
2. Затегнете предпазния колан на во-

дача.
3. Затворете вратата на водача, 

предния капак и вратата на багаж-
ника.

4. Натискайте педала на газта, дока-
то скоростният лост е в позиция 
R (задна), D (управление) или режим 
Sport.

Уверете се, че светлинният индика-
тор на ръчната спирачка не свети.
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i  Информация
• С оглед на безопасността ви, можете да 

приложите EPB, дори Start/Stop бутонът 
да е в положение OFF, но не можете да я 
освободите.

• С оглед на безопасността ви, натиснете 
спирачния педал и освободете спирачката 
за паркирането ръчно, посредством EPB 
превключвателя, когато се спускате или 
при движение назад на превозното сред-
ство.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако предупредителният светлинен 

индикатор на електронната ръчна 
спирачка все още свети, въпреки че 
ЕРВ е била освободена, ви препоръч-
ваме системата да бъде прегледана 
от оторизиран дилър на марката 
HYUNDAI.

• Не шофирайте, ако ЕРВ е приложена. 
Това може да причини прекомерно 
преждевременно износване на на-
кладките и спирачния ротор. 

Ако ЕРВ (електронната спирачка за 
паркиране) не се освобождава:
Препоръчваме ви да се обърнете 
към оторизиран дилър на марката 
HYUNDAI, като качите автомобила на 
авариен автовоз. 

EPB (електронна спирачка за паркиране) 
може да бъде приложена автоматично 
когато:
• EPB е прегряла.
• Заради други системи.
• Двигателят е изключен с EPB (елек-

тронна спирачка за паркиране) е 
освободена.

i  Информация
Ако водачът изгаси двигателя, докато функ-
цията Auto Hold е активна, EPB ще бъде 
приложена автоматично. Въпреки това, ако 
натиснете EPB превключвателя в рамките 
на една секунда след като двигателят е бил 
изключен, EPB няма да се задейства.
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Предупредителни съобщения
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Warning messages

Release parking brake
• When you try to drive with the EPB

applied, a warning will sound and a
message will appear.

• If the driver's seat belt is unfas-
tened and the engine hood or tail-
gate is opened, a warning will
sound and a message will appear.

• When there is a problem with the
vehicle, a warning may sound and
a message may appear.

If the situation occurs, depress the
brake pedal and release EPB by
pressing the EPB switch.

• Do not apply the accelerator
pedal while the parking brake is
engaged. If you depress the
accelerator pedal with the EPB
engaged, a warning will sound
and a message will appear.
Damage to the parking brake
may occur.

• Driving with the parking brake
on can overheat the braking sys-
tem and cause premature wear
or damage to brake parts. Make
sure the EPB is released and the
Parking Brake Warning Light is
off before driving.

NOTICE

� Type A � Type B

OLF054231N/OLF054232N

• Whenever leaving the vehicle
or parking, always come to a
complete stop and continue
to depress the brake pedal.
Move the shift lever into the P
(Park) position, press the EPB
switch, and press the Engine
Start/Stop button to the OFF
position. Take the Smart Key
with you when exiting the
vehicle.
Vehicles not fully engaged in
P (Park) with the parking
brake set are at risk for mov-
ing inadvertently and causing
injury to yourself or others.

• NEVER allow anyone who is
unfamiliar with the vehicle to
touch the EPB switch. If the
EPB is released unintentional-
ly, serious injury may occur.

• Only release the EPB when
you are seated inside the
vehicle with your foot firmly
on the brake pedal.

WARNING  
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Освобождаване на електронната ръчна 
спирачка
• При опит за шофиране с приложена 

EPB спирачка ще прозвучи и ще се 
появи предупредително съобщение

• Ако предпазният колан на водача не е 
поставен и капакът на двигателя или 
багажникът са отворени, ще прозвучи 
и ще се появи предупредително съоб-
щение.

• Когато има проблем с превозното 
средство, ще прозвучи и ще се появи 
предупредително съобщение.

Ако възникне подобна ситуация, натисне-
те спирачния педал и освободете EPB 
чрез натискането на превключвателя. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Винаги когато напускате автомоби-

ла или го паркирате, задействайте 
докрай спирачката за паркирането и 
зацепвайте сигурно трансмисията на 
автомобила в положение Р (паркинг). 

 Преместете скоростния лост на по-
зиция Р, натиснете превключвателя 
на електронната спирачка за пар-
киране и преместете START/STOP 
бутона в положение ОFF. Винаги взи-
майте интелигентния ключ със себе 
си, когато напускате автомобила.

 Ако спирачката за паркирането не е 
задействана докрай и скоростният 
лост не е в положение Р, автомоби-
лът може да се задвижи самоволно 
и да нарани вас или други хора. 

• НИКОГА не позволявайте на деца 
или други пътници, които не са за-
познати с автомобила, да питат 
превключвателя за запалването или 
свързани с него части, тъй като има 
опасност от внезапно задвижване на 
автомобила. 

• Освобождавайте ръчната спирачка 
единствено, когато сте в седнало 
положение и сте натиснали спирач-
ния педал.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
• Не натискайте педала на съедини-

теля, когато ръчната спирачка е 
вдигната. Ако това се случи, сис-
темата ще ви предупреди посред-
ством звуков и визуален индикатор. 
Тази ситуация може сериозно да 
повреди спирачките.

• Шофирането със задействана спи-
рачка за паркиране може да доведе 
до прегряване на двигателя, както 
и до предварително износване или 
повреда на спирачните механизми. 
Винаги проверявайте дали ръчната 
спирачка е освободена и индикато-
рът мига преди шофиране. 
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i  Информация
• Звук от прищракване може да бъде чут по 

време на работа или освобождаването на 
EPB. Тези условия са нормални и показ-
ват, че EPB функционира правилно.

• При напускане на автомобила, ако оста-
вяте ключовете на паркинг служител, 
уверете се, че той е наясно как да използва 
EPB.
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Information 
• A clicking sound may be heard

while operating or releasing the
EPB. These conditions are normal
and indicate that the EPB is func-
tioning properly.

• When leaving your keys with a
parking attendant or assistant,
make sure to inform him/her how to
operate the EPB.

AUTO HOLD deactivating.
Press brake pedal
When the conversion from Auto Hold
to EPB is not working properly a
warning will sound and a message
will appear.

Parking brake automatically locked
If the EPB is applied while Auto Hold
is activated, a warning will sound and
a message will appear.

i � Type A � Type B

OTLE055028/OLFH044408L

� Type A � Type B

OLF054131N/OLF044411N
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Деактивиране на функцията AUTO HOLD.
Натиснете педала на спирачката.
Когато премиването от Auto Hold към 
EPB не функционира правилно, ще проз-
вучи предупредителен сигнал и ще се 
изпише съобщение.
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Information 
• A clicking sound may be heard

while operating or releasing the
EPB. These conditions are normal
and indicate that the EPB is func-
tioning properly.

• When leaving your keys with a
parking attendant or assistant,
make sure to inform him/her how to
operate the EPB.

AUTO HOLD deactivating.
Press brake pedal
When the conversion from Auto Hold
to EPB is not working properly a
warning will sound and a message
will appear.

Parking brake automatically locked
If the EPB is applied while Auto Hold
is activated, a warning will sound and
a message will appear.

i � Type A � Type B

OTLE055028/OLFH044408L

� Type A � Type B

OLF054131N/OLF044411N
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Спирачка за паркиране автоматично се 
заключва
В случай, че EPB се приложи, докато 
функцията Auto Hold е активирана, 
системата възпроизвежда предупре-
дителен сигнал и изписва съобщение.
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EPB Индикатор за неизправност (ако 
има такъв)
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EPB malfunction indicator 
(if equipped)

If the EPB malfunction indicator
remains on, comes on while driving,
or does not come on when the
Engine Start/Stop button is changed
to the ON position, this indicates that
the EPB may have malfunctioned.
If this occurs, we recommend that
the system be checked by an author-
ized HYUNDAI dealer.
The EPB malfunction indicator may
illuminate when the ESC indicator
comes on to indicate that the ESC is
not working properly, but it does not
indicate a malfunction of the EPB.

• If the EPB warning light is still
on, we recommend that the sys-
tem be checked by an author-
ized HYUNDAI dealer.

• If the parking brake warning
light does not illuminate or
blinks even though the EPB
switch was pulled up, the EPB
may not be applied.

• If the parking brake warning
light blinks when the EPB warn-
ing light is on, press the switch,
and then pull it up. Repeat this
one more time. If the EPB warn-
ing does not go off, we recom-
mend that the system be
checked by an authorized
HYUNDAI dealer.

Emergency braking
If there is a problem with the brake
pedal while driving, emergency brak-
ing is possible by pulling up and
holding the EPB switch. Braking is
possible only while you are holding
the EPB switch.

Information 
During emergency braking, the park-
ing brake warning light will illumi-
nate to indicate that the system is
operating.

i

NOTICE

OTL055017

Do not operate the parking
brake while the vehicle is mov-
ing except in an emergency sit-
uation. It could damage the
brake system and lead to a
severe accident.

WARNING  
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Ако индикаторът за неизправност EPB 
остава включен, включва се по време на 
движение, или не свети, когато буто-
нът Start / Stop преминава в положение 
ON, това показва, че EPB може да е в 
неизправност.
Ако това се случи, ви препоръчваме 
системата да бъде проверена от ото-
ризиран дилър на марката HYUNDAI.
EPB индикаторът за неизправност 
може да светне, когато ESC индикато-
рът се активира, за да покаже, че ESC не 
работи правилно, но това не означава, 
че EPB е в неизправност. 

 ЗАБЕЛЕЖКА 
• Ако предупредителната EPB свет-

лина е все още включена, ви пре-
поръчваме, системата да бъде 
проверена от оторизиран дилър на 
марката HYUNDAI.

• Ако предупредителният индикатор 
на ръчната спирачка не светне или 
мига, въпреки че EPB

превключвателят е включен, EPB може 
да не се активира.

• Ако предупредителният индикатор 
на ръчната спирачка мига, когато 
предупредителният EPB индика-
тор свети, натиснете бутона, 
след което го издърпайте нагоре. 
Повторете това още веднъж. Ако 
предупредителният EPB индикатор 
не изгасне, ви препоръчваме систе-
мата да бъде проверена от отори-
зиран дилър на марката HYUNDAI.

Аварийно спиране
Ако има проблем със спирачния педал 
по време на шофиране, аварийното 
спиране е възможно чрез издърпване, 
натискане и задържане на EPB прев-
ключвателя. Спирането е възможно 
само докато държите EPB превключ-
вателя.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не прилагайте спирачката за пар-
кирането, докато автомобилът се 
движи освен при аварийна ситуация.
Това може да повреди спирачната 
система и да доведе до тежка авария.

i  Информация
По време на аварийно спиране, светлинният 
индикатор на спирачката за паркиране ще 
свети, за да 
покаже, че системата функционира. 
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 ЗАБЕЛЕЖКА 
Ако често забелязвате шум или усе-
щате мирис на изгоряло, когато EPB 
се използва при аварийно спиране, ви 
препоръчваме системата да бъде 
проверена от оторизиран дилър на 
марката HYUNDAI.

Когато EPB (електронната спирачка за 
паркиране) не се освобождава
Ако EPB не се освобождава нормално, ви 
препоръчваме да се свържете с отори-
зиран дилър на марката HYUNDAI.

AUTO HOLD (ако е оборудвана такава 
функция)
Тази функция поддържа спирачката, ко-
гато скоростният лост е в положение 
D (управление), R (задна), N (неутрал-
на) или Sports режим, както и когато 
педалът на спирачката се натиска, за 
да бъде спряно превозното средство.

За да активирате функцията:
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If you continuously notice a noise
or burning smell when the EPB is
used for emergency braking, we
recommend that the system be
checked by an authorized HYUNDAI
dealer.

When the EPB (Electronic Parking
Brake) does not release
If the EPB does not release normal-
ly, we recommend that you contact
an authorized HYUNDAI dealer by
loading the vehicle on a flatbed tow
truck and have the system checked.

AUTO HOLD (if equipped)
This feature keeps the brake applied
when the shift lever is in D (Drive), R
(Reverse), N (Neutral) or Sports
Mode with the feature enabled and
when the brake pedal has been
depressed to stop the vehicle.

To apply :

1. With the driver's door, engine
hood and tailgate closed, fasten
the driver's seat belt or depress
the brake pedal and then press
the [AUTO HOLD] switch. The
white AUTO HOLD indicator will
come on and the system will be in
the standby position.

NOTICE

OTL055018

WWhhii ttee
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1. При затворени шофьорската вра-
та, преден и заден капак затегнете 
предпазния колан или натиснете 
спирачния педал и след това на-
тиснете бутона [AUTO HOLD]. Бели-
ят светлинен индикатор ще светне 
и системата ще бъде в позиция на 
готовност.
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2. When you stop the vehicle com-
pletely by depressing the brake
pedal, the AUTO HOLD indicator
changes from white to green.

3. The vehicle will remain stationary
even if you release the brake
pedal.

4. If EPB is applied, Auto Hold will be
released.

To release : 
If you press the accelerator pedal
with  the shift lever in R (Reverse), D
(Drive) or sports mode, the Auto
Hold will be released automatically
and the vehicle will start to move.
The indicator changes from green to
white.

To cancel :

1. Depress the brake pedal.
2. Press the [AUTO HOLD] switch.
The AUTO HOLD indicator will turn
off.

When the AUTO HOLD is auto-
matically released by depress-
ing the accelerator pedal, always
take a look around your vehicle.
Slowly depress the accelerator
pedal for a smooth start.

WARNING  

OTL055020

LLiigghhtt   ooff ff

OTL055019

WWhhii ttee

GGrreeeenn
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2. Когато спрете напълно автомобила 
чрез натискане на спирачния педал, 
AUTO HOLD индикаторът ще се про-
мени от бяло в зелено.

3. Превозното средство ще остане 
неподвижно дори и да се освободи 
спирачния педал.

4. Ако се приложи електронната спи-
рачка за паркиране EPB, функцията 
Auto Hold се освобождава.

За да освободите:
Ако натиснете педала на газта със 
скоростния лост в положение R (задна), 
D (управление) или „спортен“ режим, 
функцията Аuto Hold се освобождава 
автоматично и автомобилът ще запо-
чне да се движи. Цветът на индикатора 
се променя от зелен на бял.

 ВНИМАНИЕ
Когато функцията AUTO HOLD се 
освобождава автоматично чрез на-
тискане педала на газта, преди да 
потеглите винаги се оглеждайте 
внимателно. Бавно натиснете педа-
ла на газта за плавен старт.

За отмяна на функцията:
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2. When you stop the vehicle com-
pletely by depressing the brake
pedal, the AUTO HOLD indicator
changes from white to green.

3. The vehicle will remain stationary
even if you release the brake
pedal.

4. If EPB is applied, Auto Hold will be
released.

To release : 
If you press the accelerator pedal
with  the shift lever in R (Reverse), D
(Drive) or sports mode, the Auto
Hold will be released automatically
and the vehicle will start to move.
The indicator changes from green to
white.

To cancel :

1. Depress the brake pedal.
2. Press the [AUTO HOLD] switch.
The AUTO HOLD indicator will turn
off.

When the AUTO HOLD is auto-
matically released by depress-
ing the accelerator pedal, always
take a look around your vehicle.
Slowly depress the accelerator
pedal for a smooth start.

WARNING  

OTL055020

LLiigghhtt   ooff ff

OTL055019

WWhhii ttee

GGrreeeenn
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1. Натиснете педала на спирачката.
2. Натиснете бутона AUTO HOLD.
Индикаторът AUTO HOLD ще се из-
ключи. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да се предотвратите неочаквано 
и внезапно движение на превозното 
средство, ВИНАГИ натискайте спи-
рачния педал, за да отмените Auto 
Hold функцията преди:
– да шофирате по наклон;

– да превключите на задна скорост 
R (Reverse);

– паркирате автомобила.

i  Информация
• Auto Hold функцията не работи когато:
 – Предпазният колан на водача не е поста-

вен и шофьорската врата е отворена.
 – Капакът на двигателя е отворен.
 – Вратата на багажника е отворена.
 – Лостът за смяна на предавките е в пози-

ция P (паркинг).
 – EPB е приложена.
• С оглед на вашата безопасност, функцията 

Auto Hold автоматично преминава към 
EPB, когато:

 – Предпазният колан на водача не е поста-
вен и шофьорската врата е отворена.

 – Капакът на двигателя е отворен и ско-
ростният лост е в позиция D (управление).

 – Вратата на багажника е отворена и ско-
ростният лост е в позиция R (задна).

 – Превозното средство спре за повече от 10 
минути.

 – Автомобилът стои на стръмен склон.
 – Автомобилът се задвижва няколко пъти.

(Продължение)

(Продължение)
• В тези случаи предупредителният инди-

катор на спирачката светва, AUTO HOLD 
индикаторът променя цвета си от зелено 
на бяло, системата възпроизвежда преду-
предителен звук и се изписва съобщение, 
което ви информира че EPB е автоматично 
ангажирана. Преди отново да потеглите, 
натиснете спирачния педал, огледайте се 
и освободете спирачката за паркирането 
ръчно посредством натискане на EPB бу-
тона.

• Ако AUTO HOLD индикаторът промени 
цвета си до жълт, Auto Hold функцията не 
работи правилно. Препоръчваме ви в този 
случай да се свържете незабавно с отори-
зиран дилър на марката HYUNDAI

• По време на действие на функцията Auto 
Hold, може да чуете механичен шум. Това 
е нормален работен шум.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Когато стартирате превозното 

средство, натиснете педала на 
газта бавно.

• С оглед на безопасността ви, деак-
тивирайте Auto Hold функцията, 
когато шофирате по наклон, на 
заден ход или паркирате автомо-
била.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
Ако има неизправност в системата на 
вратите, предния капак или капака на 
багажника, функцията Auto Hold може 
да не работи правилно. Препоръчваме 
Ви да се свържете с оторизиран дилър 
на марката HYUNDAI.

Предупредителни съобщения
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If there is a malfunction with the
driver’s door, engine hood or
trunk open detection system, the
Auto Hold may not work properly.
We recommend that you contact
an authorized HYUNDAI dealer.

Warning messages

Parking brake automatically locked
When the EPB is applied from Auto
Hold, a warning will sound and a
message will appear.

AUTO HOLD deactivating.
Press brake pedal
When the conversion from Auto Hold
to EPB is not working properly a
warning will sound and a message
will appear.

When this message is displayed,
the Auto Hold and EPB may not
operate. For your safety, depress
the brake pedal.

NOTICE

NOTICE

� Type A � Type B

OLF054131N/OLF044411N

� Type A � Type B

OTLE055028/OLFH044408L

• Press the accelerator pedal
slowly when you start the
vehicle.

• For your safety, cancel the
Auto Hold when you drive
downhill, back up the vehicle
or park the vehicle.

WARNING  
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Спирачката за паркиране автоматич-
но се заключва, когато EPB се прилага 
от функцията Auto Hold, система-
та възпроизвежда предупредителен 
звуков сигнал и на дисплея се изписва 
съобщение.

5-52

Driving your vehicle

If there is a malfunction with the
driver’s door, engine hood or
trunk open detection system, the
Auto Hold may not work properly.
We recommend that you contact
an authorized HYUNDAI dealer.

Warning messages

Parking brake automatically locked
When the EPB is applied from Auto
Hold, a warning will sound and a
message will appear.

AUTO HOLD deactivating.
Press brake pedal
When the conversion from Auto Hold
to EPB is not working properly a
warning will sound and a message
will appear.

When this message is displayed,
the Auto Hold and EPB may not
operate. For your safety, depress
the brake pedal.

NOTICE

NOTICE

� Type A � Type B

OLF054131N/OLF044411N

� Type A � Type B

OTLE055028/OLFH044408L

• Press the accelerator pedal
slowly when you start the
vehicle.

• For your safety, cancel the
Auto Hold when you drive
downhill, back up the vehicle
or park the vehicle.

WARNING  
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AUTO HOLD деактивиране 
Натиснете педала на спирачката
Когато преминаването от функцията 
Auto Hold към EPB не работи правилно, 
системата възпроизвежда предупре-
дителен звуков сигнал и на дисплея се 
изписва съобщение. 

ЗАБЕЛЕЖКА
При изписването на това съобщение 
има вероятност функциите Auto Hold 
и EPB да не могат да бъдат активира-
ни. За по-голяма безопасност, натисне-
те педала на спирачката.
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5
Press brake pedal to deactivate
AUTO HOLD
If you did not apply the brake pedal
when you release the Auto Hold by
pressing the [AUTO HOLD] switch, a
warning will sound and a message
will appear.

AUTO HOLD conditions not met.
Close door, hood, trunk, and fasten
seatbelt
When you press the [AUTO HOLD]
switch, if the driver’s door, engine
hood and tailgate are not closed or
the driver’s seat belt is unfastened, a
warning will sound and a message
will appear on the LCD display. At
this moment, press the [AUTO
HOLD] button after closing the dri-
ver’s door, engine hood and tailgate
and fastening the seat belt.

Anti-lock Brake System (ABS)

An Anti-Lock Braking System
(ABS) or an Electronic Stability
Control (ESC) system will not
prevent accidents due to
improper or dangerous driving
maneuvers. Even though vehi-
cle control is improved during
emergency braking, always
maintain a safe distance
between you and objects ahead
of you. Vehicle speeds should
always be reduced during
extreme road conditions. The
braking distance for cars
equipped with ABS or ESC may
be longer than for those without
these systems in the following
road conditions.
• Drive your vehicle at reduced

speeds during the following
conditions:

• Rough, gravel or snow-cov-
ered roads.

(Continued)

WARNING  

OLF054129N

� Type A � Type B

OLF054127N/OLF044407N
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Натиснете спирачния педал, за да отмените 
функцията AUTO HOLD
Ако не сте натиснали спирачния педал, 
при освобождаване на функцията Auto 
Hold чрез натискане на [AUTO HOLD] 
бутона, системата ще възпроизведе 
както предупредителен звуков сигнал, 
така и съобщение. 
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Driving your vehicle

5
Press brake pedal to deactivate
AUTO HOLD
If you did not apply the brake pedal
when you release the Auto Hold by
pressing the [AUTO HOLD] switch, a
warning will sound and a message
will appear.

AUTO HOLD conditions not met.
Close door, hood, trunk, and fasten
seatbelt
When you press the [AUTO HOLD]
switch, if the driver’s door, engine
hood and tailgate are not closed or
the driver’s seat belt is unfastened, a
warning will sound and a message
will appear on the LCD display. At
this moment, press the [AUTO
HOLD] button after closing the dri-
ver’s door, engine hood and tailgate
and fastening the seat belt.

Anti-lock Brake System (ABS)

An Anti-Lock Braking System
(ABS) or an Electronic Stability
Control (ESC) system will not
prevent accidents due to
improper or dangerous driving
maneuvers. Even though vehi-
cle control is improved during
emergency braking, always
maintain a safe distance
between you and objects ahead
of you. Vehicle speeds should
always be reduced during
extreme road conditions. The
braking distance for cars
equipped with ABS or ESC may
be longer than for those without
these systems in the following
road conditions.
• Drive your vehicle at reduced

speeds during the following
conditions:

• Rough, gravel or snow-cov-
ered roads.

(Continued)

WARNING  

OLF054129N

� Type A � Type B

OLF054127N/OLF044407N
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Условията за активирането на функцията 
AUTO HOLD не са изпълнени.
Затворени врати, преден и заден капак, 
както и поставен колан на водача на 
автомобила. 
При натискането на [AUTO HOLD] ако 
предният и задният капак на авто-
мобила не са затворени, както и ако 
има отворени врати и водачът не е с 
поставен колан, системата ще възпро-
изведе предупредителен звуков сигнал, 
а на LCD дисплея ще бъде изписано 
съобщение. Натиснете бутона [AUTO 
HOLD] отново след като сте затвори-
ли вратите, предния и задния капак и 
водачът е с поставен колан.

Антиблокираща спирачна система 
(ABS)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Системата АBS или системата ESP не мо-
гат да предотвратят произшествията, 
случващи се вследствие на неправилни или 
опасни маневри по време на шофиране. 
Въпреки че благодарение на тази систе-
ма контролът върху управлението на 
автомобила се подобрява при аварийно 
спиране, винаги поддържайте безопасна 
дистанция между вас и обектите пред 
вашия автомобил.
При екстремни условия на пътя скорос-
тите на автомобила трябва винаги да 
се намаляват.
Спирачната дистанция за автомобилите, 
които са оборудвани с антиблокираща 
спирачна система (или с електронно-ста-
билизираща програма) може да бъде 
по-дълга от спирачния път на автомоби-
лите без такива системи в посочените 
по-долу пътни условия. При посочените 
по-долу условия автомобилът трябва да 
се шофира с намалени скорости:
• по неравни и покрити с чакъл или сняг 

пътища,
• при монтирани вериги на гумите,

(Продължение)



5-54

Управление на автомобила

(Продължение)
• по пътища, чиято повърхност е 

осеяна с дупки или повърхността 
на пътя е с различна височина.

• Когато на автомобила са му поста-
вени вериги.

Обезопасяващите възможности 
на автомобилите, оборудвани със 
система ABS (или със система ESP) 
никога не трябва да се проверяват 
чрез шофиране с високи скорости или 
при завиване с високи скорости. Това 
може да застраши безопасността на 
вас самия (самата) или на други хора.

Използване на системата АВС
За да получите максимална полза от 
вашата система ABS при аварийни си-
туации, никога не се опитвайте сами 
да променяте налягането върху педала 
на спирачките, и не прибягвайте до 
опити за „помпане” на спирачките. 
Просто трябва да натиснете педала 
на спирачките колкото е възможно 
по-силно.
Когато задействате спирачките при 
условия, които могат да доведат до 
блокиране на колелата, може да чуете 
щракащ звук откъм спирачките или да 
почувствате съответно възприятие 
от педала на спирачките. Това е нор-
мално, и означава, че вашата система 
ABS се е задействала.
ABS системата не намалява времето и 
дистанцията, които са необходими, за 
да бъде спряно превозното средство. 
Винаги спазвайте безопасна дистанция 
спрямо другите превозни средства 
пред вас. 
ABS не може да предотврати боксува-
не в резултат от внезапна смяна на 
посоката, при опит да се вземе бързо 
завой или рязко да се премине в другата 
лента на движение.

Винаги шофирайте със скорост, съо-
бразена с пътната и метеорологична 
обстановка.
Винаги намалявайте скоростта преди 
влизане в завои. Антиблокиращата 
спирачна система не може да предо-
тврати произшествията, които са 
резултат на превишени скорости и 
които могат да изтласкат автомо-
била от пътя или той да навлезе в 
насрещното движение.
При пътища с хлабава настилка или 
с неравна повърхност работата на 
антиблокиращата спирачна система 
може да се прояви като постигане 
на по-дълъг спирачен път отколкото 
автомобилите, които са оборудвани 
с обикновена спирачна система.
Предупреждаващият светлинен инди-
катор ABS (
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ABS is an electronic braking system
that helps prevent a braking skid.
ABS allows the driver to steer and
brake at the same time.

Using ABS  
To obtain the maximum benefit from
your ABS in an emergency situation,
do not attempt to modulate your
brake pressure and do not try to
pump your brakes. Depress your
brake pedal as hard as possible.
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 ABS is
active.
ABS does not reduce the time or dis-
tance it takes to stop the vehicle.
Always maintain a safe distance from
the vehicle in front of you.
ABS will not prevent a skid that
results from sudden changes in
direction, such as trying to take a
corner too fast or making a sudden
lane change. Always drive at a safe
speed for the road and weather con-
ditions.

ABS cannot prevent a loss of stabili-
ty. Always steer moderately when
braking hard. Severe or sharp steer-
ing wheel movement can still cause
your vehicle to veer into oncoming
traffic or off the road.
On loose or uneven road surfaces,
operation of the anti-lock brake sys-
tem may result in a longer stopping
distance than for vehicles equipped
with a conventional brake system.
The ABS warning light ( ) will stay
on for several seconds after the
Engine Start/Stop button is in the ON
position. During that time, the ABS
will go through self-diagnosis and the
light will go off if everything is nor-
mal. If the light stays on, you may
have a problem with your ABS. We
recommend that you contact an
authorized HYUNDAI dealer as soon
as possible.

(Continued)
• On roads where the road sur-

face is pitted or has different
surface height.

• Tire chains are installed on
your vehicle.

The safety features of an ABS
or ESC equipped vehicle should
not be tested by high speed
driving or cornering. This could
endanger the safety of yourself
or others.
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) ще продължи да свети 
приблизително три секунди след по-
ставянето на превключвателя за за-
палването във включеното положение 
(ON). През този период системата ABS 
ще премине през самодиагностика и 
ако всичко при тази самодиагностика 
е нормално, светлинният индикатор 
ще угасне. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако светлинният индикатор (

5-54

Driving your vehicle

ABS is an electronic braking system
that helps prevent a braking skid.
ABS allows the driver to steer and
brake at the same time.

Using ABS  
To obtain the maximum benefit from
your ABS in an emergency situation,
do not attempt to modulate your
brake pressure and do not try to
pump your brakes. Depress your
brake pedal as hard as possible.
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 ABS is
active.
ABS does not reduce the time or dis-
tance it takes to stop the vehicle.
Always maintain a safe distance from
the vehicle in front of you.
ABS will not prevent a skid that
results from sudden changes in
direction, such as trying to take a
corner too fast or making a sudden
lane change. Always drive at a safe
speed for the road and weather con-
ditions.

ABS cannot prevent a loss of stabili-
ty. Always steer moderately when
braking hard. Severe or sharp steer-
ing wheel movement can still cause
your vehicle to veer into oncoming
traffic or off the road.
On loose or uneven road surfaces,
operation of the anti-lock brake sys-
tem may result in a longer stopping
distance than for vehicles equipped
with a conventional brake system.
The ABS warning light ( ) will stay
on for several seconds after the
Engine Start/Stop button is in the ON
position. During that time, the ABS
will go through self-diagnosis and the
light will go off if everything is nor-
mal. If the light stays on, you may
have a problem with your ABS. We
recommend that you contact an
authorized HYUNDAI dealer as soon
as possible.

(Continued)
• On roads where the road sur-

face is pitted or has different
surface height.

• Tire chains are installed on
your vehicle.

The safety features of an ABS
or ESC equipped vehicle should
not be tested by high speed
driving or cornering. This could
endanger the safety of yourself
or others.

TLe Eng 5.qxp  2015-05-26  ¿ ¨˜ 12:01  Page 54

) 
остане да свети, това показва, че 
във вашата система ABS може да 
има повреда. При първа възможност 
се свържете с оторизиран дилър на 
компанията HYUNDAI.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
Когато шофирате по пътища със 
слабо сцепление, например по заледени 
пътища, и много често задействате 
спирачките, системата ABS ще се 
активира непрекъснато, и предупре-
дителният светлинен индикатор ABS 
(
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ABS is an electronic braking system
that helps prevent a braking skid.
ABS allows the driver to steer and
brake at the same time.

Using ABS  
To obtain the maximum benefit from
your ABS in an emergency situation,
do not attempt to modulate your
brake pressure and do not try to
pump your brakes. Depress your
brake pedal as hard as possible.
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 ABS is
active.
ABS does not reduce the time or dis-
tance it takes to stop the vehicle.
Always maintain a safe distance from
the vehicle in front of you.
ABS will not prevent a skid that
results from sudden changes in
direction, such as trying to take a
corner too fast or making a sudden
lane change. Always drive at a safe
speed for the road and weather con-
ditions.

ABS cannot prevent a loss of stabili-
ty. Always steer moderately when
braking hard. Severe or sharp steer-
ing wheel movement can still cause
your vehicle to veer into oncoming
traffic or off the road.
On loose or uneven road surfaces,
operation of the anti-lock brake sys-
tem may result in a longer stopping
distance than for vehicles equipped
with a conventional brake system.
The ABS warning light ( ) will stay
on for several seconds after the
Engine Start/Stop button is in the ON
position. During that time, the ABS
will go through self-diagnosis and the
light will go off if everything is nor-
mal. If the light stays on, you may
have a problem with your ABS. We
recommend that you contact an
authorized HYUNDAI dealer as soon
as possible.

(Continued)
• On roads where the road sur-

face is pitted or has different
surface height.

• Tire chains are installed on
your vehicle.

The safety features of an ABS
or ESC equipped vehicle should
not be tested by high speed
driving or cornering. This could
endanger the safety of yourself
or others.
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) може да светне. В такъв случай 
спрете автомобила на безопасно мяс-
то и загасете двигателя.
Стартирайте отново двигателя.  
Ако предупредителният светлинен 
индикатор ABS е угаснал, това ще 
означава, че вашата система ABS ще 
работи нормално. В противен случай в 
системата ABS може да има повреда. 
При първа възможност се свържете 
с оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI.

i  Информация
Когато запалвате двигателя на вашия ав-
томобил от външна акумулаторна батерия, 
тъй като вашата собствена акумулаторна 
батерия е със спаднало напрежение, двига-
телят може да не работи съвсем равномерно, 
и предупредителният светлинен индикатор 
ABS в същото време може да светне. Това се 
случва заради ниското напрежение на аку-
мулаторната батерия и в този случай няма 
да означава, че вашата система ABS работи 
неизправно.
Преди да потеглите с автомобила, дозаредете 
акумулаторната батерия.

Електронна стабилизираща програма 
(ESP) (ако функцията е оборудвана)
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5When you drive on a road having
poor traction, such as an icy road,
and apply your brakes continu-
ously, the ABS will be active con-
tinuously and the ABS warning
light ( ) may illuminate. Pull
your car over to a safe place and
turn the engine off.
Restart the engine. If the ABS
warning light is off, then your ABS
system is normal.
Otherwise, you may have a prob-
lem with your ABS system. We
recommend that you contact an
authorized HYUNDAI dealer as
soon as possible.

Information 
When you jump start your vehicle
because of a drained battery, the ABS
warning light ( ) may turn on at the
same time. This happens because of
the low battery voltage. It does not
mean your ABS is malfunctioning.
Have the battery recharged before
driving the vehicle.

Electronic Stability Control
(ESC) (if equipped)

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.

i

NOTICE

If the ABS warning light ( ) is
on and stays on, you may have
a problem with the ABS. Your
power brakes will work normal-
ly. To reduce the risk of serious
injury or death, we recommend
that you contact your HYUNDAI
dealer as soon as possible.

WARNING  

OTL055021
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Електронната стабилизираща програма (ESP) 
е предназначена да стабилизира автомобила 
при завиване. Системата ESP проверява дали 
завивате с волана и накъде всъщност се насоч-
ва автомобилът. Системата ESP задейства 
спирачките на всяко колело поотделно, и вза-
имодейства със системата за управление на 
двигателя, за да стабилизира автомобила.
ESP представлява електронна система, чието 
предназначение е да помогне на шофьора да 
поддържа контрол върху управлението на ав-
томобила при неблагоприятни условия. Тя не се 
явява заместител на безопасните практики за 
шофиране, затова винаги спазвайте ограниче-
нията на пътя и регулирайте скоростта спрямо 
пътните условия.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не карайте прекалено бързо 
за конкретните условия на пътя, 
по който се движите, или прекалено 
бързо при завиване. Електронната 
стабилизираща програма не може 
да предотврати възникването на 
произшествия. Прекалено високата 
скорост при завиване, резките ма-
неври и аквапланингът при мокра 
повърхност на пътя и при тази про-
грама могат да доведат до тежки 
пътнотранспортни произшествия.

Работа на системата ESP
Състояние ESP ON (включена система 
ESP)
Когато запалването на автомобила се 
постави във включено положение (ON), 
светлинните индикатори ESP и ЕSP 
ОFF трябва да светнат за приблизи-
телно 3 секунди, след това системата 
ESP се включва.

Когато системата ESP се е задействала
Когато системата ESP се 
е задействала (работи), 
светлинният индикатор 
ESP мига. 

• При натискане на спирачките в мо-
мент, в който те биха могли да се 
заключат, може да чуете остър звук 
или да усетите леко напрежение в 
педала. Това е напълно нормално и 
показва, че системата ESC е актив-
на.

• Когато системата ESC е активна, 
двигателят може да не отговаря на 
педала на газта, по начина по който 
това обикновено се случва.

• Ако круиз контролът е бил включен 
при активиране на ESC системата, 
той автоматично се изключва. 
Круиз контролът може да бъде 
активиран отново, ако пътните 
условия позволяват. Отнесете се 
към „круиз контрол“ в този раздел 
(ако е оборудван такъв).
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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 and goes off,
then the ESC is turned on.

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
engine may not respond to the
accelerator as it does under routine
conditions.

• 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)

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  

TLe Eng 5.qxp  2015-05-26  ¿ ¨˜ 12:01  Page 56



5-57

3

5

Управление на автом
обила

• Когато автомобилът излиза от 
участъка от пътя, който е разка-
лян или с хлъзгава повърхност, при 
натискането на педала на газта 
може да не се увеличат оборотите 
на двигателя. Това е с цел по-добро 
сцепление на автомобила и не е знак 
за проблем.

Изключване на работата на системата ESP
Състояние ESP OFF (изключена 
система ESP)

• Етап 1
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• 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 shortly
(ESC OFF indicator light and mes-
sage illuminates). At this state, the
engine control function does not
operate. The traction control function
does not operate but only the brake
control function operates.

• State 2

Press the ESC OFF button for more
than 3 seconds. ESC OFF indicator
light and message illuminates and
ESC OFF warning chime will sound.
At this state, the engine control func-
tion and brake control function does
not operate.The vehicle stability con-
trol function does not operate any
more.
If the ignition switch is placed to the
LOCK/OFF position when ESC is off,
ESC remains off. Upon restarting the
engine, the ESC will automatically
turn on again.

� Type A � Type B

OLF054439N/OLF054101N

� Type A � Type B

OTLE055030/OTLE055140
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За да отмените работата на система-
та ESP трябва да натиснете бутона 
ESP OFF (светлинният индикатор ESP 
OFF ще светне). При този режим, кон-
тролирането на двигателя от ESP сис-
темата не функционира. Контролът 
на сцеплението на колелата също не 
работи, а функционира само управле-
нието на спирачките.

• Етап 2
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5

• 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 shortly
(ESC OFF indicator light and mes-
sage illuminates). At this state, the
engine control function does not
operate. The traction control function
does not operate but only the brake
control function operates.

• State 2

Press the ESC OFF button for more
than 3 seconds. ESC OFF indicator
light and message illuminates and
ESC OFF warning chime will sound.
At this state, the engine control func-
tion and brake control function does
not operate.The vehicle stability con-
trol function does not operate any
more.
If the ignition switch is placed to the
LOCK/OFF position when ESC is off,
ESC remains off. Upon restarting the
engine, the ESC will automatically
turn on again.

� Type A � Type B

OLF054439N/OLF054101N

� Type A � Type B

OTLE055030/OTLE055140

TLe Eng 5.qxp  2015-05-26  ¿ ¨˜ 12:01  Page 57

Натиснете бутона ESP OFF за повече 
от 3 секунди. Индикаторът светва и 
се изписва съответното съобщение, 
като прозвучава и предупредителен 
звук. При този режим контролиране-
то на двигателя и спирачките от ESP 
системата не функционира. Стабили-
зиращата програма на автомобила не 
работи по никакъв начин.
Ако превключвателят за стартиране-
то се превключи в положението LOCK 
(заключен волан), когато системата 
ESP е изключена, системата ESP ще 
остане изключена. При следващото за-
палване на двигателя, системата ESP 
ще се включи автоматично отново.
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• 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 shortly
(ESC OFF indicator light and mes-
sage illuminates). At this state, the
engine control function does not
operate. The traction control function
does not operate but only the brake
control function operates.

• State 2

Press the ESC OFF button for more
than 3 seconds. ESC OFF indicator
light and message illuminates and
ESC OFF warning chime will sound.
At this state, the engine control func-
tion and brake control function does
not operate.The vehicle stability con-
trol function does not operate any
more.
If the ignition switch is placed to the
LOCK/OFF position when ESC is off,
ESC remains off. Upon restarting the
engine, the ESC will automatically
turn on again.

� Type A � Type B

OLF054439N/OLF054101N

� Type A � Type B

OTLE055030/OTLE055140
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Светлинен индикатор
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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 tires or wheels in var-
ious sizes may fail the normal
operation of the ESC system.
Before replacing tires, make sure
they are in the same size as oth-
ers. Never drive the vehicle, which
is installed with the tires of differ-
ent diameters.

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  
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Когато превключвателят за запалва-
нето се превключи във включеното по-
ложение ON, светлинният индикатор 
светва, и след това, ако системата 
ESP работи нормално, той трябва да 
угасне.
При всяко задействане на система-
та ESP светлинният индикатор ESP 
започва да мига. Ако индикаторът 
свети постоянно, системата ESP е в 
неизправност. 
Когато индикаторът мига, ви препо-
ръчваме да прегледате автомобила 
при първа възможност в оторизиран 
сервиз на марката HYUNDAI.

Когато системата ESP е изключена 
посредством бутона, светлинният 
индикатор ESP OFF светва.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато ESC индикаторът мига, това 
означава, че системата е активна. 
Карайте бавно и НЕ ускорявайте. НИ-
КОГА не изключвайте ESC системата 
докато ESC индикаторът мига, тъй 
като има опасност от загуба на кон-
трол върху автомобила и последващ 
инцидент.
Шофирайте бавно и не правете опит 
за ускоряване на автомобила винаги 
когато светлинният индикатор ESP 
мига или когато повърхността на 
пътя е хлъзгава.

 
 ВНИМАНИЕ 
Шофирането с различни размери на гу-
мите или джантите може да доведе до 
неправилна работа на системата ESP. 
Когато сменяте гуми, проверявайте 
дали имат същите размери като ори-
гиналните гуми на автомобила. 

Функции на режима ESC OFF 
Повреме на управление на автомобила 
Режимът ESC OFF, при който система-
та е деактивирана, следва да бъде из-
ползван за кратко, за да бъде улеснено 
освобождаването на автомобила при 
попадане в дълбок сняг или кал.
Деактивирането на системата в тази 
ситуация спомага за поддържане на 
въртящия момент. За да изключите 
систмата по време на шофиране, на-
тиснете ESC OFF бутона, когато се 
движите по равен път.
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ВНИМАНИЕ 
За да предотвратите повреда на 
трансмисията:
• Не позволявайте на колелата на 

една ос да боксуват прекалено, до-
като предупредителните светлини 
на системите ESC и ABS, както 
и паркинг спирачка са показани на 
екрана. Поправката няма да бъде 
покрита от гаранцията на автомо-
била.  Намалете мощността на дви-
гателя и не боксувайте колелата 
прекомерно, докато тези светлини 
се показани на екрана.

• При управление на автомобила по-
средством динамометър, уверете 
се, че системата ESC е изключена 
(индикаторът ESC OFF свети).

i  Информация
Изключването на системата ESC не засяга 
функционирането на ABS системата или на 
стандартната спирачна система (ако има 
такава).

Vehicle Stability Management
Системата Vehicle Stability Management 
(VSM) помага да се гарантира, че пре-
возното средство остава стабилно 
при ускоряване или внезапно спиране 
на мокра, хлъзгава и неравна пътна 
настилка, вследствие на което тегли-
телната сила на четирите колела може 
да бъде разпределена неравномерно.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вземете следни предпазни мерки, когато 
използвате системата VSM:
• ВИНАГИ проверявайте скоростта и раз-

стоянието до превозното средство пред 
вас. VSM не е заместител на безопасното 
шофиране.

• Никога не шофирайте по-бързо от разре-
шената за определените пътни условия 
скорост. Системата VSM не може да 
предотврати инцидент. Прекомерно 
високата скорост в лошо време, по хлъз-
гави и неравни пътища може да доведе 
до тежки злополуки. Когато натиснете 
спирачния педал при условия, при които 
системата ESC се активира, може да 
чуете необичаен звук или да усетите ви-
брации в спирачния педал. Това е нормално 
и означава, че системата VSM е активна.

Функциониране на VSM системата
VSM системата е в състояние ON 
(включено), когато:
• Системата за Електронен контрол 

на стабилността (ESC) е включена.
• Скоростта на превозното средство 

е над 15 км/ч (9 км/ч) на пътища със 
завои.

• Скоростта на превозното средство 
е над 20 км/ч при спиране по неравен 
път.
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i  Информация
VSM системата не функционира, когато:
• Шофирате по наклон или стръмен учас-

тък.
• Шофирате назад.
• ESC OFF индикаторът свети.
• Предупредителният (
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Information 
The VSM does not operate when: 
• Driving on bank road such as gradi-

ent or incline 
• Driving rearward.
• ESC OFF indicator light is on. 
• EPS (Electric Power Steering) warn-

ing light ( ) is on. 

VSM OFF condition
To cancel VSM operation, press the
ESC OFF button. ESC OFF indicator
light ( ) will illuminate.
To turn on VSM, press the ESC OFF
button again. The ESC OFF indicator
light will go out.

Driving with varying tire or wheel
sizes may cause the ESC system
to malfunction. When replacing
tires, make sure they are the same
size as your original tires for this
vehicle.

Hill-Start Assist Control (HAC)
(if equipped)  
A vehicle has the tendency to slide
backwards on a steep slope, before
depressing the accelerator after a
stop. The HAC prevents the vehicle
from sliding backwards by automati-
cally operating the brake systems for
about 2 seconds. The brake systems
are automatically released, when the
accelerator pedal is depressed

NOTICE

i

If ESC indicator light ( ) or
EPS warning light ( ) stays
on, your vehicle may have a
malfunction with the VSM sys-
tem.When the warning light illu-
minates we recommend that the
vehicle be checked by an
authorized HYUNDAI dealer as
soon as possible.

WARNING  

The HAC is activated only for
about 2 seconds, so always
depress  the  accelerator  pedal
to begin driving upwards after a
stop.

WARNING  
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) EPS индикатор 
е включен.

VSM OFF - за да деактивирате системата
За да отмените функционирането на 
системата VSM, натиснете бутона 
ESC OFF. Светлинният индикатор ESC 
OFF (
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Information 
The VSM does not operate when: 
• Driving on bank road such as gradi-

ent or incline 
• Driving rearward.
• ESC OFF indicator light is on. 
• EPS (Electric Power Steering) warn-

ing light ( ) is on. 

VSM OFF condition
To cancel VSM operation, press the
ESC OFF button. ESC OFF indicator
light ( ) will illuminate.
To turn on VSM, press the ESC OFF
button again. The ESC OFF indicator
light will go out.

Driving with varying tire or wheel
sizes may cause the ESC system
to malfunction. When replacing
tires, make sure they are the same
size as your original tires for this
vehicle.

Hill-Start Assist Control (HAC)
(if equipped)  
A vehicle has the tendency to slide
backwards on a steep slope, before
depressing the accelerator after a
stop. The HAC prevents the vehicle
from sliding backwards by automati-
cally operating the brake systems for
about 2 seconds. The brake systems
are automatically released, when the
accelerator pedal is depressed

NOTICE

i

If ESC indicator light ( ) or
EPS warning light ( ) stays
on, your vehicle may have a
malfunction with the VSM sys-
tem.When the warning light illu-
minates we recommend that the
vehicle be checked by an
authorized HYUNDAI dealer as
soon as possible.

WARNING  

The HAC is activated only for
about 2 seconds, so always
depress  the  accelerator  pedal
to begin driving upwards after a
stop.

WARNING  
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) ще светне. За да активирате 
системата VSM, натиснете ESC OFF 
бутона отново. Светлинният индика-
торът ESC OFF ще изгасне.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В случай, че светлинният ESC инди-
катор (
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Information 
The VSM does not operate when: 
• Driving on bank road such as gradi-

ent or incline 
• Driving rearward.
• ESC OFF indicator light is on. 
• EPS (Electric Power Steering) warn-

ing light ( ) is on. 

VSM OFF condition
To cancel VSM operation, press the
ESC OFF button. ESC OFF indicator
light ( ) will illuminate.
To turn on VSM, press the ESC OFF
button again. The ESC OFF indicator
light will go out.

Driving with varying tire or wheel
sizes may cause the ESC system
to malfunction. When replacing
tires, make sure they are the same
size as your original tires for this
vehicle.

Hill-Start Assist Control (HAC)
(if equipped)  
A vehicle has the tendency to slide
backwards on a steep slope, before
depressing the accelerator after a
stop. The HAC prevents the vehicle
from sliding backwards by automati-
cally operating the brake systems for
about 2 seconds. The brake systems
are automatically released, when the
accelerator pedal is depressed

NOTICE

i

If ESC indicator light ( ) or
EPS warning light ( ) stays
on, your vehicle may have a
malfunction with the VSM sys-
tem.When the warning light illu-
minates we recommend that the
vehicle be checked by an
authorized HYUNDAI dealer as
soon as possible.

WARNING  

The HAC is activated only for
about 2 seconds, so always
depress  the  accelerator  pedal
to begin driving upwards after a
stop.

WARNING  
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) или предупредителният 
EPS индикатор (
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Information 
The VSM does not operate when: 
• Driving on bank road such as gradi-

ent or incline 
• Driving rearward.
• ESC OFF indicator light is on. 
• EPS (Electric Power Steering) warn-

ing light ( ) is on. 

VSM OFF condition
To cancel VSM operation, press the
ESC OFF button. ESC OFF indicator
light ( ) will illuminate.
To turn on VSM, press the ESC OFF
button again. The ESC OFF indicator
light will go out.

Driving with varying tire or wheel
sizes may cause the ESC system
to malfunction. When replacing
tires, make sure they are the same
size as your original tires for this
vehicle.

Hill-Start Assist Control (HAC)
(if equipped)  
A vehicle has the tendency to slide
backwards on a steep slope, before
depressing the accelerator after a
stop. The HAC prevents the vehicle
from sliding backwards by automati-
cally operating the brake systems for
about 2 seconds. The brake systems
are automatically released, when the
accelerator pedal is depressed

NOTICE

i

If ESC indicator light ( ) or
EPS warning light ( ) stays
on, your vehicle may have a
malfunction with the VSM sys-
tem.When the warning light illu-
minates we recommend that the
vehicle be checked by an
authorized HYUNDAI dealer as
soon as possible.

WARNING  

The HAC is activated only for
about 2 seconds, so always
depress  the  accelerator  pedal
to begin driving upwards after a
stop.

WARNING  
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) продължават 
да светят, това означава, че има 
неизправност в VSM системата на 
вашето превозно средство. Ако тези 
светлини продължават да светят, ви 
препоръчваме при първа възможност 
да прегледате вашия автомобил в 
оторизиран дилър на HYUNDAI.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
Шофиране с различни по размер гуми 
или джанти може да доведе до неиз-
правност в ESC системата. При смяна 
на гумите се уверете, че те са еднакви 
по размер като оригиналните гуми за 
този автомобил.

Подпомагане на потеглянето по 
наклон (HAC) / Hill-Start Assist Control 
(ако е оборудвана такава функция)
Когато автомобилът потегля на стръ-
мен наклон нагоре, той има тенденция 
да се задвижи малко назад. Подпомага-
нето на потеглянето на наклон (НАС) 
не допуска нежеланото задвижване на 
автомобила назад чрез автоматично 
задействане на спирачките за около 2 
секунди. Спирачките ще се освободят 
веднага след натискане на педала на 
газта или след около 2 секунди.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Системата НАС се активира само 
за около 2 секунди, затова когато 
автомобилът потегля винаги нати-
скайте педала на газта.
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i  Информация
• Системата НАС не работи, когато лостът 

за смяна на предавките е в положение Р 
(паркинг) или в положение N (неутрално).

• Системата НАС се активира, даже ако 
системата ESC e изключена, но не се 
активира, когато в системата ESC има 
повреда.

Управление на спускането по наклон 
(DBC) (ако е оборудвана такава 
функция)
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Information 
• The HAC does not operate when the

shift lever is in P (Park) or N
(Neutral)  

• The HAC activates even when the
ESC (Electronic Stability Control) is
off. However, it does not activate,
when the ESC does not normally
operate.

Downhill Brake Control (DBC)
(if equipped)

The Downhill Brake Control (DBC)
supports the driver come down a
steep hill without depressing the
brake pedal.

It slows down the vehicle under 8
km/h (5mph) (for automatic transaxle
/dual clutch transmission vehicles) or
8 km/h (5 mph) (for manual transaxle
vehicles) and lets the driver concen-
trate on steering the vehicle.

• The DBC defaults to the OFF
position whenever the ignition
switch is placed in the ON posi-
tion.

• Noise or vibration may occur
from the brakes when the DBC is
activated.

• The rear stop light comes on
when DBC is activated.

NOTICE

i

OTL055022

� Type A

� Type B
OTL055119

Always turn off the DBC on nor-
mal roads. The DBC might acti-
vate inadvertently from the
standby mode when driving
through speed bumps or mak-
ing sharp curves.

WARNING  
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Управлението на спускането по наклон 
(DBC) подпомага шофьора да управлява 
спускането по стръмен наклон, без да 
се налага шофьорът да натиска педала 

на спирачките. Тази система намалява 
скоростта на автомобила под 8 км/ч 
и позволява на шофьора да се концен-
трира върху кормилното управление 
на автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При движение по нормални пътища 
винаги изключвайте системата DBC. 
Системата DBC в някои случаи може 
да се задейства от режима на го-
товност, когато извършвате резки 
завивания или при преминаване през 
„легнали полицаи”.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
• По подразбиране (автоматично) 

системата DBC преминава в из-
ключено положение (OFF) при всяко 
включване на запалването на авто-
мобила.

• Когато системата DBC се активи-
ра, откъм спирачките може да се чуе 
шум или да се усетят вибрации. Ко-
гато системата DBC е задействана, 
задните стоп светлини светят.
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Системата DBC
Режим Светлинен 

индикатор
Описание

Режим на 
готовност
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DBC operation

Standby

Press the DBC button when vehicle speed is under
40km/h (25mph). The DBC system will turn ON and
enter the standby mode.

The system does not turn ON if vehicle speed is over
40km/h (25mph).

In the standby mode, if vehicle speed is under 35km/h
(22mph) while driving down a steep hill, the DBC will
activate automatically.

In the activated mode, the DBC will temporarily deacti-
vate under the following conditions:
• The hill is not steep enough.
• The brake pedal or accelerator pedal is depressed.
If the above conditions are gone, the DBC will automat-
ically activate again.

The DBC will turn OFF under the following conditions:

• The DBC button is pressed again.

• Vehicle speed is over 60km/h (38mph).

Activated

Temporarily
deactivated

OFF

Mode Indicator light Description

blinks

illuminated

not 
illuminated

illuminated 

If the DBC red indicator light
illuminates, the system may
have overheated or have mal-
functioned. When the warning
light illuminates even though
the DBC system has cooled off,
we recommend that the vehicle
be checked by an authorized
HYUNDAI dealer as soon as
possible.

WARNING  
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Свети

При скорост на автомобила под 40 км/ч натиснете 
бутона DBC. Системата DBC ще се включи и ще 
премине в режим на готовност. Когато скоростта 
на автомобила е над 40 км/ч, системата няма да се 
включи.

Активирана 
система 

(режим на 
задействане)
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DBC operation

Standby

Press the DBC button when vehicle speed is under
40km/h (25mph). The DBC system will turn ON and
enter the standby mode.

The system does not turn ON if vehicle speed is over
40km/h (25mph).

In the standby mode, if vehicle speed is under 35km/h
(22mph) while driving down a steep hill, the DBC will
activate automatically.

In the activated mode, the DBC will temporarily deacti-
vate under the following conditions:
• The hill is not steep enough.
• The brake pedal or accelerator pedal is depressed.
If the above conditions are gone, the DBC will automat-
ically activate again.

The DBC will turn OFF under the following conditions:

• The DBC button is pressed again.

• Vehicle speed is over 60km/h (38mph).

Activated

Temporarily
deactivated

OFF

Mode Indicator light Description

blinks

illuminated

not 
illuminated

illuminated 

If the DBC red indicator light
illuminates, the system may
have overheated or have mal-
functioned. When the warning
light illuminates even though
the DBC system has cooled off,
we recommend that the vehicle
be checked by an authorized
HYUNDAI dealer as soon as
possible.

WARNING  

TLe Eng 5.qxp  2015-05-26  ¿ ¨˜ 12:01  Page 62

Мига

При режима на готовност, ако скоростта на ав-
томобила е под 35 км/ч при шофиране по стръмен 
склон надолу, системата DBC ще се активира авто-
матично.

Деактивирана 
за момент 

система
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DBC operation

Standby

Press the DBC button when vehicle speed is under
40km/h (25mph). The DBC system will turn ON and
enter the standby mode.

The system does not turn ON if vehicle speed is over
40km/h (25mph).

In the standby mode, if vehicle speed is under 35km/h
(22mph) while driving down a steep hill, the DBC will
activate automatically.

In the activated mode, the DBC will temporarily deacti-
vate under the following conditions:
• The hill is not steep enough.
• The brake pedal or accelerator pedal is depressed.
If the above conditions are gone, the DBC will automat-
ically activate again.

The DBC will turn OFF under the following conditions:

• The DBC button is pressed again.

• Vehicle speed is over 60km/h (38mph).

Activated

Temporarily
deactivated

OFF

Mode Indicator light Description

blinks

illuminated

not 
illuminated

illuminated 

If the DBC red indicator light
illuminates, the system may
have overheated or have mal-
functioned. When the warning
light illuminates even though
the DBC system has cooled off,
we recommend that the vehicle
be checked by an authorized
HYUNDAI dealer as soon as
possible.

WARNING  
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Свети

Когато е в режим на задействане, системата DBC 
ще се деактивира за момент (временно) при след-
ните обстоятелства:
• Когато наклонът не е достатъчно стръмен;
• Когато се натисне педала на спирачките или пе-

дала на съединителя. 
Когато горните условия престанат да са налице, 
системата DBC ще се активира автоматично от-
ново.

ОFF (изключено 
състояние)
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DBC operation

Standby

Press the DBC button when vehicle speed is under
40km/h (25mph). The DBC system will turn ON and
enter the standby mode.

The system does not turn ON if vehicle speed is over
40km/h (25mph).

In the standby mode, if vehicle speed is under 35km/h
(22mph) while driving down a steep hill, the DBC will
activate automatically.

In the activated mode, the DBC will temporarily deacti-
vate under the following conditions:
• The hill is not steep enough.
• The brake pedal or accelerator pedal is depressed.
If the above conditions are gone, the DBC will automat-
ically activate again.

The DBC will turn OFF under the following conditions:

• The DBC button is pressed again.

• Vehicle speed is over 60km/h (38mph).

Activated

Temporarily
deactivated

OFF

Mode Indicator light Description

blinks

illuminated

not 
illuminated

illuminated 

If the DBC red indicator light
illuminates, the system may
have overheated or have mal-
functioned. When the warning
light illuminates even though
the DBC system has cooled off,
we recommend that the vehicle
be checked by an authorized
HYUNDAI dealer as soon as
possible.

WARNING  
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Не свети

Системата DBC ще се изключва (ще преминава в 
състоянието OFF) при следните обстоятелства:
• Когато бутонът DBC се натисне повторно;
• Когато скоростта на автомобила превиши 60 

км/ч.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако светне червеният светлинен 
индикатор DBC, това означава, че 
системата е прегряла или в нея има 
някаква повреда. Системата DBC 
няма да се задейства, ако червеният 
светлинен индикатор DBC продължи 
да свети, даже след като система-
та DBC се е охладила достатъчно. 
Изискайте проверка на системата 
от оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI.
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 ЗАБЕЛЕЖКА 
• При спускане по много стръмен на-

клон, даже ако задействате педала 
на спирачките или натиснете педа-
ла на газта, системата DBC може да 
не се деактивира (изключи).

• Ако шофирате на трета предавка 
(или по-голяма от трета предавка), 
при включена система DBC, систе-
мата DBC може да се задейства и 
да доведе до загасяне на двигателя 
(за моделите с механична трансми-
сия). Затова, когато шофирате на 
трета предавка (или на по-голяма 
от трета предавка), не включвайте 
системата DBC.

• Системата DBC не работи, когато:

 – Системата DBC не се включва при 
положение Р (паркинг) на скоростния 
лост.

 – Системата ESC е активирана.

Сигнал ESS: Сигнал за аварийно 
спиране / Emergency Stop Signal

Системата на сигнала за аварийно спи-
ране предупреждава шофьора, който се 
движи зад вас, чрез включване на стоп 
светлините в мигащ режим.
Системата се задейства:
• Когато автомобилът спре рязко и 

внезапно (тази система се задей-
ства, когато скоростта на автомо-
била е над 55 км/ч и отрицателното 
ускорение на автомобила е над 7 м/
с2), когато при спиране се задейства 
системата ABS.

• Когато скоростта на автомобила е 
под 40 км/ч и системата ABS прес-
тане да действа, или ситуацията 
на внезапно и рязко спиране преми-
не, стоп светлините ще угаснат. 
Вместо това автоматично ще се 
включи мигащата аварийна сигна-
лизация.

• Мигащата аварийна сигнализация 
ще се изключи, когато скоростта 
на автомобила превиши 10 км/ч, 
след като автомобилът е бил спрял. 
Също така мигащата аварийна 
сигнализация ще се изключи когато 

автомобилът се движи известно 
време с ниска скорост. Можете да 
изключите мигащата аварийна 
сигнализация и ръчно, посредством 
натискане на превключвателя (бу-
тона) за мигащата аварийна сигна-
лизация.

i  Информация
Системата на сигнала за аварийно спиране 
ще се активара, ако мигащата аварийна 
сигнализация вече е била включена.
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Добри шофьорски практики

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги когато напускате автомоби-
ла или го паркирате, задействайте 
докрай спирачката за паркирането и 
зацепвайте сигурно трансмисията 
на автомобила в положение Р (пар-
кинг). Ако спирачката за паркирането 
не е задействана докрай, автомоби-
лът може да се задвижи самоволно 
и да нарани вас или вас и други хора.
При паркиране всички автомобили 
трябва винаги да се оставят със за-
действани спирачки за паркиране, за 
да се избегне самоволно задвижване 
на автомобила, което може да нара-
ни пътниците или пешеходци.

Намокрените спирачки могат да бъдат 
много опасни! Вашият автомобил 
няма да може да спре достатъчно 
бързо, ако спирачките му са намокрени.
Освен това намокрените спирачки 
могат да „теглят” автомобила на 
една страна.
За да подсушите спирачките, тряб-
ва леко да задействате спирачките, 
докато спирачното им действие се 
възстанови до нормалното, като вни-
мавате да запазвате контрол върху 
управлението на автомобила през ця-
лото време. Ако спирачното действие 
не се възстанови до нормалното ниво, 
спрете при първата безопасна възмож-
ност да направите това и извикайте 
оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI за помощ.
Никога не оставяйте крака си опрян на 
педала на спирачките. Оставянето на 
кракана педала на спирачките по време 
на движение може да бъде опасно, тъй 
като може да доведе до прегряване на 
спирачките и до загуба на тяхната 
ефективност. Това може също така да 
повиши износването на компонентите 
на спирачките.
Ако по време на движение спукате гума, 

задействайте постепенно спирачките 
и дръжте права посока на движение 
на автомобила, докато намалявате 
скоростта. Когато достигнете безо-
пасно забавяне на скоростта, изтегле-
те се от пътя и спрете на безопасно 
място.
Ако автомобилът ви е оборудван с 
автоматична трансмисия, не позво-
лявайте на автомобила да се задвижва 
самоволно напред. За да избегнете са-
моволното задвижване на автомобила 
напред, дръжте натиснат силно педала 
на спирачките, когато автомобилът 
е спрял.
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Мощността на двигателя може да се 
предава към всички предни и всички зад-
ни колела за получаване на максимална 
задвижваща сила. Задвижването „4х4” 
е полезно, когато се изисква допълни-
телна задвижваща сила и сцепление 
на пътя, например при шофиране по 
хлъзгави, разкаляни, мокри или покрити 
със сняг пътища. Тези автомобили не 
са предназначени за предизвикател-
ствата на шофирането без път.
Използването от време на време на 
шофиране без път, например по уста-
новени пътища и пътеки без покритие, 
не представляват никакъв проблем. 
При пътуване извън магистралите, ви-
наги е от особена важност шофьорът 
внимателно да намалява скоростта до 
нива, при които да не се превишава без-
опасната скорост за движение на ав-
томобила при съответните условия.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от сериозни нара-
нявания или фатални последици.
• Не шофирайте в условия, за които 

вашият автомобил не е предназна-
чен.

• Избягвайте високите скорости при 
завиването или при смяната на посо-
ката на движение.

• Никога не извършвайте резки мане-
ври с волана, например рязка смяна 
на лентата на движение или резки, 
остри завои.

• Рискът от преобръщане на автомо-
била се увеличава много силно, ако за-
губите контрол върху управлението 
на автомобила при високи скорости.

• В случай, когато две или повече колела 
излязат от платното на пътя на бан-
кета и шофьорът навие рязко волана, 
за да се върне отново на пътя, може 
да се получи загуба на контрол върху 
управлението на автомобила.

• В случай, че автомобилът ви напусне 
платното на пътя, не правете резки 
движения с волана. Вместо това, 
намалете скоростта преди да се вър-
нете обратно на платното на пътя.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
• Не шофирайте във вода, ако нивото 

е по-високо от дъното на превозно 
средство. Проверете състоянието 
на спирачките веднага след като 
излезете от калта или водата. 
Натиснете педала на спирачката 
няколко пъти, докато се движите 
бавно и не усетите, че функционира 
нормално.

• Извършвайте по-чести техни-
чески прегледи от планираните, 
ако шофирате в офроуд условия 
като пясък, кал или вода (вижте 
„Поддръжка при тежки условия на 
употреба“ в глава 7) .

• Винаги измивайте вашия автомо-
бил след шофиране офроуд, особено 
долната част на превозното сред-
ство. 

• Не забравяйте да оборудвате авто-
мобила с четири еднакви по размер 
и вид гуми.

• Уверете се, че автомобил с посто-
янно задвижване на четирите коле-
ла 4WD е теглен от аварийна кола с 
платформа.

ЗАДВИЖВАНЕ 4Х4 (4WD) (АКО Е ОБОРУДВАНА ТАКАВА ФУНКЦИЯ)
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Начин на работа на системата 4WD
Избор на режим 4WD 

Режим Бутон Индикатор Описание

4WD AUTO
(функцията 
4WD LOCK е 

деактивирана)

5-66
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4WD operation

In the 4WD LOCK mode, the system is deactivated when vehi-
cle speed is over 30 km/h (19mph) and the mode is shifted to
4WD AUTO mode. If the vehicle speed slows down to 30 km/h
(19mph), the mode shifts back to the 4WD LOCK mode.

Use this mode when driving up or down sharp inclines, driving
off-road, driving on sandy and muddy roads, etc. to maximize
traction

4WD AUTO 
(4WD LOCK is

deactivated)

(not illuminated)

Transfer mode Selection button Indicator light Description

In the 4WD AUTO mode, under normal operating conditions,
the vehicle operates similar to conventional 2WD vehicles. If the
system determines there is a need for four wheel drive, the
engine’s driving power is distributed to all four wheels automat-
ically.

Use this mode when driving on normal roads.

4WD LOCK

(illuminated)

Four Wheel Drive (4WD) mode selection

If 4WD warning light ( ) stays on the instrument cluster, your vehicle may have a malfunction with the
4WD system. When the 4WD warning light ( ) illuminates we recommend that the vehicle be checked by
an authorized HYUNDAI dealer as soon as possible.

WARNING  
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Driving your vehicle

4WD operation

In the 4WD LOCK mode, the system is deactivated when vehi-
cle speed is over 30 km/h (19mph) and the mode is shifted to
4WD AUTO mode. If the vehicle speed slows down to 30 km/h
(19mph), the mode shifts back to the 4WD LOCK mode.

Use this mode when driving up or down sharp inclines, driving
off-road, driving on sandy and muddy roads, etc. to maximize
traction

4WD AUTO 
(4WD LOCK is

deactivated)

(not illuminated)

Transfer mode Selection button Indicator light Description

In the 4WD AUTO mode, under normal operating conditions,
the vehicle operates similar to conventional 2WD vehicles. If the
system determines there is a need for four wheel drive, the
engine’s driving power is distributed to all four wheels automat-
ically.

Use this mode when driving on normal roads.

4WD LOCK

(illuminated)

Four Wheel Drive (4WD) mode selection

If 4WD warning light ( ) stays on the instrument cluster, your vehicle may have a malfunction with the
4WD system. When the 4WD warning light ( ) illuminates we recommend that the vehicle be checked by
an authorized HYUNDAI dealer as soon as possible.

WARNING  
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(не свети)

Когато шофирате в режима 4WD AUTO, при движение при нор-
мални условия автомобилът работи подобно на конвенционал-
ните автомобили със задвижване само на две колела. Ако обаче 
системата открие, че има необходимост от режима на задвиж-
ване „4х4”, задвижващата мощност на двигателя се разпределя 
автоматично към всичките четири колела, без да е необходима 
намесата на шофьора.
Когато се движи по нормални пътища и по пътища с нормална 
настилка, автомобилът се движи подобно на конвенционалните 
автомобили с две задвижващи колела.

Режим 4WD 
LOCK 

(заключено 
задвижване  
4WD LOCK)
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4WD operation

In the 4WD LOCK mode, the system is deactivated when vehi-
cle speed is over 30 km/h (19mph) and the mode is shifted to
4WD AUTO mode. If the vehicle speed slows down to 30 km/h
(19mph), the mode shifts back to the 4WD LOCK mode.

Use this mode when driving up or down sharp inclines, driving
off-road, driving on sandy and muddy roads, etc. to maximize
traction

4WD AUTO 
(4WD LOCK is

deactivated)

(not illuminated)

Transfer mode Selection button Indicator light Description

In the 4WD AUTO mode, under normal operating conditions,
the vehicle operates similar to conventional 2WD vehicles. If the
system determines there is a need for four wheel drive, the
engine’s driving power is distributed to all four wheels automat-
ically.

Use this mode when driving on normal roads.

4WD LOCK

(illuminated)

Four Wheel Drive (4WD) mode selection

If 4WD warning light ( ) stays on the instrument cluster, your vehicle may have a malfunction with the
4WD system. When the 4WD warning light ( ) illuminates we recommend that the vehicle be checked by
an authorized HYUNDAI dealer as soon as possible.

WARNING  
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4WD operation

In the 4WD LOCK mode, the system is deactivated when vehi-
cle speed is over 30 km/h (19mph) and the mode is shifted to
4WD AUTO mode. If the vehicle speed slows down to 30 km/h
(19mph), the mode shifts back to the 4WD LOCK mode.

Use this mode when driving up or down sharp inclines, driving
off-road, driving on sandy and muddy roads, etc. to maximize
traction

4WD AUTO 
(4WD LOCK is

deactivated)

(not illuminated)

Transfer mode Selection button Indicator light Description

In the 4WD AUTO mode, under normal operating conditions,
the vehicle operates similar to conventional 2WD vehicles. If the
system determines there is a need for four wheel drive, the
engine’s driving power is distributed to all four wheels automat-
ically.

Use this mode when driving on normal roads.

4WD LOCK

(illuminated)

Four Wheel Drive (4WD) mode selection

If 4WD warning light ( ) stays on the instrument cluster, your vehicle may have a malfunction with the
4WD system. When the 4WD warning light ( ) illuminates we recommend that the vehicle be checked by
an authorized HYUNDAI dealer as soon as possible.

WARNING  
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(свети)

Този режим се деактивира (изключва) автоматично при скорости 
над 30 км/ч, а при скорости над 40 км/ч режимът се превключва 
в режим 4WD AUTO. Ако обаче скоростта на автомобила спадне 
под 30 км/ч, режимът на разпределителната кутия се превключва 
отново в режима 4WD LOCK.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В случай че светлинният индикатор на системата 4WD (
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4WD operation

In the 4WD LOCK mode, the system is deactivated when vehi-
cle speed is over 30 km/h (19mph) and the mode is shifted to
4WD AUTO mode. If the vehicle speed slows down to 30 km/h
(19mph), the mode shifts back to the 4WD LOCK mode.

Use this mode when driving up or down sharp inclines, driving
off-road, driving on sandy and muddy roads, etc. to maximize
traction

4WD AUTO 
(4WD LOCK is

deactivated)

(not illuminated)

Transfer mode Selection button Indicator light Description

In the 4WD AUTO mode, under normal operating conditions,
the vehicle operates similar to conventional 2WD vehicles. If the
system determines there is a need for four wheel drive, the
engine’s driving power is distributed to all four wheels automat-
ically.

Use this mode when driving on normal roads.

4WD LOCK

(illuminated)

Four Wheel Drive (4WD) mode selection

If 4WD warning light ( ) stays on the instrument cluster, your vehicle may have a malfunction with the
4WD system. When the 4WD warning light ( ) illuminates we recommend that the vehicle be checked by
an authorized HYUNDAI dealer as soon as possible.

WARNING  
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) продължава да свети на приборното табло, по всяка 
вероятност има неизправност в системата на вашия автомобил. В такъв случай ви препоръчваме да прегледате 
автомобила в оторизиран сервиз на марката HYUNDAI при първа възможност.
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 ВНИМАНИЕ
Когато шофирате по нормални 
пътища, винаги деактивирайте 
(изключвайте) режима 4WD LOCK 
чрез натискане на бутона 4WD LOCK 
(светлинният индикатор трябва да 
угасне). Шофирането по нормални 
пътища в режима 4WD LOCK (особе-
но за случаите на завиване) може да 
доведе до възникване на механичен 
шум или вибрации. Когато режимът 
4WD LOCK се деактивира (изключи), 
шумът и вибрацията ще изчезнат. 
Ако шофирате продължително вре-
ме при наличието на такъв шум и 
вибрации, някои от частите на зад-
вижването могат да се повредят.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
Когато режимът 4WD LOCK се деакти-
вира (изключи), може да се получи лек 
„тласък”, тъй като задвижващата 
мощност ще се предава изцяло към 
предните колела. Този „тласък” не 
представлява механична повреда.

Осигуряване на безопасността при 
задвижването „4х4”
Преди да потеглите:
• Уверете се, че всички пътници са с 

поставени предпазни колани.
• Седнете изправени и по-близо до 

волана от обичайното. Регулирайте 
позицията на волана така, че да ви 
е удобно, докато шофирате.

Шофиране по заснежени или заледени 
пътища
• Потеглете бавно, като натискате 

леко педала на газта.
• Използвайте гуми за сняг и вериги 

за сняг.
• Спазвайте достатъчно дистаниция 

между вашето превозно средство и 
движещото се пред него.

• Използвайте спирачното действие 
на двигателя при намаляване на ско-
ростта.

• Избягвайте да шофирате с преви-
шена скорост, да ускорявате бързо, 
да натискате рязко спирачката и да 
влизате в остри завои.
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Шофиране в кал и пясък
• Поддържайте бавна и постоянна 

скорост.
• Използвайте вериги при шофиране 

в кал, ако е необходимо.
• Спазвайте достатъчно дистаниция 

между вашето превозно средство и 
движещото се пред него.

• Избягвайте да шофирате с преви-
шена скорост, да ускорявате бързо, 
да натискате рязко спирачката и да 
влизате в остри завои.

• Намалете скоростта на превозното 
средство и винаги проверявайте 
състоянието на пътищата.

 ВНИМАНИЕ
Когато автомобилът е заседнал 
в сняг, пясък или кал, поставете 
нехлъзгав материал под задвижва-
щите колела, за да осигуряват сце-
пление или бавно въртете колелата 
напред или назад, което разклаща 
автомобила и по този начин той 
може лесно да бъде освободен.
Въпреки това избягвайте да държи-
те двигателя непрекъснато във ви-
соки обороти, тъй като това може 
да повреди системата 4WD.

5-68

Driving your vehicle

Driving in sand or mud
• Maintain slow and constant speed.
• Use tire chains driving in mud if

necessary.
• Keep sufficient distance between

your vehicle and the vehicle in front
of you.

• Reduce vehicle speed and always
check the road condition.

• Avoid speeding, rapid acceleration,
sudden brake applications, and
sharp turns to prevent getting
stuck.

Driving up or down hills
• Driving uphill 

- Before starting off, check if it is
possible to drive uphill.

- Drive as straight as possible.
• Driving downhill 

- Do not change gear while driving
downhill. Select gear before driv-
ing downhill.

- Driveas slowly using engine brak-
ing while driving downhill.

- Drive straight as possible.

When the vehicle is stuck in
snow, sand or mud, place a non-
slip material under the drive
wheels to provide traction OR
Slowly spin the wheels in for-
ward and reverse directions
which causes a rocking motion
that may free the vehicle.
However, avoid running the
engine continuously at high
rpm, doing so may damage the
4WD system.

CAUTION

OLMB053017

Exercise extreme caution driv-
ing up or down steep hills. The
vehicle may flip depending on
the grade, terrain and water/
mud conditions.

WARNING  
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Шофиране нагоре или надолу по наклон
• Шофиране по склон нагоре:
 – Преди да потеглите, проверете 

дали е възможно да изкачите накло-
на.

 – Шофирайте направо, колкото е 
възможно. 

• Шофиране по наклон:
 – Не сменяйте предавката по време 

на спускане. Изберете предавка пре-
ди спускането.

 – Шофирайте бавно, използвайки 
спирачния механизъм на двигателя.

 – Шофирайте направо, доколкото е 
възможно.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Упражнявайте изключително внима-
ние при шофиране нагоре или надолу 
по стръмни наклони, тъй като превоз-
ното средство може да се преобърне 
в зависимост от наклона, терена и 
условията (вода /кал).
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Driving through water
• Try to avoid driving in deep stand-

ing water. It may stall your engine
and clog your exhaust pipes.

• If you need to drive in water, stop
your vehicle, set the vehicle in
4WD LOCK mode and drive under
8 km/h (5mph).

• Do not change gear while driving in
water.

Additional driving conditions
• Become familiar with the off-road

conditions before driving.
• Always pay attention when driving

off-road and avoid dangerous
areas.

• Drive slowly when driving in heavy
wind.

• Reduce vehicle speed when cor-
nering. The center of gravity of
4WD vehicles is higher than con-
ventional 2WD vehicles, making
them more likely to roll over when
you rapidly turn corners.

OLMB053018

Do not drive across the contour
of steep hills. A slight change in
the wheel angle can destabilize
the vehicle, or a stable vehicle
may lose stability if the vehicle
stops its forward motion. Your
vehicle may roll over and lead to
a serious injury or death.

WARNING  
Always drive slowly in water. If
you drive too fast, water may
get into the engine compart-
ment  and wet the ignition sys-
tem causing your vehicle to
suddenly stop.

CAUTION
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Движението по дължината на оби-
колката на стръмните хълмове може 
да бъде изключително опасно. Тази 
опасност може да възникне от малки 
промени на ъгъла на завиване на коле-
лата, което може да дестабилизира 
автомобила. Даже в случаите, когато 
автомобилът поддържа стабилност 
при движение, тази стабилност може 
да се загуби, когато автомобилът 
спре своето движение напред. Авто-
мобилът ви може да се преобърне, 
като преобръщането може да причини 
тежко нараняване или смърт.

Шофиране през наводнени участъци
Не преминавайте през дълбоки засто-
ели води, това може да повреди двига-
теля и да задръсти ауспуха. 
Ако трябва да пресечете простран-
ства, покрити с вода, спрете автомо-
била, превключете разпределителната 
кутия в режима 4WD LOCK, и след това 
шофирайте със скорост под 8 км/ч.
Не превключвайте скоростите, когато 
шофирате по наводнени участъци.

 ВНИМАНИЕ
Шофирайте бавно. Ако шофирате 
прекалено бързо в места, покрити с 
вода, водата може да навлезе в дви-
гателното отделение и да намокри 
системата на запалването, което 
може да доведе до внезапно спиране 
на автомобила.

Допълнителни условия
• Запознайте се добре с офроуд марш-

рута преди да потеглите.
• Винаги бъдете внимателни, когато 

шофирате офроуд и избягвайте 
опасните участъци.

• Шофирайте бавно при силен вятър. 
• Преди навлизането в завой нама-

лявайте скоростта. Центърът на 
тежестта на автомобилите със 
зад-вижване „4х4” е по-висок от 
този на конвенционалните авто-
мобили със задвижване само на две 
колела, което ги прави по-податли-
ви на обръщане, когато завоите се 
вземат с по-висока скорост.
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• Always hold the steering wheel
firmly when you are driving off-
road.

Emergency precautions
Tires
Do not use tire and wheel with differ-
ent size and type from the one origi-
nally installed on your vehicle. It can
affect the safety and performance of
your vehicle, which could lead to
steering failure or rollover causing
serious injury.
When replacing the tires, be sure to
equip all four tires with the tire and
wheel of the same size, type, tread,
brand and load-carrying capacity. If
you equip your vehicle with any
tire/wheel combination not recom-
mended by HYUNDAI for off-road
driving, you should not use these
tires for highway driving.

Towing 
4WD vehicles must be towed with a
wheel lift and dollies or flatbed equip-
ment with all the wheels off the
ground. For more information, refer
to "Towing" in chapter 6.

Dynamometer testing
A full-time 4WD vehicle must be test-
ed on a special four wheel chassis
dynamometer.OTLE055003

Do not grab the inside of the
steering wheel when you are
driving off-road. You may hurt
your arm by a sudden steering
maneuver or from steering
wheel rebound due to an impact
with objects on the ground. You
could lose control of the steer-
ing wheel that may lead to seri-
ous injury or death.

WARNING  

Never start or run the engine
while a full-time 4WD vehicle is
raised on a jack.The vehicle can
slip or roll off of a jack causing
serious injury or death to you or
those nearby.

WARNING  
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• Винаги дръжте здраво волана, кога-
то шофирате офроуд.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато шофирате без път, никога 
не хващайте обръча на волана от 
вътрешната му страна. В противен 
случай ръцете ви могат да бъдат 
наранени при внезапни маневри с во-
лана или при отскачането на волана 
вследствие на удари в препятствия 
на терена. В такъв случай може да 
загубите контрол върху работата 
с волана.

Предпазни мерки
Гуми
Тъй като задвижващият въртящ мо-
мент винаги се прилага към четирите 
колела, качеството на работата на 
автомобила със задвижване „4х4” се 
влияе много силно от състоянието на 
гумите. Винаги оборудвайте автомо-
била с 4 гуми с едни и същи размери и 
от един и същи тип.
Ако оборудвате вашия автомобил с 
гуми/джанти, които се препоръчват 
от HYUNDAI за офроуд шофиране, не 
трябва да използвате същите при 
шофиране по магистралата.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не стартирайте двигателя, 
когато превозно средство със систе-
ма 4WD е вдигнато на крик. Автомо-
билът може да падне от крика и да 
причини сериозни наранявания, както 
на вас, така и на други, намиращи се 
в близост до автомобила.

Теглене
Kогато се налага изтегляне на 4WD ав-
томобил, трябва да се ползва камион/
бус с платформа, така че и четирите 
колела на автомобила да не са в допир 
със земята/пътя и да са обездвижени. 
За повече информация вижте „Теглене 
с ремарке“ в глава 6.

Тестване с динамометър 
Когато искате да тествате с динамо-
метър (силомер) автомобил с перма-
нентно задвижване 4WD, превозното 
средство трябва да се тества на 
предназначен за целта динамометър с 
платформа за автомобили 4WD.
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A full-time 4WD vehicle should not
be tested on a 2WD roll tester. If a
2WD roll tester must be used, per-
form the following procedure:
1.Check the tire pressures recom-

mended for your vehicle.
2.Place the front wheels on the roll

tester for a speedometer test as
shown in the illustration.

3.Release the parking brake.
4.Place the rear wheels on the tem-

porary free roller as shown in the
illustration.

OTL055117
Roll Tester (Speedometer)

Temporary Free Roller

• Never engage the parking
brake while performing the
test.

• When the vehicle is lifted up,
do not operate the front and
rear wheel separately. All four
wheels should be operated.

CAUTION

Keep away from the front of the
vehicle while the vehicle is in
gear on the dynamometer. The
vehicle can jump forward and
cause serious injury or death.

WARNING  
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Автомобилите с постоянно включена 
система за задвижване „4х4” не тряб-
ва да се тестват на ролков тестер 
за автомобили със задвижване на две 
колела.
Ако въпреки това трябва да използва-
те ролков тестер за автомобили със 
задвижване на две колела, трябва да 
изпълните следните операции:
1. Проверете наляганията в гумите, 

които се препоръчват за вашия ав-
томобил.

2. Поставете предните колела на ав-
томобила върху ролковия тестер за 
тестовете на скоростомера, както 
е показано на фигурата по-горе.

3. Освободете спирачката за паркира-
нето.

4. Поставете задните колела върху 
временен ролер за свободно върте-
не на колелата, както е показано на 
същата фигура.

 ВНИМАНИЕ
Стойте далече от предницата на 
автомобила, докато автомобилът 
е включен на предавка за измерване с 
динамометъра. Това е много опасно, 
тъй като автомобилът може да от-
скочи напред и да предизвика тежко 
нараняване или смърт.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не задействайте ръчната спирачка 
по време на теста.
Когато повдигате автомобила, не 
задействайте поотделно предните 
и задните колела. Всичките четири 
колела трябва да се задействат 
едновременно.
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ISG систематa намалява разхода на 
гориво с автоматично изключване 
на двигателя, когато автомобилът 
е в покой (на червен светофар, пред 
„стоп” знак или в задръстване). Дви-
гателят се стартира автоматично 
при натискане на съединителя. ISG 
система е винаги активна, когато 
двигателят работи.

i  Информация
Когато двигателят автоматично се стартира 
от ISG системата, някои предупредителни 
светлини (като ABS, ESC, ESC OFF, EPS и 
ръчната спирачка) може да светят в продъл-
жение на няколко секунди поради ниското 
напрежение в акумулаторната батерия. Това 
не се дължи на неизправност в ISG система.

Активиране на системата ISG
Режим „Auto stop“
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The ISG system is to reduce the fuel
consumption by automatically shut-
ting down the engine, when the vehi-
cle is at a standstill (i.e. red stop light,
stop sign, and traffic jam).
The engine is automatically started
upon satisfying the starting condi-
tions.
The ISG system is always active,
when the engine is running.

Information 
When the engine is automatically
started by the ISG system, some warn-
ing lights (i.e. ABS, ESC, ESC OFF,
EPS, and parking brake warning
light) may illuminate for a few sec-
onds due to the low battery voltage.
However, it does not indicate a mal-
function with the ISG system.

To activate the ISG system
Auto stop

To stop the engine in idle stop mode
1. Lower the driving speed under 5

km/h (3 mph).
2. Set the gear in N (Neutral).
3. Release the clutch pedal.

The auto stop indicator ( ) illumi-
nates in green on the instrument
cluster, when the engine stops.

Information 
The driving speed must reach at least
10 km/h (6 mph) after an idle stop. 

i

i

ISG (IDLE STOP AND GO) SYSTEM (IF EQUIPPED)

� Type A � Type B

OTL055072/OTL055073
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За да спрете двигателя в режим Auto stop“
1. Намалете скоростта под 5 км/ч. 
2. Поставете скоростния лост в по-

зиция N (неутрална).
3. Отпуснете педала на съединителя.

Индикаторът за автоматично спиране 
(
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The ISG system is to reduce the fuel
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) на арматурното табло свети в зе-
лено, когато двигателят се изключва.

i  Информация
Скоростта на движение трябва да достигне 
най-малко 10 км/ч след като двигателят е 
бил изключен посредством системата ISG.

Системата ISG – IDLE STOP AND GO
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When the driver unfastens the seat-
belt or open the driver’s door (or the
hood) in the auto stop mode, you will
experience the followings.
• The ISG system is deactivated.

(The ISG OFF button indicator illu-
minates.)

• The message, 'Auto Stop deacti-
vated. Start manually', appears on
the LCD display.

Auto start

To restart the engine in the auto
stop mode
• Depress the clutch pedal with the

gear in N (Neutral).
• The message, "Press clutch pedal

for Auto Start", appears on the
LCD display.

• The auto stop indicator ( ) goes
OFF on the instrument cluster,
when the engine is restarted.

OTLE055007

� Type A � Type B

OTLE055035/OTLE055036

� Type A � Type B

OTLE055085/OTLE055037
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Когато водачът освободи предпазния 
колан или отвори вратата (или пред-
ния капак), в AUTO STOP режим се случва 
следното:
• ISG системата се деактивира. (Ин-

дикаторът ISG OFF светва.)
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• На LCD дисплея се изписва следното 
съобщение „Auto Stop режим деакти-
виран. Стартирайте ръчно. - Auto 
Stop deactivated. Start manually“.

Режим Автоматично стартиране / 
Auto Sart
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За да рестартирате двигателя в режим на 
автоматично спиране натиснете педала 
на съединителя със скоростния лост в 
позиция N (неутрална). 
• На LCD дисплея се изписва следното 

съобщение: “Press clutch pedal for 
Auto Start“ Натиснете педала на съ-
единителя, за да преминете в Auto 
Start режим“. 

• Индикаторът за автоматично 
спиране на прибирното табло (
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) 
се изключва, когато двигателят се 
рестартира.
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Двигателят автоматично се изключва, след 
което запалва в следните ситуации.
– Скоростта на вентилатора на ав-

томатичната климатична уредба 
е над 3-та позиция, с включен клима-
тик.

– Скоростта на вентилатора на ав-
томатичната климатична уредба 
е над 6-та позиция, с включен  кли-
матик.

– Определен период от време е изми-
нал от включването на климатика.

– Размразителят е деактивиран. 
– Вакуумното налягане в спирачките 

е ниско.
– Акумулаторнатата батерията е 

слаба. 
– Скоростта на движение е над 5 км/ч.
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The engine is automatically restart-
ed in the following situations.
- The fan speed of the manual cli-

mate control system is set above
the 3rd position, with the air condi-
tion ON.

- The fan speed of the automatic cli-
mate control system is set above
the 6th position, with the air condi-
tion ON.

- A certain period of time has been
elapsed with the air condition ON.

- The defroster is activated.
- The brake vacuum pressure is low.
- The battery is weak.
- The driving speed exceeds 5 km/h

(3 mph).

The auto stop indicator ( ) blinks
in green for 5 seconds on the instru-
ment cluster, 

Prerequisite for activation 
The ISG system operates in the fol-
lowing situations.
- The driver’s seatbelt is fastened.
- The driver’s door and the hood are

closed.
- The brake vacuum pressure is

adequate.
- The battery is sufficiently charged.
- The outside temperature is between

-2 °C and 35 °C (28.4 °F and 95 °F).
- The engine coolant temperature is

not too low.

� Type A

OTL055074
� Type B

OTL055075
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Индикаторът за автоматично спиране  
(
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The ISG system is to reduce the fuel
consumption by automatically shut-
ting down the engine, when the vehi-
cle is at a standstill (i.e. red stop light,
stop sign, and traffic jam).
The engine is automatically started
upon satisfying the starting condi-
tions.
The ISG system is always active,
when the engine is running.

Information 
When the engine is automatically
started by the ISG system, some warn-
ing lights (i.e. ABS, ESC, ESC OFF,
EPS, and parking brake warning
light) may illuminate for a few sec-
onds due to the low battery voltage.
However, it does not indicate a mal-
function with the ISG system.
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Auto stop

To stop the engine in idle stop mode
1. Lower the driving speed under 5

km/h (3 mph).
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), разположен на приборното табло, 
мига в зелено за 5 секунди.

Предпоставки за активиране на ISG 
системата
Системата работи в следните ситу-
ации: 
– Предпазният колан на водача е по-

ставен. 
– Вратата на шофьора и предният 

капак са затворени. 
– Вакуумното налягане в спирачките 

не е твърде ниско. 
– Акумулаторната батерия е доста-

тъчно заредена. 
– Външната температура е между 

-2°C и 35°C (28.4°F и 95°F). 
– Температурата на охлаждащата 

течност на двигателя не е твърде 
ниска.
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Information 
• The ISG system is not activated,

when the prerequisites to activate
the ISG system are unsatisfied. In
this case, the ISG OFF button indi-
cator illuminates, and the message,
"Auto Stop conditions not met",
appears on the LCD display. 

(Continued)

(Continued)
• When the above indicator remains

ON, and when the above message
remains displayed, we recommend
you to have the IGS system checked
by an authorized HYUNDAI dealer.

To deactivate the ISG system 

• Press the ISG OFF button to deac-
tivate the ISG system. Then, the
ISG OFF button indicator illumi-
nates, and the message, "Auto
Stop Off", appears on the LCD dis-
play.

• Press the ISG OFF button again to
reactivate the ISG system. Then,
the ISG OFF button indicator turns
OFF.

i

OTLE055007
� Type A � Type B

OTLE055004

OTLE055039/OTLE055038
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i  Информация
• ISG системата не се активира, когато 

предпоставките за активиране не са из-
пълнени. В този случай индикаторът на 
бутона ISG OFF свети и на LCD дисплея 
се изписва съобщението: „Auto Stop усло-
вията не се изпълнени „Auto Stop conditions 
not met „. 

• Когато индикаторът остава в позиция 
ON (включен) и когато горното съоб-
щение продължава да бъде изписано на 
екрана, ви препоръчваме да прегледате 
системата в оторизиран дилър на марката 
HYUNDAI.

За деактивиране на ISG системата
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• Натиснете бутона ISG OFF, за да 
деактивирате ISG системата. След 
това индикаторът на бутона ISG 
OFF светва и на LCD дисплея се из-
писва съобщението „Auto Stop Off“ 

• Натиснете бутона ISG OFF отново, 
за да активирате ISG системата. 
След това индикаторът на бутона 
ISG OFF се изключва.
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Неизправност в системата ISG
Система може да не работи когато има 
неизправност с ISG сензорите или ISG 
система.
Когато има неизправност в ISG систе-
ма се случва следното: 
• Индикаторът за автоматично 

спиране (
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Information 
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ing lights (i.e. ABS, ESC, ESC OFF,
EPS, and parking brake warning
light) may illuminate for a few sec-
onds due to the low battery voltage.
However, it does not indicate a mal-
function with the ISG system.

To activate the ISG system
Auto stop

To stop the engine in idle stop mode
1. Lower the driving speed under 5

km/h (3 mph).
2. Set the gear in N (Neutral).
3. Release the clutch pedal.

The auto stop indicator ( ) illumi-
nates in green on the instrument
cluster, when the engine stops.

Information 
The driving speed must reach at least
10 km/h (6 mph) after an idle stop. 

i

i
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� Type A � Type B
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) остава в положение ON 
(включено) и свети в жълто, след 
като мига за 5 секунди. 

• Светлинният индикатор на бутона 
Auto stop off светва. 
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ISG system malfunction
The ISG system may not operate: 
When there is a malfunction with the
ISG sensors or the ISG system.

The followings occur, when there is
a malfunction with the ISG system: 
• The auto stop indicator ( )

remains ON in yellow after blinking
for 5 seconds.

• The auto stop OFF button indicator
illuminates. • The light on the ISG OFF button

will illuminate.

Information 
• When you cannot turn OFF the ISG

OFF button indicator by pressing
the ISG OFF button, or when the
malfunction with the ISG system
persists, we recommend you to con-
tact an authorized HYUNDAI deal-
er. 

(Continued)

(Continued)
• You can turn OFF the auto stop

OFF button indicator by driving
over 80 km/h (50 mph) for up to 2
hours with the fan speed below the
2nd position. If the auto stop OFF
button indicator remains ON, we
recommend you to contact an
authorized HYUNDAI dealer. 

i

OTLE055007

When the engine is in auto stop
mode, the engine may restart.
Before leaving the vehicle or
checking the engine compart-
ment, stop the engine by plac-
ing the ignition switch to the
LOCK/OFF position or remov-
ing the ignition key.

WARNING  
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• Лампичката на бутона ISG OFF ще 
светне.

i  Информация
• Когато не можете да изключите индикато-

ра на бутона ISG OFF чрез натискане на 
бутона ISG OFF, или след отстраняването 
на неизправността в ISG системата, ви 
препоръчваме да се свържете с оторизи-
ран дилър на марката HYUNDAI. 

(Продължение)

(Продължение) 
• Можете да изключите индикатора на 

бутона, когато шофирате с над 80 км/ч за 
2 часа и скоростта на вентилатора е под 
2-ра позиция. Ако индикатор Auto Stop 
OFF бутона остане включен, ви препоръч-
ваме да се свържете с оторизиран дилър 
на марката HYUNDAI.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато двигателят е в „auto stop“ ре-
жим, двигателят може да се рестар-
тира. Преди напускане на автомоби-
ла или при извършване на проверка на 
двигателното отделението, спрете 
двигателя чрез поставяне на ключа 
за запалване на LOCK / OFF позиция 
или изваждането на контактния 
ключ.
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Деактивиране на сензора на 
батерията
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The battery sensor deactiva-
tion

The battery sensor is deactivated,
when the battery is disconnected
from the negative pole for mainte-
nance purpose.
In this case, the ISG system is limit-
edly operated due to the battery sen-
sor deactivation. Thus, the driver
needs to take the following proce-
dures to reactivate the battery sen-
sor after disconnecting the battery.

Prerequisites to reactivate the
battery sensor
Keep the engine in the OFF status
for 4 hours, and attempt to restart the
engine 3 to 4 times for the battery-
sensor reactivation.
Pay extreme caution not to connect
any accessories (i.e. navigation and
black box) to the vehicle with the
engine in the OFF status. If not, the
battery sensor may not be reactivat-
ed.

Information 
The ISG system may not operate in
the following situations. 
- There is a malfunction with the IGS

system. 
- The battery is weak. 
- The brake vacuum pressure is low. 
In those cases, we recommend you to
have the ISG system checked by an
authorized HYUNDAI dealer. 

• Use only the genuine HYUNDAI
ISG battery for replacement. If
not, the ISG system may not nor-
mally operate.

• Do not recharge the ISG battery
with a general battery charger. If
not, it may damage or explode
the ISG battery.

• Do not remove the battery cap. If
not, the battery electrolyte,
which is harmful to the human
body, may leak out.

NOTICE

iOTL055025

Battery sensor
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Датчикът за батерията се изключва, 
когато батерията е изключена от 
отрицателния полюс с цел поддръжка. 
В този случай ISG система е с ограни-
чени функции поради деактивирането 
на сензора на батерията. Поради това 
водачът трябва да предприеме следни-
те действия, за да активира сензора 
на батерията след изключване на аку-
мулаторната батерия.

Предпоставки за повторно 
активиране на датчика за 
батерията 
Дръжте двигателя в режим OFF за 4 
часа, след което се опитайте да го 
рестартирате 3 до 4 пъти, за да ак-
тивирате отново датчика на бате-
рията. Обърнете особено внимание 
и не свързвайте никакви аксесоари 
(т.е. навигация и др.) към превозното 
средство, когато двигателят е в OFF 
режим. В противен случай сензорът за 
батерията не може да бъде активиран.

i  Информация
ISG система не функционира в следните 
ситуации. 
– Налице е неизправност в ISG системата. 
– Батерията е слаба. 
– Вакуумното налягането в спирачките е 
ниско. 
В тези случаи ви препоръчваме да прегле-
дате ISG системата в оторизиран дилър на 
марката HYUNDAI.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
• Използвайте само оригинални 

HYUNDAI ISG батерии. В противен 
случай ISG системата не може да 
функционира нормално. 

• Не зареждайте ISG батерията с 
общо зарядно устройство. В проти-
вен случай това може да повреди ISG 
батерията или тя да експлоадира.

• Не изваждайте капачката на бате-
рията, тъй като има опасност от 
изтичане на електролит, който е 
вреден за човешкото тяло.
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The flex steering wheel controls the
steering effort in accordance with the
driver’s preference and road condi-
tions.
The driver can select a desired steer-
ing effort by pressing the steering
mode button.

The steering mode options appear
on the LCD display, when the driver
presses the steering mode button.
Press the steering mode button with-
in 4 seconds to scroll through the
steering mode options.

If the steering mode button is not
pressed within 4 seconds, the LCD
display will change to the previous
screen.

FLEX STEERING WHEEL (IF EQUIPPED)

OTL055123

� Type A

OTL055125
� Type B

OTL055124
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Системата Flex Steer контролира 
усилията на волана в съответствие 
с предпочитанията на водача и път-
ните условия. 
Водачът може да зададе желаното кор-
милно усилие, като натисне бутона, 
задаващ режима на волана.
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The steering mode options appear
on the LCD display, when the driver
presses the steering mode button.
Press the steering mode button with-
in 4 seconds to scroll through the
steering mode options.

If the steering mode button is not
pressed within 4 seconds, the LCD
display will change to the previous
screen.

FLEX STEERING WHEEL (IF EQUIPPED)

OTL055123

� Type A

OTL055125
� Type B

OTL055124
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Опциите за режим на волана се изпис-
ват на LCD дисплея при натискане на 
бутона. Натиснете бутона за избор на 
режим на волана в рамките на 4 секун-
ди, за да преминете през възможните 
опциите.

Ако бутонът за избор на режим на 
волана не е натиснат в рамките на 4 
секунди, LCD дисплеят ще се върне към 
предишния екран.

FLEX STEER: СИСТЕМА ЗА ПРОМЯНА РЕЖИМА НА ВОЛАНА (АКО Е ОБОРУДВАНА ТАКАВА ФУНКЦИЯ)
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Режим Normal
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Normal mode

The normal steering mode offers
normal steering effort.

Sport mode

The sport steering mode offers high
steering effort, making the wheel
steering heavier. The sport steering
mode is often used for driving on a
highway.

� Type A � Type B

OTL055126/OTL055127

� Type A � Type B

OTL055128/OTL055129

• When the driver presses the
steering mode button while
driving, it changes the steering
mode option on the LCD dis-
play. However, it does not
immediately change the steer-
ing effort for your safety. Upon
completing the wheel steering,
the steering tension is automat-
ically set to the selected mode.

• Pay great caution while chang-
ing through modes, when the
vehicle is in motion.

• The flex steering wheel does not
operate, when the Electric Power
Steering (EPS) does not properly
operate.

CAUTION
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Предлага стандартно кормилно усилие.

Режим Sport
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5

Normal mode

The normal steering mode offers
normal steering effort.

Sport mode

The sport steering mode offers high
steering effort, making the wheel
steering heavier. The sport steering
mode is often used for driving on a
highway.

� Type A � Type B

OTL055126/OTL055127

� Type A � Type B

OTL055128/OTL055129

• When the driver presses the
steering mode button while
driving, it changes the steering
mode option on the LCD dis-
play. However, it does not
immediately change the steer-
ing effort for your safety. Upon
completing the wheel steering,
the steering tension is automat-
ically set to the selected mode.

• Pay great caution while chang-
ing through modes, when the
vehicle is in motion.

• The flex steering wheel does not
operate, when the Electric Power
Steering (EPS) does not properly
operate.

CAUTION
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Режимът предлага по-силово кормилно-
то усилие, което прави воланът по-те-
жък. Този режим често се използва за 
шофиране по магистрала.

 ВНИМАНИЕ
• Когато водачът натисне бутона 

за избор на режим на волана по 
време на шофиране, това променя 
избраната опция на LCD дисплея. 
Въпреки това, режимът, с оглед на 
вашата безопасност, не се проме-
ня веднага. След завършване на ма-
неврата, воланът автоматично 
се настройва на избрания режим. 

• Внимавайте, докато променяте 
режимите, когато превозното 
средство е в движение. 

• Flex Steer воланът не работи, кога-
то електрическо сервоуправление 
(EPS) не е в изправност.
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DRIVE MODE INTEGRATED CONTROL SYSTEM (IF EQUIPPED)

The drive mode may be selected
according to the driver’s preference
or road condition.
The system resets to be in the NOR-
MAL mode (except for ECO mode),
when the engine is restarted.

Information 
If there is a problem with the instru-
ment cluster, the drive mode will be in
NORMAL mode and may not change
to ECO mode or SPORT mode. 

The mode changes, as below,
whenever the DRIVE MODE button
is pressed.

When NORMAL mode is selected,
it is not displayed on the instrument
cluster.

ECO mode
The ECO mode is a guid-
ance for fuel efficient driv-
ing.

• When the ECO mode is selected
by pressing the DRIVE MODE but-
ton, the ECO indicator (green
color) will illuminate.

• Restarting of the engine in the
ECO mode resets the DRIVE
mode to the ECO mode.

Information 
Fuel efficiency depends on the driver's
driving habit and road condition.

i

i

NORMAL

SPORT                  ECO

� Type A

OTL055130
� Type B

OTLE055005
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Режимът на работа може да се избере 
в зависимост от предпочитанията на 
водача или пътните условия. Система-
та се връща по подразбиране в режим 
Normal (с изключение на режим ECO), 
когато двигателят се запали отново.

i  Информация
Ако има неизправност в приборното табло, 
режимът на работа ще бъде NORMAL и не 
може да се промени на ECO или SPORT.

Промените в режима се извършват по 
следния начин, както е показано на фи-
гурата по-долу, когато бутонът DRIVE 
MODE е натиснат.
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DRIVE MODE INTEGRATED CONTROL SYSTEM (IF EQUIPPED)

The drive mode may be selected
according to the driver’s preference
or road condition.
The system resets to be in the NOR-
MAL mode (except for ECO mode),
when the engine is restarted.

Information 
If there is a problem with the instru-
ment cluster, the drive mode will be in
NORMAL mode and may not change
to ECO mode or SPORT mode. 

The mode changes, as below,
whenever the DRIVE MODE button
is pressed.

When NORMAL mode is selected,
it is not displayed on the instrument
cluster.

ECO mode
The ECO mode is a guid-
ance for fuel efficient driv-
ing.

• When the ECO mode is selected
by pressing the DRIVE MODE but-
ton, the ECO indicator (green
color) will illuminate.

• Restarting of the engine in the
ECO mode resets the DRIVE
mode to the ECO mode.

Information 
Fuel efficiency depends on the driver's
driving habit and road condition.

i

i

NORMAL

SPORT                  ECO

� Type A

OTL055130
� Type B

OTLE055005
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Когато е избран режим NORMAL, той 
не се изписва на приборното табло.

Режим ECO

Режимът ECO е напътствие 
за икономично шофиране.

• Когато режимът ECO е избран чрез 
натискане на бутона MODE DRIVE, 
индикаторът ECO (зелен цвят) ще 
светне. 

• При изключване и последващо за-
палване на двигателя в режим ECO 
режимът на шофиране отново е 
ECO.

i  Информация
Икономичността на горивото зависи от стила 
на шофиране на водача и пътните условия. 

DRIVE MODE - РЕЖИМИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМОБИЛА
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DRIVE MODE INTEGRATED CONTROL SYSTEM (IF EQUIPPED)

The drive mode may be selected
according to the driver’s preference
or road condition.
The system resets to be in the NOR-
MAL mode (except for ECO mode),
when the engine is restarted.

Information 
If there is a problem with the instru-
ment cluster, the drive mode will be in
NORMAL mode and may not change
to ECO mode or SPORT mode. 

The mode changes, as below,
whenever the DRIVE MODE button
is pressed.

When NORMAL mode is selected,
it is not displayed on the instrument
cluster.

ECO mode
The ECO mode is a guid-
ance for fuel efficient driv-
ing.

• When the ECO mode is selected
by pressing the DRIVE MODE but-
ton, the ECO indicator (green
color) will illuminate.

• Restarting of the engine in the
ECO mode resets the DRIVE
mode to the ECO mode.

Information 
Fuel efficiency depends on the driver's
driving habit and road condition.

i

i

NORMAL

SPORT                  ECO

� Type A

OTL055130
� Type B

OTLE055005
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Когато се активира режим ECO: 
• Ускорението може да бъде забавено, 

тъй като педалът на газта се нати-
ска умерено.

• Капацитетът на климатика може 
да бъде ограничен. 

• Начинът на смяна на предавките на 
автоматична трансмисията или 
на трансмисия с двоен съединител 
може да се промени. 

• Шумът на двигателя може да е 
по-силен.

Посочените по-горе промени са нор-
мални, когато режимът ECO е активи-
ран с цел подобряване на икономията 
на гориво.

Ограничение на действието на режим 
ECO: 
При настъпване на следните условия 
в режим ECO, работата на системата 
ще бъде ограничена, въпреки че няма 
да настъпи промяна в ECO индикатора.
 • Когато температурата на охлажда-

щата течност е ниска: Системата 
ще бъде ограничена, докато работа-
та на двигателя се нормализира. 

• Когато шофирате по наклон: Сис-
темата няма да набере тяга при 
изкачване, тъй като въртящият 
момент на двигателя е ограничен. 

• При автоматична трансмисията 
или трансмисия с двоен съединител 
в Sports режим: Системата ще бъде 
ограничена спрямо избраната пре-
давка.

• Когато педалът на газта е насти-
снат до долу за няколко секунди: 
Системата ще бъде ограничена, 
предполагайки, че водачът иска да 
ускори.

Режим SPORT
Управлява динамиката на 
шофиране, като автоматич-
но регулира волана, двигате-

ля и трансмисията. 
• При избор на режим SPORT чрез 

натискане на бутона MODE DRIVE, 
индикаторът ще светне (в жълт 
цвят). 

• Изключване и последващо запалване 
на двигателя в режим SPORT деак-
тивира режима и по подразбиране 
системата преминава към режим 
NORMAL. Затова, когато е необхо-
димо, следва да изберете отново 
режим SPORT. 

• Когато режим SPORT е активиран: 
 – Високите обороти на двигателя се 

поддържат в продължение на опре-
делен период от време, дори и след 
освобождаване на педала на газта. 

 – Преминаването към по-висока пре-
давка се забавя при ускорение.

i  Информация
В режим SPORT ефективността на горивото 
може да намалее.
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When the ECO mode is activated:
• The acceleration response may be

slightly reduced as the accelerator
pedal is depressed moderately.

• The air conditioner performance
may be limited.

• The shift pattern of the automatic
transaxle or dual clutch transmis-
sion may change.

• The engine noise may get louder.

The above situations are normal
conditions when the ECO mode is
activated to improve fuel efficiency.

Limitation of the ECO mode oper-
ation:
If the following conditions occur while
the ECO mode is operating, the sys-
tem operation is limited even though
there is no change in the ECO indi-
cator.
• When the coolant temperature is

low:
The system will be limited until
engine performance becomes nor-
mal.

• When driving up a hill:
The system will be limited to gain
power when driving uphill because
engine torque is restricted.

• When using the automatic
transaxle or dual clutch transmis-
sion Sports mode:
The system will be limited accord-
ing to the shift location.

• When the accelerator pedal is
deeply depressed for a few sec-
onds: The system will be limited,
judging that the driver wants to
speed up.

SPORT mode
SPORT mode manages
the driving dynamics by
automatically adjusting the
steering wheel, engine
and transaxle system.

• When the SPORT mode is select-
ed by pressing the DRIVE MODE
button, the SPORT indicator (yel-
low color) will illuminate.

• Restarting of the engine in the
SPORT mode resets the DRIVE
mode to the NORMAL mode. Thus,
when necessary, reselect the
SPORT mode.

• When the SPORT mode is activat-
ed:
- The RPM (revolutions per min-

utes) level is maintained over a
certain length of time, even after
releasing the accelerator.

- Up-shifting timing is delayed,
while accelerating.

Information 
In the SPORT mode, the fuel efficien-
cy may decrease.

i
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The Blind Spot Detection System
(BSD) uses a radar sensor to alert
the driver.
It monitors the rear area of the vehi-
cle and provides information to the
driver.

(1) BSD (Blind Spot Detection)
The detection range varies in
accordance with a driving speed.
When your vehicle faster than the
other vehicles, the system will not
warn you.

(2) LCA (Lane Change Assist)
When a vehicle approaches you
at a high speed, the system will
warn you.

(3) RCTA (Rear Cross Traffic Alert)
When your vehicle moves back-
wards, and when the sensor detects
the approaching vehicle in the left
and right side, the system will warn
you.

BLIND SPOT DETECTION SYSTEM (BSD) (IF EQUIPPED)

OLF054067L

Blind spot area

Closing at high speed

• Always check the road condi-
tion while driving for unex-
pected situations even though
the Blind Spot Detection
System (BSD) is operating.

• 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 the vehicle up. The
Blind Spot Detection System
(BSD) may not detect every
object alongside the vehicle.

WARNING  
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Системата Blind Spot Detection (BSD) 
използва радарен сензор, за да преду-
преди водача. Той следи задната част 
на превозното средство и предоставя 
информация на водача.

(1) BSD (Blind Spot Detection) Диапазонът 
на отчитане варира в съответ-
ствие със скоростта на шофиране. 
Когато автомобилът ви се движи 
по-бързо от останалите превозни 
средства, системата няма да ви 
предупреди. 

(2) LCA (Lane Change Assist) Когато дру-
го превозно средство ви приближава 
с висока скорост, системата ще ви 
предупреди. 

(3) RCTA (Rear Cross Traffic Alert) Кога-
то превозното средство се движи 
назад и когато сензорът отчете 
приближаването на автомобил от 
лявата или дясната страна, систе-
мата ще ви предупреди.

Blind Spot Detection (BSD) Система за предупреждение при наличие на автомобил в мъртвата зона

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Винаги проверявайте състоя-

нието на пътищата по време на 
шофиране за непредвидени ситу-
ации, въпреки че системата Blind 
Spot Detection (BSD) е активирана. 

• Системата Blind Spot Detection 
(BSD) е допълнителна системата 
за безопасност, затова не би след-
вало да разчитате изцяло на нея. 
С оглед на вашата безпасност, 
следва винаги да внимавате по 
време на шофиране.

• Системата Blind Spot Detection 
(BSD) не е заместител на пра-
вилното и безопасно шофиране. 
Винаги шофирайте безопасно и 
внимавайте при смяна на ленти-
те или шофиране назад. Систе-
мата Blind Spot Detection (BSD) 
не е в състояние да засече всеки 
обект отстрани на превозното 
средство.
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Системите BSD (Blind Spot Detection)/
LCA ((Lane Change Assist)) (ако са 
оборудвани) 

Условия на 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 igni-
tion switch in the ON position.
The indicator illuminates on the
switch. If vehicle speed exceeds
30km/h (20 mph) the system will acti-
vate.

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 engine 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. 

Warning type
The system will activate when:
1. The system is on.
2. The vehicle speed is above about

30 km/h (20 mph).
3. Vehicles behind are detected.

i

OTL055028
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За да активирате системата: 
Натиснете BSD превключвателя с 
ключа за запалване в положение ON. Ин-
дикаторът върху ключа ще светне. Ако 
скоростта на автомобила надвишава 
30 км/ч, системата ще се активира.

За да деактвирате системата: На-
тиснете отново BSD превключвателя. 
Индикаторът на ключа ще изгасне. 
Когато не използвате системата, я 
изключете чрез изключване на прев-
ключвателя.

i  Информация
• Ако двигателят е изключен и след това 

отново включен, BSD системата се връща 
към първоначалното  състояние. 

• Когато системата е включена, преду-
предителният светлинен индикатор на 
външното огледалото за обратно виждане 
ще свети в продължение на 3 секунди.

Предупреждение
Системата ще се активира, когато: 
1. Системата е включена. 
2. Скоростта на превозното средство 

е по-висока от 30 км/ч. 
3. Регистрирани са превозни средства 

зад автомобила.
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Предупредителен първи етап
Ако е засечено превозно средство в 
границите на обхвата на системата, 
на външното огледалото за обратно 
виждане ще светне предупредителен 
светлинен индикатор. Ако превозното 
средство не е в диапазон на обхват на 
системата, предупредителният свет-
линен индикатор ще се изключи спрямо 
пътните условия. 

Предупредителен втори етап
При втория етап алармата ще се активира, когато: 
1. Предупредителният сигнал от първи етап е включен. 
2. Подадени са мигачи за смяна на лентата за движение. 
При задействане на втория етап, предупредителният светлинен индикатор на 
външното огледалото за обратно виждане ще мига и ще се активира звукова 
аларма. Ако изключите мигачите, вторият сигнал ще бъде деактивиран.

5-84

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.
If the detected vehicle is not in warn-
ing range, the warning will turn off
according to driving conditions.

OTL055039

� Left side

� Right side

OTL055029

� Left side

OTL055030

� Right side

Second stage alert
The second stage alarm will activate when:
1. The first stage alert is on.
2. The turn signal light is on to change a lane.
When the second stage alert is activated, a warning light will blink on the
outside rearview mirror and the alarm will sound.
If you turn off the turn signal light, the second stage alert will be deacti-
vated.
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Сензори
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Detecting sensor

The sensors are located inside the
rear bumper.
Always keep the rear bumper clean
for proper operation of the system.

Warning message

• This warning message may appear
when :
- There are foreign substances on

the rear bumper
- Driving in rural areas with little

traffic or open terrains such as
wide expanse of desert 

- There is heavy snow or rain
The light on the switch and the sys-
tem will turn off automatically.

When the message is displayed due
to a foreign substance, remove the
foreign substance on the rear
bumper. After the foreign substance
is removed, if you drive for approxi-
mately 10 minutes, the system will
work normally.
If the system does not operate nor-
mally after removing the substance
or is not in a situation mentioned
above, we recommend that you take
your vehicle to an authorized
HYUNDAI dealer and have the sys-
tem checked.

OTL055031 OLF054217N
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Сензорите са разположени в задната 
броня. Винаги дръжте задната броня 
чиста за правилната работа на сис-
темата.

Предупредителни съобщения
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Detecting sensor

The sensors are located inside the
rear bumper.
Always keep the rear bumper clean
for proper operation of the system.

Warning message

• This warning message may appear
when :
- There are foreign substances on

the rear bumper
- Driving in rural areas with little

traffic or open terrains such as
wide expanse of desert 

- There is heavy snow or rain
The light on the switch and the sys-
tem will turn off automatically.

When the message is displayed due
to a foreign substance, remove the
foreign substance on the rear
bumper. After the foreign substance
is removed, if you drive for approxi-
mately 10 minutes, the system will
work normally.
If the system does not operate nor-
mally after removing the substance
or is not in a situation mentioned
above, we recommend that you take
your vehicle to an authorized
HYUNDAI dealer and have the sys-
tem checked.

OTL055031 OLF054217N
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• Това предупредително съобщение 
може да се появи, когато: 

 - Има замърсявания (чужди веще-
ства) върху задната броня. 

 - Шофирате в селските райони с мал-
ко трафик или на открити терени. 

 - При тежък сняговалеж или дъжд.
Светлинният индикатор върху ключа 
и самата системата ще се изключат 
автоматично.

Когато се появи съобщение поради 
наличието на чуждо тяло на задна-
та броня, отстранете го възможно 
най-скоро. След отстраняването на 
чуждото тяло, ако шофирате в продъл-
жение на около 10 минути, системата 
ще работи нормално. Ако системата 
не функционира нормално след отстра-
няване на чуждото тяло или не сте 
били в една от ситуациите, изброени 
по-горе, ви препоръчваме да прегледа-
те вашия автомобил при оторизиран 
дилър на марката HYUNDAI.
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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.

RCTA (Rear Cross Traffic Alert)
When your vehicle starts to move
backwards after parking, the sensor
detects any approaching vehicles
from the left and right sides and
warns the driver.

Operating conditions

To operate:
Go to the User Settings mode (Driving
Assist) and select Rear Cross Traffic
Alert on the LCD display (For more
details, refer to "LCD Display" in
chapter 3.). The system will turn on
and standby to activate. The system
will activate when vehicle speed is
below 10km/h (6.2mph) with the shift
lever in R (Reverse).

� Type A � Type B

OLF054434N/OTLE055040

� Type A � Type B

OTLE055144/OTLE055145
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Ако има проблем с BSD системата, 
предупредително съобщение ще се 
изпише на екрана и светлинният ин-
дикатор на ключа ще се изключи. Сис-
темата ще се изключи автоматично. 
Препоръчваме ви да прегледате вашия 
автомобил в оторизиран дилър на мар-
ката HYUNDAI.

Функция RCTA (Rear Cross Traffic Alert) 
Когато автомобилът ви започва да се 
движи след като е бил паркиран, сен-
зорът засича всякакви приближаващи 
се превозни средства от лявата и дяс-
ната страна и предупреждава водача.

Условия на работа
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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
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an authorized HYUNDAI dealer.

RCTA (Rear Cross Traffic Alert)
When your vehicle starts to move
backwards after parking, the sensor
detects any approaching vehicles
from the left and right sides and
warns the driver.

Operating conditions

To operate:
Go to the User Settings mode (Driving
Assist) and select Rear Cross Traffic
Alert on the LCD display (For more
details, refer to "LCD Display" in
chapter 3.). The system will turn on
and standby to activate. The system
will activate when vehicle speed is
below 10km/h (6.2mph) with the shift
lever in R (Reverse).

� Type A � Type B

OLF054434N/OTLE055040

� Type A � Type B

OTLE055144/OTLE055145
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За да активирате функцията: Оти-
дете в режим потребителските на-
стройки, изберете (Drive Assist) и из-
берете опцията Rear Cross Traffic Alert  
на LCD дисплея (За повече подробности, 
вижте „LCD дисплей“ в глава 3). Систе-
мата ще се включи и ще бъде в готов-
ност да се активира – системата се 
активира при скорост на превозното 
средство под 10 km/h и  скоростният 
лост в положение R (задна).
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i  Информация
Обхватът на системата RCTA (Rear Cross 
Traffic Alert) е около 0.5 ~ 20 метра. Превозно-
то средство ще бъде разпознато от системата, 
ако скоростта му е между 4 km/h ~ 36km/h и 
то самото е в границите на обхвата на систе-
мата. Разбира се, следва да имате предвид, че 
обхватът може да се промени при различни 
условия. Винаги обръщайте внимание на 
заобикалящата среда.

Предупредителни съобщения

5-87
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5

Information 
The RCTA (Rear Cross Traffic Alert)
detecting range is about 0.5m ~ 20m.
A vehicle will be detected if the vehicle
speed is 4km/h ~ 36km/h within the
detecting range. However, the detect-
ing range may change under different
conditions. Always pay attention to
the surroundings.

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.

Information 
• If the detected vehicle is out of the

sensing range of your vehicle, move
the vehicle away from the detected
object slowly; the warning will be
cancelled. 

• The system may not operate proper-
ly due to other factors or circum-
stances. Always pay attention to
your surrounding.

• If your vehicle's left or right side
bumper is blinded by barrier or
vehicles, the system sensing ability
may be reduced.

ii

• Type A
� Left

� Right

• Type B

• Type A • Type B

OTLE055041/OTLE055043

OTLE055042/OTLE055044
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Ако автомобил, засечен от сензорите, 
доближи вашия автомобил ще проз-
вучи предупредителен сигнал, преду-
предителната лампичка на външното 
огледалото за обратно вибдане ще 
започне да мига и на LCD дисплея ще се 
изпише съобщение.

i  Информация 
• Ако автомобилът, засечен от сензорите, е 

извън обхвата на вашето превозно сред-
ство, отдалечете се от засечения обект 
бавно; след което предупреждението ще 
се деактивира.

• Системата може да не функционира пра-
вилно поради външни фактори и обстоя-
телства. Винаги обръщайте внимание на 
заобикалящата ви среда.

• Ако лявата или дясната странични броня 
на автомобила са блокоирани от бариера 
или други превозни средства, чувстви-
телността на системата може да бъде 
намалена.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Предупредителният светлинен 

индикатор на външното огледало-
то за обратно виждане ще свет-
не, когато е засечено превозното 
средство от задната страна на 
автомобила. 

 За да  избегнете инциденти, не 
се фокусирайте само върху пре-
дупредителната светлина и не 
пренебрегвайте пътната обста-
новка.

• Шофирайте безопасно, дори ако 
превозното средство е оборуд-
вано със системите Blind Spot 
Detection (BSD) и Rear Cross Traffic 
Alert (RCTA). Не разчитайте един-
ствено на системата, винаги се 
оглеждайте преди смяна на лента 
или при движение на заден ход. 

 Системата не може да предупреди 
водача в някои условия, така че 
винаги се оглеждайте и проверя-
вайте пътната обстановка по 
време на шофиране. 

 (Продължение) 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 (Продължение)

• Системите Blind Spot Detection 
(BSD) и Rear Cross Traffic Alert (RCTA) 
не могат да заместят безопасно-
то и отговорно шофиране. Винаги 
шофирайте безопасно, внимавай-
те при смяна на лентите или при 
движение назад. Системата Blind 
Spot Detection (BSD) не е в състоя-
ние да открие всеки обект от-
страни на превозното средство.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
• Системата може да не функционира 

правилно, ако бронята е подменена, 
или когато се извършва поправка в 
близост до сензора.

• Обхватът на засичане се различава 
и зависи от широчината  на пътя. 
Когато пътят е тесен, системата 
може да засича и други превозни 
средства, намиращи се в съседната  
лента. 

• Системата може да се изключи по-
ради силни електромагнитни вълни.

Състояния, при които външното 
огледало за задно виждане не би 
функционирало
Огледалото за обратно виждане не би могло 
да предупреди водача, когато: 
- Корпусът му е повреден или покрит 

с отломки. 
- Прозорецът е покрит с отломки. 
- Прозорците са силно затъмнени.
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Концентрация на водача 
Водачите трябва да бъдат предпазли-
ви в по-долу описаните ситуации, тъй 
като при определени обстоятелства 
системата не може да открие други 
превозни средства или предмети:
– Автомобилът се движи по път с 

множество завои или чрез Tollgate. 

– Сензорът е замърсен поради силен 
дъжд, сняг, кал и др. 

– Задната броня, на която се намира 
сензора, е покрита или блокирана с 
чужди тела като стикери, предпа-
зител на бронята, стенд за велоси-
педи и др. 

– Задната броня е повредена или 
сензорът е извън първоначалното 
положение по подразбиране. 

– Височината на превозното сред-
ство се е променила (станала е по-
ниска или по-висока), поради тежко 
натоварване на багажника, недос-
татъчно налягане в гумите и т.н. 

– При шофиране в тежки метеороло-
гични условия като проливен дъжд 
или сняг. 

(Продължение)

(Продължение)

– Налице е фиксиран обект в близост 
до превозното средство, например 
парапет. 

– В близост да автомобила се намира:   
голямо превозно средство като 
автобус или камион – мотоциклет 
или велосипед - плоско ремарке

– Ако автомобилът е потеглил в съ-
щото време, когато е потеглило и 
другото превозното средство и е 
ускорил. 

– Когато другият автомобил преми-
нава с много бърза скорост. 

– Докато сменяте лентата на дви-
жение. 

– Докато се спускате или изкачвате 
по наклон, където височината на 
лентата е различна. 

– Когато другият автомобил прибли-
жава много близо. 

– Когато има инсталирано  ремарке 
или каравана. 

– Когато температурата на задната 
броня е висока. 

(Продължение)

(Продължение) 

– Когато сензорите са блокирани от 
други превозни средства, стени или 
паркинг-колони. 

– Когато засеченото от системата  
превозно средство също се движи 
назад едновременно с вашия авто-
мобил. 

– Ако има предмети като количка и 
детска количка. 

– Ако има по-ниско превозното сред-
ство като спортен автомобил. 

– Когато други превозни средства са 
близо до вашия автомобил. 

– Когато превозното средство в 
следващата лента се придвижи две 
платна по-далеч от вас или когато 
превозното средство, намиращо се 
две платна по-далеч, преминава към 
следващата лента в близост вас.
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Предназначението на системата AEB 
е да се намали или да избегне риска от 
авария. Тя преценява разстоянието до 
автомобила отпред или пешеходеца 
чрез сензори (радарни и камера), и ако 
е необходимо, предупреждава водача 
за възможен риск от инцидент с пре-
дупредително съобщение или сигнали-
зация.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вземете следните предпазни мерки 
при използване на автономната сис-
тема за аварийно спиране (AEB): 
• Тази система е спомагателна и не е 

предназначена, нито пък следва да 
замени нуждата от изключителна 
грижа и внимание на водача по 
време на шофиране. 

• Диапазонът на отчитане и откри-
ване на предмети от датчиците 
е ограничен, затова винаги обръ-
щайте внимание и оглеждайте 
пътната обстановка. 

• ВИНАГИ шофирайте предпазливо, 
за да предотвратите настъпва-
нето на неочаквани и внезапни 
ситуации. Системата AEB не може 
да спре напълно автомобила  и да 
предотврати евентуален сблъсък.

Настройки на системата и 
активиране
Настройки
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The AEB system is to reduce or to
avoid accident risk. It recognizes the
distance from the vehicle ahead or
the pedestrian through the sensors
(i.e. radar and camera), and, if nec-
essary, warns the driver of accident
risk with the warning message or the
warning alarms.

System setting and activation
System setting

The driver can activate the AEB 
by placing the ignition switch to 
the ON position and by selecting
'User Settings', 'Driving Assist', and
'Autonomous Braking System'. The
AEB deactivates, when the driver
cancels the system setting.

AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING (AEB) (IF EQUIPPED)

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 driver. The
sensing range and objects
detectable by the sensors 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 does
not avoid collisions.

WARNING  

� Type A � Type B

OTLE055076/OTLE055072
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Водачът може да активира AEB систе-
мата чрез поставяне на ключа за запал-
ване в положение ON, избирайки следни-
те опции от менюто „Настройки на 
потребителя/‘User Settings‘“, „Driving 
Assist“, след което трябва да избере 
‚Autonomous Braking System/Автономна 
спирачна система“. Системата AEB се 
деактивира, когато водачът отмени 
настройките на системата.

СИСТЕМАТА АЕВ (AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING)
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Предупредителният ин-
дикатор на LCD дисплея 
светва при деактивиране 
на AEB системата. Вода-

чът може да следи статуса на систе-
мата AEB ON / OFF на дисплея. В случай, 
че предупредителният индикатор 
остане в положение ON и системата 
AEB е активирана,  ви препоръчваме да 
прегледате автомобила при оторизи-
ран дилър на марката HYUNDAI.

Водачът може да зададе първоначалното активиране на светлинния индикаотр 
чрез опциите в потребителските настройки на LCD дисплея на приборното 
табло. Опциите, които могат да бъдат зададени като първоначално преду-
преждение Forward Collision Warning са следните: 
• EARLY - Когато е избрана тази опция, първоначалното предупреждение 

(Forward Collision Warning) се отправя по-рано от същото в режим NORMAL.
Тази настройка увеличава разстоянието между превозното средство или 
пешеходеца, преди да бъде отправено първоначалното предупреждение. 

• NORMAL - При избиране на тази настройка предупреждението Forward Collision 
Warning се активира, когато разстоянието между превозното средство или 
пешеходеца не е нито твърде малко, нито твърде голямо, преди да настъпи 
първоначалното предупреждение. 

• LATE - Когато е избрана тази настройка, първоначалното предупредително 
съобщение Forward Collision Warning се активира по-късно от същото в ре-
жим NORMAL. С избора на тази настройка разстоянието между превозното 
средство или пешеходеца се намалява значително преди да бъде отправено 
първоначалното предупреждение.

5-91

Driving your vehicle

5

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. When the warning
light remains ON with the AEB acti-
vated, we recommend you to have
the system checked by an authorized
HYUNDAI dealer.

� Type A

OTLE055077/OTLE055150

� Type B

OTLE055073/OTLE055151

The driver can select the initial warning activation time in the User Settings
in the instrument cluster LCD display. The options for the initial Forward
Collision Warning include the following:

• EARLY - When this condition is selected, the initial Forward Collision
Warning is activated earlier than normal. This setting maxi-
mizes the amount of distance between the vehicle or pedestri-
an 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 nom-
inal 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 normal. This setting reduces the
amount of distance between the vehicle or pedestrian ahead
before the initial warning occurs.
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Предпоставки за активиране на AEB 
системата 
Сиситемата може да бъде активирана 
при задаване на AEB опцията от LCD 
дисплея и при изпълнение на следните 
предпоставки:
- Системата ESC е активирана. 
- За да бъде отчетен пешеходец: ско-

ростта на движение трябва да бъде 
между 8 km/h и 70 km/h. 

- За да бъде отчетен автомобила 
отпред: скоростта на движение 
трябва да бъде между 8 km/h и 180 
km/h (Въпреки това, с оглед на безо-
пасността на пътниците, ако ско-
ростта на движение е над 80 km/h, 
системата няма да предприеме 
остри спирания, макар че контро-
лира спирачките.)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Системата AEB автоматично се 

активира след поставяне на ключа 
за запалване в положение ON. Вода-
чът може да деактивира AEB сис-
темата като отмени зададените 
настройките от LCD дисплея. 

• Системата AEB се деактивира 
автоматично при отмяна на ESC 
системата. В случай че ESC систе-
мата е отменена, AEB системата 
не може да се активира на LCD 
дисплея.

Предупредителни съобщения
Системата AEB отправя предупре-
дителни съобщения и аларми в съот-
ветствие с нивата на риск от сблъск. 
Също така системата контролира и 
спирачките в съответствие с нивата 
на риска от сблъсък.
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Forward Warning 
(1-во предупреждение)
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5

Forward Warning (1st warning)

The warning message appears on
the LCD display with the warning
alarms.

Collision Warning (2nd warning)

• The warning message appears on
the LCD display with the warning
alarms.

• Your driving speed decreases to a
certain level.
- When the vehicle in front drives

slower than 80 km/h, your driving
speed may sharply decrease.
When the vehicle in front drives
faster than 80 km/h, your driving
speed may gently decrease.

- When your vehicle drives slower
than 70 km/h with a pedestrian in
front, the driving speed may
abruptly decrease. When your
vehicle drives faster than 70 km/h
with a pedestrian in front, the
AEB does not operate.

OTLE055047 OTLE055045
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Предупредителното съобщение се поя-
вява на LCD дисплея с предупредителни 
сигнализации.

Collision Warning 
(2-ро предупреждение)
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5

Forward Warning (1st warning)

The warning message appears on
the LCD display with the warning
alarms.

Collision Warning (2nd warning)

• The warning message appears on
the LCD display with the warning
alarms.

• Your driving speed decreases to a
certain level.
- When the vehicle in front drives

slower than 80 km/h, your driving
speed may sharply decrease.
When the vehicle in front drives
faster than 80 km/h, your driving
speed may gently decrease.

- When your vehicle drives slower
than 70 km/h with a pedestrian in
front, the driving speed may
abruptly decrease. When your
vehicle drives faster than 70 km/h
with a pedestrian in front, the
AEB does not operate.
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• Предупредителното съобщение се 
появява на LCD дисплея с предупре-
дителни сигнализации. 

• Вашата скорост на движение нама-
лява до определено ниво. 

 - Когато автомобилът отпред се 
движи по-бавно от 80 km/h, вашата 
скорост на движение може рязко да 
намалее. Когато превозното сред-
ство пред вас се движи по-бързо от 
80 km/h, вашата скорост на движе-
ние може леко да намалее.

 - Когато автомобилът ви се движи 
по-бавно от 70 km/h и има пешехо-
дец отпред, скоростта на движе-
ние може рязко да намалее. Когато 
автомобилът ви се движи по-бързо 
от 70 km/h с пешеходец отпред, AEB 
системата не функционира.
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Аварийно спиране 
(3-то предупреждение)
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Driving your vehicle

Emergency braking 
(3rd warning)

• The warning message appears on
the LCD display with the warning
alarms.

• Your driving speed decreases to a
certain level.
- When the vehicle in front drives

slower than 80 km/h, your driving
speed may sharply decrease.
When the vehicle in front drives
faster than 80 km/h, your driving
speed may gently decrease.

- When your vehicle drives slower
than 70 km/h with a passer-by in
front, the driving speed may
abruptly decrease. When your
vehicle drives faster than 70 km/h
with a pedestrian in front, the
AEB does not operate.

Brake operation
• In an urgent situation, the braking

system enters into the ready status
for prompt reaction against the dri-
ver’s depressing the brake pedal.

• The AEB provides additional brak-
ing power for optimum braking per-
formance, when the driver depress-
es the brake pedal.

• The braking control is automatical-
ly deactivated, when the driver
sharply depresses the brake pedal,
or when the driver abruptly oper-
ates the steering wheel.

• The braking control is automatical-
ly canceled, when risk factors dis-
appear.

OTLE055046

The driver should always pay
great caution to vehicle opera-
tion, even though there is no
warning message or warning
alarm.

CAUTION

The braking control cannot
completely stop the vehicle nor
avoid all collisions. The driver
should hold the responsibility
to safely drive and control the
vehicle.

WARNING  

The AEB operates in accor-
dance with the risk levels, such
as the distance from the vehi-
cle/passer-by in front, the speed
of the vehicle/passer-by in front,
and the driver's vehicle opera-
tion.

WARNING  
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• На LCD дисплея се появяват както 
предупредителни съобщения, така 
и предупредителни сигнализации. 

• Вашата скорост на движение нама-
лява до определено ниво. 

- Когато автомобилът отпред се 
движи по-бавно от 80 km/h, вашата 
скорост на движение може рязко да 
намалее. Когато превозното сред-
ство се движи по-бързо от 80 km/h, 
вашата скорост на движение може 
леко да намалее.

- Когато автомобилът се движи със 
скорост по-ниска от 70 km/h и има 
един минувач отпред, скоростта на 
движение може рязко да намалее. Ко-
гато автомобилът се движи по-бър-
зо от 70 km/h с пешеходец отпред, 
системата AEB не функционира.

Действие на спирачната система
• В случай на спешност, спирачната 

система влиза в състояние на го-
товност за незабавна реакция сре-
щу натискането на спирачния педал 
от страна на водача. 

• Системата AEB осигурява допълни-
телна спирачна мощност за опти-
мална работа на спирачките, когато 
водачът натиска спирачния педал 

• Управлението на спирачките се 
деактивира автоматично, когато 
шофьорът рязко натисне педала 
на спирачката или рязко завърти 
волана. 

 ВНИМАНИЕ
Водачът трябва винаги да шофира 
внимателно дори и в случаите, кога-
то няма отправено предупредител-
но съобщение или предупредителен 
сигнал. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Управлението на спирачките не може 
напълно да ги спре, нито могат да 
бъдат избегнати всички възможни 
сблъсъци. Водачът е изцяло отго-
ворен за безопасното шофиране и 
контрол върху превозното средство. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Системата AEB действа в съот-
ветствие с нивата на риск, като 
разстоянието от превозното сред-
ство/минувач пред автомобила, 
скоростта на превозното средство/
минувач и начина на управление  на 
превозното средство от водача.
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Сензор за отчитане на разстоянието 
от предния автомобил (преден 
радар)
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Sensor to detect the distance
from the vehicle in front 
(front radar)

The sensor is to maintain a certain
distance from the vehicle in front.
However, the smudged sensor lens
with foreign substances, such as
snow and rain, adversely affects the
sensing performance. It may even
temporarily cancel the AEB. Always
keep the sensor lens clean.

Warning message and warning
light

When the sensor cover or the sensor
lens is smudged with the foreign sub-
stances, such as snow or rain, the
AEB operation may temporarily stop.
In this case, the warning message
appears to warn the driver. This is
not a malfunction with the AEB. To
operate the AEB again, remove the
foreign substances.

• Do not install any accessories,
such as license plate molding or
sticker, on the sensor area. Nor
arbitrarily replace the bumper.
Those may adversely affect the
sensing performance.

• Always keep the sensor/bumper
area clean.

• Use only soft clothes to wash
the vehicle. Also, do not spray
highly-pressurized water on the
sensor installed on the bumper.

• Be careful not to apply unneces-
sary force on the frontal sensor
area. When the sensor moves
out of the correct position due
to external force, the system
may not normally operate even
without the warning light or
message. In this case, we rec-
ommend you to have the vehicle
inspected by an authorized
HYUNDAI dealer.

• Use only the genuine HYUNDAI
sensor cover. Do not arbitrarily
apply paint on the sensor cover.

NOTICE

OTLE055088

� Type A � Type B

OTLE055049/OTLE055048
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Предназначението на сензора да под-
държа определена дистанция спрямо  
предния автомобил. Въпреки това 
зацапаният със сняг или дъжд обектив 
на сензора влияе неблагоприятно вър-
ху функционирането на датчика. Това 
може временно да отмени действието 
на системата AEB. Винаги поддържай-
те обектива на сензора чист.

Предупредително съобщение и 
сигнален индикатор
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Sensor to detect the distance
from the vehicle in front 
(front radar)

The sensor is to maintain a certain
distance from the vehicle in front.
However, the smudged sensor lens
with foreign substances, such as
snow and rain, adversely affects the
sensing performance. It may even
temporarily cancel the AEB. Always
keep the sensor lens clean.

Warning message and warning
light

When the sensor cover or the sensor
lens is smudged with the foreign sub-
stances, such as snow or rain, the
AEB operation may temporarily stop.
In this case, the warning message
appears to warn the driver. This is
not a malfunction with the AEB. To
operate the AEB again, remove the
foreign substances.

• Do not install any accessories,
such as license plate molding or
sticker, on the sensor area. Nor
arbitrarily replace the bumper.
Those may adversely affect the
sensing performance.

• Always keep the sensor/bumper
area clean.

• Use only soft clothes to wash
the vehicle. Also, do not spray
highly-pressurized water on the
sensor installed on the bumper.

• Be careful not to apply unneces-
sary force on the frontal sensor
area. When the sensor moves
out of the correct position due
to external force, the system
may not normally operate even
without the warning light or
message. In this case, we rec-
ommend you to have the vehicle
inspected by an authorized
HYUNDAI dealer.

• Use only the genuine HYUNDAI
sensor cover. Do not arbitrarily
apply paint on the sensor cover.

NOTICE
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Когато капакът на датчика или леща-
та са зацапани поради силен дъжд или 
сняг, функциите на AEB системата мо-
гат да бъдат временно преустанове-
ни. В този случай на дисплея се изписва 
предупредителното съобщение, което 
алармира водача. Това не означава, че 
има неизправност в  AEB системата. 
За да може AEB системата да преус-
танови функциите си, отстранете 
замърсяванията.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
• Не поставяйте никакви аксесоари 

върху или в близост до сензора. 
Също така не подменяйте произ-
волно предната бронята. Всички 
тези действия могат да окажат 
неблагоприятно влияние върху 
функционирането на системата.

• Винаги дръжте зоната на сензора / 
бронята чиста. 

• Използвайте само меки кърпи за 
измиване и почистване на автомо-
била. Също така, не пръскайте вода 
с високо налягане върху сензора, 
инсталиран на бронята. 

• Бъдете внимателни, да не прилага-
те ненужна сила върху фронталния 
сензор. В случай, че сензорът се раз-
мести вследствие на прилагането на 
външна сила, системата може да не 
работи нормално, дори и без отпра-
вянето на предупредителни съобще-
ния. В този случай ви препоръчваме 
да прегледате автомобила в отори-
зиран дилър на марката HYUNDAI.

• Използвайте само оригинални ре-
шетки за сензорите HYUNDAI. Из-
бягвайте нанасянето на боя върху 
капака на сензора.
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Неизправност в системата
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System malfunction

• 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 warning light.

� Type A � Type B

OTLE055071/OTLE055070

• The AEB is only a supplemen-
tal system for the driver’s con-
venience. The driver should
hold the responsibility to con-
trol the vehicle operation. Do
not solely depend on the AEB
system. Rather, maintain a
safe braking distance, and, if
necessary, depress the brake
pedal to lower the driving
speed.

• The AEB may unnecessarily
produce the warning message
and the warning alarms. Also,
due to the sensing limitation,
the AEB may not produce the
warning message and the
warning alarm at all.

• When there is a malfunction
with the AEB, the braking con-
trol does not operate upon
detecting a collision risk even
with other braking systems
normally operating.

(Continued)

(Continued)
• The AEB operates only for the

vehicle / pedestrian in front,
while driving forward. It does
not operate for any animals or
vehicles in the opposite direc-
tion.

• The AEB does not recognize
the vehicle, which horizontally
drives across the crossroad,
or the vehicle, which is parked
in the horizontal direction.

WARNING  
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• В случай, че системата AEB не функ-
ционира правилно, светлинният 
AEB индикатор (
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System malfunction

• 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 warning light.

� Type A � Type B

OTLE055071/OTLE055070

• The AEB is only a supplemen-
tal system for the driver’s con-
venience. The driver should
hold the responsibility to con-
trol the vehicle operation. Do
not solely depend on the AEB
system. Rather, maintain a
safe braking distance, and, if
necessary, depress the brake
pedal to lower the driving
speed.

• The AEB may unnecessarily
produce the warning message
and the warning alarms. Also,
due to the sensing limitation,
the AEB may not produce the
warning message and the
warning alarm at all.

• When there is a malfunction
with the AEB, the braking con-
trol does not operate upon
detecting a collision risk even
with other braking systems
normally operating.

(Continued)

(Continued)
• The AEB operates only for the

vehicle / pedestrian in front,
while driving forward. It does
not operate for any animals or
vehicles in the opposite direc-
tion.

• The AEB does not recognize
the vehicle, which horizontally
drives across the crossroad,
or the vehicle, which is parked
in the horizontal direction.

WARNING  
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) ще светне и 
на екрана за няколко секунди ще се 
появи предупредително съобщение. 
След като съобщението изчезне, на 
екрана ще светне основният преду-
предителен индикатор (
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System malfunction

• 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 warning light.
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• The AEB is only a supplemen-
tal system for the driver’s con-
venience. The driver should
hold the responsibility to con-
trol the vehicle operation. Do
not solely depend on the AEB
system. Rather, maintain a
safe braking distance, and, if
necessary, depress the brake
pedal to lower the driving
speed.

• The AEB may unnecessarily
produce the warning message
and the warning alarms. Also,
due to the sensing limitation,
the AEB may not produce the
warning message and the
warning alarm at all.

• When there is a malfunction
with the AEB, the braking con-
trol does not operate upon
detecting a collision risk even
with other braking systems
normally operating.

(Continued)

(Continued)
• The AEB operates only for the

vehicle / pedestrian in front,
while driving forward. It does
not operate for any animals or
vehicles in the opposite direc-
tion.

• The AEB does not recognize
the vehicle, which horizontally
drives across the crossroad,
or the vehicle, which is parked
in the horizontal direction.

WARNING  
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). В този 
случай ви препоръчваме да прегле-
дате автомобила  при оторизиран 
дилър на марата HYUNDAI. 

• Предупредително AEB съобщение 
се активира заедно със светлинния  
ESC индикатор.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Системата AEB е допълнителна 

система, създадена за удобство 
на водача. Водачът трябва да носи 
отговорност и да контролира 
управлението на превозното сред-
ство. Не разчитайте единствено 
на AEB системата. По-скоро под-
държайте безопасна дистанция и 
ако е необходимо, натиснете педа-
ла на спирачката, за да намалите 
скоростта на движение. 

• Системата AEB може ненужно да 
възпроизвежда предупредителни 
съобщения и сигнализации. Също 
така, поради ограничения обхват 
системата не е в състояние да 
възпроизвежда предупредителни 
съобщения и сигнализации при 
всяка ситуация. 

• Ако има неизправност в AEB сис-
темата, спирачният контрол не 
работи дори и с други спирачни 
системи, функциониращи нормал-
но. 

(Продължение)

(Продължение) 

• Системата AEB функционира само 
за превозни средства/пешеходци, 
намиращи се отпред, в посока 
на шофиране напред. Тя няма да 
функционира за хора, животни или 
превозни средства в обратната 
посока. 

• AEB системата не разпознава пре-
возни средства, които се движат 
през кръстовището или са парки-
рани хоризонтално.
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Ограничение на обхвата на 
системата 
Системата следи пътните ситуации 
чрез радар и сензори на камерата. По-
ради това при ситуация извън обхвата 
на наблюдение на системата,  тя не е 
в състояние да функционира нормално. 
Водачът трябва да бъде изключително 
внимателен в следните ситуации, тъй 
като обхватът на системата може да 
бъде ограничен. 

Регистриране на превозни средства
– Радарът или камерата са замърсе-

ни – поради силен дъжд или снегова-
леж. 

– Има прекъсвания, породени от елек-
трически вълни. 

– Радарът не отчита правилно. 
– Автомобилът отпред има тесен 

корпус. (т.е. мотоциклет и велоси-
пед) 

– Видимостта на водача не е добра 
поради присветване, отразяване на 
светлина, тъмнина. 

– Камерата не може да възпроизведе 
изцяло образа на автомобила от-
пред.

– Предният автомобил е специално 
превозно средство, като например 
тир или ремарке. 

– Автомобилът отпред не е с включе-
ни задни светлини, не разполага със 
задни светлини, има асиметрични 
задни светлини или има задни свет-
лини под ъгъл. 

– Външната яркост е значително про-
менена, като например при влизане/ 
излизане от тунел. 

– Движението на превозното сред-
ство е нестабилно. 

– Обхватът на радарния сензор/каме-
ра е ограничен.
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Limitation of the system
The AEB monitors the driving situa-
tions through the radar and the cam-
era sensor. Thus, for a situation out
of the sensing range, the AEB may
not normally operate. The driver
should pay great caution in the fol-
lowing situations. The AEB operation
may be limited.

Recognizing vehicles
- The radar or the camera is con-

taminated with foreign substances.
- It heavily rains or snows.
- There is interruption by electric

waves.
- There is severe irregular reflection

from the radar.
- The vehicle in front has a narrow

body. (i.e. motor cycle and bicycle) 
- The driver’s view is unclear due to

the backlight, the reflected light, or
darkness.

- The camera cannot contain the full
image of the vehicle in front.

- The vehicle in front is a special
vehicle, such as a heavily-loaded
truck or a trailer.

- The vehicle in front does not turn
ON the rear lights, does not have
rear lights, has asymmetric rear
lights, or has rear lights out of
angle.

- The outside brightness is greatly
changed, such as entering/exiting
the tunnel.

- The vehicle driving is unstable.
- The radar/camera sensor recogni-

tion is limited.

- Driving on a curve
The AEB performance decreases
while driving on a curve. The AEB
may not recognize the vehicle in front
even in the same lane. It may unnec-
essarily produce the warning mes-
sage and the warning alarm, or it
may not produce the warning mes-
sage and the warning alarm at all.
While driving on a curve, pay great
caution, and, if necessary, depress
the brake pedal.

OTL055132
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– Шофиране при завой 
Действието на AEB системата по вре-
ме на шофиране в завой е ограничено. 
Системата AEB може да не разпознае 
автомобила отпред дори и да се на-
мира в същата лента. Също така е 
възможно системата да възпроизведе 
предупредително съобщение, без да 
има причина затова, или въобще да не 
възпроизведе такова в случай на нужда. 
По време на шофиране в завой бъдете 
внимателни и ако е необходимо, на-
тиснете спирачния педал. 
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По време на шофиране в завой систе-
мата AEB може да не отчете автомо-
била, намиращ се отпред в съседната 
лента. Бъдете внимателни и ако е не-
обходимо, натиснете спирачния педал 
или педала на газта, за да поддържате 
скоростта на движение. Винаги оглеж-
дайте пространството около авто-
мобила за ваша безопасност.

- Шофиране по наклон
Действието на AEB системата е огра-
ничено при изкачване или спускане по на-
клон, тъй като отново има вероятност 
системата да не отчете автомобила 
отпред в същата лента. Системата 
може ненужно да възпроизведе преду-
предително съобщение и звукова аларма 
или да не възпроизведе същите в случай 
на нужда. Ако системата AEB отчете 
изведнъж автомобила отпред, докато 
се движите по наклон, може да усетите 
рязко намаляване на скоростта. Бъдете 
внимателни, докато шофирате нагоре 
или надолу по наклон и ако е необходимо, 
натиснете спирачния педал.

- Смяна на платната 
Въпреки че превозното средство от 
съседното платно навлиза във ваше-
то, то може да не бъде разпознато от 
системата AEB, докато не влезе в об-
хвата на наблюдение. Особено когато 
превозното средство от съседното 
платно рязко навлиза във вашата лен-
та има голяма вероятност то да не 
бъде разпознато. Винаги внимавайте 
и се оглеждайте.
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While driving on a curve, the AEB
may recognize the vehicle in front in
the next lane. Pay great caution, and,
if necessary, depress the brake
pedal.
Or, depress the accelerator pedal to
maintain the driving speed. Always,
take a look around the vehicle for
your safety.

- Driving on a slope
The AEB performance decreases
while driving upward or downward on
a slope, not recognizing the vehicle
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.

- Changing lanes 
Even though the vehicle in the next
lane enters into your lane, it may not
be recognized by the AEB, until it
enters the AEB sensing range.
Especially when the vehicle in the
next lane abruptly enters into your
lane, it is more likely not be recog-
nized. Always pay great attention.

OTL055133 OTL055134 OTL055135
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When the stopped vehicle in front
gets out of the lane, it may not be
recognized by your AEB. Always pay
great attention.

- Recognizing the vehicle 
When the vehicle in front has heavy
loading extended rearward, or when
the vehicle in front has higher ground
clearance, it may induce a haz-
ardous situation.

Recognizing pedestrians
- The pedestrian is not fully captured

by the camera sensor, or the
pedestrian does not walk in the
upright position.

- The pedestrian moves very fast.
- The pedestrian abruptly appears in

front.
- The pedestrian wears clothes in

the color similar to the background.
- The outside is too bright or too

dark.
- The vehicle drives at night or in the

darkness.
- There is an item similar to a per-

son’s body structure.
- The pedestrian is small.
- The pedestrian has impaired

mobility.
- It is difficult to distinguish the

pedestrian from the surroundings.
- The sensor recognition is limited.
- There is a group of pedestrians.

OTL055136 OTL055137
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Когато спрял отпред автомобил изли-
за от платното, той не може да бъде 
разпознат от системата AEB. 
Винаги ВНИМАВАЙТЕ.
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When the stopped vehicle in front
gets out of the lane, it may not be
recognized by your AEB. Always pay
great attention.

- Recognizing the vehicle 
When the vehicle in front has heavy
loading extended rearward, or when
the vehicle in front has higher ground
clearance, it may induce a haz-
ardous situation.

Recognizing pedestrians
- The pedestrian is not fully captured

by the camera sensor, or the
pedestrian does not walk in the
upright position.

- The pedestrian moves very fast.
- The pedestrian abruptly appears in

front.
- The pedestrian wears clothes in

the color similar to the background.
- The outside is too bright or too

dark.
- The vehicle drives at night or in the

darkness.
- There is an item similar to a per-

son’s body structure.
- The pedestrian is small.
- The pedestrian has impaired

mobility.
- It is difficult to distinguish the

pedestrian from the surroundings.
- The sensor recognition is limited.
- There is a group of pedestrians.

OTL055136 OTL055137
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- Разпознаване на превозни средства 
Когато автомобилът пред вас превоз-
ва тежък и дълъг товар или когато пре-
возното средство отпред има по-ви-
сок пътен просвет, може да предизвика 
опасна ситуация.

Разпознаване на пешеходци
– Пешеходецът не е напълно разпоз-

нат от сензора на камерата  или не 
е в изправено положение.

– Пешеходецът се движи много бързо. 
– Пешеходецът внезапно се появява 

пред автомобила. 
– Пешеходецът носи дрехи в цвят 

подобен на цвета на фона. 
– Външната страна е твърде светла 

или твърде тъмна. 
– Автомобилът се движи през нощта 

или видимостта е ограничена. 
– Има сянка, наподобяваща структу-

рата на тялото на човек. 
– Пешеходецът е дребен. 
– Пешеходецът има нарушена подвиж-

ност. 
– Трудно е пешеходецът да бъде 

разграничен от заобикалящата го 
среда. 

– Обхватът на сензора е ограничен. 
– Има група пешеходци.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Деактивирайте AEB системата  

от потребителските настройки 
на ЛСД дисплея, преди да тегли-
те друг автомобил. По време на 
теглене, автоматичното упра-
вление на спирачката може да 
застраши безопасността ви. 

• Обърнете внимание на автомо-
била отпред, в случай че превозва 
тежък извънгабаритен товар или 
има по-висок пътен просвет. 

• Сензорът е програмиран да отчи-
та само и единствено пешеходци, 
той не е в състояние да регистри-
ра пазарни колички, велосипеди, 
мотоциклети, багажни чанти или 
детски  колички. 

• Системата AEB не функционира 
в определена ситуация. Затова 
никога не си позволявайте да 
изпробвате системата срещу 
дадено лице или обект. Това може 
да доведе до сериозни наранявания 
или дори до смърт.

i  Информация 
Системата може временно да се деактиви-
ра поради появата на силни електрически 
вълни.
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The SLIF displays the speed limit
information and no-overtaking restric-
tion through the instrument cluster and
the navigation. The SLIF reads the
traffic signs through the camera, which
is attached on the upper part of the
inner front windshield.

The SLIF also utilizes the navigation
information to display the speed limit
information.

SPEED LIMIT INFORMATION FUNCTION (SLIF) (IF EQUIPPED)

• Speed Limit Information Function
(SLIF) is only a supplemental
system and is not always able to
correctly display speed limits
and overtaking restrictions.

• The driver still holds the
responsibility not to exceed
the designated speed limit.

• Do not install any accessories
and stickers. Do not tint the
front windshield, especially
near the rearview mirror.

(Continued)

(Continued)
• The SLIF reads the traffic signs

through the camera to display
the speed limit information.
Therefore, the SLIF may not
properly operate, when it is
hard to detect the traffic signs.
For further details, please refer
to the 'Driver’s Attention' in the
same chapter.

• Do not arbitrarily modify or
manipulate the camera com-
ponents. Do not apply strong
impact.

• Do not place objects on the
dashboard that reflects light
such as mirrors, white paper,
etc. The system may malfunc-
tion if the sunlight is reflected.

WARNING  

OTLE055086

OTLE055089
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Системата SLIF извежда информаци-
ята за ограниченията на скоростта, 
както и другите пътни ограничения 
(без тези, отнасящи се до изпревар-
ването) чрез приборното табло и 
навигацията. SLIF разчита знаците за 
движение посредством камерата, раз-

положена в горната част от вътреш-
ната страна на предното стъкло.
Системата SLIF също така използва 
информацията, която се предоставя 
от навигацията, за да изведете ин-
формацията относно ограниченията 
на скоростта.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Speed   Limit Информация Function 

(SLIF) е само една допълнителна 
система и не винаги е в състояние 
да отчете правилно ограничения-
та в скоростта и изпреварване-
то. 

• Водачът все още носи отговор-
ност затова да не превишава 
определения лимит на скоростта. 

• Не инсталирайте или поставяйте 
аксесоари и стикери. Не затъмня-
вайте предното стъкло, особено в 
близост до огледалото за обратно 
виждане. 

(Продължение)

(Продължение) 

• Системата SLIF разчита пътните 
знаци, чрез камерата, за да се пока-
же информацията за ограничение 
на скоростта. Следователно, има 
вероятност в определени ситуа-
ции да не функционира правилно, 
когато не е в състояние правилно 
да разчете пътните знаци. За 
повече информация, се обърнете 
към „Концентация на водача“ в 
същата глава. 

• Не променяйте или манипулирай-
те компонентите на камерата 
произволно. Не прилагайте сила. 

• Не поставяйте върху арматурно-
то табло предмети, които отра-
зяват светлината като огледала, 
бяла хартия. Има опасност систе-
ма да се повреди, ако слънчевата 
светлина се отразява.

ФУНКЦИЯ SPEED LIMIT INFORMATION
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System setting and activation

• System setting:
The driver can activate the SLIF by
selecting 'User Settings', 'Driving
Assist', and 'Speed Limit Information
Function'.

• When the SLIF is activated, the sym-
bols appear on the instrument clus-
ter to display the speed limit informa-
tion and no-overtaking restriction.

• When the SLIF is activated in the
navigation setting, the above infor-
mation and the restriction are also
displayed on the navigation.

Operation
• The SLIF displays the speed limit

information and alerts the no-over-
taking restriction, when your vehi-
cle passes by the relevant traffic
signs.

• The SLIF restores the previous
speed limit information, right after
the ignition switch is placed to the
ON position.

• You may find different speed limit
information for the same road. The
information is displayed depending
on the driving situations. Because,
traffic signs with additional sign
(e.g. rainy, arrow, etc.) are also
detected and compared with vehi-
cle interior data (e.g. wiper opera-
tion, turn signal, etc.).

• The SLIF automatically updates
the speed limit information in the
following situations.
- The vehicle changes driving

direction, or makes a U-turn.
- The vehicle enters or exits from a

highway, country road, etc.
- The vehicle enters or exits from a

town, village, etc.

Information 
The speed limit information on the
instrument cluster may differ from
the one on the navigation. In this case,
check the speed unit setting on the
navigation. 

i
� Type A � Type B

OTLE055079/OTLE055075
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• Настройка на системата: 
 Водачът може да активира SLIF 

като избере „Потребителски на-
стройки“,“Driving Assist“, след което 
опцията „Speed   Limit Function“. 

• Когато SLIF системата е акти-
вирана, символите, представящи 
информация за ограниченията в ско-
ростта, се показват на приборното 
табло. 

• Когато системата SLIF е зададена в 
настройките на навигацията, горе-
посочената информация се изписва 
също и в навигацията.

Функции
• Системата SLIF показва ограничени-

ята на скоростта и ограниченията 
за изпреварване, когато вашето 
превозно средство преминава по-
край съответните знаци за движе-
ние. 

• Системата SLIF възстановява ин-
формацията относно последното 
ограничение на скоростта, веднага 
след като ключът за запалването е 
поставен в положение ON. 

• Възможно е за един и същи път да 
има различна информация относно 
допустимата скорост, тъй като 
информацията се показва в зави-
симост от пътната обстановка. 
Пътните знаци с допълнителен знак 
(например дъждовно, стрелка и т.н.) 
също се регистрират и сравняват с 
интериорните данни от превозно-
то средство (например употреба на 
чистачките, мигачите и т.н.). 

• Системата автоматично актуали-
зира информацията за ограничение 
на скоростта в следните ситуации:      
- Автомобилът променя посоката 
на движение или прави обратен за-
вой. 

- Превозното средство влиза или изли-
за от магистрала, селски път и т.н. 

- Автомобилът влиза или излиза от 
град, село и т.н.

i  Информация 
Информацията за ограничение на скоростта, 
показана на панела с инструменти, може да 
се различава от този в навигацията. В този 
случай проверете настройките на избраната 
единица за скорост в навигацията.
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Display

• The symbol is displayed on the
instrument cluster and the naviga-
tion, when the SLIF does not
detect any reliable speed limit
information.

• The symbol is displayed on the
instrument cluster and the naviga-
tion, when the SLIF detects a no-
overtaking sign.

• The symbol, 'end of limitation', is
displayed on the instrument cluster
for the roads in Germany, which
have no speed limit applicable. It is
displayed, until the vehicle passes
by another speed limit sign.

WTL-220

� No reliable speed limit information

WTL-222/WTL-221

� No passing information

WUM-205

� Unlimited speed (only in Germany)
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• Символът се показва на приборното 
табло с инструменти и навигация-
та, когато системата не открива 
надеждна информация за допусти-
мата скорост.
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Display

• The symbol is displayed on the
instrument cluster and the naviga-
tion, when the SLIF does not
detect any reliable speed limit
information.

• The symbol is displayed on the
instrument cluster and the naviga-
tion, when the SLIF detects a no-
overtaking sign.

• The symbol, 'end of limitation', is
displayed on the instrument cluster
for the roads in Germany, which
have no speed limit applicable. It is
displayed, until the vehicle passes
by another speed limit sign.

WTL-220

� No reliable speed limit information

WTL-222/WTL-221

� No passing information

WUM-205

� Unlimited speed (only in Germany)
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• Символът се показва на панела с 
инструменти и на навигацията, 
когато системата регистрира 
пътни ограничения, забраняващи 
изпреварването.
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Display

• The symbol is displayed on the
instrument cluster and the naviga-
tion, when the SLIF does not
detect any reliable speed limit
information.

• The symbol is displayed on the
instrument cluster and the naviga-
tion, when the SLIF detects a no-
overtaking sign.

• The symbol, 'end of limitation', is
displayed on the instrument cluster
for the roads in Germany, which
have no speed limit applicable. It is
displayed, until the vehicle passes
by another speed limit sign.

WTL-220

� No reliable speed limit information

WTL-222/WTL-221

� No passing information

WUM-205

� Unlimited speed (only in Germany)
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• Символът  „Край на ограниченията 
„ се показва на приборното табло на 
пътищата в Германия, които нямат 
ограничение на скоростта, докато 
превозното средство не премине 
покрай друг знак за ограничение на 
скоростта.
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Warning message

The warning message appears,
when the camera lens is blocked by
some objects. The SLIF does not
operate, until the objects are
removed. If the problem persists after
removing the objects, we recom-
mend you to have the system
checked by an authorized HYUNDAI
dealer.

The warning message appears for a
few seconds, when the SLIF does
not properly operate. Then, the mas-
ter warning light ( ) will illuminate.
We recommend you to have the sys-
tem checked by an authorized
HYUNDAI dealer.

The SLIF may not operate or may
not provide correct information in the
following situations.
- The traffic sign is located on a

sharp curve.
- The traffic sign is improperly posi-

tioned (i.e. being turned over,
blocked by an object, and dam-
aged).

- Another vehicle blocks the traffic
sign.

- The LED light of the traffic sign is
broken.

- The weather is bad, such as rain-
ing, snowing, and fogging.

- There is sunlight glare around the
traffic sign due to low solar altitude.

- It is dark at night.
- There is bright light around the traf-

fic sign.
- There is dirt, ice or frost on the

front windshield, where the camera
is installed.

- The camera lens is blocked by an
object, such as sticker, paper, or
fallen leaf.

� Type A � Type B

OTLE055083/OTLE055082

� Type A � Type B

OTLE055081/OTLE055080
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Появява се съобщение за предупрежде-
ние, когато сензорите на камерата са  
блокирани. Системата не функциони-
ра, докато обектите не се отстранят. 
Ако проблемът продължава след пре-
махване на обектите, ви препоръчваме 
да прегледате автомобила в оторизи-
ран дилър на марката HYUNDAI.
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Warning message

The warning message appears,
when the camera lens is blocked by
some objects. The SLIF does not
operate, until the objects are
removed. If the problem persists after
removing the objects, we recom-
mend you to have the system
checked by an authorized HYUNDAI
dealer.

The warning message appears for a
few seconds, when the SLIF does
not properly operate. Then, the mas-
ter warning light ( ) will illuminate.
We recommend you to have the sys-
tem checked by an authorized
HYUNDAI dealer.

The SLIF may not operate or may
not provide correct information in the
following situations.
- The traffic sign is located on a

sharp curve.
- The traffic sign is improperly posi-

tioned (i.e. being turned over,
blocked by an object, and dam-
aged).

- Another vehicle blocks the traffic
sign.

- The LED light of the traffic sign is
broken.

- The weather is bad, such as rain-
ing, snowing, and fogging.

- There is sunlight glare around the
traffic sign due to low solar altitude.

- It is dark at night.
- There is bright light around the traf-

fic sign.
- There is dirt, ice or frost on the

front windshield, where the camera
is installed.

- The camera lens is blocked by an
object, such as sticker, paper, or
fallen leaf.

� Type A � Type B

OTLE055083/OTLE055082

� Type A � Type B

OTLE055081/OTLE055080
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Предупредителното съобщение ще 
се появи за няколко секунди в случай, 
че системата SLIF не функционира 
правилно. След това основният преду-
предителен индикатор (
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Warning message

The warning message appears,
when the camera lens is blocked by
some objects. The SLIF does not
operate, until the objects are
removed. If the problem persists after
removing the objects, we recom-
mend you to have the system
checked by an authorized HYUNDAI
dealer.

The warning message appears for a
few seconds, when the SLIF does
not properly operate. Then, the mas-
ter warning light ( ) will illuminate.
We recommend you to have the sys-
tem checked by an authorized
HYUNDAI dealer.

The SLIF may not operate or may
not provide correct information in the
following situations.
- The traffic sign is located on a

sharp curve.
- The traffic sign is improperly posi-

tioned (i.e. being turned over,
blocked by an object, and dam-
aged).

- Another vehicle blocks the traffic
sign.

- The LED light of the traffic sign is
broken.

- The weather is bad, such as rain-
ing, snowing, and fogging.

- There is sunlight glare around the
traffic sign due to low solar altitude.

- It is dark at night.
- There is bright light around the traf-

fic sign.
- There is dirt, ice or frost on the

front windshield, where the camera
is installed.

- The camera lens is blocked by an
object, such as sticker, paper, or
fallen leaf.

� Type A � Type B

OTLE055083/OTLE055082

� Type A � Type B

OTLE055081/OTLE055080
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) ще се акти-
вира. Препоръчваме ви да прегледате 
автомобила при оторизиран дилър на 
марлата HYUNDAI.

SLIF може да не функционира правилно 
или да не предоставя точна информа-
ция в следните ситуации. 
– Пътният знак се намира на остър 

завой. 
– Знакът е неправилно позициониран 

(т.е. обърнат е,  блокиран е от друг 
обект или повреден). 

– Друго превозно средство е блокира-
ло пътния знак - LED светлината на 
знака е счупена. 

– Времето е лошо - вали дъжд, вали 
сняг и има мъгла. 

– Има отблясъци  около знака поради 
ниската слънчева надморска височи-
на. 

– Тъмно е. 
– Има ярка светлина около знака. 
– Има замърсяване, лед или скреж 

върху предното стъкло, където е 
инсталирана камера. 

– Обективът на камерата е блокиран 
от обект като стикер, хартия или 
паднали листа.
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– Вашият автомобил се движи не-
посредствено след друго превозно 
средство. 

– Има неизправност с навигацията. 
– Автобусът или друго транспортно-

то средство със  стикера за ограни-
чение на скоростта, минава покрай   
вашия автомобил. 

– Вашият автомобил се движи в ра-
йон, който не се покрива от нави-
гационната система.

– Вашата навигация не е актуализи-
рана.

КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ВОДАЧА
Водачите трябва да бъдат особено 
предпазливи в следните ситуации. SLIF 
системата може да не е в състояние да 
помогне на водача и има вероятност 
да не функционира правилно.
• Да не се поставят стикери и други 

подобни върху предното стъкло, 
където е инсталирана камерата. 
Това може да се отрази неблагопри-
ятно на системата и да причини 
неизправност. 

• Предното стъкло да се пази чисто 
особено зад вътрешното огледало-
то за обратно виждане. 

• Не поставяйте никакви предмети 
върху арматурното табло, които 
имат отразяваща повърхност 
като огледала, бяла хартия или дру-
ги. 

• Не променяйте или произволно 
манипулирайте камерата, (като 
например разместване на обекти-
ва или разглобчване на корпуса на 
камерата). 

• Системата SLIF е допълнителна сис-
тема. Тя може и да не функционира 
в определени ситуации.

• Системата SLIF следва да асистира 
на водача, но водачът трябва не-
прекъснато да следи за правилното 
функциониране на системата 

• Водачът носи  отговорност за без-
опасното шофиране, като следва 
правилата за движение по пътища-
та и закон(а)/(ите).
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The Lane Keeping Assist System
detects lane lines 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 audible warn-
ing, while applying a slight counter-
steering torque, trying to prevent the
vehicle from moving out of its lane.

LANE KEEPING ASSIST SYSTEM (LKAS) (IF EQUIPPED)

OTLE055086

OTLE055087

The Lane Keeping Assist
System is not a substitute for
safe driving practices, but a
convenience function. 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.

• 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.

(Continued)

WARNING  

TLe Eng 5.qxp  2015-05-26  ¿ ¨˜ 12:03  Page 106

Системата Lane Assist регистрира 
ограничителните линии на пътното 
платно и спомага на водача  да държи 
автомобила в границите на платното.
Когато системата регистрира от-
клонение на превозното средство от 
лентата, тя предупреждава водача 

посредством визуален и звуков сигнал, 
като същевременно прилага и лек на-
тиск върху волана, като се опитва да 
предотврати излизането на превозно-
то средство от лентата.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Системата  Lane Assist не е замес-
тител на безопасните практи-
ки на управление, а функция с цел 
удобство. Въпреки това е отговор-
ност на водача винаги да е наясно с 
пътната обстановка и да направлява 
автомобила. 

 ВНИМАНИЕ
Вземете следните предпазни мерки 
при използване на системата Lane 
Assist (LKAS):
• Воланът не се контролира непре-

къснато, така че ако скоростта 
на превозното средство при на-
пускане на лентата за движение е 
по-висока, превозното средство 
не може да бъде контролирано от 
системата. 

• Не направлявайте волана рязко, 
когато воланът се контролира от 
системата. 

• LKAS предпазва водача от неволно 
напускане на лентата за движение 
чрез подпомагане на кормилно-
то управление. Въпреки това, 
водачът не трябва да разчита 
единствено и само на системата, 
а винаги да упражнява пълен кон-
трол върху автомобила.

СИСТЕМАТА LINE KEEPING ASSIST
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(Продължение) 

• Винаги проверявайте състояние-
то на пътищата и заобикалящата 
ви среда и бъдете внимателни, ко-
гато системата е деактивирана, 
не работи или е в неизправност. 

• Не поставяйте аксесоари или сти-
кери. Не затъмнявайте предното 
стъкло, особено в близост до ог-
ледалото за обратно виждане. 

• Системата разпознава ограничи-
телните линии на пътното платно 
и контролира волана посредством 
камера, следователно, ако линиите 
са трудни за разпознаване, систе-
мата може да не работи правилно. 
Моля обърнете се към „Концентра-
ция на водача“. 

• Не променяйте или манипулирай-
те произволно компоненти  на 
системата LKAS. Не прилагайте 
натиск. 

• Не поставяйте предмети върху 
арматурното табло, които отра-
зяват светлината  като огледала, 
бяла хартия и др. Системата може 
да се повреди, ако слънчевата 
светлина се отразява. 

(Продължение) 

• Работата на LKAS може да се по-
влияе от няколко фактора (вклю-
чително условията на околната 
среда). Отговорността е изцяло 
на водача, който следва да бъде 
напълно инфомиран за състояние-
то на пътната обстановка и да не 
допуска автомобилът неволно да 
напуска лента за движение.

• Винаги дръжте ръцете си на во-
лана, докато системата LKAS е 
активирана. Ако продължите да 
шофирате с ръце не на волана, 
след като съобщението „Сложете 
ръцете си на волана“ бъде изпи-
сано, системата ще се изключи 
автоматично. 

• Винаги бъдете внимателни при 
използването на системата.

Функциониране на системата LKAS 
За да активирате LKAS сис-
темата, превключвателят 
трябва да бъде в позиция ОN 

след завъртане на ключа за стартира-
не. Индикаторът на приборното табло 
светва. За да изключите системата 
LKAS, натиснете отново ключа.
Светлинен LKAS индикатор свети в 3 
цвята, както следва: 
• залено [Green] - Когато условията за 

работа на системата са изпълнени. 
• Бял  [White] - Когато условията за 

работа на системата не са изпъл-
нени. 

• Жълт [Yellow] - има неизправност в 
LKAS системата. В този случай ви 
препоръчваме да прегледате вашия 
автомобил в оторизиран дилър на 
марката HYUNDAI.
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LKAS operation
To turn ON the LKAS,
press the switch, after
turning ON the ignition
switch. The indicator illu-

minates on the instrument cluster. To
turn OFF the LKAS, press the switch
again.

LKAS indicator illuminate in 3 col-
ors as follows:
• [Green]
- When the system operating condi-

tions are satisfied.
• [White]
- The system operating conditions

are not satisfied.
• [Yellow]
- There is a malfunction with the

LKAS. In this case, we recommend
you to have your vehicle inspected
by an authorized HYUNDAI dealer.

(Continued)
• Always check the road condi-

tion and surroundings and be
cautious when the system
cancels, does not operate or
malfunctions.

• Do not install any accessories
and stickers. Do not tint the
front windshield, especially
near the rearview mirror.

• 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 "Driver's
Attention".

• Do not arbitrarily modify or
manipulate the LKAS compo-
nents. Do not apply strong
impact.

• Do not place objects on the
dashboard that reflects light
such as mirrors, white paper,
etc. The system may malfunc-
tion if the sunlight is reflected.

(Continued)

(Continued)
• The operation of the LKAS

can be affected by several fac-
tors (including environmental
conditions). It is the responsi-
bility of the driver to pay
attention to the roadway and
to maintain the vehicle in its
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 turn off automatically.

• Always be cautious when
using the system.
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LKAS activation

• The LKAS screen will appear on
the LCD display if the system is
activated.

• When both lane lines are detected
and all the conditions to activate
the LKAS are satisfied (steering
wheel indicator will illuminate and
the LKAS indicator light will
change from white to green), the
steering wheel will be controlled.

When the system detects a lane line,
the color changes from gray to white.

OTLE055010

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  
� Lane line undetected � Lane line detected

OTLE055011/OTLE055012
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• Екранът на LKAS системата ще се 
появи на LCD дисплея, ако система-
та е активирана. 

• Когато и двете линии на лентите за 
движение са регистрирани и всички 
условия за активиране на LKAS са 
удовлетворени (светлинният инди-
катор на волана ще светне и LKAS 
индикаторът ще се промени от бял 
на зелен), воланът се контролира 
автоматично.

 ВНИМАНИЕ
Системата Lane Assist регистрира 
ограничителните линии на пътно-
то платно и помага на водача  да 
държи автомобила в границите на 
плътното.
Системата  Lane Assist не е замес-
тител на безопасните практи-
ки на управление, а функция с цел 
удобство. Въпреки това е отговор-
ност на водача винаги да е наясно с 
пътната обстановка и да направлява 
автомобила.
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LKAS activation

• The LKAS screen will appear on
the LCD display if the system is
activated.

• When both lane lines are detected
and all the conditions to activate
the LKAS are satisfied (steering
wheel indicator will illuminate and
the LKAS indicator light will
change from white to green), the
steering wheel will be controlled.

When the system detects a lane line,
the color changes from gray to white.

OTLE055010

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  
� Lane line undetected � Lane line detected

OTLE055011/OTLE055012
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Когато системата регистрира линия 
на лентата за движение, цветът на 
линията се променя от сив на бял.
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• When the system detects the left

lane line, the left lane line color will
change from gray to white.

• When 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.

Warning 

• When the steering wheel appears,
the system will control the vehicle’s
steering to prevent the vehicle from
crossing the lane line.

• When you cross a lane line while
the steering wheel is being con-
trolled, the lane line you cross will
blink on the LCD display and a
warning alarm will sound.

• When all the conditions to activate
LKAS is not satisfied, the system
will convert to LDWS and warn the
driver only when the driver crosses
the lane lines.

When the driver takes one’s hands
off the steering wheel while the
LKAS is activated, the system will
warn the driver after several seconds
with a visual and acoustic warning.

� Left lane line 
detected

� Right lane line 
detected

OTLE055013/OTLE055014

� Left lane line � Right lane line

OTLE055015/OTLE055016

OTLE055017

The warning message may
appear late according to road
conditions. Therefore, always
have your hands on the steering
wheel while driving.

WARNING  
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• Когато системата регистрира ли-
нията на лявата лента за движение, 
цветът на лентата ще се промени 
от сив на бял. 

• Когато системата регистрира ли-
нията на дясната лента, цветът 
на лентата ще се промени от сив 
на бял. 

• И двете пътни ленти трябва да бъ-
дат регистрирани от системата, 
за да бъде напълно активирана.

Предупредителни сигнали

5-109

Driving your vehicle

5
• When the system detects the left

lane line, the left lane line color will
change from gray to white.

• When 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.

Warning 

• When the steering wheel appears,
the system will control the vehicle’s
steering to prevent the vehicle from
crossing the lane line.

• When you cross a lane line while
the steering wheel is being con-
trolled, the lane line you cross will
blink on the LCD display and a
warning alarm will sound.

• When all the conditions to activate
LKAS is not satisfied, the system
will convert to LDWS and warn the
driver only when the driver crosses
the lane lines.

When the driver takes one’s hands
off the steering wheel while the
LKAS is activated, the system will
warn the driver after several seconds
with a visual and acoustic warning.

� Left lane line 
detected

� Right lane line 
detected

OTLE055013/OTLE055014

� Left lane line � Right lane line

OTLE055015/OTLE055016

OTLE055017

The warning message may
appear late according to road
conditions. Therefore, always
have your hands on the steering
wheel while driving.

WARNING  
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• Когато на екрана се появи знак с 
волан, системата ще поеме кор-
милното управление на превозното 
средство, за да се предотврати 
пресичането на линията на лентата 
за движение. 

• Ако се пресече линията на лентата, 
докато воланът се контролира от 
системата, линията, която е била  
пресечена, ще започне да мига на LCD 
дисплея и ще зазвучи аларма. 

• В случай, че всички предпоставки 
за активиране на LKAS системата 
не са изпълнени, системата ще се 
оперира като LDWS и  ще предупреж-

дава водача, само когато водачът 
пресича линията на лентата за 
движение.
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• When the system detects the left

lane line, the left lane line color will
change from gray to white.

• When 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.

Warning 

• When the steering wheel appears,
the system will control the vehicle’s
steering to prevent the vehicle from
crossing the lane line.

• When you cross a lane line while
the steering wheel is being con-
trolled, the lane line you cross will
blink on the LCD display and a
warning alarm will sound.

• When all the conditions to activate
LKAS is not satisfied, the system
will convert to LDWS and warn the
driver only when the driver crosses
the lane lines.

When the driver takes one’s hands
off the steering wheel while the
LKAS is activated, the system will
warn the driver after several seconds
with a visual and acoustic warning.

� Left lane line 
detected

� Right lane line 
detected

OTLE055013/OTLE055014

� Left lane line � Right lane line

OTLE055015/OTLE055016

OTLE055017

The warning message may
appear late according to road
conditions. Therefore, always
have your hands on the steering
wheel while driving.

WARNING  
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Ако ръцете на водача не са на волана, 
докато LKAS е активирана, системата 
ще предупреди водача след няколко се-
кунди посредством визуален и звуков 
индикатор.

 ВНИМАНИЕ
Предупредителното съобщение 
може да се появи по-късно в зависи-
мост от пътните условия. Ето защо 
винаги по време на шофиране ръцете 
ви трябва да са на волана. 
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When the driver still does not have
one’s hand on the steering wheel
after several seconds, the system
will be automatically turned off. Information 

• Even though the steering is assisted
by the system, the driver may con-
trol the steering wheel. 

• The steering wheel may feel heavier
when the steering wheel is assisted
by the system than when it is not. 

The steering wheel will not be
assisted when:
• Vehicle speed is below 60 km/h

(37.3 mph) and over 180 km/h
(111.8 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 2.8

m (9.2 ft) and over 4.5 m (18 ft).
• ESC (Electronic Stability Control)

is activated.
• The vehicle is driven on a sharp

curve.
• The vehicle brakes suddenly.
• The vehicle makes sharp lane

changes.

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.  

i

i

OTLE055020

• 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  
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Когато водачът все още не е сложил 
другата си ръка върху волана, след 
няколко секунди системата автома-
тично ще бъде изключена.
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Шофьорът е отговорен за безо-

пасното управление на автомо-
била.

• Деактивирайте системата в 
следните ситуации и управлявай-
те сами автомобила:

 - лошо време, 

 - лоши пътни условия,

 - когато воланът трябва по-често 
да бъде управляван от водача.

i  Информация  
• Въпреки че кормилното управление се 

подпомага от системата, водачът може да 
контролира волана. 

• Воланът може да се усеща по-тежък, кога-
то е управляван от системата, отколкото 
когато не е.

Воланът няма да бъде подпомаган от 
системата, когато: 
• Скорост на превозното средство е 

под 60 км/ч и над 180 km/h 
• Системата регистрира само една 

лента на линията за движение. 
• Мигачът е подаден, преди да про-

мените лентата на движение. Ако 
промените лентата без да подаде-
те мигач, воланът ще бъде автома-
тично контролиран. 

• Аварийните светлини са включени. 
• Ширината на лентата е под 2.8 m 

(9,2 фута) и над 4.5 m (18 фута). 
• Системата ESC (Electronic Control 

стабилност) е активирана. 
• Автомобилът влиза в рязък завой. 
• Спирачките на превозното сред-

ство са натиснати внезапно.
• Автомобилът прави резки промени 

на лентата за движение.

i  Информация   
Когато системата е включена или сте завили 
надясно след смяна на лентата за движение, 
шофирайте в средата на лентата. В противен 
случай системата няма да подпомага кормил-
ното управление.



5-111

3

5

Управление на автом
обила

КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ВОДАЧА
ВОДАЧЪТ следва да бъде изключително 
внимателен в по-долу описаните ситу-
ации, тъй като системата може да не 
успее правилно да предупреди водача.
• Лентата е невидима поради сняг, 

дъжд, петна, локви или други. 

• Нивото на яркост внезапно се про-
меня, когато шофирате през тунел 
например. 

• Фаровете са  ИЗКЛЮЧЕНИ или са 
слаби през нощта или вътре в ту-
нела. 

• Цветовете на лентата за движение 
трудно се различават 

• Автомобилът се  движи по стръмен 
склон или крива. 

• Светлини, като слънчева светлина, 
улично осветление или светлините 
от други превозни средства се от-
разяват от водата на пътя. 

• Обективът на камерата или пред-
ното стъкло са изцапани. 

• Сензорът не може да регистрира 
линии поради мъгла, силен дъжд или 
обилен снеговалеж.

• Температурата около вътрешното 
огледало за обратно е изключител-
но висока, поради пряка слънчева 
светлина. 

• Линията на лентата е много широ-
ка или тясна. 

• Маркировката на линията е неясна. 

• Сянката на разделителната манти-
нела пада върху пътното платно и 
това прави лентите трудно раз-
познаваеми за системата.

• На пътното плътно има линии, 
наподобяващи тези на пътната 
маркировка. 

• Разстоянието от превозно сред-
ство до предното превозно сред-
ство е много малко и то хвърля сян-
ка върху предната част на линиите 
на лентата за движение. 

• Автомобилът се клати. 

• Броят на линиите на лентите за 
движение се увеличава или намаля-
ва, или лентите се пресичат помеж-
ду си по сложен начин. 

• Нещо е поставено над предния па-
нел.

• Има повече от две линии на ленти-
те за движение.

• Линиите на лентата за движение са 
неразличими поради прах или зацап-
вания в тунела. 

• Линиите на лентата за движение са 
неразличими след силен дъжд през 
нощта. 

• Линиите на лентата за движение са 
неразличими поради прах. 

• Автомобилът се движи срещу слън-
цето. 

• Превозно средство е на строителна 
площадка/обект. 

• Автомобилът преминава през пун-
ктове за плащане на пътни такси.
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Неизправност в системата LKAS 
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LKAS malfunction

When there is a problem with the
system a message will appear for a
few seconds. If the problem contin-
ues the LKAS failure indicator will
illuminate.

LKAS failure indicator

The LKAS failure indicator (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 engine 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.

� Type A � Type B

OTLE055021/OTLE055024 OTLE055025

� Type A � Type B
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Когато има проблем със системата на 
дисплея за няколко секунди ще се появи 
съобщение. Ако проблемът продъл-
жава, индикаторът за неизправност 
LKAS ще светне.

LKAS индикатор за неизправност
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LKAS malfunction

When there is a problem with the
system a message will appear for a
few seconds. If the problem contin-
ues the LKAS failure indicator will
illuminate.

LKAS failure indicator

The LKAS failure indicator (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 engine 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.

� Type A � Type B
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� Type A � Type B
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Индикаторът за неизправност LKAS 
(жълт) ще светне, ако системата LKAS 
не работи правилно. Препоръчваме ви, 
системата да бъде прегледана в ото-
ризиран дилър на марката HYUNDAI.

В случай на проблем в системата, 
направете едно от следните неща: 
• Включете системата, след като 

отново включите и изключите дви-
гателя. 

• Проверете дали ключът за запалва-
не е в положение ON. 

• Проверете дали системата е засег-
ната от лоши метеорологични ус-
ловия (например: мъгла, силен дъжд  
и т.н.) 

• Проверете дали има чужди тела 
върху обектива на камерата.

Ако проблемът не е разрешен ви пре-
поръчваме да прегледате системата 
при оторизиран дилър на марката 
HYUNDAI. 
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Смяна на функциите на системата LKAS
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LKAS function change Lane Departure Warning System
(LDWS)
LDWS alerts the driver with a visual
warning and a warning alarm when
the system detects the vehicle
departing the lane. The steering
wheel will not be controlled.

OTLE055031/OTLE055032/OTLE055033

The driver can change LKAS to Lane Departure Warning System (LDWS)
or change the LKAS mode between Standard LKA and Active LKA from the
User Settings mode on the LCD display. The system is automatically set to
Standard LKA if a function is not selected.

� �
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Водачът може да променя системата от LKAS на Lane Departure Warning до 
System (LDWS) или да промени режима, избирайки между Standard LKA и Active 
LKA от потребителските настройки на системата на LCD дисплея. Системата 
автоматично се настройва на режим Standard LKA, ако функцията не е избрана.

Предупреждение при напускане 
(LDWS) 
LDWS предупреждава водача с визуален 
и звуков сигнал, когато системата 
регистрира, че превозното средство 
напуска лентата на движение. Воланът 
не се контролира от системата.
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Стандартен режим LKA 
Режимът Standard LKA помага на во-
дача да държи превозното средство 
в рамките на линиите. Този режим 
рядко контролира  волана, когато пре-
возното средство се управлява добре 
в рамките на линиите. Въпреки това, 
този режим ще започне да  контролира 
волана, когато превозното средство е 
на път да пресече  лентите.

Активен LKA режим
Режимът Active LKA осигурява допъл-
нително засилено управление на во-
лана, за да облекчи умората на водача 
в шофирането на дълги разстояния, 
в сравнение с режима Standard LKA. 
Водачът може да има усещането, че 
контролът от страна на системата е 
по-слаб в сравнение с режима Standard 
LKA (водачът не може да почувства 
разликата, защото системата актив-
но контролира волана, дори в рамките 
на платната). Този режим намалява ни-
вото на умора на водача при шофиране 
на дълги разстояния, като активно 
контролира волана, дори в рамките на 
пътните ленти.
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Можете да зададете ограничение 
на скоростта, когато не искате да 
шофирате над определена скорост. 
Ако шофирате над ограничението на 
предварително зададената скорост, 
системата за предупреждение ще се 
активира (индикаторът за ограниче-
ние на скоростта ще мига и ще звучи 
и звуков сигнал), докато скоростта 
на превозното средство не се върне 
в рамките на ограничението на ско-
ростта.

i  Информация    
Докато тази система е активна, функцията 
круиз контрол не може да бъде включена.

Превключватели
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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

: Turns speed limit control sys-
tem on or off.

: Changes mode between cruise
control system and speed limit
control system.

RES+: Resumes or increases speed
limit control speed.

SET-: Sets or decreases speed limit
control speed.

To set speed limit

1. Press the button on the steer-
ing wheel, and then press the 
button to turn the system on. The
speed limit indicator in the instru-
ment cluster will illuminate.

i

SPEED LIMIT CONTROL SYSTEM (IF EQUIPPED)

OTLE055056

OTLE055057

OTLE055060
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limit, the warning system operates
(set speed limit will blink and chime
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button to turn the system on. The
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i
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OTLE055056

OTLE055057
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: Включва или изключва системата. 
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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

: Turns speed limit control sys-
tem on or off.

: Changes mode between cruise
control system and speed limit
control system.

RES+: Resumes or increases speed
limit control speed.

SET-: Sets or decreases speed limit
control speed.

To set speed limit

1. Press the button on the steer-
ing wheel, and then press the 
button to turn the system on. The
speed limit indicator in the instru-
ment cluster will illuminate.

i

SPEED LIMIT CONTROL SYSTEM (IF EQUIPPED)
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: Сменя режим между тази система 
и круиз контрол системата. RES + 
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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
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While speed limit control is in opera-
tion, the cruise control system cannot
be activated.

Speed limit control switch

: Turns speed limit control sys-
tem on or off.

: Changes mode between cruise
control system and speed limit
control system.
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limit control speed.

SET-: Sets or decreases speed limit
control speed.

To set speed limit

1. Press the button on the steer-
ing wheel, and then press the 
button to turn the system on. The
speed limit indicator in the instru-
ment cluster will illuminate.

i
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: Възстановява или увеличава 
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

: Turns speed limit control sys-
tem on or off.

: Changes mode between cruise
control system and speed limit
control system.

RES+: Resumes or increases speed
limit control speed.

SET-: Sets or decreases speed limit
control speed.

To set speed limit

1. Press the button on the steer-
ing wheel, and then press the 
button to turn the system on. The
speed limit indicator in the instru-
ment cluster will illuminate.

i

SPEED LIMIT CONTROL SYSTEM (IF EQUIPPED)

OTLE055056

OTLE055057

OTLE055060
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: Задава или намалява скоростта.

За да зададете ограничение 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

: Turns speed limit control sys-
tem on or off.

: Changes mode between cruise
control system and speed limit
control system.

RES+: Resumes or increases speed
limit control speed.

SET-: Sets or decreases speed limit
control speed.

To set speed limit

1. Press the button on the steer-
ing wheel, and then press the 
button to turn the system on. The
speed limit indicator in the instru-
ment cluster will illuminate.

i

SPEED LIMIT CONTROL SYSTEM (IF EQUIPPED)
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1. Натиснете бутона на волана 
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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

: Turns speed limit control sys-
tem on or off.

: Changes mode between cruise
control system and speed limit
control system.

RES+: Resumes or increases speed
limit control speed.

SET-: Sets or decreases speed limit
control speed.

To set speed limit

1. Press the button on the steer-
ing wheel, and then press the 
button to turn the system on. The
speed limit indicator in the instru-
ment cluster will illuminate.
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SPEED LIMIT CONTROL SYSTEM (IF EQUIPPED)

OTLE055056
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OTLE055060

TLe Eng 5.qxp  2015-05-26  ¿ ¨˜ 12:03  Page 115

 и 

след това натиснете бутона 
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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

: Turns speed limit control sys-
tem on or off.

: Changes mode between cruise
control system and speed limit
control system.

RES+: Resumes or increases speed
limit control speed.

SET-: Sets or decreases speed limit
control speed.

To set speed limit

1. Press the button on the steer-
ing wheel, and then press the 
button to turn the system on. The
speed limit indicator in the instru-
ment cluster will illuminate.
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, за 
да включите системата. Индикато-
рът за ограничение на скоростта на 
приборното табло ще светне.

ФУНКЦИЯТА SPEED   LIMIT CONTROL OPERATION 
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2. Push the lever down (SET-).
3. • Push the lever up (RES+) or

down (SET-), and release it at
the desired speed.

• Push the lever 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.

• Press the button. The Cruise
Control System will turn on.

OTLE055057

OTLE055061
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2. Натиснете лоста надолу (SET-). 
3. Бутнете лоста нагоре (RES +) или 

надолу (SET-) и го отпуснете при 
желаната скорост. 

Бутнете лоста нагоре (RES +) или на-
долу (SET) и го задръжте. Скоростта 
ще се увеличи или намали с 5 км/ч. Гра-
ницата на зададената скорост ще се 
появи на приборното табло.

Ако искате да шофирате над ограниче-
нието на предварително зададената 
скорост, когато натиснете педала на 
газта по-малко от около 50%, скорост-
та на превозното средство ще се запа-
зи в рамките на ограничението на ско-
ростта. Въпреки това, ако натискате 
педала на газта повече от около 70%, 
можете да карате над ограничението 
на скоростта. Тогава ограничението на 
скоростта ще мига и ще звучи звуков 
сигнал, докато не се върне скоростта 
на автомобила в рамките на ограниче-
нието на скоростта.

За деактивиране на ограничението 
на скоростта:
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2. Push the lever down (SET-).
3. • Push the lever up (RES+) or

down (SET-), and release it at
the desired speed.

• Push the lever 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.

• Press the button. The Cruise
Control System will turn on.

OTLE055057

OTLE055061
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• Натиснете бутона 
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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

: Turns speed limit control sys-
tem on or off.

: Changes mode between cruise
control system and speed limit
control system.

RES+: Resumes or increases speed
limit control speed.

SET-: Sets or decreases speed limit
control speed.

To set speed limit

1. Press the button on the steer-
ing wheel, and then press the 
button to turn the system on. The
speed limit indicator in the instru-
ment cluster will illuminate.

i

SPEED LIMIT CONTROL SYSTEM (IF EQUIPPED)

OTLE055056

OTLE055057

OTLE055060
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Speed Limit Control Operation
You can set the speed limit when you
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If you drive over the preset speed
limit, the warning system operates
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returns within the speed limit.
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Speed limit control switch

: Turns speed limit control sys-
tem on or off.

: Changes mode between cruise
control system and speed limit
control system.

RES+: Resumes or increases speed
limit control speed.

SET-: Sets or decreases speed limit
control speed.

To set speed limit

1. Press the button on the steer-
ing wheel, and then press the 
button to turn the system on. The
speed limit indicator in the instru-
ment cluster will illuminate.
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SPEED LIMIT CONTROL SYSTEM (IF EQUIPPED)
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. Системата 
за Cruise Control ще се включи.
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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.

During cruise-speed driving of a
manual transaxle vehicle, do not
shift into neutral without depress-
ing the clutch pedal, since the
engine will be overrevved. If this
happens, depress the clutch pedal
or press the cruise control ON /
OFF button.

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.

• To activate cruise control, depress
the brake pedal at least once after
turning the ignition switch to the
ON position or starting the engine.
This is to check if the brake switch
which is important part to cancel
cruise control is in normal condi-
tion.

i

NOTICE

CRUISE CONTROL (WITH SPEED LIMIT CONTROL) (IF EQUIPPED) 

OTLE055034

Take the following precautions:
• If the Cruise Control is left on,

(CRUISE indicator light in the
instrument cluster illuminated)
the Cruise Control can be acti-
vated unintentionally. Keep the
Cruise Control system off (
indicator light OFF) when the
Cruise Control is not in use, to
avoid inadvertently setting a
speed.

• Use the Cruise Control system
only when traveling on open
highways in good weather.

• Do not use the Cruise Control
when it may be unsafe to keep
the vehicle at a constant
speed:
- Driving in heavy or varying

speed traffic.
- On slippery (rainy, icy or

snow covered) roads.
- Hilly or winding roads.
- Very windy areas.

WARNING  
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1. Светлинен индикатор за системата 
„Круиз контрол”

2. Светлинен индикатор за включена 
система „Круиз контрол”

Системата „Круиз контрол” ви позво-
лява да програмирате автомобила да 
поддържа постоянна скорост на дви-
жение, без да се налага да натискате 
педала на газта.
Тази система е проектирана да функ-
ционира при скорост над около 30 км/ч.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Ако системата „Круиз контрол” се 

остави включена (светлинният инди-
катор ... на приборното табло свети), 
системата „Круиз контрол” може да се 
включи случайно. По тази причина вина-
ги дръжте системата „Круиз контрол” 
изключена (светлинният индикатор 
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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

: Turns speed limit control sys-
tem on or off.

: Changes mode between cruise
control system and speed limit
control system.

RES+: Resumes or increases speed
limit control speed.

SET-: Sets or decreases speed limit
control speed.

To set speed limit

1. Press the button on the steer-
ing wheel, and then press the 
button to turn the system on. The
speed limit indicator in the instru-
ment cluster will illuminate.

i

SPEED LIMIT CONTROL SYSTEM (IF EQUIPPED)
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е угаснал), когато не използвате тази 
система, за да се избегне неволно зада-
ване на постоянна скорост на движение.

• Използвайте системата „Круиз контрол” 
само когато пътувате по свободни магис-
трали и при добри климатични условия.

• Не се препоръчва използване на сис-
темата „Круиз контрол” когато под-
държането на постоянна скорост от 
автомобила може да не бъде безопасно, 
например при шофиране при претова-
рен или променлив трафик, или при дви-
жение по хлъзгави пътища (дъждовно 
време, заледени или покрити със сняг 
пътища) или при пътища с много завои 
или с наклон над 6 % нагоре или надолу.

• Обръщайте особено внимание на усло-
вията за шофиране винаги, когато из-
ползвате системата „Круиз контрол”.

• Внимавайте особено много, когато се 
спускате по наклон надолу с използване 
на системата „Круиз контрол”, при 
което скоростта на автомобила може 
да се увеличи над зададената.

 ВНИМАНИЕ 
Когато шофирате при включена сис-
тема „Круиз контрол” (за моделите с 
механична трансмисия), не превключ-
вайте трансмисията в неутралното 
положение, без преди това да сте на-
тиснали педала на съединителя, тъй 
като в противен случай двигателят 
може да се форсира силно. Ако това се 
случи, натиснете педала на съедините-
ля, или освободете превключвателя за 
включване/ изключване на системата 
„Круиз контрол” (ON-OFF).

i  Информация    
По време на нормалната работа на системата 
„Круиз контрол”, когато превключвателят 
SET е активиран или повторно активиран 
след задействането на спирачките, системата 
„Круиз контрол” ще се задейства след при-
близително три секунди. Това закъснение е 
нормално.
За да активирате системата, натиснете поне 
веднъж педала на спирачката, след като сте 
поставили ключа за стартирането в позиция 
ОN или сте стартирали двигателя. Това е с 
цел да се уверите, че спирачният педал, който 
е важен за деактивирането на функцията, е 
в добро състояние.

СИСТЕМА “КРУИЗ КОНТРОЛ” (АКО Е ОБОРУДВАНА ТАКАВА ФУНКЦИЯ)
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Превключвател за системата Cruise 
control

5-118

Driving your vehicle

Cruise control switch

: Turns cruise control system on
or off.

: Changes mode between cruise
control system and speed limit
control system.

RES+ : Resumes or increases cruise
control speed.

SET- : Sets or decreases cruise con-
trol speed.

To set Cruise Control speed 

1. Press the button on the steer-
ing wheel to turn the system on.
The indicator will illuminate.

2. Accelerate to the desired speed,
which must be more than 30 km/h
(20 mph).

Information
For manual transaxle vehicles, you
should depress the brake pedal at
least once to set the cruise control
after starting the engine.

3. Push the lever (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.

i

i
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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

: Turns speed limit control sys-
tem on or off.

: Changes mode between cruise
control system and speed limit
control system.

RES+: Resumes or increases speed
limit control speed.

SET-: Sets or decreases speed limit
control speed.

To set speed limit

1. Press the button on the steer-
ing wheel, and then press the 
button to turn the system on. The
speed limit indicator in the instru-
ment cluster will illuminate.

i

SPEED LIMIT CONTROL SYSTEM (IF EQUIPPED)
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: Включва или изключва системата.
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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

: Turns speed limit control sys-
tem on or off.

: Changes mode between cruise
control system and speed limit
control system.

RES+: Resumes or increases speed
limit control speed.

SET-: Sets or decreases speed limit
control speed.

To set speed limit

1. Press the button on the steer-
ing wheel, and then press the 
button to turn the system on. The
speed limit indicator in the instru-
ment cluster will illuminate.

i

SPEED LIMIT CONTROL SYSTEM (IF EQUIPPED)
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: Сменя режимите между системи-
те cruise control и speed limit control.

RES+: възстановява или увеличава 
скоростта 

SET- : задава или намалява скоростта

Задаване на постоянна скорост за 
движение на автомобила:

5-118

Driving your vehicle

Cruise control switch

: Turns cruise control system on
or off.

: Changes mode between cruise
control system and speed limit
control system.

RES+ : Resumes or increases cruise
control speed.

SET- : Sets or decreases cruise con-
trol speed.

To set Cruise Control speed 

1. Press the button on the steer-
ing wheel to turn the system on.
The indicator will illuminate.

2. Accelerate to the desired speed,
which must be more than 30 km/h
(20 mph).

Information
For manual transaxle vehicles, you
should depress the brake pedal at
least once to set the cruise control
after starting the engine.

3. Push the lever (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.

i

i
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1. Включването на системата „Круиз 
контрол” става с натискане на бу-
тона за включване/изключване на 
системата, разположен на волана и 
показан на горната фигура. Светлин-
ният индикатор „Круиз контрол” на 
приборното табло ще светне.

2. Ускорете автомобила до желаната 
от вас скорост, която трябва да 
бъде по-висока от 30 км/ч.

i  Информация 
На стръмен склон при спускане или изкач-
ване, автомобилът може да ускори или да 
намали. 
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Cruise control switch

: Turns cruise control system on
or off.

: Changes mode between cruise
control system and speed limit
control system.

RES+ : Resumes or increases cruise
control speed.

SET- : Sets or decreases cruise con-
trol speed.

To set Cruise Control speed 

1. Press the button on the steer-
ing wheel to turn the system on.
The indicator will illuminate.

2. Accelerate to the desired speed,
which must be more than 30 km/h
(20 mph).

Information
For manual transaxle vehicles, you
should depress the brake pedal at
least once to set the cruise control
after starting the engine.

3. Push the lever (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.

i

i
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3. Преместете лостчето (1) надолу 
(към надписа SET), и го освободете 
в момента, когато достигнете 
желаната скорост. Светлинният 
индикатор SET, разположен на при-
борното табло, ще светне.

4. Освободете педала на газта.

i  Информация 
За превозни средства с ръчна трансмисия, 
натиснете поне веднъж педала на спирачка-
та, след като сте стартирали двигателя, за 
да настроите функциите на Круиз контрол 
системата.
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Увеличаване на зададената 
постоянна скорост за движение:

5-119
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To increase Cruise Control
speed 

• Push the lever (1) up (RES+) and
hold it, while monitoring the SET
speed on the instrument cluster.
Release the lever when the
desired speed is shown and the
vehicle will accelerate to that
speed.

• Push the lever (1) up (RES+) and
release it immediately. The cruising
speed will increase 2.0 km/h (1.2
mph) each time the lever is operat-
ed in this manner.

• Depress the accelerator pedal.
When the vehicle attains the
desired speed, push the lever (1)
down (SET-).

To decrease Cruise Control
speed 

• Push the lever (1) down (SET-) and
hold it. Your vehicle will gradually
slow down. Release the lever at the
speed you want to maintain.

• Push the lever (1) down (SET-) and
release it immediately. The cruising
speed will decrease 2.0 km/h (1.2
mph) each time the lever is operat-
ed in this manner.

• Lightly tap the brake pedal. When
the vehicle attains the desired
speed, push the lever (1) down
(SET-).

OTLE055059 OTLE055058
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• Преместете лостчето (1) нагоре 
(към означението RES + и го задръж-
те в това положение, докато наблю-
давате промяната в SET скоростта.
Когато автомобилът достигне 
желаната от вас скорост, освобо-
дете лостчето. Автомобилът ще 
започне да ускорява до желаната 
скорост.

• Преместете лостчето (1) нагоре 
(към означението RES + и го осво-
бодете незабавно. Зададената по-
стоянна скорост ще се увеличава 
с 2,0 км/ч при всяко преместване на 
лостчето нагоре (към означението 
RES +) по указания начин. 

Намаляване на зададената постоянна 
скорост за движение на автомобила:
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To increase Cruise Control
speed 

• Push the lever (1) up (RES+) and
hold it, while monitoring the SET
speed on the instrument cluster.
Release the lever when the
desired speed is shown and the
vehicle will accelerate to that
speed.

• Push the lever (1) up (RES+) and
release it immediately. The cruising
speed will increase 2.0 km/h (1.2
mph) each time the lever is operat-
ed in this manner.

• Depress the accelerator pedal.
When the vehicle attains the
desired speed, push the lever (1)
down (SET-).

To decrease Cruise Control
speed 

• Push the lever (1) down (SET-) and
hold it. Your vehicle will gradually
slow down. Release the lever at the
speed you want to maintain.

• Push the lever (1) down (SET-) and
release it immediately. The cruising
speed will decrease 2.0 km/h (1.2
mph) each time the lever is operat-
ed in this manner.

• Lightly tap the brake pedal. When
the vehicle attains the desired
speed, push the lever (1) down
(SET-).
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• Преместете лостчето (1) надолу (към 
означението SET-) и го задръжте в това 
положение. Автомобилът ще започне 
постепенно да намалява скоростта си. 
Когато автомобилът достигне ско-
ростта, която желаете да поддържате, 
освободете лостчето.

• Преместете лостчето (1) надолу (към оз-
начението SET-) и го освободете незабав-
но. При всяко преместване на лостчето 
надолу (към означението SET-) по указания 
по-горе начин, поддържаната постоянна 
скорост ще се намалява с по 2,0 км/ч.

• Леко натиснете спирачния педал. Ко-
гато превозното средство достигне 
желаната скорост, натиснете лоста (1) 
надолу (SET-).
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За моментно ускоряване на 
автомобила при включена система 
„Круиз контрол”:
Ако желаете да ускорите за момент 
автомобила, когато системата „Круиз 
контрол” е включена, натиснете педа-
ла на газта. Повишената по този начин 
скорост няма да повлияе на работата 
на системата „Круиз контрол” и няма 
да доведе до промяна на зададената 
постоянна скорост за движение. Ако 
натиснете лоста надолу (SET-) при 
увеличена вече скорост, системата ще 
поддържа тази скорост. 

Отмяната (изключването) на 
системата „Круиз контрол” се 
извършва по един от следните 
начини:
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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 lever down (SET-) at
the increased speed, the Cruise
Control will maintain the increased
speed.

Cruise Control will be canceled
when:

• Depressing the brake pedal.
• Depressing the clutch pedal. (for

manual transaxle vehicle)
• Pressing the button located on

the steering wheel.
• Pressing the button. The Speed

Limit Control System will turn on.
• Moving the shift lever into N

(Neutral). (for automatic transaxle /
dual clutch transmission vehicle)

• Decreasing the vehicle speed
lower than the memory speed by 
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 the 2nd gear in
Sports 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

button will turn the system off. If
you wish to resume Cruise Control
operation, push the lever up (RES+)
located on your steering wheel. You
will return to your previously preset
speed, unless the system was turned
off using the button.

i
OTLE055057

TLe Eng 5.qxp  2015-05-26  ¿ ¨˜ 12:03  Page 120

• Чрез натискане на педала на спирач-
ките.

• Чрез натискане на педала на съеди-
нителя (за моделите с механична 
трансмисия).

• Чрез превключване на трансмисия-
та в положението N (неутрално) (за 
моделите с автоматична трансми-
сия).

• С натискане на бутона 
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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

: Turns speed limit control sys-
tem on or off.

: Changes mode between cruise
control system and speed limit
control system.

RES+: Resumes or increases speed
limit control speed.

SET-: Sets or decreases speed limit
control speed.

To set speed limit

1. Press the button on the steer-
ing wheel, and then press the 
button to turn the system on. The
speed limit indicator in the instru-
ment cluster will illuminate.

i

SPEED LIMIT CONTROL SYSTEM (IF EQUIPPED)
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, разполо-
жен на волана.

• Чрез намаляване на скоростта на 

автомобила под запаметената 
постоянна скорост с повече от 20 
км/ч.

• Чрез намаляване на скоростта на 
автомобила до по-малко от прибли-
зително 30 км/ч. 

• Натискайки този  бутон 
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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

: Turns speed limit control sys-
tem on or off.

: Changes mode between cruise
control system and speed limit
control system.

RES+: Resumes or increases speed
limit control speed.

SET-: Sets or decreases speed limit
control speed.

To set speed limit

1. Press the button on the steer-
ing wheel, and then press the 
button to turn the system on. The
speed limit indicator in the instru-
ment cluster will illuminate.

i

SPEED LIMIT CONTROL SYSTEM (IF EQUIPPED)
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 сис-
темата Speed Limit Control ще се 
активира.

• Системата ESC (Electronic Stability 
Control) активирана.

• При преминаване на 2-ра предавка в 
режим Sports.

i  Информация 
Всяко от гореописаните действия ще доведе 
до отмяна на работата на системата „Круиз 
контрол” (светлинният индикатор SET на 
приборното табло ще угасне), но това няма 
да доведе до пълно изключване на системата. 
Ако желаете да възстановите действието на 
системата „Круиз контрол”, преместете лост-
чето, разположено на волана, нагоре (към 
означението RES+). Така автомобилът ще 
се върне към зададената преди това скорост.
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обила

Възстановяване на постоянната 
скорост на движение на автомобила 

Когато преместите лостчето (1) 
нагоре (към означението RES+), ще се 
извърши автоматично възстановява-
не на последната зададена постоянна 
скорост за движение на автомобила, 
ако скоростта на автомобила е над 
30 км/ч.

Изключването на системата „Круиз 
контрол” става по един от следните 
начини:

• С натискане на бутона 
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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

: Turns speed limit control sys-
tem on or off.

: Changes mode between cruise
control system and speed limit
control system.

RES+: Resumes or increases speed
limit control speed.

SET-: Sets or decreases speed limit
control speed.

To set speed limit

1. Press the button on the steer-
ing wheel, and then press the 
button to turn the system on. The
speed limit indicator in the instru-
ment cluster will illuminate.

i

SPEED LIMIT CONTROL SYSTEM (IF EQUIPPED)
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 ON-OFF 
(светлинният индикатор за систе-
мата „Круиз контрол” на приборно-
то табло 
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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

: Turns speed limit control sys-
tem on or off.

: Changes mode between cruise
control system and speed limit
control system.

RES+: Resumes or increases speed
limit control speed.

SET-: Sets or decreases speed limit
control speed.

To set speed limit

1. Press the button on the steer-
ing wheel, and then press the 
button to turn the system on. The
speed limit indicator in the instru-
ment cluster will illuminate.

i

SPEED LIMIT CONTROL SYSTEM (IF EQUIPPED)
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ще угасне).
• Посредством изключване на запал-

ването на автомобила.
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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.

During cruise-speed driving of a
manual transaxle vehicle, do not
shift into neutral without depress-
ing the clutch pedal, since the
engine will be overrevved. If this
happens, depress the clutch pedal
or press the cruise control ON /
OFF button.

NOTICE

CRUISE CONTROL (IF EQUIPPED) 

Take the following precautions:
• If the Cruise Control is left on,

(CRUISE indicator light in the
instrument cluster is illumi-
nated) the Cruise Control can
be activated unintentionally.
Keep the Cruise Control sys-
tem off (CRUISE indicator
light OFF) when the Cruise
Control is not in use, to avoid
inadvertently 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:
- Driving in heavy or varying

speed traffic.
- On slippery (rainy, icy or

snow covered) roads.
- Hilly or winding roads.
- Very windy areas.

WARNING  
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1. Светлинен индикатор за системата 
„Круиз контрол”

2. Светлинен индикатор за включена 
система „Круиз контрол”

Системата „Круиз контрол” ви позво-
лява да програмирате автомобила да 
поддържа постоянна скорост на дви-
жение, без да се налага да натискате 
педала на газта.
Тази система е проектирана да функ-
ционира при скорост над около 30 км/ч.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Ако системата „Круиз контрол” 

се остави включена (светлинният 
индикатор на приборното табло 
свети), системата „Круиз контрол” 
може да се включи случайно. По тази 
причина винаги дръжте системата 
„Круиз контрол” изключена (свет-
линният индикатор е угаснал), ко-
гато не използвате тази система, 
за да се избегне неволно задаване на 
постоянна скорост на движение.

• Използвайте системата „Круиз 
контрол” само когато пътувате по 
свободни магистрали и при добри 
климатични условия.

• Обръщайте особено внимание на 
условията за шофиране винаги, ко-
гато използвате системата „Круиз 
контрол”.

• Не се препоръчва използване на 
системата „круиз контрол” кога-
то поддържането на постоянна 
скорост от автомобила може да не 
бъде безопасно, например при шофи-
ране при претоварен или променлив 
трафик, или при движение по хлъз-
гави пътища (дъждовно време, зале-
дени или покрити със сняг пътища) 
или при пътища с много завои или с 
наклон над 6 % нагоре или надолу.

• Внимавайте особено много кога-
то се спускате по наклон надолу с 
използване на системата „Круиз 
контрол”, при което скоростта на 
автомобила може да се увеличи над 
зададената.

 ВНИМАНИЕ 
Когато шофирате при включена система 
„Круиз контрол” (за моделите с механич-
на трансмисия), не превключвайте тран-
смисията в неутралното положение, 
без преди това да сте натиснали педала 
на съединителя, тъй като в противен 
случай двигателят може да се форсира 
силно. Ако това се случи, натиснете педа-
ла на съединителя или освободете прев-
ключвателя за включване/ изключване 
на системата „Круиз контрол” (ON-OFF).

СИСТЕМА “КРУИЗ КОНТРОЛ” (АКО Е ОБОРУДВАНА ТАКАВА ФУНКЦИЯ)
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i  Информация 
• При нормална експлоатация на системата 

Круиз контрол, когато ключът SET се 
активира или активира след задействане 
на спирачките, Круиз контрол ще се акти-
вира след около 3 секунди. Това забавяне 
е нормално. 

• За да активирате Круиз контрол, натисне-
те спирачния педал поне веднъж след 
завъртане на ключа за стартиране в поло-
жение ON или стартиране на двигателя. 
Това е, за да се провери, дали превключ-
вателят на спирачка, която е важна част 
при деактивирането на функцията Круиз 
контрол, е в нормално състояние.
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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.

• To activate cruise control, depress
the brake pedal at least once after
turning the ignition switch to the
ON position or starting the engine.
This is to check if the brake switch
which is important part to cancel
cruise control is in normal condi-
tion.

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.

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.

i
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Cruise Control превключвател
CANCEL / O : Деактивира функцията 
Круиз контрол . 
CRUISE 
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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

: Turns speed limit control sys-
tem on or off.

: Changes mode between cruise
control system and speed limit
control system.

RES+: Resumes or increases speed
limit control speed.

SET-: Sets or decreases speed limit
control speed.

To set speed limit

1. Press the button on the steer-
ing wheel, and then press the 
button to turn the system on. The
speed limit indicator in the instru-
ment cluster will illuminate.

i

SPEED LIMIT CONTROL SYSTEM (IF EQUIPPED)
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 / : Включва/изключва систе-
ма за контрол на скоростта. 
RES + : възстановява или увеличава ско-
ростта на функцията Круиз контрол.
SET- : Задава или намалява при функци-
ята скоростта Круиз контрол.

За да зададете скоростта на 
системата Cruise Control

5-123
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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.

• To activate cruise control, depress
the brake pedal at least once after
turning the ignition switch to the
ON position or starting the engine.
This is to check if the brake switch
which is important part to cancel
cruise control is in normal condi-
tion.

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.

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.

i
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1. Натиснете круиз/бутон на волана, 
за да включите системата. Свет-
линният индикатор 
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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

: Turns speed limit control sys-
tem on or off.

: Changes mode between cruise
control system and speed limit
control system.

RES+: Resumes or increases speed
limit control speed.

SET-: Sets or decreases speed limit
control speed.

To set speed limit

1. Press the button on the steer-
ing wheel, and then press the 
button to turn the system on. The
speed limit indicator in the instru-
ment cluster will illuminate.

i

SPEED LIMIT CONTROL SYSTEM (IF EQUIPPED)
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 ще светне.
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2. Ускорете до желаната скорост, коя-
то трябва да бъде по- голяма от 30 
км/ч.

i  Информация
Ръчна трансмисия  
За автомобили с ръчна трансмисията, трябва 
да натиснете спирачния педал поне веднъж, 
за да настроите функцията Круиз контрол 
след стартиране на двигателя.

5-124
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2. Accelerate to the desired speed,
which must be more than 30 km/h
(20 mph).

Information - Manual
transaxle

For manual transaxle vehicles, you
should depress the brake pedal at
least once to set the cruise control
after starting the engine.

3. Push the lever (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.

i

i
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3. Натиснете лоста (1) надолу (SET-) и 
го освободете. Светлинният инди-
катор SET ще светне. 

4. Освободете педала на газта.

i  Информация 
На стръмен склон автомобилът може леко 
да се забави или ускори, докато шофирате 
нагоре или надолу  по склона.
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За да увеличите скоростта 

5-125
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To increase Cruise Control
speed 

• Push the lever (1) up (RES+) and
hold it, while monitoring the SET
speed on the instrument cluster.

Release the lever when the
desired speed is shown and the
vehicle will accelerate to that
speed.

• Push the lever (1) up (RES+) and
release it immediately. The cruising
speed will increase 2.0 km/h (1.2
mph) each time the lever is operat-
ed in this manner.

• Depress the accelerator pedal.
When the vehicle attains the
desired speed, push the lever (1)
down (SET-).

To decrease Cruise Control
speed 

• Push the lever (1) down (SET-) and
hold it. Your vehicle will gradually
slow down. Release the lever at the
speed you want to maintain.
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• Натиснете лоста (1) нагоре (RES +) 
и го задръжте, докато наблюдавате 
промяната в скоростта на прибор-
ното табло. 

 

 Освободете лоста, когато желана-
та скорост е показана и автомоби-
лът ще ускори до тази скорост. 

• Натиснете лоста (1) нагоре (RES +) 
и го освободете веднага. Скорост-
та ще се увеличава с 2.0 km/h всеки 
път, когато лостът се управлява по 
този начин. 

• Натискайте педала на газта. Кога-
то автомобилът достигне жела-
ната скорост, бутнете лоста ( 1 ) 
надолу (SET).

За да намалите скоростта 
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To increase Cruise Control
speed 

• Push the lever (1) up (RES+) and
hold it, while monitoring the SET
speed on the instrument cluster.

Release the lever when the
desired speed is shown and the
vehicle will accelerate to that
speed.

• Push the lever (1) up (RES+) and
release it immediately. The cruising
speed will increase 2.0 km/h (1.2
mph) each time the lever is operat-
ed in this manner.

• Depress the accelerator pedal.
When the vehicle attains the
desired speed, push the lever (1)
down (SET-).

To decrease Cruise Control
speed 

• Push the lever (1) down (SET-) and
hold it. Your vehicle will gradually
slow down. Release the lever at the
speed you want to maintain.
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• Натиснете лоста (1) надолу (SET) и 
го задръжте. Вашият автомобил 
постепенно ще намали скоростта. 
Освободете лоста при скоростта, 
която искате да се поддържа.
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• Натиснете лоста (1) надолу (SET) и 
веднага го пуснете. Скоростта ще 
намалява с 2.0 км/ч всеки път, когато 
лостът се управлява по този начин.

• Леко натиснете педала на спирачка-
та. Когато автомобилът постигне 
желаната скорост, бутнете лоста 
(1) надолу (ЗАДАДЕНАТА).

За да ускорите временно при 
активаран Cruise Control
Натиснете педала на газта. Щом осво-
бодите педала на газта, автомобилът 
ще се върне към предварително зада-
дената скорост. Ако натиснете лоста 
надолу (ЗАДАДЕНАТА) при повишена 
скорост, Круиз контролът ще поддър-
жа повишената скорост.

Функцията Cruise Control ще бъде 
отменена, когато:

5-126

Driving your vehicle

• Push the lever (1) down (SET-) and
release it immediately. The cruising
speed will decrease 2.0 km/h (1.2
mph) each time the lever is operat-
ed in this manner.

• Lightly tap the brake pedal. When
the vehicle attains the desired
speed, push the lever (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 lever down (SET-) at
the increased speed, the Cruise
Control will maintain the increased
speed.

Cruise Control will be canceled
when:

• Depressing the brake pedal.
• Depressing the clutch pedal.

(for manual transaxle vehicle)
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• Натиснете спирачния педал. 
• Натиснете педала на съединителя 

(за ръчна трансмисия).
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• Натискането на CANCEL / O бутона, 
разположен на волана.

• Натискането на CRUISE 

5-115
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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

: Turns speed limit control sys-
tem on or off.

: Changes mode between cruise
control system and speed limit
control system.

RES+: Resumes or increases speed
limit control speed.

SET-: Sets or decreases speed limit
control speed.

To set speed limit

1. Press the button on the steer-
ing wheel, and then press the 
button to turn the system on. The
speed limit indicator in the instru-
ment cluster will illuminate.

i

SPEED LIMIT CONTROL SYSTEM (IF EQUIPPED)
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 бутон. 
И двата индикатора за CRUISE и 
индикаторът SET ще се изключат. 

• Преместване на лоста в положение 
N (Neutral). (за превозно средство с 
автоматична трансмисия / преда-
ване с двоен съединител) 

• Намаляване на скоростта на пре-
возното средство на по-ниска от  
20 км/ч. 

• Намаляване на скоростта на превоз-
ното средство до по-малко от около 
30 км/ч. 

• Системата ESC (Електронна стаби-
лизираща) е активна. 

• Преминаване на 2-ра предавка в 
Sports режим.

i  Информация  
Всяко едно от горните действия ще отмени 
функцията Cruise Control (светлинният ин-
дикатор SET на приборното табло ще изгас-
не), но само натискане на бутона CRUISE ще 
изключи системата. Ако желаете да поднови-
те функцията Cruise Control, бутнете лоста 
(RES +), разположен на волана, нагоре. Вие 
ще се върнете на предварително зададената 
скорост, освен ако системата не е била изклю-
чена с помощта на бутона CRUISE.

За да възстановите предварително 
зададена скорост 
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• Pressing the CANCEL / O button
located on the steering wheel.

• Pressing the CRUISE / button.
Both the CRUISE indicator and the
SET indicator will turn OFF.

• Moving the shift lever into N
(Neutral). (for automatic transaxle /
dual clutch transmission vehicle)

• Decreasing the vehicle speed
lower than the speed by 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 the 2nd gear in
Sports 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 system
off. If you wish to resume Cruise
Control operation, push the lever up
(RES+) located on your steering
wheel. You will return to your previ-
ously preset speed, unless the system
was turned off using the CRUISE but-
ton.

To resume preset Cruising
speed 

Push the lever (1) up (RES+). If the
vehicle speed is over 30 km/h (20
mph), the vehicle will resume the
preset speed.

i
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Натиснете лоста (1) нагоре (RES+). Ако 
скоростта на превозното средство е 
над 30 км/ч, автомобилът ще се върне 
към предварително зададената ско-
рост.
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За да изключите функцията Cruise 
Control 
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To turn Cruise Control off

• Press the CRUISE / button (the
CRUISE indicator light will go off).

• Turn the engine OFF.
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• Натиснете CRUISE бутона 
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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

: Turns speed limit control sys-
tem on or off.

: Changes mode between cruise
control system and speed limit
control system.

RES+: Resumes or increases speed
limit control speed.

SET-: Sets or decreases speed limit
control speed.

To set speed limit

1. Press the button on the steer-
ing wheel, and then press the 
button to turn the system on. The
speed limit indicator in the instru-
ment cluster will illuminate.

i

SPEED LIMIT CONTROL SYSTEM (IF EQUIPPED)

OTLE055056

OTLE055057
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 (ин-
дикаторът CRUISE ще изгасне)

• Изключете двигателя.
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Опасни условия за шофиране
Когато сте обект на опасни условия 
за шофиране, например вода, сняг, лед, 
кал, пясък и други подобни опасности, 
спазвайте следните предложения и 
съвети:
• Шофирайте с повишено внимание и 

оставяйте допълнителна дистан-
ция за  спиране.

• Избягвайте резките спирания или 
завивания. 

• Ако сте заседнали в сняг, кал или 
пясък, за потеглянето използвайте 
втора предавка. Натискайте бавно 
педала на газта, за да избегнете 
боксуване на задвижващите колела.

• Когато сте заседнали в лед, сняг или 
кал, използвайте под задвижващите 
колела пясък, каменна сол, вериги на 
гумите или други материи против 
плъзгане на гумите.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Превключването на по-ниска пре-
давка при моделите с автоматична 
трансмисия, когато автомобилът се 
движи по пътища с хлъзгава повърх-
ност, може да доведе до пътнот-
ранспортно произшествие. Рязката 
промяна на скоростта на въртене на 
гумите може да доведе до поднасяне 
на гумите. Когато превключвате 
на по-ниска предавка при движение 
по пътища с хлъзгава повърхност, 
внимавайте особено много.

„Разклащане” на автомобила
Ако се появи необходимост да „разкла-
тите” автомобила, за да го освободи-
те от засядане в сняг, пясък или кал, 
най-напред раздвижете волана надясно 
и наляво, за да разчистите участъка 
около предните колела на автомобила.
След това превключвайте между пре-
давките за движение назад и напред 
т.е между първа предавка и задна R 
(заден ход).
Не форсирайте двигателя и допускай-
те минимално боксуване на колелата.

За да предотвратите износване на 
скоростната кутия, изчакайте дока-
то  колелата на автомобила спрат да 
се въртят, преди да превключите на 
определена скорост.
Освободете педала на газта, дока-
то превключвате предавките и го 
натиснете леко, когато вече сте на 
определена предавка. Леко задвижите 
колелата напред и назад, това ще раз-
клати автомобила и ще ви помогне да 
го освободите.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не позволявайте да се получи боксу-
ване на колелата, особено при скорос-
ти над 56 км/ч. Боксуването на коле-
лата с високи обороти на колелата, 
когато автомобилът е неподвижен, 
може да причини прегряване на боксу-
ващата гума, което може да причини 
повреда на гумата, която може да 
нарани стоящите наблизо хора

 

ОСОБЕНИ УСЛОВИЯ ЗА ШОФИРАНЕ
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i  Информация
Системата ESP (ако е оборудвана такава 
функция) трябва да се изключва преди да 
пристъпите към разклащане на автомобила.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
Ако след разклащането на автомобила 
все още не можете да го освободите, 
ще трябва да издърпате автомобила с 
помощта на друго превозно средство, 
за да избегнете прегряване на двига-
теля, повреда на скоростната кутия 
или други. За подробна информация се 
обърнете към „Теглене“ раздел 6.

Плавно вземане на завоите
Избягвайте спиране или смяна на 
предавките, когато автомобилът е 
в завой, особено в случаите, когато 
пътищата са мокри. В идеалния случай 
завоите трябва да се вземат с леко 
ускоряване на автомобила. 

Шофиране нощем
Тъй като при шофирането нощем въз-
никват повече и най-различни опаснос-
ти, отколкото при шофирането през 
деня, тук напомняме няколко важни 
съвета:

• При шофирането нощем намалявай-
те скоростта и спазвайте по-голя-
ма дистанция между вас и другите 
автомобили, тъй като през нощта 
видимостта е затруднена, особено 
в райони, където може да липсва 
улично осветление.

• Регулирайте огледалата за обратно 
виждане така, че да се намали засле-
пяването от фаровете на другите 
автомобили.

• Винаги поддържайте фаровете 
чисти и правилно регулирани. Замър-
сените или неправилно центровани 
фарове водят до много по-затруд-
нена видимост през нощта.

• Избягвайте да гледате директно 
във фаровете на идващите на-
среща автомобили. В противен 
случай може да получите временно 
заслепяване, а възстановяването на 
зрението ви към околната тъмнина 
ще отнеме няколко секунди.

Шофиране в дъждовно време
Наличието на дъжд и мокрите пъти-
ща могат да направят шофирането 
опасно, особено ако не сте подготвени 

за пътища с хлъзгава павирана настил-
ка. Тук посочваме някои съображения, 
които трябва да имате предвид при 
шофиране в дъждовно време:
• Проливните дъждове влошават 

видимостта и увеличават дистан-
цията, която е необходима за спи-
ране на вашия автомобил, затова 
трябва да намалявате скоростта.
Изключете Круиз контрола.

• Винаги поддържайте оборудването 
на чистачките за предното стъкло 
в добро състояние. Сменяйте пе-
рата на чистачките за предното 
стъкло, когато при работата си 
чистачките оставят следи или не-
почистени участъци от предното 
стъкло.

• Ако гумите ви не са в добро състоя-
ние, рязкото спиране на мокра па-
вирана настилка може да доведе до 
поднасяне и съществува опасност 
от пътнотранспортно произшест-
вие. Винаги поддържайте гумите на 
автомобила в добро състояние.

• Включвайте фаровете на автомо-
била, за да позволите на останали-
те участници в движението да ви 
забелязват по-лесно.
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• Шофирането с прекалено висока ско-
рост през обширни области, залети 
с вода, може да повлияе на работата 
на спирачките. Ако трябва да пресе-
чете големи локви, опитайте се да 
ги преминете с малка скорост.

• Ако подозирате, че спирачките ви 
може да са намокрени, задействай-
те ги леко по време на движение, 
докато се възстанови тяхното 
нормално спирачно действие.

Хидропалнинг
Ако пътят е наводнен и вие се движи-
те бързо, автомобилът може да няма 
контакт с пътната повърхност и 
вие да се движите изцяло по вода. За 
да не изпадате в подобна ситуация, 
най-добре шофирайте бавно на мокри 
или наводнени пътища. Колкото дъл-
бочината на протектора на гумата е 
по-малък, толкова по-голям е шанса от 
хидропланинг.  
За допълнителна информация се от-
несете към „Протектор на гумата“ 
в раздел 7. 

Шофиране през наводнени участъци
Избягвайте да шофирате през навод-
нени участъци, освен ако не сте сигур-
ни, че нивото на водата не е по-високо 
от долната част на главините на коле-
лата. През покритите с вода участъци 
винаги карайте бавно. Винаги спазвай-
те подходяща спирачна дистанция, 
тъй като качеството на работа на 
спирачките може да е влошено.
След шофирането през наводнени 
участъци трябва да подсушите спи-
рачките чрез лекото им задействане 
няколко пъти, докато автомобилът се 
движи с малка скорост.

ШОФИРАНЕ ПО МАГИСТРАЛИ
Гуми
Регулирайте наляганията в гумите 
до специфицираните стойности. 
По-ниските налягания в гумите водят 
до прегряване и е възможна повреда 
на гумите. Избягвайте да използвате 
износени или повредени гуми, тъй като 
това може да доведе до намаляване на 
сцеплението или до повреда на гумите.

i  Информация
Никога не превишавайте максималната 
стойност на налягането в гумите, което е 
посочено на самите гуми.

Гориво, охлаждаща двигателя 
течност и моторно масло
При шофиране с високи скорости, раз-
ходът на гориво е по-висок отколкото 
при градско шофиране. Не забравяйте 
да проверите също така нивото на 
охлаждащата двигателя течност и 
нивото на маслото в двигателя.

Задвижващ ремък
Разхлабеният или повреден задвижващ 
ремък може да доведе до прегряване на 
двигателя.
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Намаляване на риска от преобръщане
Вашият мултифункционален лек авто-
мобил е от типа Sports Utility Vehicle 
(SUV). 
Тези автомобили имат по-висок пътен 
просвет и по-тясна следа, за да се пред-
ставят добре в голямо разнообразие 
от офроуд ситуации. Специфичният 
дизайн придава на автомобила по-ви-
сок център на тежестта от този 
на обикновените автомобили, което 
го прави по-податлив на преобръща-
не в резки завои. Автомобилите от 
този клас имат значително по-висок 
процент на преобръщане, отколкото 
другите видове превозни средства. 
Поради този риск на водача и пътни-
ците настоятелно се препоръчва да 
пътуват единствено и само с пред-
пазни колани. В случай на преобръщане 
на автомобила шансът, лицето без 
поставен предпазаен колан да загуби 
живота си, е значително по-голям, от 
този на лице с поставен предпазен 
колан.
Има действия, които водачът може да 
предприеме, за да се намали значител-
но риска от преобръщане на превозно-
то средство. Ако е възможно, избяг-

вайте остри завои или резки маневри, 
не товарете превозното средство с 
тежки товари върху покрива и никога 
не модифицирайте вашия автомобил 
по какъвто и да било начин.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Автомобилите от класа SUV имат 
значително  по-висок процент пре-
обръщания в сравнение с автомоби-
лите от другите класове.
За да предотвратите преобръщани-
ята или загуба на контрол:
• Взимайте завоите при по-ниски 

скорости.

• Избягвайте резки завои и резки 
маневри.

• Не модифицирайте вашето пре-
возно средство по никакъв начин, 
тъй като това ще промени цен-
търа на тежестта му.

• Винаги гумите трябва да се на-
помпани според предписанията.

• Не пренасяйте тежки товари на 
покрива на автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В случай на преобръщане на автомо-
била, шансът, лицето без поставен 
предпазен колан да загуби живота 
си, е значително по-голям, от този 
на лице с поставен предпазен колан. 
Уверете се, че всички пътниците са 
с поставени предпазни колани.
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Колкото по-сурови са климатичните 
условия през зимата, толкова по-големи 
и значителни са износването и другите 
свързани с тези условия проблеми. За да 
се намалят проблемите при шофира-
нето през зимата, трябва да спазвате 
следните съвети:

i  Информация 
Показва спецификациите на гумите и зим-
ните верига на съответния език (Български, 
Унгарски, Icelandic, Полски) виж Азбучник, 
раздел I.

Шофиране по заснежени или заледени 
пътища
За намаляване на скоростта използвай-
те в най-голяма степен двигателното 
спиране. Рязкото задействане на спи-
рачките при заснежени или заледени 
пътища може да доведе до поднасяния 
на автомобила. 
Винаги трябва да поддържате достатъч-
на дистанция между автомобила, който 
се движи пред вас, и вашия автомобил. 
Освен това трябва да задействате 
спирачките винаги плавно. Необходимо 
е да се отбележи, че монтирането на 
вериги на гумите ще осигури по-добро 
задвижване, но не може да предотврати 
страничните поднасяния.

За шофиране на вашия автомобил по 
дълбок сняг може да се наложи да използ-
вате зимни гуми, или да монтирате на 
гумите вериги. 
Винаги носете оборудване за аварийни 
ситуации,
Някои от нещата, с които винаги тряб-
ва да разплагате, включват: вериги за 
гумите, лента или верига за теглене, 
фенерче, сигнални ракети, пясък, лопат-
ка, кабели за запалване от външен акуму-
латор, стъргалка за стъклата, ръкавици, 
постелка за лягане под автомобила, ра-
ботен комбинезон, одеяло и др. подобни.

Зимни гуми

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Зимните гуми трябва да са еквива-
лентни по размери и по тип спрямо 
стандартните гуми на автомобила. 
В противен случай безопасността и 
управляемостта на вашия автомобил 
могат да се повлияят в отрицателна 
посока.

 
Ако монтирате зимни гуми на вашия 
автомобил, проверявайте дали нови-
те гуми са от радиален тип и със същи-

те размери и диапазон на натоварване 
както оригиналните гуми. Монтирай-
те зимни гуми на всичките четири 
колела наведнъж, за да балансирате 
управляемостта на вашия автомобил 
при всякакви атмосферни условия. Не 
забравяйте, че сцеплението, което се 
осигурява от зимните гуми при дви-
жение по сухи пътища, може да не бъде 
толкова добро, както сцеплението, 
осигурявано от оригинално монтира-
ните гуми на вашия автомобил. Трябва 
да шофирате с повишено внимание, 
даже когато пътищата са почистени. 
Проверете при търговеца на гуми 
какви са препоръчваните максимални 
скорости за зимните гуми. 

i  Информация
Никога не монтирайте гуми с шипове, без 
преди това да сте проверили местните или 
централните разпоредби за възможни огра-
ничения спрямо тяхното използване. 

ШОФИРАНЕ В ЗИМНИ УСЛОВИЯ
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Вериги
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Driving your vehicle

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 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

OTL055036

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  
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Тъй като страничните стени на ради-
алните гуми са по-тънки, те могат да 
се повредят при монтиране на някои 
видове вериги върху тях. По тази при-
чина препоръчваме да използвате зим-
ни гуми вместо вериги върху гумите.
Никога не монтирайте вериги на гуми-
те за автомобили, които са оборудва-
ни с алуминиеви джанти, в противен 
случай веригите могат да повредят 
джантите.
Ако се наложи използване на вериги на 
гумите, използвайте вериги от „те-
лен” тип. Ако се налага да използвате 
вериги, използвайте оригинални вериги 
на марката ХЮНДАЙ.

Повредите на вашия автомобил, 
причинени от неправилно използване 
на вериги на гумите, не се покриват 
от гаранциите на производителя на 
автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Използването на вериги върху гуми-
те може да повлияе отрицателно 
на управляемостта на автомобила.
• Никога не превишавайте скорост-

та 30 км/ч или препоръчваната 
максимална скорост от произ-
водителя на веригите – когато 
ограничение е по-ниско.

• Шофирайте внимателно и избяг-
вайте неравностите и дупките по 
пътя, резките завивания и други 
опасности по пътя, които могат 
да доведат до подскачане на авто-
мобила.

• Избягвайте резките завивания 
или спиранията, които могат да 
доведат до блокиране на колелата.

 

i  Информация
• Поставяне на вериги за сняг върху пред-

ните гуми. Следва да се отбележи, че 
инсталирането на  вериги на гумите ще 
осигури по-голяма движеща сила, но няма 
да предотврати нежелани подхлъзвания 
на превозното средство.

• Не поставяйте гуми с шипове, без пър-
во да проверите местните  наредби за 
възможни ограничения срещу тяхното 
използване.



5-135

3

5

Управление на автом
обила

Поставяне на вериги
Когато монтирате вериги на гумите, 
спазвайте указанията на производи-
теля на веригите, и ги монтирайте 
колкото е възможно по-стегнато. 
Когато сте монтирали вериги на гу-
мите, шофирайте бавно (с не повече 
от 30 км/ч). Ако чуете звук от контакт 
на веригите с корпуса или шасито на 
автомобила, спрете и ги притегнете. 
Ако звукът от такъв контакт продъл-
жи да се чува, намалете скоростта, 
докато този звук изчезне. Веднага след 
като стъпите на почистени пътища, 
демонтирайте веригите от гумите.
Когато монтирате вериги на гуми-
те, паркирайте автомобила на равно 
място, по възможност по-далече от 
автомобилното движение. Включвай-
те мигащата аварийна сигнализация 
на автомобила и ако разполагате със 
светлоотразителен триъгълник, по-
ставяйте го на подходящо разстояние 
зад автомобила. Винаги поставяйте 
трансмисията на автомобила в по-
ложението Р (паркинг), задействайте 
спирачката за паркирането и загасяй-
те двигателя, преди да пристъпите 
към монтирането на вериги на гумите.

 БЕЛЕЖКА 
Когато използвате вериги:
• Винаги проверявайте дали веригите 

за сняг са с правилните размери и 
от правилния тип за вашите гуми.
Неправилните вериги могат да по-
вредят автомобила.

• Използвайте сертифицирани по 
стандарта SAE, клас „S” вериги или 
от „телен“ тип. След изминаване-
то на 0,5 до 1 км след поставянето 
на вериги на гумите, спрете и про-
верете монтажа на гумите, за да 
се гарантира тяхното безопасно 
състояние.

• Ако чуете шум, причинен от кон-
такта на вериги с корпуса на авто-
мобила, затегнете веригите, за да  
предотвратите надрасквания на 
каросерията на превозното сред-
ство.

• За да предотвратите повреда на 
каросерията, затягайте веригите 
през 0.5 ~ 1.0 км.

• Не използвайте вериги за сняг върху 
превозните средства, оборудвани с 
алуминиеви джанти. Ако се налага, 
използвайте тип телена верига.

• Използвайте тел вериги на по-малко 
от 15 мм широчина, за да се предо-
твратите повреда на свързващите 
елементи на веригата.

Препоръчителни мерки за 
безопасност през зимния период
Автомобилът ви се предоставя за-
реден с висококачествена охлаждаща 
течност от етилен-гликолов тип в ох-
ладителната система. Това е единст-
веният тип охлаждаща течност, 
която трябва да се използва, тъй като 
тя спомага за предотвратяване на 
корозията в охладителната система, 
смазва водната помпа и предпазва от 
замръзване. Спазвайте графика за под-
дръжка, посочен в раздел 7, за смяната 
или доливането на охлаждаща теч-
ност. Преди зимния сезон изискайте 
проверка на охлаждащата течност 
на автомобила, за да се гарантира, че 
точката на замръзване на тази теч-
ност е достатъчна за очакваните през 
зимата отрицателни температури.

• 
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Проверки на акумулаторната батерия 
и кабелите
Зимните условия означават допъл-
нително натоварване на системата 
на акумулаторната батерия. Затова 
извършвайте визуална проверка на 
акумулаторната батерия и на кабели-
те така, както е описано в раздел 7. 
Нивото на зареждане на вашата аку-
мулаторна батерия може да се провери 
от оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI или в друг сервиз.

При необходимост преминете към 
„зимно” моторно масло
При някои видове климат се препоръч-
ва при отрицателни температури 
да се използва зимно моторно масло 
с по-нисък вискозитет. Препоръки в 
тази насока са дадени в раздел 8. Ако 
не сте сигурни масло с какъв виско-
зитет е подходящо да използвате, 
консултирайте се с оторизиран дилър 
на компанията HYUNDAI. 

Проверка на запалителните свещи и 
на запалителната система
Проверете запалителните свещи 
така, както е описано в раздел 7, и по 
необходимост ги подменете с нови. 
Проверете също целия кабелаж и ком-
поненти на запалването, за да сте 
сигурни, че по тях няма напуквания, 
износване или повреди от какъвто и 
да било тип.

Предпазване на ключалките от зам-
ръзване
За да предпазите ключалките на вра-
тите от замръзване, напръсквайте 
в отворите им одобрена противоза-
ледяваща течност или глицерин. Ако 
някоя от ключалките е покрита с лед, 
напръсквайте я с одобрена противоза-
ледяваща течност, за да отстраните 
леда. Ако ключалката е замръзнала, 
може да отстраните в някои случаи 
замръзването, като използвате под-
грят контактен ключ.
Оперирайте с подгретия контактен 
ключ внимателно, за да избегнете на-
раняване (изгаряне).

Използвайте одобрена, незамръзваща 
измиваща течност за стъклата
За да не се допусне замръзване на во-
дата в резервоара на системата за 
напръскване на стъклата, добавяйте 
одобрен разтвор против замръзване, 
в съответствие с инструкциите, 
които са посочени на тубичката. Не-
замръзваща измиваща течност може 
да закупите от оторизираните дилъри 
на компанията HYUNDAI и от повечето 
магазини за автомобилни части.
Никога не използвайте за измиваща 
течност антифриз от охлаждащата 
течност за двигателя, или друг тип 
антифриз, тъй като те могат да по-
вредят лаковото покритие на корпуса 
на автомобила.
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Не оставяйте спирачката за паркиране 
да замръзва
При някои условия спирачката за паркиране 
може да замръзне, когато е в задейства-
но положение. Това е най-вероятно да се 
случи, когато около или в съседство със 
задните спирачки има натрупан сняг или 
лед, или ако спирачките са намокрени. Ако 
прецените, че съществува опасност от 
замръзване на спирачката за паркирането, 
задействайте тази спирачка само времен-
но, като превключите лоста за смяна на 
предавките в положение Р и подпрете зад-
ните колела на автомобила така, че да не 
може да се задвижи самоволно. След това 
освободете спирачката за паркиране.

Не позволявайте натрупване на лед и 
сняг по долната част на автомобила
При някои условия под калниците може 
да се натрупа сняг и лед, което може да 
попречи на управлението на автомобила. 
Когато шофирате в сурови зимни условия, 
при които това може да се случи, тряб-
ва периодично да проверявате долната 
част на автомобила, за да сте сигурни, че 
движението на предните колела и на ком-
понентите на кормилната система не е 
възпрепятствано от такива натрупвания.

Носете със себе си аварийно оборуд-
ване
В зависимост от суровите условия на 
климата, трябва да имате в автомо-
била подходящо аварийно оборудване. 
Някои от нещата, които е важно да 
имате на разположение, включват 
вериги за гумите, лента или верига 
за теглене, фенерче, сигнални ракети, 
пясък, лопатка, кабели за запалване от 
външен акумулатор, стъргалка за стък-
лата, ръкавици, постелка за лягане 
под автомобила, работен комбинезон, 
одеяло и др. подобни.

Не поставяйте предмети в двигател-
ното отделение 
Това може да повреди или запали двига-
теля, тъй като  охлаждащата система 
може да се запуши.  Повреда от такова 
естество не се  покрива от гаранция-
та на производителя.
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Ако възнамерявате да теглите ремар-
ке с автомобила, трябва да провери-
те най-напред съответната служба 
на Министерството на транспорта 
какви са законовите изисквания за те-
глене на ремарке.
Тъй като законовите изисквания може 
да са най-различни, изискванията за 
теглене на ремарке за автомобилите 
или за други типове автомобили или 
апаратура могат да се различават. 
Преди да пристъпите към тегленето 
на ремарке, поискайте по-подробна ин-
формация от оторизираните дилъри 
на компанията HYUNDAI.
Не забравяйте, че тегленето на ре-
марке се различава от шофирането 
на автомобил без ремарке. Тегленето 
на ремарке означава промени в уп-
равляемостта, дълготрайността и 
издръжливостта и разхода на гориво. 
Успешното и безопасно теглене на 
ремарке изисква използване на подходя-
що оборудване, като това оборудване 
трябва да се използва правилно. 
Повреда на автомобила в резултат 
от неправилно  теглене на ремарке, 
няма да бъде покрита от  гаранцията 
на производителя. 

В настоящия раздел се съдържат много 
и важни съвети за теглене на ремарке, 
които са проверени с времето, както 
и правила за безопасност. Много от 
тези съвети и правила са важни за оси-
гуряване на вашата лична безопасност 
и тази на вашите пътници. Преди да 
пристъпите към теглене на ремарке, 
моля прочетете внимателно насто-
ящия раздел.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Ако не използвате правилното 

оборудване и/или шофирате по не-
правилен начин, може да загубите 
контрол върху управлението на 
автомобила, когато теглите ре-
марке. Така например, ако ремарке-
то е прекалено тежко, спирачките 
могат да не работят добре, или 
могат да не работят въобще. Вие 
и вашите пътници може да бъдете 
тежко или фатално наранени. Прис-
тъпвайте към теглене на ремарке 
само след спазване на всички стъп-
ки, посочени в настоящия раздел.

• Преди да пристъпите към те-
глене, трябва да проверите дали 
общото тегло на ремаркето, 
GCW (брутното тегло на състава 
автомобилремарке), GVW (брут-
ното тегло на автомобила), GAW 
(натоварването на ос) и натовар-
ването от „езика” на ремаркето 
се намират в допустимите гра-
нични стойности. 

• Когато теглите ремарке се увере-
те, че  ISG системата е изключена.

ТЕГЛЕНЕ С РЕМАРКЕ
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i  Информация
За Европа
• Технически разрешеното максимално 

натоварване върху задния мост може 
да се превишава с не повече от 15%, а 
технически допустимата максимална 
маса на автомобила може да превишава 
с не повече от 10% или 100 кг – която 
стойност е по-малка. В такива случаи 
не превишавайте скоростта 100 км/ч за 
автомобили от категорията М1 или 80 
км/ч за автомобили от категорията М1.

• Когато автомобил от категорията М1 
тегли ремарке, допълнителното нато-
варване, упражнявано от куплиращото 
устройство на ремаркето, може да доведе 
до превишаване на максималните стой-
ности на претоварването, но с не повече 
от 15%. В такъв случай не превишавайте 
скоростта 100 км/ч и повишете налягане-
то в гумите най-малко с 0,2 атмосфери.

Ако решите да теглите ремарке
По-долу са посочени някои важни поло-
жения, в случай че решите да теглите 
ремарке:
• Обмислете възможността да из-

ползвате управление на „разлюля-
ването” на ремаркето. Можете да 
зададете въпроси на дилъра, който 
предлага теглича, относно устрой-
ствата за намаляване на „разлюля-
ването” на ремаркето.

• Не пристъпвайте към каквото и да 
било теглене на ремарке с вашия 
автомобил през първите 2 000 км 
пробег, с цел да се позволи правилно 
разработване на двигателя. Неспаз-
ването на тази предпазна мярка 
може да доведе  до тежка повреда 
на двигателя или трансмисията.

• Когато теглите ремарке, не за-
бравяйте да се консултирате с 
оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI, за да получите по-подроб-
на информация относно допълни-
телните изисквания, например по 
отношение на комплекта за тегле-
не, и други подобни въпроси.

• Винаги шофирайте автомобила с 
умерена скорост (под 100 км/ч).

• При дълги наклони нагоре не пре-
вишавайте скоростта 70 км/ч или 
указаната от пътните знаци мак-
симална скорост - която стойност 
е по-ниска.

• На следващите страници ще на-
мерите информация за важните 
съоръжения, с които трябва да се 
съобразявате по отношение на те-
глото.
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Тегло на ремаркето

5-140

Driving your vehicle

Trailer weight 

What is the maximum safe weight of a
trailer? It should never weigh more
than the maximum trailer weight with
trailer brakes. But even that can be
too heavy. It depends on how you plan
to use your trailer. For example,
speed, altitude, road grades, outside
temperature and how often your vehi-
cle is used to pull a trailer  are all
important. The ideal trailer weight can
also depend on any special equip-
ment that you have on your vehicle.

Tongue load   

The tongue load is an important
weight to measure because it affects
the total Gross Vehicle Weight
(GVW) of your vehicle. The trailer
tongue should weigh a maximum of
10% of the total loaded trailer weight,
within the limits of the maximum trail-
er tongue load permissible.
After you've loaded your trailer,
weigh the trailer and then the tongue,
separately, to see if the weights are
proper. If they aren’t, you may be
able to correct them simply by mov-
ing some items around in the trailer.

Take the following precautions:
• Never load a trailer with more

weight in the rear than in the
front. The front should be
loaded with approximately
60% of the total trailer load;
the rear should be loaded with
approximately 40% of the total
trailer load.

• Never exceed the maximum
weight limits of the trailer or
trailer towing equipment.
Improper loading can result in
damage to your vehicle and/or
personal injury. Check weights
and loading at a commercial
scale or highway patrol office
equipped with scales.

WARNING  
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Какво е максималното тегло на ремаркето, 
което гарантира безопасна експлоатация?
Ремаркето никога не трябва да тежи пове-
че от максимално допустимото тегло за 
ремаркето - за ремарке със спирачки. Даже и 
тази стойност може да се окаже прекалено 
голяма. Решението ви за максималното те-
гло на ремаркето зависи много от начина, 
по който планирате да го използвате. Така 
например от значение са всички фактори 
като скорост, надморска височина, накло-
ни на пътищата, околна температура и 
колко често ще използвате автомобила 
за теглене на ремарке. Идеалното тегло 
на ремаркето също така ще зависи от 
евентуалното специално оборудване, кое-
то сте монтирали във вашия автомобил.

Натоварване от „езика” на 
ремаркето
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Натоварването от езика на всяко ремарке 
е важна величина за измерване, тъй като 
тя повлиява върху общото брутно тегло 
на автомобила (GVW) на вашия автомобил.  
Езика на ремаркето, трябва да тежи не 
по-вече от 10% от теглото на товара  на 
ремаркето. Натоварването от езика на ре-
маркето трябва да попада в границите на 
максималното допустимо натоварване от 
езика на ремаркето. След като сте нато-
варили ремаркето, претеглете поотделно 
ремаркето и след това натоварването от 
езика, за да проверите дали съответните 
тегла отговарят на изискванията.
Ако тези тегла не отговарят на изисква-
нията, може да се наложи да ги коригирате 
- чрез просто разместване на някои товари 
вътре в ремаркето. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Никога не натоварвайте ремар-

кето с по-голямо тегло в задна-
та част, отколкото в предната. 
Предната част на ремаркето 
трябва да бъде натоварена с при-
близително 60% от общото нато-
варване на ремаркето; задната 
част трябва да бъде натоварена 
с приблизително 40% от общото 
натоварване на ремаркето.

• Никога не превишавайте макси-
мално допустимите гранични 
стойности за ремаркето или за 
оборудването за теглене на ре-
марке. Неправилното натоварва-
не може да доведе до повреда на 
вашия автомобил и/или телесно 
нараняване. Проверявайте тегла-
та и натоварването с търговски 
везни или при патрулните служ-
би на магистралите, които са 
оборудвани с кантари за големи 
натоварвания.
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Допустимо тегло и дистанция при теглене на ремарке

Вид Бензинов двигател
1.6GDI 1.6T-GDI 2.0 MPI
2WD 2WD 4WD 2WD 4WD

M/T M/T M/T DCT M/T A/T M/T A/T
Максимал-
но тегло 
на ремар-
кето, ки-
лограми

Без спирачна система 650
1.433

750
1.653

750
1.653

750
1.653

740
1.631

750
1.653

750
1.653

750
1.653

Със спирачна система 1.400
3.086

1900
4.189

1900
4.189

1.600
3.527

1.900
4.189

1.600
3.527

1900
4.189

1600
3.527

Максимално допустимо статично вертикално нато-
варване върху куплиращото устройство, килограми

100 (220)

Препоръчвана дистанция от центъра на задния мост 
до точката на куплиране, милиметри

995 (39.2)

              
                      Вид

Дизелов двигател
1.7 TCI 2.0-TCI
2WD 2WD 4WD

M/T M/T M/T A/T
Максимално тегло на ре-
маркето, килограми

Без спирачна система 750
1.653

750
1.653

750
1.653

750
1.653

Със спирачна система 1.400
3.086

1900
4.189

1900
4.189

1.600
3.527

Максимално допустимо статично вертикално нато-
варване върху куплиращото устройство, килограми

100(220)

Препоръчвана дистанция от центъра на задния мост 
до точката на куплиране, милиметри

995(39.2)

М/Т: Механична трансмисия А/Т: Автоматична трансмисия: DCT Предаване с двоен съединител
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Необходимо оборудване при теглене 
на ремарке
Тегличи

5-142

Driving your vehicle

Trailer towing equipment
Hitches 

Information 
The mounting hole for hitches are
located on both sides of the underbody
behind the rear tires.

It's important to have the correct
hitch equipment. Crosswinds, large
trucks going by, and rough roads are
a few reasons why you’ll need the
right hitch. Here are some rules to
follow:
• Do you have to make any holes in

the body of your vehicle when you
install a trailer hitch? If you do, then
be sure to seal the holes later
when you remove the hitch. If you
don’t seal them, carbon monoxide
(CO) from your exhaust can get
into your vehicle, as well as dirt
and water.

• The bumpers on your vehicle are
not intended for hitches. Do not
attach rental hitches or other
bumper-type hitches to them. Use
only a frame-mounted hitch that
does not attach to the bumper.

• A HYUNDAI trailer hitch accessory is
available at an authorized HYUNDAI
dealer.

Safety chains
You should always attach chains
between your vehicle and your trail-
er. Cross the safety chains under the
tongue of the trailer so that the
tongue will not drop to the road if it
becomes separated from the hitch.
Instructions about safety chains may
be provided by the hitch manufactur-
er or trailer manufacturer. Follow the
manufacturer’s recommendation for
attaching safety chains. Always leave
just enough slack so you can turn
with your trailer. And, never allow
safety chains to drag on the ground.

i
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i  Информация
Отворите, където следва да се монтира 
тегличът, са разположени от двете страни на 
шасито,  зад задните гуми.

Много е важно да притежавате пра-
вилно оборудване на теглича. Бурните 
ветрове с рязко сменяща се посока, 
изправарването от големи камиони 
и движението по неравни пътища са 
само няколко от причините, които 
налагат необходимостта от ползване 
на правилния теглич. Тук са посочени 
няколко правила, които трябва да 
спазвате:
• Най-напред трябва да проверите 

дали трябва да пробивате каквито 
и да било отвори в корпуса на вашия 
автомобил, когато монтирате 
теглич за ремарке. Ако има такава 
необходимост, не забравяйте да 
херметизирате отворите, след 
като демонтирате теглича. Ако не 
херметизирате тези отвори, въ-
тре в купето на автомобила може 
да започне да прониква смъртоносно 
опасният въглероден монооксид 
(СО), а  също и нечистотии и вода.

• Броните на вашия автомобил не 
са предназначени за монтиране на 
тегличи. Не закрепвайте тегличи 
под наем или други тегличи от 
типа за монтиране към броните 
на вашия автомобил. Използвайте 

само тегличи, които се монтират 
към шасито, а не се закрепват към 
бронята.

• При оторизираните дилъри на ком-
панията HYUNDAI можете да на-
мерите всички аксесоари за теглич 
HYUNDAI.

Обезопасителни вериги
Винаги трябва да монтирате вериги 
между вашия автомобил и ремаркето.
Кръстосвайте обезопасителните ве-
риги под „езика” на ремаркето, така 
че езикът да не изпадне на пътя, ако 
ремаркето се откачи от теглича.
Инструкции относно обезопасител-
ните вериги могат да се получат от 
производителя на теглича или от 
производителя на ремаркето. При 
монтирането на обезопасителните 
вериги спазвайте препоръките на 
производителя. Винаги оставяйте 
достатъчно провисване на веригите, 
така че да можете да вземате лесно 
острите завои с ремаркето.
Никога не позволявайте обаче обезо-
пасителните вериги да увисват чак до 
нивото на пътя.
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Спирачки на ремаркето
Ако ремаркето ви е оборудвано със спирач-
на система, проверете дали тя отговаря 
на разпоредбите във вашата страна, и 
дали спирачната система е монтирана 
правилно и работи изправно. Ако теглото 
на вашето ремарке превишава максимал-
ната допустима стойност за ремарке без 
спирачки, тогава ремаркето ви също ще 
се нуждае от свои собствени спирачки. Не 
забравяйте да прочетете и да спазвате 
указанията за спирачките на ремаркето, 
така че да бъдете в състояние да ремон-
тирате, регулирате и поддържате тези 
спирачки по правилния начин. Никога не 
внасяйте изменения в спирачната систе-
ма на вашия автомобил.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не използвайте ремарке с не-
гови собствени спирачки, освен ако 
не сте абсолютно сигурни, че сте 
конфигурирали правилно спирачната 
система. Тази задача не може да се 
изпълнява от непрофесионалисти. 
За тези дейности се обръщайте към 
компетентен сервиз, който притежа-
ва необходимия опит и квалификация.

 Шофиране с ремарке
Тегленето на ремарке изисква известен 
опит. Преди да излезете на открити-
те пътища, трябва да се упражнявате, 
за да се запознаете с вашето ремарке.
Трябва да се запознаете с новите 
усещания за управление и спиране при 
добавено тегло на ремаркето. Също 
така никога не забравяйте, че авто-
мобилът, който шофирате, вече е с 
доста по-голяма дължина, и не прите-
жава толкова добри динамични харак-
теристики както вашия автомобил 
без ремарке.
Преди да потеглите, проверете тегли-
ча и платформата на ремаркето, 
обезопасителните вериги, електри-
ческия съединител (електрическите 
съединители), светлините, гумите и 
спирачките.
По време на пътуването проверявай-
те отвреме навреме дали товарът 
в ремаркето е сигурно укрепен и дали 
светлините и евентуалните спирачки 
на ремаркето все още работят.

Спазване на дистанция
Спазвайте най-малко два пъти по-го-
ляма дистанция спрямо автомобила, 
който се движи пред вашия, спрямо 
дистанцията, която бихте спазвали, 
когато карате автомобила без ремар-
ке. Това ще ви помогне да избегнете 
ситуации, които биха изисквали интен-
зивно спиране и резки завивания.

Изпреварване
Когато теглите ремарке, ще се нуж-
даете от много по-голямо свободно 
разстояние пред вас, преди да пред-
приемете изпреварването. А заради 
увеличената дължина на състава 
автомобилремарке ще трябва да се 
придвижите доста по-напред спрямо 
задминатия от вас автомобил, преди 
да можете да се върнете във вашата 
лента на движение.
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Движение на заден ход
Дръжте долната част на волана с една 
ръка. След това, за да завиете заедно с 
ремаркето наляво, трябва да премес-
тите ръката си наляво. За да завиете 
заедно с ремаркето надясно, трябва да 
преместите ръката си надясно. Вина-
ги се движете на заден ход бавно и по 
възможност изискайте някой отвън да 
ви напътства.

Изпълнение на завоите
Когато завивате при теглене на ре-
марке, изпълнявайте завоите с по-го-
лям радиус от нормалното. Завивайте 
така, че ремаркето ви да не излиза на 
банкета, да не се удря в крайпътни бор-
дюри, пътни знаци, дървета или други 
препятствия. Избягвайте резките 
или внезапни маневри. Сигнализирайте 
маневрите достатъчно време преди 
тяхното започване.

Мигачи
Когато теглите ремарке, вашият 
автомобил трябва да бъде оборудван 
с различен тип мигачи и допълнител-
но окабеляване. Зелените стрелки на 
приборното табло ще мигат при всяко 
включване на мигачите за завиване или 
само за смяна на лентата на движение. 
При правилно свързване мигачите на 
ремаркето също ще мигат, за да преду-
предят останалите шофьори, че има-
те намерение да завивате, да сменяте 
лентите за движение или да спирате.
Когато теглите ремарке, зелените 
светлинни индикатори-стрелки на 
приборното табло ще мигат при зави-
ване, даже ако крушките на ремаркето 
са изгорели.
Така вие може да си мислите, че шо-
фьорите зад вас са видели вашите 
сигнали за завиване, когато на практи-
ка те не са забелязали такива сигнали. 
Затова от особено значение е да прове-
рявате от време на време дали круш-
ките на ремаркето все още работят. 
Трябва да проверявате светлините 
също всеки път, когато разединявате 
и след това отново свързвате елек-
трическите проводници.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не свързвайте системата на 
светлините на ремаркето директ-
но към системата на светлините 
на вашия автомобил. За целта за 
електрическите връзки с ремаркето 
използвайте само одобрени кабелни 
форми.
Помощ при монтирането на тези 
кабелни форми може да получите от 
оторизираните дилъри на компания-
та HYUNDAI.



5-145

3

5

Управление на автом
обила

Шофиране по наклони
Преди да започнете спускане по дълги 
или стръмни наклони намалявайте 
скоростта и превключвайте на по-
ниска предавка. Ако не превключите на 
по-ниска предавка, може да се наложи 
да използвате спирачките прекалено 
често, същите могат да се нагорещят 
и да се загуби ефективността на тях-
ната работа.
При изкачване на дълги наклони прев-
ключвайте на по-ниска предавка и нама-
лявайте скоростта на автомобила на 
около 70 км/ч, за да се намали вероят-
ността от прегряване на двигателя и 
на трансмисията.
Ако теглото на ремаркето превишава 
максималното допустимо тегло за ре-
марке без спирачки и автомобилът ви е 
оборудван с автоматична трансмисия, 
при тегленето на ремарке трябва да 
шофирате в режима D (движение).
Шофирането на вашия автомобил в 
режим D (движение) при теглене на 
ремарке ще намали до минимум прегря-
ването на трансмисията и ще удължи 
живота й.

 ВНИМАНИЕ 
• Когато теглите ремарке при изкач-

ване на стръмни наклони (превиша-
ващи 6% наклон), обръщайте особе-
но внимание на температурата на 
охлаждащата двигателя течност, 
за да се гарантира, че двигателят 
не е прегрял. 

 Ако стрелката на термометъра за 
охлаждащата двигателя течност 
доближи маркировката „Н” (от 
„НОТ” - гореща течност), изтегле-
те се от движението и спрете при 
първата безопасна възможност да 
сторите това. Оставете двигате-
ля да работи на празен ход, докато 
се охлади. Веднага след като двига-
телят се охлади достатъчно, може-
те да продължите пътуването.

• Вие трябва да преценявате ско-
ростта на движението в зависи-
мост от теглото на ремаркето и 
от стръмнината на наклона нагоре 
така, че да се намали възможност-
та от прегряване на двигателя.

• При автомобили с трансмисия с 
двоен съединител,  когато теглят 
ремарке по стръмен склон, има ве-
роятност съединителят да прегрее.

(Продължение)
 Когато съединителят прегрее, сис-

темата автоматично преминава 
в  режим на сигурна защита (safe 
protection mode).

 Ако режимът на сигурна защита се 
активира, индикаторът за позици-
ята на предавките ще започне да 
мига и възпроизвежда силен звук. 
В това време на LCD дисплея ще се 
появи предупредително съобщение 
и управлението може да бъде за-
труднено.

 Ако пренебрегнете това предупреж-
дение, трансмисията може да се 
повреди.

 За да се върнете към нормалното 
състояние на шофиране, спрете 
автомобила и натиснете спирачния 
педал за няколко минути преди да 
потеглите отново.
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Паркиране на наклон
Като правило никога не трябва да пар-
кирате автомобила на наклон, когато 
към него има закачено ремарке. Ако 
обаче паркирането на наклон се окаже 
неизбежно, тук посочваме начина, по 
който да се направи това:
1. Изтеглете автомобила на мястото 

за паркиране. Завъртете волана по 
посока на крайпътния бордюр (на-
дясно, ако автомобилът е насочен 
надолу по наклона, и наляво, ако 
автомобилът е насочен нагоре по 
наклона).

2. Ако автомобилът ви е оборудван с 
механична трансмисия, превключе-
те трансмисията в неутралното 
положение. Ако автомобилът е обо-
рудван с автоматична трансмисия, 
превключете трансмисията в поло-
жението Р (паркиране).

3.  Задействайте спирачката за пар-
кирането и загасете двигателя на 
автомобила.

4. Подпрете колелата на ремаркето с 
трупчета откъм по-ниската част 
на наклона.

5. Запалете двигателя, натиснете 

педала на спирачките, превключе-
те трансмисията в неутралното 
положение, освободете спирачката 
за паркирането и бавно освободете 
педала на спирачките, докато труп-
четата поемат натоварването на 
ремаркето.

6. Натиснете отново педала на спи-
рачките и спирачката за паркиране-
то.

7. Преместете скоростния лост на 
позиция P (паркинг) за автоматич-
на трансмисия/предаване с двоен 
съединител) или на 1-ва предавка, 
когато автомобилът е паркиран 
под наклон нагоре и R (задна), когато 
е под наклон надолу (за ръчна тран-
смисия).

8. Загасете двигателя на автомобила 
и освободете педала на спирачките, 
но оставете спирачката за паркира-
нето задействана докрай.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Ако спирачката за паркирането не е 
задействана сигурно и докрай, опасно 
е да напускате автомобила.
Ако сте оставили двигателя да рабо-

ти, автомобилът може да се задвижи 
самоволно, при което вие или други 
хора могат да бъдете тежко или фа-
тално наранени.

Когато сте готови да потеглите, 
след като сте паркирали на наклон
1. При механична трансмисия в неу-

тралното положение или при ав-
томатична трансмисия в положе-
нието Р (паркиране), натиснете 
педала на спирачките и го задръжте 
натиснат, докато:

 • запалите двигателя;
 • превключите предавка; и
 • освободите спирачката за пар-

киране.
2. Бавно повдигнете крака си от педа-

ла на спирачките.
3. Потеглете бавно, докато ремарке-

то се отдели от подпиращите го 
трупчета.

4. Спрете за момент и помолете ня-
кого да прибере трупчетата.
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Поддръжка в случаите на теглене на 
ремарке
Когато теглите редовно ремарке, 
вашият автомобил ще се нуждае 
по-често от сервизно обслужване. Ва-
жните позиции, на които трябва да 
обръщате особено голямо внимание, 
включват моторното масло в двига-
теля, работната течност на автома-
тичната трансмисия, смазването на 
мостовете и охлаждащата течност 
на охладителната система.
Друга важна позиция за често проверя-
ване е състоянието на спирачките. Ако 
ви предстои дълго пътуване, полезно 
ще бъде да прегледате тези раздели, 
преди да започнете пътуването. Не за-
бравяйте също да поддържате ремар-
кето и теглича. Спазвайте графика за 
поддръжка, който придружава вашето 
ремарке, и проверявайте периодично 
състоянието на ремаркето. За пред-
почитане е тези проверки да се извър-
шат в началото на всяко ежедневно 
шофиране. Най-важното е всички гайки 
и болтове на теглича да се поддържат 
добре затегнати.

 ВНИМАНИЕ 
• Когато теглите ремарке при изкач-

ване на стръмни наклони (превиша-
ващи 6% наклон), обръщайте особе-
но внимание на температурата на 
охлаждащата двигателя течност, 
за да се гарантира, че двигателят 
не е прегрял.

• Ако стрелката на термометъра за 
охлаждащата двигателя течност 
доближи маркировката „Н” (от 
„НОТ” - гореща течност), изтегле-
те се от движението и спрете при 
първата безопасна възможност да 
сторите това. Оставете двигате-
ля да работи на празен ход, докато 
се охлади. Веднага след като двига-
телят се охлади достатъчно, може-
те да продължите пътуването.

• Вие трябва да преценявате ско-
ростта на движението в зависи-
мост от теглото на ремаркето и 
от стръмността на наклона нагоре 
така, че да се намали възможност-
та от прегряване на двигателя и 
трансмисията.
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Два обозначителни стикера на вра-
тата на водача показват какво тегло 
може да бъде поето от автомобила: 
това са сертификационната табелка 
и техническите спецификации на ав-
томобила (относно гумите и товара).
Преди да започнете да товарите авто-
мобила, запознайте се с представени-
те по-долу термини, за да определите 
номиналните стойности за теглото 
на вашия автомобил, с или без ремарке, 
които са извлечени от техническите 
спецификации на автомобила и от сер-
тификационната му табелка.

Базово (основно) собствено тегло на 
автомобила
Това е теглото на автомобила, включ-
ващо пълен резервоар с гориво и тегло-
то на цялото стандартно оборудване. 
Това тегло не включва теглото на 
пътниците, теглото на товара или 
допълнителното оборудване.

Собствено тегло на автомобила
Това е теглото на вашия нов автомо-
бил във вида, в който сте го получили 
от вашия дилър, плюс евентуалното 
допълнително оборудване.

Тегло на товара
Тази стойност включва цялото до-
пълнително тегло, което се прибавя 
към основното собствено тегло на 
автомобила, включително товара и 
допълнителното оборудване.

GAW (брутно натоварване на ос)
Това е общото тегло, което се уп-
ражнява върху всеки от мостовете 
(преден и заден) - включително собст-
веното тегло на автомобила и целия 
полезен товар.

GAWR (брутно номинално натоварва-
не на ос)
Това е максимално допустимото те-
гло, което може да се упражни върху 
един мост (преден или заден). Тези 
стойности са посочени в сертифика-
ционната табелка.
Общото натоварване на всяка ос не 
трябва да превишава стойността 
GAWR за тази ос.

GVW (брутно тегло на автомобила)
Това тегло представлява базовото (ос-
новното) собствено тегло на автомо-
била плюс действителното тегло на 

товара, плюс теглото на пътниците.

GVWR (брутно номинално тегло на 
автомобила)
Това е максимално допустимото тегло 
при пълно натоварване на автомобила 
(включително всички опции, оборудва-
не, пътуващите и товара).

Претоварване

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Брутното номинално натоварване 
на мост (GAWR) и брутното номи-
нално тегло на автомобила (GVWR) 
за вашия автомобил са посочени на 
сертификационната табелка, която 
е фиксирана към вратата на шо-
фьора (или към вратата на предния 
пътник). Превишаването на тези 
номинални стойности може
да доведе до произшествие или до 
повреда на автомобила. Можете да 
пресметнете теглото на вашия
товар чрез претегляне на предмети-
те (и хората), преди да ги поставите 
в автомобила. Винаги внимавайте да 
не претоварвате вашия автомобил.

ТЕГЛО НА АВТОМОБИЛА
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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 Engine
Start/Stop button 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 flash-
er.

• Try to start the engine again. If your
vehicle will not start, we recom-
mend that you contact an author-
ized HYUNDAI dealer.

HAZARD WARNING FLASHER 

What to do in an emergency

OTLE065001

OTLE045075

� Type A

� Type B

IN CASE OF AN EMERGENCY
WHILE DRIVING 
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Мигащата аварийна сигнализация 
служи като предупреждение към оста-
налите участници в движението – да 
упражняват изключително голямо 
внимание, когато се приближават до 
вашия автомобил, заобикалят вашия 
автомобил или го изпреварват.

Мигащата аварийна сигнализация 
трябва да се използва всеки път, кога-
то извършвате аварийни ремонтни 
дейности, или когато автомобилът е 
спрял в края на пътя.
Включването на мигащата аварийна 
сигнализация става с натискане на по-
казания на фигурата бутон, като прев-
ключвателят за запалването може да 
се намира в произволно положение.
Бутонът за мигащата аварийна сигна-
лизация е разположен в групата прев-
ключватели на централната конзола.
При включването на мигащата аварий-
на сигнализация всички мигачи започ-
ват да мигат едновременно.
• Мигащата аварийна сигнализация 

може да работи, независимо дали 
двигателят работи или не.

• Когато мигащата аварийна сигна-
лизация е включена, мигачите не 
работят.

АВАРИЙНИ 
ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО 
ВРЕМЕ НА ДВИЖЕНИЕ

Ако двигателят ви загасне по време 
на движение
1. Намалете постепенно скоростта, 

като спазвате права посока на дви-
жение. Придвижете се внимателно 
извън пътя на безопасно място.

2. Включете мигащата аварийна сиг-
нализация.

3. Опитайте се да запалите двигателя 
отново. Ако двигателят ви не може 
да запали, свържете се с оторизиран 
дилър на компанията HYUNDAI или 
потърсете друга квалифицирана 
пътна помощ

МИГАЩА АВАРИЙНА СИГНАЛИЗАЦИЯ
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Ако двигателят на автомобила 
загасне, когато се намирате на 
кръстовище
Ако двигателят на автомобила угасне, 
когато се намирате на кръстовище, 
превключете лоста за смяна на пре-
давките в положението N (неутрално) 
и след това избутайте автомобила до 
безопасно място.

Ако спукате гума по време на 
движение
Ако спукате гума по време на движение:
1. Свалете веднага крака си от педала 

на газта и оставете автомобила 
бавно да намали скоростта си, като 
се стремите да запазвате права по-
сока на движение. Не задействайте 
веднага спирачките и не правете 
опит да се изтеглите от пътя, тъй 
като това може да доведе до загуба 
на контрол върху управлението на 
автомобила. Когато автомобилът 
намали скоростта си до стойност, 
когато горните операции станат 
безопасни за изпълнение, задей-
ствайте внимателно спирачките 
и се изтеглете от пътя.

 Изтеглете се от пътя колкото 
е възможно повече и паркирайте 
автомобила на твърда и равна 
повърхност. Ако се намирате на 
магистрала, разделена на две от-
делни части, никога не паркирайте 
автомобила в средната зона между 
двата участъка за движение.

2. Когато автомобилът спре напълно, 
включете вашата мигаща аварийна 
сигнализация, задействайте спирач-

ката за паркирането и включете 
трансмисията в положението Р 
(паркиране) (за моделите с авто-
матична трансмисия), или на N (за 
моделите с механична трансмисия), 
вдигнете ръчната спирачка и изклю-
чете двигателя (сложете двигателя 
на позиция LOCK/OFF).

3. Изведете всички пътници извън 
автомобила. Внимавайте пътни-
ците да излязат от страната на 
автомобила, която е по-отдалечена 
от автомобилното движение.

4. При смяната на спуканата гума 
спазвайте указанията, които са 
посочени по-нататък в настоящия 
раздел.
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Ако коляновият вал на двигателя не 
превърта въобще или се върти бавно
1. Ако вашият автомобил е оборуд-

ван с автоматична трансмисия, не 
забравяйте да превключите лоста 
за смяна на предавките в положение 
N (неутрално) или в положение Р 
(паркиране). Двигателят ще запали, 
само ако скоростният лост е в една 
от тези позиции.

2. Проверете съединенията на полюс-
ните накрайници на акумулаторна-
та батерия, за да се уверите, че съ-
щите са чисти и добре затегнати.

3. Включете вътрешното осветление. 
Ако при включване на стартера 
вътрешното осветление започне 
да свети по-слабо или угасва съвсем, 
това е признак, че акумулаторната 
батерия е разредена.

 ВНИМАНИЕ
Никога не правете опит да запалите дви-
гателя чрез бутане или теглене на авто-
мобила – това може да го повреди. Вижте 
указанията, дадени в частта „Запалване 
на двигателя от външна акумулаторна 
батерия – чрез подаване на ток”.

Aко коляновият вал на двигателя се 
върти нормално, но двигателят не 
запалва
• Проверете нивото на горивото и 

долейте, ако е необходимо.
Ако двигателят все още не запалва, 
извикайте оторизиран дилър на компа-
нията HYUNDAI, или потърсете друга 
квалифицирана пътна помощ.

ЗАПАЛВАНЕ НА 
ДВИГАТЕЛЯ ОТ ВЪНШНА 
АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ
Ако бъде изпълнено по неправилен 
начин, запалването на двигателя от 
външна акумулаторна батерия може да 
бъде много опасно. По тази причина, за 
да избегнете нараняване или повреда 
на автомобила или на акумулаторната 
батерия, спазвайте стриктно про-
цедурите за запалване на двигателя 
от външна акумулаторна батерия. 
Ако изпитвате съмнение във вашите 
умения,  настоятелно препоръчваме 
да повикате компетентен техник или 
аварийна служба за пътна помощ.

АКО ДВИГАТЕЛЯТ НЕ МОЖЕ ДА ЗАПАЛИ



6-5

3

6

Аварийни обстоятелства

 ВНИМАНИЕ
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To prevent SERIOUS INJURY or
DEATH to you or bystanders,
always follow these precautions
when working near or handling
the battery:

Always read and follow
instructions carefully
when handling a battery.
Wear eye protection
designed to protect the
eyes from acid splashes.
Keep all flames, sparks,
or smoking materials
away from the battery.
Hydrogen is always
present in battery cells,
is highly combustible,
and may explode if ignit-
ed.
Keep batteries out of
reach of children.

(Continued)

(Continued)
Batteries contain sulfu-
ric acid which is highly
corrosive. Do not allow
acid to contact your
eyes, skin or clothing.

If acid gets into your eyes, flush
your eyes with clean water for at
least 15 minutes and get imme-
diate medical attention. If acid
gets on your skin, thoroughly
wash the area. If you feel pain or
a burning sensation, get med-
ical attention immediately.
• When lifting a plastic-cased

battery, excessive pressure
on the case may cause battery
acid to leak. Lift with a battery
carrier or with your hands on
opposite corners.

• Do not attempt to jump start
your vehicle if your battery is
frozen.

(Continued)

WARNING  (Continued)
• NEVER attempt to recharge

the battery when the vehicle’s
battery cables are connected
to the battery.

• The electrical ignition system
works with high voltage.
NEVER touch these compo-
nents with the engine running
or when the Engine Start/Stop
button is in the ON position.

• Do not allow the (+) and (-)
jumper cables to touch. It may
cause sparks.

• The battery may rupture or
explode when you jump start
with a low or frozen battery.
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За да избегнете сериозни изга-
ряния или смърт, когато въз-
намерявате да работите с 

акумулаторната батерия, винаги 
прочитайте посочените тук указа-
ния.
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Носете предпазни очила, кои-
то  да ви предпазят от евен-
туални пръски киселина.
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To prevent SERIOUS INJURY or
DEATH to you or bystanders,
always follow these precautions
when working near or handling
the battery:

Always read and follow
instructions carefully
when handling a battery.
Wear eye protection
designed to protect the
eyes from acid splashes.
Keep all flames, sparks,
or smoking materials
away from the battery.
Hydrogen is always
present in battery cells,
is highly combustible,
and may explode if ignit-
ed.
Keep batteries out of
reach of children.

(Continued)

(Continued)
Batteries contain sulfu-
ric acid which is highly
corrosive. Do not allow
acid to contact your
eyes, skin or clothing.

If acid gets into your eyes, flush
your eyes with clean water for at
least 15 minutes and get imme-
diate medical attention. If acid
gets on your skin, thoroughly
wash the area. If you feel pain or
a burning sensation, get med-
ical attention immediately.
• When lifting a plastic-cased

battery, excessive pressure
on the case may cause battery
acid to leak. Lift with a battery
carrier or with your hands on
opposite corners.

• Do not attempt to jump start
your vehicle if your battery is
frozen.

(Continued)

WARNING  (Continued)
• NEVER attempt to recharge

the battery when the vehicle’s
battery cables are connected
to the battery.

• The electrical ignition system
works with high voltage.
NEVER touch these compo-
nents with the engine running
or when the Engine Start/Stop
button is in the ON position.

• Do not allow the (+) and (-)
jumper cables to touch. It may
cause sparks.

• The battery may rupture or
explode when you jump start
with a low or frozen battery.
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Дръжте запалените цигари и 
всеки друг вид открит пламък 
или искри далеч от акумула-

торната батерия.
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В клетките на акумулаторна-
та батерия винаги се съдържа 
водород, който представлява 

силно запалим газ, който при запал-
ване може да експлодира.
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Винаги дръжте акумулаторни-
те батерии далеч от досега на 
деца.
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Не допускайте попадане на 
сярна киселина от батерията 
върху кожата, очите или върху 

дрехите, тъй като тя е силно разяж-
даща.
Ако в очите ви попадне електролит, 
измивайте очите с чиста вода в 
продължение най-малко на 15 минути 
и незабавно потърсете медицинска 
помощ. Ако върху кожата ви попадне 
електролит, старателно измийте 
замърсената част. Ако почувствате 
болка или усещане за изгаряне, неза-
бавно потърсете медицинска помощ.
• Когато повдигате акумулаторна 

батерия с пластмасов корпус, пре-
комерно големият натиск върху 
кутията на батерията може да 
доведе до теч на киселина и може 
да се получи телесно нараняване. 
Повдигайте акумулаторната 
батерия само с носач или като 
поставяте ръцете си в срещупо-
ложните ъгли.

• Никога не опитвайте да зарежда-
те акумулаторната батерия, ко-
гато към нея са свързани кабелите 
на автомобила.

• Не се опитвайте да зареждате 
батерията, когато кабелите за 
зареждане са свързани към нея. 

• Запалителната система на авто-
мобила работи с високо напреже-
ние. Никога не докосвайте тези 
компоненти, когато двигателят 
работи или когато превключвате-
лят за запалването е в неговото 
включено положение (ON).

• Не позволявате (-) отрицателния 
и  положителния (+) накрайник на 
кабелите  да влязат в контакт, 
тъй като могат да възпроизве-
дат искри.

• Ако акумулаторната батерия е 
замръзнала или е  прекалено из-
тощена, може да гръмне или да се 
спука  при опит да бъде заредена.
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 ВНИМАНИЕ 
За да се предотврати повреда на ав-
томобила:
• Използвайте само 12 волта захран-

ване (батерия или кабели), за да 
подадете ток на вашия автомобил.

• Не се опитвайте да запалите вашия 
автомобил чрез бутане.

i  Информация
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What to do in an emergency

To prevent damage to your vehi-
cle:
• 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, for
automatic transaxle vehicle) or
neutral (for manual transaxle vehi-
cle), and set the parking brakes.
Turn both vehicles OFF.

iNOTICE

Pb
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Неправилно изхвърлената батерия 
може да бъде вредна за околната 
среда и човешкото здраве. 

Изхвърляйте батерията според 
изискванията на местния закон (и) или 
подзаконовите нормативни актове.

Процедура на запалването на 
двигателя от външна акумулаторна 
батерия
1. Разположете автомобилите доста-

тъчно близо, за да може кабелите 
да достигнат двете акумулаторни 
батерии, но не позволявайте на пре-
возните средства да се докоснат.

2. Избягвайте да докосвате вентила-
тори и всички движещи се части в 
двигателния отсек.

3. Изключете всички ненужни електри-
чески консуматори.
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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).

7. Connect the other end of the sec-
ond jumper cable to the black,
negative (-) chassis ground of
your vehicle (4).
Do not allow the jumper cables to
contact anything except the cor-
rect battery or jumper terminals or
the correct ground. Do not lean
over the battery when making
connections.

8. Start the engine of the assisting
vehicle and let it run at approxi-
mately 2,000 rpm for a few min-
utes. Then start your vehicle.

If your vehicle will not start after a
few attempts, it probably requires
servicing. In this event please seek
qualified assistance. If the cause of
your battery discharging is not
apparent, have your vehicle checked
by an authorized HYUNDAI dealer.

Disconnect the jumper cables in the
exact reverse order you connected
them:
1. Disconnect the jumper cable from

the black, negative (-) chassis
ground of your vehicle (4).

2. Disconnect the other end of the
jumper cable from the black, neg-
ative (-) battery/chassis ground of
the assisting vehicle (3).

3. Disconnect the second jumper
cable from the red, positive (+)
battery/jumper terminal of the
assisting vehicle (2).

4. Disconnect the other end of the
jumper cable from the red, positive
(+) jumper terminal of your vehicle
(1).

6

1VQA4001
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4. Свържете свързващите дебели ка-
бели в точната последователност, 
която е показана на фигурата. 
Най-напред свържете единия край 
на един от свързващите кабели към 
положителния полюсен накрайник на 
разредената акумулаторна батерия 
(1), след това свържете другия край 
на този кабел към положителния 
полюсен накрайник на външната (по-
мощна) акумулаторна батерия (2). 

5. Продължете със свързване на другия 
край на свързващия кабел към чер-
вения, положителен накрайник на 
външната (помощна) акумулаторна 
батерия (3). 

6. Свържете другия край  към черния 
отрицателен накрайник  на външ-
ната акумулаторна батерия (4).

7. Свържете другия край на втория 
свързващ кабел  към черния отрица-
телен накрайник във вашия автомо-
бил.

 Не позволявайте свързващите 
кабели да контактуват с каквото 
и да било друго с изключение на 
правилните полюсни накрайници на 
двете акумулаторни батерии или 
към правилната точка за заземява-
не (замасяване). При изпълнението 
на тези свързвания, никога не се 
надвесвайте над акумулаторната 
батерия.

8. Запалете двигателя на автомобила 
с външната (помощна) акумулатор-
на батерия и го оставете да работи 
малко време с 2 000 оборота в мину-
та, след това стартирайте двига-
теля на автомобила с разредената 
акумулаторна батерия.

Ако автомобилът не запали след някол-
ко поредни опита, явно се нуждае от 
поправка. В такъв случай потърсете 
клафицирана помощ. Ако причината за 
разреждането на вашата акумулаторна 
батерия не е очевидна, трябва да закара-
те автомобила си за проверка при ото-
ризиран дилър на компанията HYUNDAI.

След запалване на двигателя, разкаче-
те кабелите в обратен ред.
1. Разкачете кабелите за подаване на 

ток от черния, негативен на вашия 
автомобил.

2. Разкачете другия край на същия 
кабел от минуса (-) на другия (асис-
тиращия) автомобил.

3. Разкачете втория кабел от плюса 
(+) на другия (асистиращия) авто-
мобил.

4. Разкачете другия край на същия 
кабел от плюса (+) на вашия авто-
мобил.
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What to do in an emergency

If your temperature gauge indicates
overheating, you experience a loss
of power, or hear loud pinging or
knocking, the engine may be over-
heating. If this happens, you should:
1. Pull off the road and stop as soon

as it is safe to do so.
2. Place the shift lever in P (Park, for

automatic transaxle/dual clutch
transmission vehicle) or neutral (for
manual transaxle/dual clutch trans-
mission vehicle) and set the park-
ing brake. If the air conditioning is
ON, turn it OFF.

3. If engine coolant is running out
under the vehicle or steam is com-
ing out from the hood, stop the
engine. Do not open the hood until
the coolant has stopped running
or the steaming has stopped. If
there is no visible loss of engine
coolant and no steam, leave the
engine running and check to be
sure the engine cooling fan is
operating. If the fan is not running,
turn the engine off.

4. Check for coolant leaking from the
radiator, hoses or under the vehi-
cle. (If the air conditioning had been
in use, it is normal for cold water to
be draining from it when you stop.)

5. If engine coolant is leaking out, stop
the engine immediately and we rec-
ommend that you call an authorized
HYUNDAI dealer for assistance.

IF THE ENGINE OVERHEATS

While the engine is
running, keep hands,
clothing and tools
away from the mov-
ing parts such as the
cooling fan and drive
belt to prevent seri-
ous injury.

WARNING  

OTL065010
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Ако датчикът за температурата на 
охлаждащата двигателя течност по-
каже прегряване, ще усетите загуба 
на мощност или ще чуете силен звук 
на „чукане” или „звънтене” - това е 
признак, че вероятно двигателят е 
прекалено нагорещен. Ако това се случи 
с вашия автомобил, трябва да напра-
вите следното:
1. Изтеглете се встрани от пътя и 

спрете автомобила при първата 
възможност, когато е безопасно да 
направите това.

2. Превключете лоста за смяна на 
предавките в положението Р (за мо-
делите с автоматична трансмисия) 
или в неутралното положение (за 
моделите с механична трансмисия) 
и задействайте спирачката за пар-
кирането. 

3. Ако под автомобила забележите 
отделяне на охлаждаща двигателя 
течност или ако изпод капака забе-
лежите излизане на пара, загасете 
двигателя. Не отваряйте капака 
на двигателното отделение, до-
като спре изтичане на охлаждаща 
течност или докато отделянето 
на пара престане. Ако няма никак-
ви видими признаци за загуба на 
охлаждаща течност за двигателя 
и не се забелязва отделяне на пара, 
оставете двигателя да работи и 
проверете дали охлаждащия дви-
гателя вентилатор работи. Ако 
охлаждащият вентилатор не се 
върти, загасете двигателя.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Докато двигателят  ра-
боти,  с цел  предпазване 
от сериозно нараняване 
дръжте ръцете, облекло-
то и инструментите 
далеч от движещите се 
части като например ох-

лаждащия вентилатор и задвижващи-
те ремъци.

4. Проверете за теч на охлаждащата 
течност от радиатора, под авто-
мобила или маркучите. Ако клима-
тикът е бил включен, е нормално от 
него да се стича студена вода, след 
като сте спряли.

5. Ако забележите теч на охлаждаща-
та течност, загасете незабавно 
двигателя и извикайте помощ от 
най-близкия оторизиран дилър на 
компанията HYUNDAI.

АКО ДВИГАТЕЛЯТ ПРЕГРЯВА
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6. If you cannot find the cause of the
overheating, wait until the engine
temperature has returned to nor-
mal. Then, if coolant has been
lost, carefully add coolant to the
reservoir to bring the fluid level in
the reservoir up to the halfway
mark.

7. Proceed with caution, keeping
alert for further signs of overheat-
ing. If overheating happens again,
we recommend that you call an
authorized HYUNDAI dealer for
assistance.

• Serious loss of coolant indi-
cates a leak in the cooling
system and we recommend
the system be checked by an
authorized HYUNDAI dealer.

• When the engine overheats
from low engine coolant, sud-
denly adding engine coolant
may cause cracks in the
engine. To prevent damage,
add engine coolant slowly in
small quantities.

CAUTION

NEVER remove the
radiator 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 engine off and wait
until the engine cools down.
Use extreme care when remov-
ing the radiator 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 counterclock-
wise to remove it.

WARNING  
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НИКОГА не отваряйте ка-
пачката на радиатора, ко-
гато радиаторът или дви-
гателят за все още нагоре-

щени. Съществува опасност от из-
пръскване на нагорещена пара или 
изпускане на охлаждаща течност под 
налягане, което може да причини се-
риозни изгаряния. Изключете двига-
теля и изчакайте да се охлади. Бъде-
те много внимателни при отваряне 
на капачката на радиатора. Увийте 
парче плат около капачката и я за-
въртете обратно на часовниковата 
стрелка, докато се освободи част от 
налягането. Отдръпнете се в момен-
та на освобождаване на налягането. 
Когато сте сигурни, че налягането 
се е освободило, натиснете капачка-
та, като преди това отново сте я 
покрили с кърпа и продължете да я 
отвивате обратно да часовникова-
та стрелка, след което я отворете.

6. Ако не можете да откриете причи-
ната за прегряването, изчакайте, 
докато температурата на двига-
теля се върне до нормалната стой-
ност. След това, ако установите 
загуба на охлаждаща течност, вни-
мателно долейте охлаждаща теч-
ност в резервоара, докато нивото 
на охлаждащата течност в резер-
воара се изравни с маркировката, 
която е на половината разстояние 
в гърловината на отвора на радиа-
тора.

7. Продължете пътуването с пови-
шено внимание, като внимава-
те за по-нататъшни признаци на 
прегряване. Ако прегряването се 
получи отново, извикайте за помощ 
оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI.

 ВНИМАНИЕ
• Значителната загуба на охлаж-

даща течност е признак, че в 
охладителната система има теч 
и това трябва да се провери при 
първа възможност от оторизиран 
дилър на компанията HYUNDAI. 

• Когато двигателят прегрее по-
ради ниско ниво на охлаждащата 
течност,  добавянето изведнъж 
на голямо количество течност 
може да причини  пукнатини в дви-
гателя. За да избегнете повреди, 
доливайте течността бавно и в 
малки количества.
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(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

• You can check the tire pressure in the
information mode on the instrument
cluster.
Refer to "User Settings mode" in
chapter 3.

• Tire pressure is displayed few min-
utes later after driving.

• If tire pressure is not displayed when
the vehicle is stopped, “Drive to dis-
play” message will appear. After driv-
ing, check the tire pressure.

• You can change the tire pressure
unit in the User Settings mode on
the instrument cluster.
- psi, kpa, bar (Refer to "User

Settings mode" in chapter 3).

TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM (TPMS) (IF EQUIPPED)

What to do in an emergency

OTL065003

OTL045504L

OTLE065017/OTLE065018

� Type A � Type B
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(1) Индикатор за понижено налягане 
в гумите/ индикатор за повреда в 
систематаTPMS

(2) Индикатор за положението на гу-
мата, в която е открито понижено 
налягане (показано на LCD дисплея)

Проверете налягането в гумите

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

• You can check the tire pressure in the
information mode on the instrument
cluster.
Refer to "User Settings mode" in
chapter 3.

• Tire pressure is displayed few min-
utes later after driving.

• If tire pressure is not displayed when
the vehicle is stopped, “Drive to dis-
play” message will appear. After driv-
ing, check the tire pressure.

• You can change the tire pressure
unit in the User Settings mode on
the instrument cluster.
- psi, kpa, bar (Refer to "User

Settings mode" in chapter 3).

TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM (TPMS) (IF EQUIPPED)

What to do in an emergency

OTL065003

OTL045504L

OTLE065017/OTLE065018

� Type A � Type B

TLe Eng 6.qxp  2015-05-26  ¿ ¨˜ 1:02  Page 10

• Можете да проверите налягането 
на гумите в режим Информация на 
приборното табло.

 За повече информация, прегледай-
те „Настройки на потребителя“ в 
раздел 3.

• Налягане на гумите се показва на 
екрана няколко минути по-късно след 
шофиране.

• Ако налягането на гумите не се по-
казва, когато превозното средство 
е спряно, на екрана ще се изпише 
следното съобщение „Шофирай да 
се покаже“. След шофиране прове-
рете налягането на гумите.

• Можете да промените налягането 
на гумите през „Потребителски 
настройки“ на приборното табло.

 - psi, kpa, bar ( (Виж „Потребителски 
настройки „, в раздел 3).

СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА НАЛЯГАНЕТО В ГУМИТЕ (TPMS) (АКО Е ОБОРУДВАНА)
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СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА 
НАЛЯГАНЕТО В ГУМИТЕ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Както твърде ниското, така и пре-
калено високото налягане в гумите  
намалява значително живота им. Това 
също може да бъде причина за загуба на 
контрол над автомобила и последващо 
спукване на гума, което може да доведе 
до неочакван инцидент. 

Налягането във всички гуми (включително 
в резервната гума, ако автомобилът е 
оборудван с резервна гума), трябва да се 
проверява веднъж месечно (при студено 
състояние на гумите), и гумите трябва да 
се напомпват до налягането, препоръчвано 
от производителя на автомобила и посоче-
но на табелката за налягането в гумите. 
(Ако на вашия автомобил са монтирани 
гуми с различни размери спрямо размери-
те, посочени в табелката за налягането 
в гумите, трябва да определите какво 
е правилното налягане за напомпване на 
тези гуми). Като допълнителна функция 
за безопасност, вашият автомобил е 
оборудван със система за мониторниг на 
налягането в гумите (TPMS), която при 

понижено налягане ще накара да светне 
един индикатор за ниско налягане в гумите. 
Ето защо, когато индикаторът за пониже-
но налягане в гумите светне, трябва да 
спрете автомобила, да проверите гумите 
при първа възможност и да ги напомпате 
до правилното налягане. Продължаването 
да се движите със значително понижено 
налягане в някоя от гумите може да до-
веде до нейното прегряване и до повреда 
на гумата.
Пониженото налягане в гумите води също 
до повишаване на разхода на гориво и до 
намаляване на живота на протектора на 
гумата и може да повлияе отрицателно 
върху управляемостта на автомобила и 
на неговите способности за ефективно 
спиране. Моля обърнете внимание, че сис-
темата
ТPMS не се явява заместител на правил-
ната поддръжка на гумите и че само шо-
фьорът е отговорен за поддържането на 
правилно налягане в гумите, даже в случаи-
те, когато понижаването на налягането не 
е достигнало праговата стойност за свет-
ване на индикатора на системата TPMS за 
понижено налягане в гумите. Вашият ав-
томобил е оборудван също със светлинен 
индикатор за повреда в системата TPMS, 
който да показва кога системата не рабо-

ти изправно. Светлинният индикатор за 
повреда в системата TPMS е комбиниран с 
индикатора за понижено налягане в гумите. 
Когато системата открие повреда, свет-
линният индикатор за понижено налягане 
започва да мига в продължение на около 
1 минута и след това остава да свети 
постоянно. Тази последователност на ин-
дикацията ще продължи, докато загасите 
двигателя и го стартирате отново, и ще 
продължи да се повтаря, докато повредата 
не бъде отстранена.
Когато светлинният индикатор за по-
вреда светне, системата може да не е в 
състояние да открие или да сигнализира 
понижено налягане в гумите по начина, 
по който е предвидено да работи. По-
вредите в системата TPMS могат да се 
случат по различни причини, включително 
вследствие на монтиране на подменени 
или алтернативни гуми или джанти на 
автомобила, което не позволява на сис-
темата TPMS да функционира правилно. 
Затова след смяна на една или повече гуми 
или джанти на вашия автомобил винаги 
проверявайте показанието на датчика за 
повреда в системата TPMS, за да сте сигур-
ни, че сменените или алтернативни гуми и 
джанти позволяват на системата TPMS да 
продължи да функционира правилно.
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 ЗАБЕЛЕЖКА 
Ако попаднете в една от следните си-
туации, ви препоръчваме да закарате 
вашия автомобил до най-близкия ото-
ризиран дилър на компанията HYUNDAI 
и изискайте проверка на системата 
TPMS.
1. Ако светлинните индикатори 

за повреда в системата TPMS за 
понижено налягане в гумите и за 
положението на гумата с понижено 
налягане - не светнат за 3 секунди, 
когато превключвателят за запал-
ването се завърти в положение ON 
(включено запалване) при работещ 
двигател.

2. Ако същите останат да светят 
след като са светнали в продълже-
ние на приблизително 1 минута.

3. Ако индикаторът за положението 
на гумата с понижено налягане про-
дължи да свети.

Понижено налягане в гумите

Когато предупреждава-
щите индикатори на сис-
темата за мониторинг 
на налягането в гумите 
светнат, това означа-
ва, че една или повече от 
гумите на вашия авто-
мобил са със значително 
понижено налягане в тях. 
Светлинният индикатор 

за положението на гумите с понижено 
налягане ще покаже точно коя гума 
е със значително понижено налягане, 
чрез светване на съответния знак на 
светлинния индикатор.
Ако светне който и да било от тези 
два индикатора, намалете незабавно 
скоростта на автомобила, като избяг-
вате резки завивания, и предвиждайте 
удължаване на спирачното разстояние.
При първа възможност трябва да 
спрете и да проверите налягането в 
гумите.
Напомпайте гумите до правилните 
стойности на налягането, така както 
е отбелязано в табелката на гумите 
за налягането в тях, разположена на 

централната колонка от страната на 
шофьора. Ако не можете да стигнете 
до сервиз, или ако гумата не може да 
задържи налягането, след като е дона-
помпана, сменете гумата с понижено 
налягане с резервната гума.
След като сте ремонтирали и монти-
рали резервната гума на автомобила и 
сте  шофирали в продължение на около 
10 минути  със скорост над 25 км/ч след 
потеглянето, ще се случи следното: 
• светлинният индикатор за повреда 

в системата TPMS може да светне 
за около 1 мин. и да остане да свети, 
тъй като такъв не е монтиран на 
резервната гума. 
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If any of the below happens, we
recommend that the system be
checked by an authorized HYUNDAI
dealer.
1. The low tire pressure telltale/

TPMS malfunction indicator
does not illuminate for 3 sec-
onds when Engine Start/Stop
button is turned to the ON 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 telltale
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 light will
indicate which tire is significantly
under-inflated by illuminating the cor-
responding 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 a
spare tire.
If you drive the vehicle for about 10
minutes at speeds above 25 km/h
after replacing the low pressure tire
with the spare tire, the below will
happen:
• The TPMS malfunction indicator

may blink for approximately 1 minute
and then remain continuously illumi-
nated because the TPMS sensor is
not mounted on the spare wheel.

NOTICE

What to do in an emergency

OTL045504L
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Резервното колело не е екипирано със 
сензор за следене на налягането в гу-
мите.

 ВНИМАНИЕ
При шофиране през зимата или в 
много студено време индикаторът 
за понижено налягане в гумите може 
да светне, ако напомпването на гу-
мите е било регулирано до препоръч-
ваните стойности за налягането в 
гумите при горещо време.
Това няма да означава, че вашата 
система TPMS работи неизправно, 
тъй като понижената температура 
води до пропорционално спадане на 
налягането в гумите. Когато сме-
няте региона на шофиране от зона с 
горещо време към район със студен 
климат, или от район със студен 
климат към район с горещо време, 
или когато външната температура 
се повиши или понижи в значителна 
степен, налага се да проверявате 
налягането в гумите и да го регули-
рате до препоръчваните стойности.

 ВНИМАНИЕ
РИСК ОТ ПОВРЕДИ ВСЛЕДСТВИЕ НА 
ПОНИЖЕНО НАЛЯГАНЕ В ГУМИТЕ
Значителното понижаване на наля-
гането в гумите прави автомобила 
нестабилен и може да допринесе до 
загуба на контрол върху управление-
то на автомобила и до удължаване 
на спирачния път.
Продължителното движение при 
гуми с понижено налягане може да 
доведе до прегряване на гумите и 
тяхното повреждане. 

Светлинен индикатор за повреда в 
системата TPMS (за мониторинг на 
налягането в гумите)

Когато в системата за 
мониторинг на наляга-
нето в гумите възникне 
повреда, индикаторът за 

понижено налягане в гумите ще свет-
не, след като е мигал в продължение 
приблизително на една минута.
При първа възможност изискайте про-
верка на системата TPMS от оторизи-
ран дилър на компанията HYUNDAI, за 
да определи причината за повредата.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
Ако има проблем в TPMS системата, 
светлинният индикатор за ниско наля-
гане в гумите  няма да бъде показан на 
екрана, дори и при наличието на гума 
с по-ниско от допустимото налягане. 
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 ВНИМАНИЕ
• Светлинният индикатор за повреда 

в системата TPMS може да свети 
за около 1 мин., след което да изгас-
не, ако автомобилът се движи до 
електрически захранващи кабели или 
радиопредавателни антени, напри-
мер полицейски радиостанции, пра-
вителствени и обществени офиси, 
радиопредавателни станции, военни 
апаратури, летища, радиопредава-
телни кули и други подобни. Всичките 
тези обекти могат да попречат на 
нормалната работа на системата за 
мониторинг на налягането в гумите 
(ТPMS).

• Светлинният индикатор за повреда 
в системата TPMS може да светне 
за около 1 мин. или да остане включен, 
ако използвате вериги на гумите, или 
ако в автомобила се използват някои 
самостоятелни електронни устрой-
ства от рода на ноутбуци, зарядни 
устройства за мобилни телефони, 
дистанционно управление на запалва-
нето на двигателя или навигационни 
устройства и други подобни. Тяхната 
работа може да попречи на нормална-
та работа на системата за монито-
ринг на налягането в гумите (TPMS)

Смяна на гума с монтиран датчик 
TPMS
Ако спукате гума, индикаторите за 
понижено налягане в някои от гумите 
и за положението на гумата с пони-
жено налягане ще светнат. При първа 
възможност изискайте ремонт на 
спуканата гума от оторизиран дилър 
на компанията HYUNDAI или сменете 
спуканата гума с резервната.

 ВНИМАНИЕ
НИКОГА не използвайте комплекта 
за временно възстановяване на 
спукани гуми за ремонтиране и/или 
напомпване на гума с понижено наля-
гане. Херметизиращата течност за 
гумата може да повреди датчика за 
налягане, който е монтиран вътре в 
гумата. Ако използвате херметизи-
раща течност, след това ще трябва 
да замените датчика за налягане, 
който е монтиран вътре в гумата.

Всяко колело е оборудвано с датчик за 
налягане, който е монтиран вътре в 
гумата, зад стеблото на вентила. По 
тази причина трябва да използвате 
само специални джанти тип TPMS.
Препоръчваме ви винаги да извършва-
те сервизното обслужване на вашите 
гуми при оторизиран дилър на компа-
нията HYUNDAI.

Ако шофирате превозното средство 
в продължение на около 10 минути при 
скорост над 25 kм /ч след подмяна на 
гумата с ниско налягане с резервна, ще 
се случи следното:
• Индикаторът за неизправност 

TPMS може да започне да мига в 
продължение на около 1 минута и 
след това за постоянно, защото 
на резервната гума не е монтиран 
TPMS сензор.
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В много случаи може да не сте в със-
тояние само с външен оглед да опреде-
лите дали налягането в дадена гума е 
понижено. За измерване на налягането 
на въздуха в гумите винаги използвай-
те манометър с добро качество. Моля 
обърнете внимание, че гумите, които 
са загрети (след като автомобилът 
е бил шофиран с тях) ще показват 
при измерването по-високо налягане, 
отколкото когато гумата е студена 
(когато автомобилът е стоял непод-
вижен най-малко 3 часа и след това е 
бил каран на разстояние не по-голямо 
от 1,6 км през този тричасов период). 
Преди да пристъпите към измерване 
на налягането в дадена гума, оставе-
те гумата да се охлади. Винаги преди 
да пристъпите към напомпване на 
гумите до препоръчваното налягане, 
проверявайте дали гумите са в сту-
дено състояние.
Студено състояние на гумите озна-
чава, че автомобилът е престоял в 
спряло състояние в продължение на 
три часа, и през този тричасов период 
е бил шофиран на разстояние не по-го-
лямо от 1,6 км.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Системата TPMS не може да ви 

предупреди незабавно за някои 
много тежки и внезапни повреди 
на гумите, причинени от външни 
фактори, например пробождане на 
гумите от гвоздеи или от други 
остри предмети на пътя.

• Ако почувствате каквато и да 
било нестабилност на автомо-
била, незабавно свалете крака си 
от педала на газта, задействайте 
постепенно и с лека сила педала 
на спирачките и бавно се придви-
жете до безопасно място извън 
пътя.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разглобяването, внасянето на про-
мени или блокирането на системата 
за мониторинг на налягането в гуми-
те (TPMS) и на нейните компоненти 
може да попречи на възможностите 
на системата да предупреждава шо-
фьора за условията на възникнало 
понижено налягане в гумите и/или 
за повреди в системата TPMS. Раз-
глобяването, внасянето на промени 
или блокирането на компонентите 
на системата за мониторинг на на-
лягането в гумите (TPMS) може да 
доведе до отпадане на гаранцията 
за тази част на автомобила.



6-16

Какво да правите при аварийни обстоятелства

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За Европа

• Не извършвайте промени по пре-
возното средство; това може да 
попречи на функционирането на 
TPMS системата.

• Повечете гуми, които се прода-
ват,  нямат вградени TPMS сен-
зори.

С оглед на вашата безопасност ви 
препоръчваме да използвате час-
ти за смяна от оторизиран дилър 
на марката HYUNDAI.

• Ако използвате гуми закупени от 
неоторизиран дилър, ви препоръч-
ваме да използвате TPMS сензори 
от оторизиран дилър на марката 
HYUNDAI.

 Ако автомобилът ви не е снабден 
със TPMS сензор или TPMS систе-
мата не работи правилно, може да 
не минете годишните технически 
прегледи във вашия регион.

(Продължение)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
(Продължение)

Всички превозни средства, продавани 
на европейския пазар в рамките на 
по-долу описания период трябва да 
бъдат оборудвани с TPMS.

 - Нов модел на превозното сред-
ство: 1-ви ноември 2012 ~

 - Настоящ модел превозно сред-
ство: 1-ви ноември 2014 ~ (Въз 
основа на регистрацията на пре-
возните средства)
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 ВНИМАНИЕ
Смяната на спукана гума е опасна 
дейност. Следвайте предписанията в 
този раздел, ако ви се наложи да под-
меняте спукана гума, за да намалите 
риска от последващи наранявания 
или смърт. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Внимавайте при използването на мани-
велата и не я дръжте от плоската стра-
ната, от която има остри ръбове, за да 
избегнете възможни наранявания.
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Jack and tools 

(1) Jack handle
(2) Jack
(3) Wheel nut wrench

The jack, jack handle, and wheel 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 (WITH SPARE TIRE, IF EQUIPPED)

OTL065004

OTL065005

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
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Крикът, манивелата на крика и гаеч-
ният ключ за гайките на колелата се 
съхраняват в багажното отделение. 
(1) Манивела на крика
(2) Крик
(3) Гаечен ключ за гайките на колелата
Крикът е предназначен само за аварий-
на смяна на гуми.
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Завъртете крилчатия винт, който 
придържа резервната гума (1), по посо-
ка, обратна на часовниковата стрелка.
Поставяйте обратно гумата в ред, 
обратен на демонтирането й. За да 
не се допусне „играене” и тракане на 
резервната гума и на инструментите, 
когато автомобилът е в движение, 
трябва да съхранявате правилно тези 
части.

АКО СПУКАТЕ ГУМА (СМЯНА НА ГУМАТА С РЕЗЕРВНА, АКО Е ОБОРУДВАНА)
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What to do in an emergency

If it is hard to loosen the tire hold-
down wing bolt by hand, you can
loosen it easily using the jack handle.
1. Put the jack handle (1) inside of

the tire hold-down wing bolt.
2. Turn the tire hold-down wing bolt

counterclockwise with the jack
handle.

Changing tires

A vehicle can slip or roll off of a
jack causing serious injury or
death to you or those nearby.
Take the following safety pre-
cautions:
• Do not get under a vehicle

that is supported by a jack.
• NEVER attempt to change a

tire in the lane of traffic.
ALWAYS move the vehicle
completely off the road on
level, firm ground away from
traffic before trying to change
a tire. If you cannot find a
level, firm place off the road,
call a towing service for assis-
tance.

• Be sure to use the jack pro-
vided with the vehicle.

(Continued)

WARNING  

(Continued)
• ALWAYS place the jack on the

designated jacking positions
on the vehicle and NEVER on
the bumpers or any other part
of the vehicle for jacking sup-
port.

• Do not start or run the engine
while the vehicle is on the
jack.

• Do not allow anyone to remain
in the vehicle while it is on the
jack.

• Keep children away from the
road and the vehicle.

OTLE065040
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Ако ви е трудно да отвиете задържа-
щата капачка на резервното колело, 
можете да я освободите лесно с дръж-
ката на крика. 
1. Вкарайте единия край на манивела-

та (1) на крика в капачката.
2. С помощта на манивелата, завър-

тете капачката обратно на часов-
никовата стрелка.

Смяна на гуми

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Има опасност автомобил, вдигнат 
на крик, да падне от него, което би 
довело до сериозни наранявания или 
смърт на вас или други, намиращи 
се в непосредствена близост до ав-
томобила. 
Вземете следните предпазни мерки 
за безопасност:
• Не заставайте под автомобил, 

вдигнат на крик.

• НИКОГА не се опитвайте да сме-
няте гума в лентата за движение.

 ВИНАГИ преди да предприемете 
смяна на спуканата гума, пар-
кирайте превозното средство 
встрани от пътя на твърд, равен 
терен, далеч от трафика. Ако 
не можете да намерите такова 
място, обърнете се към пътните 
аварийни служби за съдействие.

• Не забравяйте да използвате кри-
ка, с който е оборудван автомоби-
лът ви.

(Продължение)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
(Продължение)
• Винаги монтирайте крика на оп-

ределените за това позиции. И 
НИКОГА на бронята или на друга 
част от превозното средство.

• Не палете двигателя докато ав-
томобилът е повдигнат на крик.

• Не позволявайте на никого да ос-
тане в превозното средство, до-
като автомобилът е повдигнат 
на крик.

• Дръжте децата далеч от пътя и 
от превозното средство.
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1. Паркирайте автомобила на равно 
място и задействайте докрай спи-
рачката за паркирането.

2. Превключете лоста за смяна на пре-
давките в положение N (неутрална) 
(за моделите с механична трансми-
сия) или в положение Р (паркиране) (за 
моделите с автоматична трансми-
сия).

3. Включете мигащата аварийна сиг-
нализация.

4. Извадете гаечния ключ за гайките 
на колелата, крика, манивелата за 
крика и резервната гума от авто-
мобила.
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Follow these steps to change your
vehicle’s tire:
1. Park on a level, firm surface.
2. Move the shift lever into P (Park,

for automatic transaxle vehicle) or
neutral (for  manual transaxle
vehicle), apply the parking brake,
and place the ignition switch in the
LOCK/OFF position.

3. Press the hazard warning flasher
button.

4. Remove the wheel lug nut wrench,
jack, jack handle, and spare tire
from the vehicle.

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.

OTL065012
BBlloocckk

OTL065013
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5. Подпрете едновременно отпред и 
отзад колелото, което е диагонално 
срещуположно на положението на 
крика.
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6. Разхлабете гайките на колелото, 
което ще сменяте, в посока, об-
ратна на часовниковата стрелка 
- само по един оборот всяка, но не 
развивайте докрай никоя от гайки-
те, докато гумата не бъде повдиг-
ната до отделяне от земята.
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What to do in an emergency

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.

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.

OTL065032OTL065014

� Front � Rear
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7. Поставете крика в предната или 
задна точка за повдигане, която се 
намира най-близо до гумата, която 
ще сменяте. Поставяйте крика 
точно на предназначените места 
под шасито.

 Местата за поставяне на крика 
представляват метални плочки, 
които са заварени към шасито с 
две езичета, и една изпъкнала част, 
която трябва да съвпадне с горния 
отвор на крика.
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8. Пъхнете манивелата на крика в са-
мия крик и въртете манивелата по 
посока на часовниковата стрелка, 
като повдигнете автомобила само 
до положение, когато колелото едва 
се отдели от земята. Уверете се, че 
автомобилът е стабилно позицио-
ниран върху крика.

9. Разхлабете гайките на колелата и 
ги развийте докрай на ръка. Плъзне-
те колелото извън шпилките и го 
поставете настрани, надалече от 
автомобила.

10. Сложете резервното колело върху 
главината.

11. Стегнете гайките на ръка, като 
притиснете резервното колело 
максимално.

12. Смъкнете автомобила обратно 
на земята чрез въртене на крика с 
гаечния ключ за гайките на колелата 
(като манивела) по посока, обратна 
на часовниковата стрелка.
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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 9~11 kg.m
(65~79 lb.ft).

If you have a tire gauge, check the
tire pressure (see “Tires and Wheels”
in chapter 8 for tire pressure instruc-
tions.). If the pressure is lower or
higher than recommended, drive
slowly to the nearest service station
and adjust it to the recommended
pressure. Always reinstall the valve
cap after checking or adjusting tire
pressure. If the cap is not replaced,
air may leak from the tire. If you lose
a valve cap, buy another and install it
as soon as possible. After changing
tires, secure the flat tire and return
the jack and tools to their proper stor-
age locations.

Check the tire pressure as soon
as possible after installing a spare
tire. Adjust it to the recommended
pressure.

If any of the equipment such as the
jack, lug nuts, studs, or other equip-
ment is damaged or in poor condi-
tion, do not attempt to change the
tire and call for assistance.

NOTICE

OTL065007

Your vehicle has metric threads
on the studs and lug nuts. Make
certain during tire changing
that the same nuts that were
removed are reinstalled. If you
have to replace your lug nuts
make sure they have metric
threads to avoid damaging the
studs and ensure the wheel is
properly secured to the hub. We
recommend that you consult an
authorized HYUNDAI dealer for
assistance.

CAUTION
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13. Затягайте по реда, показан на 
фигурата, по малко всички гайки, 
докато всичките пет гайки бъдат 
затегнати докрай. След това извър-
шете двойна проверка за всяка от 
гайките - дали е затегната докрай. 
След като смените гуми, при първа 
възможност изискайте от оторизи-
ран дилър на компанията HYUNDAI 
да затегне гайките на колелата с 
правилния въртящ момент.

Правилният въртящ момент на за-
тягане на болтовете  на колелото е 
9~11 кг/м.

Ако в автомобила имате маноме-
тър, развийте капачката на вентила 
и проверете налягането в гумата. 
(Отнесете се към  „Гуми и джанти” в 
раздел 8). Ако налягането е по-ниско 
от препоръчваното, карайте бавно 
до най-близкия сервиз и напомпайте 
гумата до правилното налягане.
Винаги след проверка и регулиране 
на налягането на гумите завивайте 
плътно капачките на вентилите.
Ако капачката не бъде завита обратно, 
от гумите може да се получи изпускане на 
въздух. Ако изгубите някоя от капачките 
на вентилите, при първа възможност 
трябва да закупите нови капачки и да ги 
завинтите на съответните места.
След като сте сменили гумата, винаги 
обездвижвайте спуканата гума на мяс-
тото, на което е поставена, и връщай-
те крика и инструментите в техните 
правилни места за съхранение.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
Ако сте монтирали резервната гума, 
трябва да проверите налягането в 
нея. При необходимост регулирайте 
налягането до специфицираната 
стойност. Отнесете се към „Гуми и 
джанти” в раздел 8.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Всички резби на шпилките и на гайки-
те на колелата на вашия автомобил 
са в метрична система. При демон-
тиране на колелото винаги проверя-
вайте, че същите гайки, които сте 
развили, ще бъдат използвани от-
ново - или ако бъдат сменени с нови, 
новите гайки да бъдат с метрична 
резба и със същата конфигурация на 
скосяването.
Препоръчваме ви да се консултирате 
с оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI. 

В случай, че инструментите, с които 
разполагате, не са в изправност,  не 
подменяйте гумата, а извикайте ква-
лифицирана помощ. 
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Използване на компактни резервни 
гуми (ако са оборудвани)
Компактните резервни гуми са пред-
назначени само и единствено за ава-
рийни ситуации. Ако сте с поставена 
компактна резервна гума, шофирайте 
внимателно и винаги следвайте ин-
струкциите за безопасност. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предотвратите откачане 
на компактната резервна гума и 
последваща загуба на контрол над 
автомобила:
• Използвайте гумата само в случай 

на аварийна ситуация.

• НИКОГА не шофирайте със ско-
рост по висока от 80 км/ч.

• Не надвишавайте максималната 
товароносимост на компактна-
та резервна гума, обозначена от 
страни на гумата. 

• Не използвайте компактната 
резервна гума  за продължителен 
период от време. Подменете я при 
първа възможност.

Когато шофирате с поставена ком-
пактна резервна гума:
• След поставяне на гумата провере-

те налягането в гумите. Налягане-
то в компактната гума трябва да 
бъде до 420 кПа.

• Не минавайте през автоматична 
автомивка, в случай че на автомби-
ла е поставена компактна резервна 
гума.

• Не монтирайте гумата на други ав-
томобили, тъй като тя е специално 
създадена за вашия автомобил.

• Животът на протектора на ком-
пактната резервна гума е по-кратък 
в сравнение на този на редовната 
резервна гума. Проверявайте ком-
пактните резервни гуми редовно и 
ги подменяйте с други, които имат 
същите характеристики и размер, 
също така винаги ги монтирайте 
на същото колело. 

• Не монтирайте повече от една 
компактна резервна гума.

• Не теглете ремарке с монтирана 
компактна резервна гума.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
След поставяне на оригиналната гума 
и колело,  трябва да се регулира правял-
ният въртящ момент на  затягане на 
колелото, който е 9-11 кг/м. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете щети, както на гу-
мата, така и на автомобила: 
• Шофирайте бавно и се съобразявай-

те с пътната обстановка, за да 
може своевременно да избегнете 
препятствия като дупки или от-
ломки.

• Избягвайте да преминавате през 
препятствия. Компактна резерв-
на гума е с по-малък диаметър от 
конвенционалната и това намаля-
ва разстоянието между земята и 
най-ниската точка на автомобила 
с 25 мм.

• Не използвайте вериги за гуми, по-
ради по-малкия размер на гумите, 
веригите няма да пасват. 

• Не монтирайте никакви гуми на 
колелата, с други размери.

 

Етикет на крика
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Jack label

To prevent damaging the com-
pact spare tire and your vehicle:
• Drive slowly enough for the

road conditions to avoid all
hazards, such as a potholes
or debris.

• Avoid driving over obstacles.
The compact spare tire diame-
ter is smaller than the diame-
ter of a conventional tire and
reduces the ground clearance
approximately 25 mm (1 inch).

• Do not use tire chains on the
compact spare tire. Because
of the smaller size, a tire chain
will not fit properly.

• Do not use the compact spare
tire on any other wheels, nor
should standard tires, snow
tires, wheel covers or trim
rings be used with the com-
pact spare wheel.

CAUTION
� Example

OHYK065011

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 vehicles
with manual transaxle or move the
shift lever to the P position on
vehicles with automatic transaxle.

9. The jack should be used on firm
level ground.

10. Jack manufacture
11. Production date
12. Representative company and

address

The actual Jack label in the vehicle may differ from the illustration.
For more detailed specifications, refer to the label attached to the jack.
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1. Име на модела
2. Допустимо натоварване
3. Когато използвате крика, винаги вдигайте ръчната спирачка.
4. Когато използвате крика, изключете двигателя. 
5. Не заставайте под автомобила, когато е вдигнат на крик. 
6. Местата, на  които трябва да бъде монтиран крика. 
7. Когато крикът поддържа автомобила, той трябва да бъде във вертикална 
позиция, ако крикът е под ъгъл, автомобилът може да падне. 
8. Превключете на задна предавка за автомобили с ръчна  трансмисия или поста-
вете скоростния лост на позиция Р за  автомобили с автоматична трансмисия.
9. Крикът трябва да бъде монтиран на твърдо, равно място. 
10. Производител
11. Дата на производство
12. Наименование и адрес на фирмата вносител 

Действителният етикет на крика може да се различава от илюстрацията.
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СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
за крик според стандартите и изискванията на ЕС
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What to do in an emergency

JACKDOC14F

EC Declaration of conformity for Jack
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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 we recommend that
the system be inspected by an
authorized HYUNDAI dealer.

Introduction

With the Tire Mobility Kit you stay
mobile even after experiencing a tire
puncture.
The system of compressor and seal-
ing compound effectively and com-
fortably seals most punctures in a
passenger car tire caused by nails
or similar objects and reinflates the
tire.
After you ensured that the tire is
properly sealed you can drive cau-
tiously on the tire (distance up to 200
km (120 miles)) at a max. speed of
80 km/h (50 mph) in order to reach a
service station or tire dealer to have
the tire replaced.

IF YOU HAVE A FLAT TIRE (WITH TIRE MOBILITY KIT, IF EQUIPPED)

OTL065033

OTL065034

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 loose
air pressure at any time after
inflating with the Tire Mobility Kit.

WARNING  

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
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Преди да използвате комплекта за 
временно възстановяване на спукани 
гуми, прочетете указанията.
(1) Компресор
(2) Шишенце с херметизираща теч-
ност
Комплектът за временно възстановя-
ване на спукани гуми не е проектиран и 
няма предназначение като метод за по-
стоянно ремонтиране на гумите, след 
смяна ви препоръчваме да потърсите 
квалифицирана помощ в оторизиран 
сервиз на марката HUINDAY.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако спукате повече от една гума, не 
използвайте комплекта за временно 
възстановяване на спукани гуми, тъй 
като количеството херметизира-
щата течност е предвидено само за 
една гума.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не използвайте комплекта за запъл-
ване на дупки в стената на гумата. 
Това може да бъде причина за послед-
ващо откачане на гумата и сериозен 
инцидент. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Подменете гумата възможно най-бър-
зо, тъй като налягането започва да 
спада след надуването на гумата с 
комплекта за временно възстановя-
ване на спукани гуми. 

ВЪВЕДЕНИЕ
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and follow the instructions in this
manual before use.
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With the Tire Mobility Kit you stay
mobile even after experiencing a tire
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The system of compressor and seal-
ing compound effectively and com-
fortably seals most punctures in a
passenger car tire caused by nails
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tire.
After you ensured that the tire is
properly sealed you can drive cau-
tiously on the tire (distance up to 200
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80 km/h (50 mph) in order to reach a
service station or tire dealer to have
the tire replaced.

IF YOU HAVE A FLAT TIRE (WITH TIRE MOBILITY KIT, IF EQUIPPED)

OTL065033

OTL065034

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 loose
air pressure at any time after
inflating with the Tire Mobility Kit.

WARNING  

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
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Когато в автомобила имате комплект за вре-
менно възстановяване на спукани гуми, ваши-
ят автомобил ще запази способностите си 
за движение дори след като сте спукали гума.
Системата, състояща се от компресор и от 
херметизираща смес, ефективно и удобно 
херметизират повечето от случаите на 
спукани гуми на пътнически леки автомоби-
ли, причинени от гвоздеи или други подобни 
предмети, и напомпват отново така ремон-
тираната гума.
След като проверите, че гумата е правилно 
херметизирана (запечатана), можете да 
шофирате внимателно с така ремонтира-
ната гума (до 200 км/120 мили) с максимална 
скорост 80 км/ч, докато достигнете до авто-
мобил или дилър за ремонт на гуми, където да 
смените гумата.

АКО СПУКАТЕ ГУМА (ЗА МОДЕЛИТЕ С КОМПЛЕКТ ЗА ВРЕМЕННО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
НА СПУКАНИ ГУМИ) (АКО Е ОБОРУДВАНА ТАКАВА ВЪЗМОЖНОСТ)
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Има вероятност някои спукани гуми, осо-
бено с по-големи зони на спукване или по-
вредени по страничния борд, да не могат 
да бъдат херметизирани успешно.
Изпускането на въздушно налягане от 
ремонтираната гума може да повлияе 
отрицателно на качеството на работа на 
гумата. По тази причина трябва да избяг-
вате резките завивания с волана, или други 
резки маневри при шофирането, особено 
ако автомобилът е тежко натоварен, или 
ако теглите ремарке.
Комплектът за временно възстановяване 
на спукани гуми не е проектиран и няма 
предназначение като метод за постоянно 
ремонтиране на гумите и трябва да се 
използва за ремонтиране само на една гума.
Настоящите указания показват стъпка по 
стъпка как да възстановите временно спу-
каната гума по прост начин и достатъчно 
надеждно.
Прочетете частта „Бележки относно 
безопасното използване на комплекта за 
временно възстановяване на спукани гуми 
(TireMobilityKit)”.

 ВНИМАНИЕ
Никога не използвайте комплекта за вре-
менно възстановяване на спукани гуми, 
ако гумата е много силно повредена от 
шофирането в спукано състояние, или 
при шофиране с крайно недостатъчно 
налягане на въздуха в нея. Използването 
на комплекта за временно възстановя-
ване на спукани гуми позволява временно 
ремонтиране само на спуквания, които 
са разположени в областта на грайфера 
на гумата.

Бележки относно безопасното 
използване на комплекта за временно 
възстановяване на спукани гуми 
(TireMobilityKit)
• Паркирайте автомобила отстрани на 

пътя, така че да можете да работите 
с комплекта Tire Mobility Kit, намирайки 
се в безопасност от автомобилното 
движение. 

• За да сте сигурни, че вашият автомо-
бил няма да се задвижи самоволно, даже 
когато автомобилът е спрял на съвсем 
равно място, винаги задействайте спи-
рачката за паркирането.

• Използвайте комплекта Tire Mobility Kit 
само за херметизиране/ напомпване на 
гумите на пътнически леки автомобили. 
С този комплект можете да запълвате 

само тези дупки, които са в или около  
протектора на гумата.

• Не използвайте комплекта за гуми на мо-
тоциклети, велосипеди или друг тип гуми.

• Когато и гумата, и автомобилът са по-
страдали, с оглед на вашата сигурност, 
не използвайте комплекта за временно 
възстановяване  на спукана гума.

• Комплектът може да не ви е от помощ,  
ако пукнатината на гумата е повече от 
6 мм.  (0.24 инча).

• Ако не може да поправите гумата,  ви 
препоръчваме да се обърнете  към ото-
ризиран сервис на марката  HYUNDAI.

• Не използвайте комплекта Tire Mobility 
Kit, ако гумата е много повредена, в 
следствие на продължително шофиране  
с нея или недостатъчно налягане. 

• Никога не изваждайте евентуалните 
чужди тела, които са предизвикали 
спукването и са проникнали в гумата, 
например гвоздеи или винтове. Когато 
автомобилът е на открито, оставете 
двигателя да работи. В противен случай 
работата на компресора може в крайна 
сметка да доведе до разреждане на аку-
мулаторната батерия.

• Никога не оставяйте компресора да рабо-
ти за повече от 10 минути без прекъсване, 
в противен случай той може да прегрее.

• Никога не използвайте комплекта Tire 
Mobility Kit, ако околната температура 
е под минус 30°C.
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Компоненти (съставни части) на комплекта TireMobilityKit (за временно 
възстановяване на спукани гуми)

7. Манометър за показване на налягането 
на напомпването 

8. Бутон за намаляване на налягането в 
гумата

9. Маркуч за свързване на компресора и на 
шишенцето с херметизираща течност 
или компресора и колелото

 ВНИМАНИЕ
Херметизираща течност с изтекъл срок 
на годност
Моля, проверете датата за изтичане на 
годността на херметизираща течност, 
отбелязана на шишенцето  с херметизи-
раща течност.

 ВНИМАНИЕ
Херметизираща течност

• Пазете далеч от деца 

• Избягвайте контакт с очите

• Не я поглъщайте

 Спазвайте стриктно указаната по-
следователност на операциите, в 
противен случай херметизиращата 
течност може да се излее навън под 
високо налягане.

0. Лепенка с ограничение за скоростта
1. Шишенце с херметизираща течност и 

лепенка за ограничение на скоростта
2. Пълнещ маркуч - от шишенцето с хер-

метизираща течност до колелото
3. Съединители и електрически кабел за 

директно свързване към контакт с на-

прежение 12 волта
4. Държател за шишенцето с херметизи-

раща течност
5. Компресор
6. Превключвател за включване/изключване 

на захранването
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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 the

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. Button for reducing tire inflation

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

OEL069020

Expired sealant

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  

Sealant

• Keep out of reach of children.
• Avoid contact with eyes.
• Do not swallow.

WARNING  
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Начин на работа с комплекта 
Tire Mobility Kit (за временно 
възстановяване на спукани гуми)
1. Отлепете етикета (0) за ограни-

чение на скоростта от бутилката 
с  херметизираща течност (1) и го 
залепете на  видимо място вътре 
в автомобила,  за да ви напомня да 
не шофирате  прекалено бързо.

2. Завийте свързващия маркуч 9 към 
съединителя на шишенцето с хер-
метизираща течност.

3. Проверете дали бутонът 8 на ком-
пресора не е натиснат.

4. Развийте капачката от вентила на 
спуканата гума и завийте запълва-
щия маркуч 2 на шишенцето с хер-
метизираща течност към вентила.

5. Поставете шишенцето с хермети-
зиращата течност в кутията на 
компресора така, че шишенцето да 
бъде изправено нагоре. 
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What to do in an emergency

Using the Tire Mobility Kit
1. Detach the speed restriction label

(0) from the sealant bottle (1), and
place it in a highly visible place
inside the vehicle such as on the
steering wheel to remind the driv-
er not to drive too fast.

2. Screw connection hose (9) onto
the connector of the sealant bot-
tle.

3. Ensure that button (8) on the com-
pressor is not pressed.

4. Unscrew the valve cap from the
valve of the defective wheel and
screw filling hose (2) of the
sealant bottle onto the valve.

5. Insert the sealant bottle into the
housing of the compressor (4) so
that the bottle is upright.

6. Ensure that the compressor is
switched off, position 0.

7. Connect between compressor and
the vehicle power outlet using the
cable and connectors.

OTL065036

OLMF064105

OTL065037

Only use the front passenger
side power outlet when con-
necting the power cord.

WARNING  
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6. Проверете дали захранването на 
компресора е изключено (в положе-
ние „0”).
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7. Осъществете електрическата връз-
ка между компресора и контакта с 
напрежение 12 волта на автомоби-
ла, като използвате електрическия 
кабел и съответните съединители. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Използвайте само предния десен из-
вод (куплунг) за ток, когато използ-
вате комплекта Tire Mobility Kit.
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8. При включено запалване на автомо-
била извършете следното: Включе-
те захранването на компресора и го 
оставете да работи приблизително 
5-7 минути, за да се осъществи 
запълването с херметизиращата 
течност. В този момент (на запъл-
ването с херметизираща течност) 
налягането в гумата не е от значе-
ние.

Внимавайте да не напомпате гумата  
прекалено много и стойте далеч от 
гумата,  докато се запълва с хермети-
зираща течност.  

 ВНИМАНИЕ
Налягане в гумите
Не шофирайте, ако налягането в 
гумите е под  200 кПа. Това може да 
бъде причина за последващ инцидент. 

9. Изключете захранването на компре-
сора.

10. Разединете маркучите от съеди-
нителя на шишенцето с херме-
тизираща течност и от вентила 
на гумата. Върнете комплекта 
TireMobilityKit на мястото му за 
съхранение в автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако двигателят се остави да работи 
на място с недостатъчна вентила-
ция или изобщо без проветряване 
(например вътре в сгради), може да 
се получи отравяне и задушаване от 
въглеродния монооксид.

РАВНОМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА 
ХЕРМЕТИЗИРАЩАТА ТЕЧНОСТ
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8. With the engine start/stop button
position on or ignition switch posi-
tion on, switch on the compressor
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.

Distributing the sealant

11. Immediately drive approximately
7~10 km (4~6 miles or, about
10min) to evenly distribute the
sealant in the tire.

Tire pressure

Do not attempt to drive your
vehicle if the tire pressure is
below 29 PSI (200kpa). This
could result in an accident due
to sudden tire failure.

CAUTION

Carbon monoxide

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  

OLMF064106
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11. Незабавно потеглете с автомобила, 
докато изминете приблизително 
7-10 км, за да позволите хермети-
зиращата течност да се разпредели 
равномерно вътре в гумата.
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 ВНИМАНИЕ
При това движение не превишавайте 
скоростта 80 км/ч. По възможност 
не позволявайте скоростта да спада 
под 20 км/ч.
Ако по време на движение усетите 
необичайно силни вибрации, смуще-
ния във возията или шум, намалете 
скоростта и карайте с повишено 
внимание, докато ви се отдаде въз-
можност да се изтеглите безопасно 
встрани от пътя. След това се оба-
дете на службите за пътна помощ 
или за теглене. 
Когато използвате комплекта Tire 
Mobility Kit, сензорите, отчитащи 
налягането, и колелото могат да 
се повредят от  херметизиращата 
течност. При първа възможност 
прегледайте колелото и сензора за 
налягане  в оторизиран дилър на 
марката.

Проверка на налягането на 
ремонтираната гума 

1. След като сте изминали приблизи-
телно 7-10 км, спрете на подходящо 
място.

2. Свържете свързващия маркуч 9 на 
компресора директно към вентила 
на гумата.

3. Осъществете електрическата 
връзка между компресора и кон-
такта с напрежение на автомобила.

4. Регулирайте налягането в гумата.  
След като включите запалването на 
автомобила, продължете по следния 
начин.

- За увеличаване на налягането в 
гумата: Включете захранването на 
компресора в положението „1”. За 
да проверите налягането в гумата, 
трябва да изключите за момент 
компресора.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не оставяйте компресора 
да работи непрекъснато повече от 
10 минути, в противен случай ус-
тройството ще прегрее и може да 
се повреди.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
Компресорът може да отчита по-ви-
соко налягане,  когато работи. За да 
отчете правилно налягането, 
изключете компресора. 

- За намаляване на налягането в гу-
мата: Натиснете бутон 8 на ком-
пресора.
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 ВНИМАНИЕ
Ако налягането в гумата не се за-
пазва постоянно, карайте отново 
автомобила за втори път – отне-
сете се към частта „Равномерно 
разпределяне на херметизиращата 
течност”. След това повторете 
стъпките от 1 до 4.
С използването на комплекта 
TireMobilityKit ремонтирането на 
повреди на гумата с размер по-голям 
от приблизително 4 мм може да не 
бъде успешно.
Ако спуканата гума не може да бъде 
ремонтирана до състояние на мо-
билност с помощта на комплекта 
TireMobilityKit, моля свържете се с 
най-близкия център за следпродаж-
бено обслужване на компанията 
HYUNDAI.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Налягането на напомпване в гума-
та трябва да бъде най-малко 220 
килопаскала (2,0 атмосфери). Ако не 
може да се постигне такова налягане, 
не продължавайте шофирането. Оба-
дете се на службите на пътна помощ 
- за сервизно обслужване на място 
или за изтегляне на автомобила.

 ВНИМАНИЕ
Сензори за отчитане на налягането 
в гумите
Херметизиращата течност по сен-
зорите, отчитащи налягането,  и по 
колелото, трябва да бъде отстра-
нена след подмяна на гумата с нова.
Също така, сензорите трябва да бъ-
дат прегледани в оторизиран дилър 
на марката.

Безопасно използване на комплекта 
за временно възстановяване на 
спукани гуми (TireMobilityKit)
• Паркирайте автомобила отстрани 

на пътя, така че да можете да ра-
ботите с комплекта TireMobilityKit, 
намирайки се в безопасност от 
автомобилното движение. Поста-
вяйте вашия светлоотразителен 
предупреждаващ триъгълник на 
видно място, за да уведомявате 
преминаващите автомобили за 
вашето място на спиране.

• За да сте сигурни, че вашият авто-
мобил няма да се задвижи самоволно, 
даже когато автомобилът е спрял на 
съвсем равно място, винаги задей-
ствайте спирачката за паркирането.

• Използвайте комплекта Tire Mobility 
Kit само за херметизиране/ напомп-
ване на гумите на пътнически леки 
автомобили.

• Не използвайте комплекта за гуми 
на мотоциклети, велосипеди или 
друг тип гуми.

• Никога не изваждайте евентуал-
ните чужди тела, които са предиз-
викали спукването и са проникнали 
в гумата, например гвоздеи или 
винтове.
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• Преди да използвате комплекта Tire 
Mobility Kit прочетете предпазните 
съвети, които са отпечатани на ши-
шенцето с херметизираща течност!

• Когато автомобилът е на открито, 
оставете двигателя да работи. 
В противен случай работата на 
компресора може в крайна сметка 
да доведе до разреждане на акуму-
латорната батерия.

• Никога не оставяйте комплекта 
TireMobilityKit без надзор, докато го 
използвате.

• Никога не оставяйте компресора да 
работи за повече от 10 минути без 
прекъсване, в противен случай той 
може да прегрее.

• Никога не използвайте комплекта 
Tire Mobility Kit, ако околната тем-
пература е под минус 30°C.

• Никога не използвайте херметизи-
ращата течност след датата на из-
тичане на нейната годност, която 
можете да намерите на етикета на 
шишенцето.

• Когато и гумата и колелото са 
повредени,  с оглед на вашата без-
опасност, не трябва да използвате 
комплекта Tire Mobility Kit.

Технически данни
Напрежение за комплекта:
Постоянно напрежение 12 волта
Работно напрежение: Постоянно
Напрежение: от 10 до 15 волта
Консумиран ток: Максимум 15 ампера
Комплектът е подходящ за използване 
при температури:
от минус 30°C до плюс 70°C
Максимално работно налягане: 6 ат-
мосфери
Размери на компресора: 168 х 150 х 68 
мм
На шишенцето с херметизираща теч-
ност: 104 х диаметър 85 мм
Тегло на компресора: 1,05 кгс
Обем на херметизиращата течност: 
300 милилитра

* Шишенца с херметизираща течност 
и резервни части могат да се полу-
чат или подменят от оторизирани 
дилъри на автомобили или от ди-
лъри на сервизи за гуми.

 Празните шишенца от херметизи-
раща течност могат да се изхвър-
лят безопасно в домашни условия. 
Остатъците от херметизираща 
течност трябва да се изхвърлят 
от вашия дилър или от дилъра на 
сервиза за автомобилни гуми в 
съответствие с местните разпо-
редби за изхвърляне на отпадъци.
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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.

On 4WD vehicles, your vehicle must
be towed with a wheel lift and dollies
or flatbed equipment with all the
wheels off the ground.

On 2WD vehicles, 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 

OTL065026
Dollies

Dollies

• 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

The 4WD vehicle should never
be towed with the wheels on the
ground. This can cause serious
damage to the transaxle or the
4WD system.

CAUTION

OTL065028

OTL065027
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Ако имате нужда от аварийно тегле-
не, препоръчваме ви то да се извърши 
от оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI или от службите на пътна 
помощ. За да се избегнат повреди на 
автомобила, трябва да се спазват 
процедурите за правилно повдигане и 
теглене.
Препоръчва се използването на колеса-
ри или товарни автомобили с плоска 
товарна платформа.

За моделите със задвижване „4х4” (4WD): 
Вашият автомобил може да се тегли 
с приспособление за повдигане на коле-
лата и колесари или с камион с плоска 
товарна платформа, като всички колела 
трябва да са повдигнати над пътя.

 ВНИМАНИЕ
Автомобилите със задвижване „4х4” 
(4WD) никога не трябва да се теглят, 
когато колелата им са стъпили на 
пътя. Това може да причини тежка 
повреда на задвижването или на сис-
темата за задвижване „4х4” (4WD).

За моделите с две задвижващи колела: 
Допуска се теглене на автомобила при 
стъпили на пътя задни колела (без колеса-
ри)  и предни колела, повдигнати над пътя.
Ако някое от стъпилите на пътя коле-
ла или компонентите на окачването 
са повредени, или ако автомобилът 
се тегли със стъпили на пътя предни 
колела, за тегленето под предните 
колела трябва да използвате колесар.
Когато тегленето на автомобила се 
изпълнява от служба на пътна помощ и 
не се използват колесари под колелата, 

винаги трябва да се повдигат предни-
те, а не задните колела.
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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.

On 4WD vehicles, your vehicle must
be towed with a wheel lift and dollies
or flatbed equipment with all the
wheels off the ground.

On 2WD vehicles, it is acceptable to
tow the vehicle with the rear wheels
on the ground (without dollies) and
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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.
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Dollies

• Do not tow the vehicle with the
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• Do not tow with sling-type
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OTL065028
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OTL065028

OTL065027
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 ВНИМАНИЕ
• Никога не теглете автомобила 

при встъпили на пътя предни 
колела, тъй като това може да 
причини повреди на автомобила.

• Никога не теглете автомобила с ве-
рижен тип оборудване за повдигането 
му. Използвайте специален повдигащ 
механизъм за колелата или автомобил 
с плоска товарна платформа.

ТЕГЛЕНЕ НА АВТОМОБИЛА
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако вашият автомобил е оборудван 
със сензор против преобръщане, по-
ставете превключвателя на запалва-
нето в позиция LOCK/OFF или ACC, ако 
автомобилът се тегли, тъй като има 
опасност страничните и въздушни 
възглавници тип „завеса“  да се от-
ворят, в случай че сензорите против 
преобръщане определят ситуацията 
като „преобръщане“ и се активират.

Когато теглите аварийно вашия авто-
мобил без колесари под колелата:
1. Поставяйте превключвателя за 

запалването в положението АСС 
(аксесоари).

2. Превключвайте лоста за смяна на 
предавките в положението N (неу-
трално).

3. Освобождавайте спирачката за пар-
кирането.

 ВНИМАНИЕ
Ако не поставите лоста в положе-
ние N (Neutral), може да повредите 
предавката. 

Подвижно ухо за теглене (ако е 
оборудвана такава възможност)
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What to do in an emergency

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 tailgate, 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 transaxle.

CAUTION

OTL065021

OTL065022

OTL065024

� Front

� Rear

If your vehicle is equipped with
a rollover sensor, place the igni-
tion switch in the LOCK/OFF or
ACC position when the vehicle
is being towed. The side impact
and curtain air bag may deploy
if the sensor detects the situa-
tion as a rollover.

WARNING  
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1. Отворете вдигащата се задна вра-
та, и извадете ухото за теглене от 
кутията с инструменти.

2. Свалете капачето на отвора по-
средством натискане на долната му 
част – на предната или на задната 
броня.
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What to do in an emergency

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 tailgate, 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 transaxle.

CAUTION

OTL065021

OTL065022

OTL065024

� Front

� Rear

If your vehicle is equipped with
a rollover sensor, place the igni-
tion switch in the LOCK/OFF or
ACC position when the vehicle
is being towed. The side impact
and curtain air bag may deploy
if the sensor detects the situa-
tion as a rollover.

WARNING  
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3. Монтирайте ухото за теглене чрез 
завинтването му в посока на часов-
никовата стрелка в отвора, докато 
се затегне сигурно.

4. След използване развивайте ухото 
за теглене и поставете обратно 
капачето.
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Emergency towing 

If towing is necessary, we recommend
you have it done by an authorized
HYUNDAI dealer or a commercial 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.

OTL065023

OTL065031

� Front

� Rear
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Ако се наложи такова теглене, препо-
ръчваме ви то да се извърши от ото-
ризиран дилър на компанията HYUNDAI 
или от службите на пътна помощ.

Ако при аварийни обстоятелства не 
можете да осигурите услугите на 
службите на пътна помощ, автомоби-
лът ви може да бъде временно теглен 
с използване на въже или верига, които 
са сигурно закрепени към ухото за ава-
рийно теглене под предницата или под 
задната част на автомобила. Когато 
теглите автомобила, упражнявайте 
изключително голямо внимание. Шо-
фьорът трябва да е седнал в автомо-
била, за да го управлява с волана и да 
задейства спирачките.
Тегленето по този начин може да се 
извършва само по пътища с твърда 
повърхност, на къси разстояния и с 
ниска скорост. Освен това колелата, 
мостовете, задвижването, кормил-
ната уредба и спирачките трябва да 
бъдат в добро състояние.

Предпазни мерки при аварийното те-
глене
• Превключвайте превключвателя за 

запалването в положението АСС 
така, че воланът да не е заключен.

• Поставяйте лоста за смяна на пре-
давките в положението N (неутрал-
но).

• Освободете спирачките за паркира-
нето.

• Натискайте педала на спирачките с 
по-голяма сила от нормалната, тъй 
като в този случай качеството на 
спирачките ще е намалено.

• За кормилното управление ще се из-
искват по-големи усилия, тъй като 
сервоусилването на кормилната 
система няма да работи.

• Избягвайте тегленето на автомо-
бил, който е по-тежък от автомо-
била, който извършва тегленето.

• Шофьорите и на двата автомобила 
трябва да поддържат комуникация 
помежду си на много чести интер-
вали.

• Преди да пристъпите към аварийно-
то теглене, проверете дали ухото 
не е счупено или повредено.

• Фиксирайте въжето или веригата 
за теглене сигурно към ухото за 
теглене.

• Никога не прилагайте резки усилия 
към ухото за теглене. Старайте се 
да прилагате постоянна и равно-
мерна сила на тегленето.
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What to do in an emergency

• 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 towing.

• Before towing, check the automatic
transaxle for fluid leaks under your
vehicle. If the automatic transaxle
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 automatic transaxle.

CAUTION

OTL065029
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• Използвайте ремък за теглене с дъл-
жина под 5 м. На средата на ремъка 
за по-добра видимост закрепвайте 
бяло или червено парче плат с шири-
на около 30 см.

• Шофирайте внимателно така, че ре-
мъкът за теглене да не се разхлаби 
по време на тегленето. 

• Преди да пристъпите към тегле-
нето, проверете под автомобила 
да няма теч на работна течност 
от автоматичната трансмисия. 
Ако забележите теч на работна 
течност от автоматичната тран-
смисия, трябва да използвате авто-
мобил с плоска товарна платформа 
или колесар за теглене.

 ВНИМАНИЕ
Когато теглите друг автомобил, 
за да избегнете повреди, спазвайте 
тези предписания: 
• Винаги теглете направо, никога 

на една страна или по определен 
ъгъл, когато използвате куки за 
теглене. 

• Не използвайте куките за теглене, 
за да извадите закъсал автомобил 
в кал , пясък или при други условия.

• Ограничете скоростта до 15 км/ч 
и не изминавайте повече от 1.5 км 
(1 миля), за да избегнете повреда 
на автоматичната трансмисия.
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В автомобила са предвидени някои уре-
ди и принадлежности за аварийни слу-
чаи, които могат да ви помогнат да се 
справите с някои аварийни ситуации.

Пожарогасител
Ако възникнат малки пожари и вие сте 
запознати с начина на употреба на 
пожарогасителя, изпълнете много вни-
мателно посочените по-долу стъпки.
1. Издърпайте щифта в горната част 

на пожарогасителя, който предпаз-
ва дръжката от случайно натискане.

2. Насочете дюзата към долната част 
на пожара.

3. Застанете приблизително на 2,5 м 
от пожара и натиснете дръжката, 
за да инициирате действието на 
пожарогасителя. Ако отпуснете 
дръжката, работата на пожарога-
сителя ще се прекрати.

4. Раздвижвайте дюзата назад-напред 
в основата на пожара. След като по-
жарът бъде потушен, наблюдавай-
те го внимателно известно време, 
тъй като той може да се разпали 
отново.

Аптечка за първа помощ
В комплекта за оказване на първа по-
мощ при наранявания има някои при-
надлежности като ножички, бинтове 
и левкопласт и други подобни.

Светлоотразителен триъгълник
Поставяйте светлоотразителния 
триъгълник на пътя, за да предупреж-
давате приближаващите автомоби-
ли при аварийни условия, например 
когато автомобилът е паркиран на 
пътя вследствие на каквито и да било 
причини.

Манометър за налягането в гумите 
(ако е оборудван такъв)
При ежедневната им експлоатация 
гумите обикновено изпускат малки 
количества въздух, и по тази причина 
трябва да ги донапомпвате периодич-
но, и това обикновено не е признак за 
„изпускаща” гума, а нормално износва-
не. Винаги проверявайте налягането в 
гумите, когато същите са в студено 
състояние, тъй като налягането в 
гумите се повишава с увеличаване на 
температурата.

УРЕДИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА АВАРИЙНИ СЛУЧАИ (АКО СА ОБОРУДВАНИ ТАКИВА)
Проверката на налягането в гуми-
те става с изпълняване на следните 
стъпки:
1. Развийте капачката на вентила, кой-

то е разположена на периферията 
на гумата.

2. Натиснете и задръжте натиснат 
манометъра към вентила на гума-
та. В началото ще се получи извест-
но изпускане на въздух от гумата, 
а ако не натискате манометъра 
достатъчно силно, ще се получи 
по-интензивно изпускане на въздух.

3. При задържането на манометъра 
със силно притискане и без изпускане 
на въздух, същият ще се задейства 
да измери налягането.

4. Отчетете налягането на гумата по 
манометъра, за да разберете дали 
налягането в гумата е понижено или 
превишено.

5. Регулирайте налягането в гумите 
до специфицираните стойности. 
Отнесете се към частта „Гуми и 
джанти” в раздел 8.

6. Завийте обратно капачките на вен-
тилите.
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ENGINE COMPARTMENT

1.Engine coolant reservoir/Radiator cap

2.Brake/clutch fluid reservoir

3.Air cleaner

4.Engine oil dipstick

5.Engine oil filler cap

6.Windshield washer fluid reservoir

7.Fuse box

8.Battery

The actual engine room in the vehicle
may differ from the illustration.

OTLE075001/OTLE075002

� Gasoline Engine (Gamma 1.6L GDI)

� Gasoline Engine (Gamma 1.6L T-GDI)
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 За моделите с бензинов двигател (Gamma 1.6L GDI)

 За моделите с бензинов двигател (Gamma 1.6L T-GDI)

1. Резервоар за охлаждащата двига-
теля течност/ капачка на отвора 
за наливане на моторно масло

2. Резервоар за спирачна течност/ 
за работна течност за съедини-
теля*

3. Въздушен филтър за двигателя
4. Кутия с предпазители
5. Акумулаторната батерия
6. Капачка на радиатора
7. Масломерна щека за моторното 

масло
8. Резервоар за измиваща течност 

за предното стъкло

Действителният вид на двигател-
ното отделение на вашия автомо-
бил може да се различава от показа-
ния на фигурата.
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 За моделите с бензинов двигател Nu 2.0 MPI

1. Резервоар за охлаждащата двига-
теля течност/ капачка на отвора 
за наливане на моторно масло

2. Резервоар за спирачна течност/
за работна течност за съедини-
теля*

3. Въздушен филтър за двигателя
4. Кутия с предпазители
5. Акумулаторната батерия
6. Капачка на радиатора
7. Масломерна щека за моторното 

масло
8. Резервоар за измиваща течност 

за предното стъкло

Действителният вид на двигател-
ното отделение на вашия автомо-
бил може да се различава от показа-
ния на фигурата.

7-4

Maintenance

1. Engine coolant reservoir/Radiator cap

2. Brake/clutch fluid reservoir

3. Air cleaner

4. Engine oil dipstick

5. Engine oil filler cap

6. Windshield washer fluid reservoir

7. Fuse box

8. Battery

The actual engine room in the vehicle
may differ from the illustration.

OTLE075003

� Gasoline Engine (Nu 2.0 MPI)
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 За моделите с дизелов двигател (U2 1.7 TCI)

 За моделите с дизелов двигател (R 2.0 TCI)

1. Резервоар за охлаждащата двига-
теля течност/ Капачка на отвора 
за наливане на моторно масло

2. Резервоар за спирачна течност/ 
за работна течност за съедини-
теля*

3. Въздушен филтър за двигателя
4. Кутия с предпазители
5. Акумулаторната батерия
6. Капачка на радиатора
7. Масломерна щека за моторното 

масло
8. Резервоар за измиваща течност 

за предното стъкло
9. Горивен филтър

Действителният вид на двигател-
ното отделение на вашия автомо-
бил може да се различава от показа-
ния на фигурата.
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1. Engine coolant reservoir/Radiator cap

2. Brake/clutch fluid reservoir

3. Air cleaner

4. Engine oil dipstick

5. Engine oil filler cap

6. Windshield washer fluid reservoir

7. Fuse box

8. Battery

9.Fuel filter

The actual engine room in the vehicle
may differ from the illustration.

OTL075002/OTL075001

� Diesel Engine (U2 1.7 TCI)

� Diesel Engine (R 2.0 TCI)

TLe Eng 7.qxp  2015-05-26  ¿ ¨˜ 12:45  Page 5

7-5

7

M
aintenance

1. Engine coolant reservoir/Radiator cap

2. Brake/clutch fluid reservoir

3. Air cleaner

4. Engine oil dipstick

5. Engine oil filler cap

6. Windshield washer fluid reservoir

7. Fuse box

8. Battery

9.Fuel filter

The actual engine room in the vehicle
may differ from the illustration.

OTL075002/OTL075001

� Diesel Engine (U2 1.7 TCI)

� Diesel Engine (R 2.0 TCI)

TLe Eng 7.qxp  2015-05-26  ¿ ¨˜ 12:45  Page 5



7-6

Поддръжка на автомобила

Винаги, когато изпълнявате каквито и 
да било процедури по поддръжката или 
по проверка на автомобила, трябва 
да упражнявате изключително голямо 
внимание, за да не допуснете повреда 
на автомобила и наранявания.
Ако изпитвате и най-малки съмнения 
относно проверките или сервизното 
обслужване на вашия автомобил, ви 
препоръчваме настоятелно да изис-
кате тези дейности да се извършат 
от оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI.
Оторизираните дилъри на компанията 
HYUNDAI разполагат със сервизни тех-
ници, които са обучени във фабрични 
условия и разполагат с оригинални ре-
зервни части HYUNDAI, с които имат 
възможност да извършат правилно 
сервизното обслужване на вашия авто-
мобил. За да получите експертни съве-
ти и качествено сервизно обслужване, 
обръщайте се към оторизираните 
дилъри на компанията HYUNDAI.

Отговорности на собственика
Поддръжката, сервизното обслужване 
и свързаното с тях документиране са 
отговорност изцяло на собственика. 

Трябва да пазите документите, кои-
то показват, че на вашия автомобил 
е извършено правилно сервизно об-
служване и операции по поддръжка, в 
съответствие с диаграмите за пла-
ново сервизно обслужване, които са 
посочени на следващите страници. Вие 
ще се нуждаете от тази информация, 
за да се установи съответствието 
на извършеното сервизно обслужване 
с изискванията към сервизното об-
служване и поддръжка по отношение на 
гаранциите, които се дават на вашия 
автомобил. Подробна информация 
относно гаранционните покрития се 
съдържа в сервизния паспорт на вашия 
автомобил. 
Ремонтите и регулировките, които са 
се наложили в резултат на неправилно 
поддържане или на липса на необходи-
мите процедури по поддръжката, не се 
покриват от гаранциите. 

Предпазни мерки относно 
операциите по поддръжката, 
изпълнявани от собственика
Неправилното или непълното сервизно 
обслужване може да доведе до пробле-
ми и повреди. 

В този раздел са дадени указания само 
за онези дейности по поддръжката, кои-
то са лесни за изпълнение от собстве-
ника. Както бе пояснено по-рано в този 
раздел, някои процедури могат да се из-
пълняват само от оторизирани дилъри 
на компанията HYUNDAI с използване на 
специални инструменти и уреди.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Неправилното изпълнение на операци-
ите по поддръжката от собственика 
по време на гаранционния период може 
да повлияе на гаранционното покри-
тие. За по-подробна информация ви 
препоръчваме да прочетете отделния 
сервизен паспорт, който ви се предос-
тавя заедно с автомобила. Ако изпит-
вате известни несигурности относно 
някои видове сервизно обслужване или 
процедури по поддръжката, изискайте 
тяхното изпълнение да бъде извърше-
но от оторизирани дилъри на компани-
ята HYUNDAI.

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА АВТОМОБИЛА
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Изпълняването на дейностите по 
поддръжката на автомобила в ня-
кои случаи може да бъде опасно. При 
изпълнението на някои процедури 
по поддръжката може да бъдете 
тежко наранени. Ако не разполагате 
с достатъчно познания и опит или с 
подходящи инструменти и оборудва-
не за извършване на дадена дейност, 
изисквайте тя да бъде изпълнена от 
оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI.
• Паркирайте автомобила си на рав-

но място, преместете скорост-
ния лост на позиция P (паркинг) 
(за автоматична трансмисията / 
скоростна кутия с два съедините-
ля), вдигнете ръчната спирачка, 
поставете превключвателя на 
запалването в позиция OFF.

(Продължение)

(Продължение)

• Блокиране на гумите (отпред и 
отзад) за предотвратяване невол-
но движение на превозното сред-
ство. Махнете широките дрехи 
или бижута, тъй като могат да се 
заплетат в движещите се части.

• Ако трябва да стартирате дви-
гателя по време на поддръжката, 
направете го навън или в район с 
достатъчно вентилация.

• Пазете пламъци, искри, или други 
запалими материали далеч от 
батерията и части, свързани с 
горивата.

 

По-долу са дадени списъци на провер-
ките на автомобила, които следва 
да се изпълняват от собственика или 
от оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI на указаните интервали, за 
да се гарантира безопасна и надеждна 
работа на вашия автомобил.

Всички забелязани от вас влошавания в 
работата на вашия автомобил трябва 
да бъдат съобщавани на вашия дилър 
при първа възможност.

Изброените тук проверки по поддръж-
ката, извършвани от собственика, по 
принцип не се покриват от гаранции-
те, и може да се наложи да заплатите 
някои видове труд, използвани резерв-
ни части и смазочни материали.

ПОДДРЪЖКА НА АВТОМОБИЛА ОТ СТРАНА НА СОБСТВЕНИКА
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЗА МОДЕЛИТЕ С ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ
Никога не работете по инжекционна-
та система при работещ двигател, 
или в рамките на 30 секунди след 
загасянето на двигателя.
Помпата под високо налягане, обща-
та горивна магистрала, инжектори-
те и тръбопроводите под високо на 
лягане са подложени на изключително 
високо налягане, даже след загасяне-
то на двигателя. 
Изпръскването на струи гориво, 
породени от течове, могат да при-
чинят тежко нараняване, ако достиг-
нат до тялото ви. 
Хората с имплантирани пейсмейкър 
не трябва да се приближават по-бли-
зо от 30 см до електронния управля-
ващ блок или до кабелните форми 
в двигателното отделение, когато 
двигателят работи, тъй като то-
ковете в електронната система за 
управление на двигателя излъчват 
магнитни полета със значителна 
интензивност.

Сервизно обслужване от страна на 
собственика
Винаги, когато спирате за зареждане 
на гориво:
• Проверявайте нивото на маслото 

в двигателя.
• Проверявайте нивото на охлажда-

щата двигателя течност (в резер-
воара за тази течност).

• Проверявайте нивото на измиваща-
та течност за предното стъкло.

• Проверявайте външния вид на гуми-
те - за недонапомпано или пренапом-
пано състояние.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато проверявате нивото на 
охлаждащата двигателя течност 
при горещ двигател, внимавайте 
особено много.
Съществува опасност от изпръсква-
не на силно нагорещена охлаждаща 
течност и пара под налягане. Това 
може да причини изгаряния или други 
тежки наранявания.

Винаги, когато шофирате:
• Обръщайте внимание на всички 

евентуални промени в звука, изда-
ван от изпускателната система, 
или на евентуалния мирис на изгоре-
ли газове в купето на автомобила.

• Следете за вибрациите на волана. 
Обръщайте внимание на всяко евен-
туално повишаване на усилията при 
работа с волана или при установя-
ване на хлабавина при въртенето 
му, или евентуална промяна на по-
ложението на волана за посока на 
движение право напред.

• Когато се движите по гладък, равен 
път, винаги следете дали автомоби-
лът ви не завива леко на една страна 
или не „тегли” на една страна.

• Когато спирате, се вслушвайте за 
наличие на необичайни звуци, на „те-
глене” на една страна, за удължен 
работен ход на педала на спирачки-
те или за „втвърдяване” на педала 
на спирачките.

• Ако констатирате приплъзване или 
промени в работата на трансмиси-
ята, проверете нивото на работ-
ната течност в предавателната 
кутия.
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• Проверявайте работата на меха-
ничната трансмисия, включително 
работата на съединителя.

• Проверявайте функцията Р (паркира-
не) на автоматичната трансмисия.

• Проверявайте спирачката за парки-
рането.

• Проверявайте за отсъствието 
на теч под вашия автомобил (ка-
пането на вода от климатичната 
уредба по време на или след нейното 
използване е нещо нормално).

Най-малко веднъж месечно:
• Проверявайте нивото на охлажда-

щата двигателя течност в резер-
воара за тази течност.

• Проверявайте работата на всички 
външни светлини, включително 
стоп-светлините, мигачите и ми-
гащата аварийна сигнализация.

• Проверявайте налягането във 
всички гуми, включително и това в 
резервната гума.

 Проверявайте за разхлабени гайки 
на колелата. 

Най-малко два пъти годишно (т.е. 
всяка пролет и всяка есен):
• Проверявайте радиатора, топлооб-

менника и климатичната уредба и 
техните маркучи за липса на течове 
или повреди.

• Проверявайте напръскването на 
стъклата с измиваща течност и 
работата на чистачките. Почист-
вайте перата на чистачките с парче 
чист плат, навлажнено с измиваща 
течност.

• Проверявайте центровката на лъча 
на фаровете.

• Проверявайте шумозаглушаващо-
то устройство, тръбите на изпус-
кателната система, топлинните 
екрани и скобите.

• Проверявайте поясната/ раменна-
та част на предпазните колани за 
износване и за правилно функциони-
ране.

Най-малко веднъж годишно:
• Почиствайте корпуса на автомо-

била и отворите за дрениране на 
вратите.

• Смазвайте шарнирите, ограничи-
телите на вратите и шарнирите на 
капака на двигателното отделение.

• Смазвайте фиксаторите и клю-
чалките на вратите и на капака на 
двигателното отделение.

• Смазвайте гумените уплътнители 
на вратите.

• Проверявайте климатичната уред-
ба.

• Проверявайте и смазвайте връзки-
те и командните органи на автома-
тичната трансмисия.

• Почиствайте акумулаторната ба-
терия и нейните полюсни накрай-
ници.

• Проверявайте нивото на спирачна-
та течност (и на работната теч-
ност за съединителя).
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ПЛАНОВО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ
Ако автомобилът ви обикновено се шофира при условия, изключващи което и да е от посочените по-долу условия, тряб-
ва да спазвате нормалния график за планово сервизно обслужване. Ако е налице някое от посочените по-долу условия, 
спазвайте поддръжката, посочена за утежнени условия на експлоатацията.
• Често повтарящи се пътувания на къси разстояния.
• Шофиране в условия на запрашеност или по пясъчни терени.
• Интензивно използване на спирачките. 
• Шофиране в райони, където се използват сол или други корозионно действащи вещества.
• Шофиране по черни или кални пътища.
• Шофиране в планински райони.
• Продължителни периоди на работа на двигателя на празен ход или продължително движение с ниска скорост.
• Шофиране продължително време при ниски температури и/или при изключително влажен климат.
• Когато повече от 50% от шофирането се извършва в „задръствания” на градския трафик, при температура на 

околната среда над 32 °C.
Ако автомобилът ви се експлоатира при едно или повече от горепосочените условия, трябва да извършвате проверки-
те, подмените или доливанията на работни течности по-често от нормалния график за планово сервизно обслужване. 
След периодите от време или изминатия пробег, които са показани в диаграмата, продължавайте да спазвате така 
предписаните интервали за поддръжка на автомобила.
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Сервизно обслужване при нормални условия (за Европа с изкл. на Русия)

 ИНТЕРВАЛИ НА ОБСЛУЖВАНЕ  

ЧАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИ  
НА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

Месеци 24 48 72 96 120 144 168 192

Мили x 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

Км x 1000 30 60 90 120 150 180 210 240

Проверете ангренажния ремък (бензин) *1 (Първите 90 000 км (60 000 мили) или 72 месеца, след това на всеки 30 000 
км (20 000 мили) или 24 месеца)

Проверете ангренажния ремък (дизел)  (Първите 90 000 км (60 000 мили) или 48 месеца, след това на всеки 30 000 
км (20 000 мили) или 24 месеца)

Масло
Маслен филтър**

Дизел *2 *3 *4 R R R R R R R R

 Бензин (1.6GDI)*2*5 R R R R R R R R

 Бензин (1.6 T-GDI)*2 Сменяйте на всеки 15 000км (10 000 мили) или 12 месеца

 Бензин (2.0 MPI)*2 Сменяйте на всеки 15 000км (10 000 мили) или 12 месеца

I: Проверете и ако е необходимо, регулирайте, коригирайте, почистете или сменете.
R : Сменете или подменете.
** Нивото на маслото трябва да се проверява редовно и да се поддържа правилно. Недостатъчното количество масло може да по-
вреди двигателя, а такава повредата не се покрива от гаранцията.
* 1: Проверете ангренажния ремък, паразитната ролка и ролката на алтернатора и ако е необходимо, поправете или заменете.
* 2: Проверявайте нивото на маслото в двигателя, както и за теч на всеки 500 км (350 мили) или преди да поемете на дълго пътуване.
* 3: Този план за поддръжка зависи от качеството на горивото. Той е приложим само при използване на качествено гориво < „EN590 
или еквивалент“ >.
Ако спецификациите на дизелово гориво не отговарят на стандарта EN590, то трябва да бъде подменено в съответствие със 
сервизното обслужване при тежки условия на експлоатация.
* 4: Ако препоръчаното масло не е на разположение, сменяйте маслото на двигателя и масления филтър на всеки 20 000 км или 12 месеца.
* 5 : Ако препоръчаното масло не е на разположение, сменяйте маслото на двигателя и масления филтър на всеки 15000 км.
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Сервизно обслужване при нормални условия (за Европа, с изкл. на Русия)

 Интервали на обслужване
Части,  
подлежащи  
на сервизно обслужване

Месеци 24 48 72 96 120 144 168 192

Мили x 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

 Км x 1000 30 60 90 120 150 180 210 240

Горивна добавка Добавете на всеки 15 000 км или 12 месеца

Въздушен филтър I R I R I R I R

Свещи

Проверете маркуча за изпаренията и капачката на резервоара 
(бензин)

I I I I

Проверете въздушния филтър на резервоара (бензин) I I I I I

Горивен филтър (бензин) I I I I I I I

Проверете горивната система, маркучите и връзките (бензин) I I I I I

Проверете горивната система, маркучите и връзките (дизел) I I I I I I I I

I: Проверете и ако е необходимо, регулирайте, коригирайте, почистете или сменете.
R : Сменете или подменете.
* 7: Ако бензин с добро качество, отговарящо на европейските горивни стандарти (EN228 ) или еквиваленти, включително и горивни 
добавки, не е на разположение, се препоръчва една бутилка
горивна добавка. Добавки можете да си набавите от вашия оторизиран дилър на марката HYUNDAI заедно с информация за това 
как да ги използвате. Не смесвайте с други добавки.
* 8: За ваше удобство можете да го подмените преди указания срок, при поддръжката на други части.
* 9: Горивният филтър не се нуждае от сервизна поддръжка, но се препоръчва периодична проверка, чиято регулярност зависи от ка-
чеството на горивото. Ако имате обаче проблеми, като например ограничение на потока на горивото, загуба на мощност, трудно 
запалвате и т.н., сменете горивния филтър веднага, независимо от плановото сервизно обслужване и се консултирайте с отори-
зиран дилър на марката HYUNDAI за подробности.
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Сервизно обслужване при нормални условия (за Европа, с изкл. на Русия) 

 Интервали на обслужване
Части,  
подлежащи  
на сервизно обслужване

Месеци 24 48 72 96 120 144 168 192

Мили x 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

 Км x 1000 30 60 90 120 150 180 210 240

Филтър в резервоара за гориво (дизел)*10 I R I R I R I R

Охлаждаща система*

Проверявайте нивото на охлаждащата течност,  
както и за течове всеки ден. Първо проверете на 60 000 км 
(40 000 мили) или 48 месеца, след което на всеки 30 000 км  

(20 000 мили) или 24 месеца

Състояние на акумулатора I I I I I I I I

Спирачни линии, маркучи и връзки I I I I I I I I

Ръчна спирачка I I I I I I I I

Течност на спирачките/съединителя R R R R R R R R

Дискови спирачки и накладки I I I I I I I I

Кормилна рейка, връзки и маншони I I I I I I I I

I: Проверете и ако е необходимо, регулирайте, коригирайте, почистете или сменете.
R : Сменете или подменете.
* 10: Този план за сервизна поддръжка зависи от качеството на горивото. Той е приложим само при използване на качествено гориво 
<“ EN590 или еквивалент“> . Ако дизеловото гориво не отговаря на стандарта EN590, то трябва да се подменя по-често. Ако имате 
проблеми като ограничаване на потока на горивото, загуба на мощност, трудно запалвате заменете горивния филтър веднага 
независимо от плановото сервизно обслужване. Препоръчваме да се консултирате с оторизиран дилър на HYUNDAI за подробности.
* 11: При добавяне на охлаждащата течност, използвайте само дейонизирана вода или мека вода за вашия автомобил и никога не 
смесвайте с твърда вода охладителната течност, с която е бил зареден първоначално вашия автомобил. Неправилната охлаждаща 
смес може да доведе до сериозна повреда на двигателя.
* 12: За ваше удобство можете да го подмените преди указания срок, при поддръжката на други части.
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Сервизно обслужване при нормални условия (за Европа, с изкл. на Русия)

 Интервали на обслужване
Части,  
подлежащи  
на сервизно обслужване

Месеци 24 48 72 96 120 144 168 192

Мили x 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

 Км x 1000 30 60 90 120 150 180 210 240

Полуоски и маншони I I I I I I I I

Гуми (налягане и степен на износване на протектора) I I I I I I I I

Шарнири на предното окачване I I I I I I I I

Течност на климатика I I I I I I I I

Компресор на климатика I I I I I I I I

Въздушен филтър на климатичната система R R R R R R R R

Течност на механичната трансмисия I I I I

Течност на трансмисията с двоен съединител I I I I

Течност на автоматичната трансмисия Не се изисква проверка или обслужване

Масло в трансферната кутия (4WD) (4x4)*13 I I I I

Mасло на задния диференциал I I I I

Kарданен вал (4x4) I I I I I I I I

Хлабина на клапаните (Бензинов двигател 1.6) *14 I I

Изпускателна система I I I I I I I I

I: Проверете и ако е необходимо, регулирайте, коригирайте, почистете или сменете.
R : Сменете или подменете. 
* 13: Течността на механичната трансмисията / двойния съединител, маслото на раздатъчната кутия и диференциала трябва да се 
сменят винаги, ако са били потопени във вода.
* 14: Внимавайте за прекомерен шум на клапаните и/или вибрация на двигателя и сервизирайте, ако е необходимо. Препоръчваме ви 
системата да се проверява от оторизиран дилър на марката HYUNDAI .
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СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ ТЕЖКИ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И МАЛЪК ПРОБЕГ - ЗА ЕВРОПА С ИЗКЛ. НА РУСИЯ
Елементите в следващите таблици трябва да се обслужват по-често при автомобили с тежък режим на експлоатация.
Вижте по-долу за точните сервизни интервали.
R: Смяна I: Проверка и при нужда настройка, корекция, почистване или смяна

Елемент на поддръжка Дейност Сервизни интервали
Условия на 

експлоатация

Масло и маслен 
филтър

Дизел

R

На всеки 15 000 км (10 000 мили) или 12 месеца

A, B, C, D, E, F, G, H, 
I, K, L

Бензин (1.6GDI)

Бензин (1.6 T-GDI) На всеки 7 500 км (4 500 мили) или 6 месеца

Бензин (2.0 MPI) На всеки 7 500 км (4 500 мили) или 6 месеца

Въздушен филтър R Сменяйте по-често, в зависимост от състоянието C, E

Запалителни свещи R Сменяйте по-често, в зависимост от състоянието B, H

Кормилна рейка, връзки и маншони I Сменяйте по-често, в зависимост от състоянието C, D, E, F, G

Шарнири на предното окачване I Сменяйте по-често, в зависимост от състоянието C, D, E, F, G

Дискове, барабани, апарати, накладки I Сменяйте по-често, в зависимост от състоянието C, D, E, G, H

Ръчна спирачка I Сменяйте по-често, в зависимост от състоянието C, D, G, H

Полуоски и маншони I Сменяйте по-често, в зависимост от състоянието C, D, E, F, G, H, I
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Елемент на поддръжка Дейност Сервизни интервали
Условия на 

експлоатация

Въздушен филтър на климатичната 
система

R Сменяйте по-често, в зависимост от състоянието C, E

Течност на механичната трансмисия R На 120 000 км (80 000 мили) C, D, E, F, G, H, I, K

Течност на автоматичната 
трансмисия

R На 100 000 км (62 000 мили) A,C, D, E, F, G, H, I, K

Течност на трансмисията с двоен 
съединител

R На 120 000 км (80 000 мили) C, D, E, G, H, I, K

Масло на задния диференциал (4WD) R На 120 000 км (80 000 мили) C, D, E, G, I, K, H

Масло в трансферната кутия (4WD) R На 120 000 км (80 000 мили) C, D, E, G, I, K, H

Карданен вал I На 20 000 км (12 500 мили) или 12 месеца C, E

ТЕЖКИ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

A: Често шофиране на къси разстояния (на по-малко от 5 мили 
(8км) при нормални температури или по-малко от 10 мили 
(16км) при ниски температури)

B: Продължителна работа на празен ход или шофиране с ниска 
скорост на дълги разстояния

C: Шофиране по прашни, черни пътища
D: Шофиране при много студено време или където се ползватсол 

или други корозивни материали
E: Шофиране в песъчливи области
F: Повече от 50 % шофиране в тежък градски трафик при тем-

пература над 32°C

G: Шофиране в планински райони
H: Теглене на ремарке или кемпър или използване на багажник на 

покрива.
I: Експлоатация като патрул, такси, с търговско предназначение 

или теглещ автомобил
J: Шофиране със скорост над 140 км/ч (87 мили/ч)
K: Шофиране със скорост над 170 км/ч (106 мили/ч)
L: Шофиране с често спиране и потегляне при общ годишен пробег 

под 15 000 км.
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Сервизно обслужване при нормални условия (за Русия с изкл. на Европа)

Сревизни интервали

Елемент  
на поддръжка

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

Ангренажни ремъци*1

Бензин I I I I I I I I

Дизел*2 На всеки 5000 км (3000 мили) или 6 месеца,  
след което на всеки 8000 км (5000 мили) или 6 месеца

Двигателно масло и маслен филтър**

Дизел*2 за Русия На всеки 15 000 км (10 000 мили) или 12 месеца

Дизел с изкл. на Русия На всеки 10 000 км (6 500 мили) или 12 месеца

Бензин (1.6 GDI, 2.0 MPI) с 
изкл. на Близкия Изток, 
Мароко, Египет *2

R R R R R R R R

Бензин (1.6 GDI, 2.0 MPI) за 
Близкия Изток, Мароко, 
Египет*2 *3

На всеки 10 000 км (6 500 мили) или 12 месеца

Бензин (1.6T-ТGDI) за южна 
Африка *2

На всеки 5000 км (3000 мили) или 6 месеца, след което  
на всеки 15 000 км (10 000 мили) или 12 месеца

Бензин (1.6T-ТGDI) с изкл. на 
южна Африка *2

На всеки 5000 км (3000 мили) или 6 месеца,
след което на всеки 8000 км (5000 мили) или 6 месеца

I: Проверете и ако е необходимо, регулирайте, коригирайте, почистете или сменете.
R: Сменете или подменете. Нивото на маслото трябва да се проверява редовно и да се поддържа правилно. Недостатъчното коли-

чество масло може да повреди двигателя, а такава повреда не се покрива от гаранцията.
* 1: Проверявайте ангренажния ремък, паразитната ролка и ролката на алтернатор и ако е необходимо, ги поправете или сменете.
* 2: Проверявайте нивото на маслото в двигателя, както и за теч на всеки 500 км (350 мили) или преди да поемете на дълго пътуване.
* 3: Шофиране при температура през летния сезон над 40°C (104°F – САУДИТСКА АРАБИЯ, ОАЕ, ОМАН, КУВЕЙТ, БАХРЕЙН, КАТАР, ИРАН, 

ЙЕМЕН, ETC) или шофиране с над 170 км/ч (106 мили/ч) отговарят на тежките условия на експлоатация на автомобила.
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Сервизно обслужване при нормални условия (за Русия с изкл. на Европа)

Сревизни интервали

Елемент  
на поддръжка

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

Горивни добавки (бензин)*4 Добавяйте на всеки 5000 км (3300 мили) или 6 месеца

Маркучи за интеркулера, за входящ въздух (1.6 T - GDI) Проверявайте на всеки 10 000 км (6500 мили)

Филтър за почистване на въздуха (с изкл. на Близкия Изток) I I R I I R I I

Филтър за почистване на въздуха (за Близкия Изток) R R R R R R R R

Свещи Сменяйте на всеки 160 000 км (100 000 мили)*5 или 120 месеца

Маркуч за изпаренията и капачка на резервоара (бензин) I I

Въздушен филтър на резервоара I R I R

Горивен филтър (бензин) I R I R

Горивопроводи, тръби и връзки (бензин) I I

Горивопроводи, тръби и връзки (дизел) I I I I

I : Проверявайте и ако е необходимо да се коригира, почистете или сменете .
R  : Сменете или промените.
* 4 : Ако бензин с добро качество, отговарящо на европейските горивни стандарти ( EN228 ) или еквиваленти, включително и горивни 

добавки, не е на разположение, се препоръчва една бутилка горивна добавка. Добавки можете да си набавите от вашия оторизиран 
дилър на марката HYUNDAI заедно с информация за това как да ги използвате. Не смесвайте с други добавки.

* 5  : За ваше удобство можете да го подмените преди указания срок, при поддръжката на други части.
* 6 : Горивният филтър не се нуждае от сервизна поддръжка, но се препоръчва периодична проверка, чиято регулярност зависи от 

качеството на горивото. Ако имате обаче проблеми, като например ограничение на потока на горивото, загуба на мощност, 
трудно запалвате и т.н., сменете горивния филтър веднага, независимо от плановото сервизно обслужване и се консултирайте 
с оторизиран дилър на марката HYUNDAI за подробности.
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Сервизно обслужване при нормални условия (за Русия с изкл. на Европа)

Сревизни интервали
Елемент  
на поддръжка

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

Филтър в резервоара за гориво (дизел)*10 I R I R

Охлаждаща система
Проверявайте нивото на охлаждащата течност, както и за течове 
всеки ден. Първо проверете на 60 000 км (40 000 мили) или 48 месеца, 

след което на всеки 30 000 км (20 000 мили) или 24 месеца

Охлаждаща течност
Сменяйте охлаждащата течност първо на 200 000 км (120 000 мили) или 

120 месеца, след това на всеки 40 000 км (25 000 мили) или 24 месеца.

Състояние на акумулатора I I I I I I I I

Спирачни линии, маркучи и връзки I I I I I I I I

Ръчна спирачка I I I I I I I I

Течност на спирачките/съединителя I I I I I I I I

Дискови спирачки и накладките I I I I I I I I

I : Проверете и ако е необходимо, регулирайте, коригирайте, почистете или сменете.
R : Сменете или подменете. 
*5 : За ваше удобство, можете да го подмените преди указания срок, при поддръжката на други части.
*7 : Този план за сервизна поддръжка зависи от качеството на горивото. Той е приложим само при използване на качествено гориво <“ 

EN590 или еквивалент“>. Ако дизеловото гориво не отговаря на стандарта EN590, то трябва да се подменя по-често. HYUNDAI ви 
препоръчва да извършвате проверка на всеки 7 500 км и смяна на всеки 15 000 км. Ако имате проблеми като ограничаване на потока 
на горивото, загуба на мощност или трудно стартиране, ви препоръчваме веднага да подмените горивния филтър, независимо от 
плановата сервизна поддръжка. Препоръчваме ви да се консултирате с оторизиран дилър на марката HYUNDAI за подробности.

*8 : При добавяне на охлаждащата течност, използвайте само дейонизирана вода или мека вода за вашия автомобил и никога не 
смесвайте с твърда вода охладителната течност, с която е бил зареден първоначално вашия автомобил. Неправилната охлаж-
дащата смес може да доведе до сериозна повреда на двигателя. За ваше удобство можете да го подмените преди указания срок, 
при поддръжката на други части.
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Сервизно обслужване при нормални условия (за Русия с изкл. на Европа)

Сревизни интервали
Елемент  
на поддръжка

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

Кормилна рейка, връзки и маншони I I I I I I I I

Полуоски и маншони

Гуми (налягане и степен на износване на протектора) I I I I I I I I

Шарнири на предното окачване I I I I I I I I

Течност на климатика I I I I I I I I

Компресор на климатика I I I I I I I I

Въздушен филтър на климатичната система R R R R R R R R

Течност на механичната трансмисия*9 I I

Течност на трансмисията с двоен съединител I I I

Течност на автоматичната трансмисия Не се изисква проверка или обслужване

Масло в трансферната кутия (4WD) (4x4)*9 I I

Mасло на задния диференциал*9 I I

Kарданен вал (4x4) I I I I

Хлабина на клапаните (бензин) *10 I I

Изпускателна система I I I I

I : Проверете и ако е необходимо, регулирайте, коригирайте, почистете или сменете.
R : Сменете или подменете. 
*9 : Течността на механичната трансмисията/двойния съединител, маслото на раздатъчната кутия и диференциала 

трябва да се сменят винаги, ако са били потопени във вода.
*10 : Внимавайте за прекомерен шум на клапаните и/или вибрация на двигателя и сервизирайте, ако е необходимо. Пре-

поръчваме ви системата да се проверява от оторизиран дилър на марката HYUNDAI .

 Интервали на обслужване Месеци
 Мили x 1000
 Км x 1000
 

Части, подлежащи на сервизно 
обслужване

12 24 36 48 60 72 84 96
10 20 30 40 50 60 70 80
15 30 45 60 75 90 105 120

Кормилна рейка, връзки и маншони I I I I I I I I
Полуоски и маншони I I I I
Гуми (налягане и степен на 
износване на протектора)

I I I I I I I I

Шарнири на предното окачване I I I I I I I I
Течност на климатика I I I I I I I I
Компресор на климатика I I I I I I I I
Въздушен филтър на климатичната 
система

R R R R R R R R

Течност на механичната 
трансмисия*9

I I

Течност на трансмисията с двоен 
съединител

I I I

Течност на автоматичната трансмисия Не се изисква проверка или обслужване
Масло в трансферната кутия (4WD) 
(4x4)*9

I I

Mасло на задния диференциал*9 I I
Kарданен вал (4x4) I I I I
Хлабина на клапаните (бензин) *10 I I
Изпускателна система I I I I
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СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ ТЕЖКИ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И МАЛЪК ПРОБЕГ - ЗА РУСИЯ С ИЗКЛ. НА ЕВРОПА
Елементите в следващите таблици трябва да се обслужват по-често при автомобили с тежък режим на експлоатация.
Вижте по-долу за точните сервизни интервали.
R: Смяна  I: Проверка и при нужда настройка, корекция, почистване или смяна

Елемент на поддръжка Дейност Сервизни интервали
Условия на 

експлоатация

Двигателно масло 
и 

маслен филтър

Дизел – за Русия

R

На всеки 7 500 км (4 500 мили) или 6 месеца
На всеки 5 000 км (3 000 мили) или 6 месеца

A, B, C, D, E, F, G, 
H, I, K, L

Дизел – с изкл. на Русия

Бензин (1.6 GDI,2.0 MPI)
С изкл. на Близкия 
Изток, Мароко и 
Египет

На всеки 7 500 км (4 500 мили) или 6 месеца

Бензин (1.6 GDI, 2.0 MPI)
за Близкия Изток, 
Мароко и Египет

На всеки 5 000 км (3 000 мили) или 6 месеца

Бензин (1.6Т-GDI) за 
Южна Африка

На всеки 7 500 км (4 500 мили) или 6 месеца

Бензин (1.6Т-GDI) с изкл. 
на Южна Африка

На всеки 5 000 км (3 000 мили) или 6 месеца

Въздушен филтър R Сменяйте по-често, в зависимост от състоянието C, E

Запалителни свещи R Сменяйте по-често, в зависимост от състоянието B, H

Кормилна рейка, връзки и маншони I Сменяйте по-често, в зависимост от състоянието C, D, E, F, G
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Елемент на поддръжка Дейност Сервизни интервали
Условия на 

експлоатация

Шарнири на предното окачване I Сменяйте по-често, в зависимост от състоянието C, D, E, F, G

Дискове, барабани, апарати, накладки I Сменяйте по-често, в зависимост от състоянието C, D, E, G, H

Спирачка за паркиране I Сменяйте по-често, в зависимост от състоянието C, D, G, H

Полуоски и маншони I Сменяйте по-често, в зависимост от състоянието C, D, E, F, G, H, I, K

Въздушен филтър за климатичната уредба R Сменяйте по-често, в зависимост от състоянието C, E, G

Течност за ръчна трансмисия R На всеки 120 000 км (80 000 мили) C, D, E, F, G, H, I, K

Течност за автоматична трансмисия R На всеки 100 000 км (62 000 мили)
A,C, D, E, F, G, H, 

I, K

Течност на трансмисията с двоен 
съединител

R На всеки 120 000 км (80 000 мили) C, D, E, G, H, I, K

Масло на задния деференциал R На всеки 120 000 км (80 000 мили) C, D, E, G, I, K, H

Масло в трансферната кутия R На всеки 120 000 км (80 000 мили) C, D, E, G, I, K, H

Kарданен вал (4x4) I На всеки 15 000 км (10 000 мили) или 12 месеца C, E
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ТЕЖКИ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

A : Често шофиране на къси разстояния (на по-малко от 5 
мили (8км) при нормални температури или по-малко от 
10 мили (16км) при ниски температури).

B : Продължителна работа на празен ход или шофиране с 
ниска скорост на дълги разстояния

C : Шофиране по прашни, черни пътища
D : Шофиране при много студено време или където се 

ползват сол или други корозивни материали
E : Шофиране в песъчливи области

F : Повече от 50% шофиране в тежък градски трафик при 
температура над 32°C

G : Шофиране в планински райони
H : Теглене на ремарке или кемпър или използване на багаж-

ник на покрива.
I : Експлоатация като патрул, такси, с търговско пред-

назначение или теглещ автомобил
J : Шофиране със скорост над 140 км/ч (87 мили/ч)
K : Шофиране със скорост над 170 км/ч (106 мили/ч)
L : Шофиране с често спиране и потегляне при общ годи-

шен пробег под 15 000 км.
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Двигателно масло и филтър
Маслото на двигателя и филтъра 
трябва да се подменя през интервали-
те, посочени в графика за поддръжка. 
Ако колата се движи в тежки условия, 
се изискват по-чести смени на маслото 
и филтъра.

Задвижващи ремъци
Огледайте всички задвижващи ре-
мъци за признаци на разхлабвания, 
пукнатини, прекомерно износване или 
наслагване на масло, ако е необходимо 
ги подменете.
Задвижващите ремъци трябва да бъ-
дат проверявани периодично за опън и 
в случай на нужда да се регулират.

 ВНИМАНИЕ
Когато проверявате ремъка, поста-
вете ключа за запалване на позиция 
LOCK/OFF или ACC.

Горивен филтър (патрон)
Запушеният горивен филтър може 
да ограничи скоростта на движение 
на превозното средство, да повреди 
системата на емисиите, както и да 
е причина за трудното запалване на 
автомобила.
Когато има значително количество 
на натрупане на чужди вещества в ре-
зервоара за гориво, горивният филтър 
трябва да бъде заменен. 
При инсталирането на нов горивен 
филтър, оставете дизеловия двига-
тел да работи в продължение на ня-
колко минути и проверете връзките за 
възможни течове. Препоръчваме ви да 
подмените горивния филтър в отори-
зиран дилър на марката HYUNDAI.

Горивопроводи, тръби и връзки
Проверете горивопроводите, тръби-
те и връзките за течове и повреди.
Препоръчваме ви да подмените гориво-
проводите, тръбите и връзки в ото-
ризиран дилър на марката HYUNDAI.

 ВНИМАНИЕ
Дизелов двигател
Никога не манипулирайте или моди-
фицирайте инжекционната система 
по време на движение или в рамките 
на 30 секунди след изключването му. 
Помпата под високо налягане, обща-
та горивна магистрала, инжектори-
те и тръбопроводите под високо на 
лягане са подложени на изключително 
високо налягане, даже след загасяне-
то на двигателя. 
Изпръскването на струи гориво, 
породени от течове, могат да при-
чинят тежко нараняване, ако достиг-
нат до тялото ви.
Хората с имплантиран пейсмейкър не 
трябва да се приближават по-близо 
от 30 см до електронния управляващ 
блок или до кабелните форми в дви-
гателното отделение, когато двига-
телят работи, тъй като големите 
токове в електронната система за 
управление на двигателя излъчват 
магнитни полета със значителна 
интензивност.

ОБЯСНЕНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ПЛАНОВОТО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ
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Mаркуч за изпаренията и капачка на 
резервоара
Mаркучът за изпаренията и капачката 
на резервоара трябва да се проверяват 
в интервалите, посочени в сервизния 
график. В случай на смяна на маркуча за 
изпаренията и капачката на резервоара 
следва да се уверите, че е извършена 
правилно.

Маркучи за картерни газове (ако е 
оборудвана такава функция)
Огледайте повърхността на маркучи-
те за доказателства на топлинни и/
или механични щети. Втвърдена или 
чуплива повърхност, напукване, раз-
късвания, прорязвания, ожулвания или 
прекомерно подуване сочат влошаване 
на състоянието. 
Особено внимание следва да бъде обър-
нато на тези маркучи, чиито повърх-
ности са най-близо до високотоплинни 
източници, като изпускателния колек-
тор например.
Проверявайте маркучите, за да се 
уверите, че не са в пряк контакт с то-
плинни източници, остри ръбове или 
движещи се компоненти, които биха 
могли да причинят увреждане или ме-
ханично износване. Огледайте всички 
връзки, като например скоби и муфи, за 
да се уверите, че са добре затегнати 
и че няма течове. Маркучите трябва 
да се подменят незабавно, в случай на 
износване или повреда.

Въздушен филтър 
Препоръчваме въздушния филтър да 
се подменя в оторизиран сервиз на 
марката HYUNDAI.

Запалителни свещи
Уверете се, че при смяна новите запа-
лителни свещи имат същия топлинен 
диапазон.

 ВНИМАНИЕ
Не подменяйте или извършвайте 
технически преглед на запалител-
ните свещи, докато двигателят е 
все още топъл. Опасност от тежки 
изгаряния.

Хлабина на клапаните (Бензин 1.6)
Внимавайте за прекомерен шум на 
клапаните и/или вибрации на двигате-
ля и сервизирайте, ако е необходимо. 
Препоръчваме ви системата да се 
проверява от оторизиран дилър на 
марката HYUNDAI.
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Охладителна система
Проверете съставните части на ох-
ладителната система като радиатор, 
резервоар на охлаждащата течност, 
маркучи и връзки за течове и щети. 
Заменете всяка повредена част.

Охлаждаща течност на двигателя
Охлаждащата течност трябва да се 
подменя спрямо интервалите, посо-
чени в сервизния график.

Течност на автоматичната 
трансмисия
Не трябва да се проверява при нормал-
ни условия на употреба.
Препоръчваме ви течността на авто-
матичната трансмисия да се подме-
ня от оторизиран дилър на марката 
HYUNDAI според графика за поддръжка.

i  Информация
Цветът на течността на автоматичната тран-
смисия е основно червен.
При експлоатация на превозното средство, 
цветът на течността на автоматичната тран-
смисия ще започне да изглежда по-тъмен.
Това е нормално състояние и не трябва да 
определяте необходимостта от смяна на 
течността въз основа на промяна на цвета.
Използването на неопределен вид течност 
може да доведе до неизправност и повреда в 
трансмисията.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
Използвайте само определен вид теч-
ност за автоматичната трансмисия.
(Виж „Препоръчвани типове смазочни 
вещества и вместимости“ в глава 8.)

Течност на механичната трансмисия 
(ако има такава)
Проверявайте спрямо интервалите, 
посочени в сервизния график.

Течност на трансмисията с двоен 
съединител (ако има такъв)
Проверявайте спрямо интервалите, 
посочени в сервизния график.
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Спирачни маркучи и линии
Визуална проверете за правилното 
инсталиране, износвания, пукнатини, 
захабяване и теч. Заменете всяка 
захабена или повредена част веднага.

Спирачна течност/работна течност 
за съединителя (ако има такава)
Проверете нивото на спирачната 
течност в резервоара на спирачната 
течност. Нивото трябва да е между 
маркировките „MIN“ и „MAX“, разпо-
ложени от едната страна на резер-
воара. Използвайте само хидравлична 
спирачна течност, съответстваща на 
спецификациите DOT 3 или DOT 4.

Ръчна спирачка
Огледайте спирачната уредба за пар-
киране, включително лоста на ръчната 
спирачка и кабелите.

Спирачни дискове, барабани, апарати, 
накладки 
Проверете барабаните за прекомерно 
износване, дискове за изтъркване и из-
носване и апаратчетата за изтичане 
на течност.
Повече информация за проверка на 
накладките или прага на износване 
можете да намерите на уебсайта на 
HYUNDAI.
(http://brakemanual.hmc.co.kr)

Предни шарнирни болтове
Проверете връзките на окачването за 
отпуснатост или повреда. Затегнете 
до предписаната степен.

Кормилна рейка, връзки и маншони 
При спряло превозно средство и изклю-
чен двигател проверете дали воланът 
„играе“.
Проверете връзките за усуквания или 
щети.
Проверете маншоните, муфите за 
пукнатини, изтърквания или щети. 
Заменете всяка повредена част.

Полуоси и маншони
Проверете полуосите, маншоните и 
скобите за пукнатини, изхабявания или 
щети. Заменете всяка повредена част. 

Климатик охладител/компресор
Проверете уплътненията и връзките 
на климатиците за течове и повреди.
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Maintenance

ENGINE OIL
Checking the engine oil level 
1. Be sure the vehicle is on level

ground.
2. Start the engine and allow it to reach

normal operating temperature.
3. Turn the engine off and wait for a

few minutes (about 5 minutes) for
the oil to return to the oil pan.

4. Pull the dipstick out, wipe it clean,
and re-insert it fully.

OTLE075008

OTLE075009

OTLE075007

� 2.0 MPI

� 1.6 GDI

� 1.6 T-GDI

OTL075004

OTL075003

� 1.7 TCI

� 2.0 TCI
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Проверка на нивото на моторното 
масло
1. Проверете дали автомобилът е 

спрял на равно място.
2. Запалете двигателя и го оставете 

да поработи, докато достигне нор-
малната работна температура.

3. Загасете двигателя и изчакайте 
няколко минути (приблизително 5 
минути), за да позволите маслото 
да се оттече в картера.

МОТОРНО МАСЛО

4. Издърпайте масломерната щека 
навън, избършете я до сухо и след 
това я пъхнете обратно докрай.
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5. Издърпайте масломерната щека 
навън отново и проверете нивото 
на моторното масло. Нивото му 
трябва да бъде между маркировки-
те F и L.

6. Ако нивото на маслото е близо до 
маркировката L, долейте само та-
кова количество, че да повдигнете 
нивото до маркировката F. Никога 
не препълвайте с моторно масло.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Маркуч на радиатора
Внимавайте при проверката или 
доливането на моторно масло да не 
докосвате маркуча на радиатора, 
тъй като той може да бъде силно 
нагорещен и да ви причини изгаряне.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Никога не препълвайте с моторно 
масло. В противен случай двигателят 
може да се повреди. Старайте се да 
не разливате маслото при смяна или 
доливане. Ако все пак попаднат капки 
масло върху корпуса на двигателя, из-
бършете ги веднага. 
• Избърсвайте масломерната щека с 

чиста кърпа. Смесване на маслото с 
други частици ще доведе до повреда 
на двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Дизелов двигател
Препълването на масло на дизелов дви-
гател може да причини тежка повреда 
на двигателя поради опасност от 
„избиване“ на маслото. Това може да 
повреди сериозно дизеловия двигател, 
като последствията са рязък спад в 
скоростта, експлозивен шум и бял дим.
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Use only the specified engine oil.
(Refer to “Recommended lubricants
and capacities” in chapter 8.)

Checking the engine oil and filter

We recommend that the engine oil
and filter be replaced by an authorized
HYUNDAI dealer.

Maintenance
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Used engine oil may cause irri-
tation or cancer of the skin if
left in contact with the skin for
prolonged periods of time. Used
engine oil contains chemicals
that have caused cancer in lab-
oratory animals. Always protect
your skin by washing your
hands thoroughly with soap
and warm water as soon as pos-
sible after handling used oil.

WARNING  

OTLE075005

OTLE075004

OTLE075006

� 2.0 MPI

� 1.6 GDI

� 1.6 T-GDI

OTL075006

OTL075005

� 1.7 TCI

� 2.0 TCI
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Use only the specified engine oil.
(Refer to “Recommended lubricants
and capacities” in chapter 8.)

Checking the engine oil and filter

We recommend that the engine oil
and filter be replaced by an authorized
HYUNDAI dealer.
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Използвайте само специфицирания 
тип моторно масло. (Отнесете се 
към частта „Препоръчвани типове 
смазочни вещества и вместимости” 
в раздел 8).

Проверка на двигателно масло и филтър

Изисквайте смяна на моторното масло и мас-
ления филтър да се извършват от оторизиран 
дилър на компанията HYUNDAI, в съответ-
ствие с графика за операциите по поддръжка-
та, посочен в началото на този раздел.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отработеното моторно масло може да 
предизвика възпаление или рак на кожата, 
ако се остави в контакт с кожата за дълъг 
период от време. Отработеното моторно 
масло съдържа химически вещества, които 
при лабораторни животни причиняват рак. 
Винаги предпазвайте кожата си чрез стара-
телно измиване на ръцете със сапун и топла 
вода при първа възможност, след като сте 
боравили с отработено моторно масло.
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ENGINE 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 concentration level at least
once a year, at the beginning of the
winter season, and before traveling
to a colder climate.

• When the engine overheats from
low engine coolant, suddenly
adding engine coolant may cause
cracks in the engine. To prevent
damage, add engine coolant
slowly in small quantities.

• Do not drive with no engine
coolant. It may cause  water pump
failure and engine seizure, etc.

Checking the engine coolant
level

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 MAX and MIN marks on the
side of the coolant reservoir when
the engine is cool.
If the coolant level is low, add enough
distilled (deionized) or soft water.
Bring the level to MAX, but do not
overfill.
If frequent additions are required, we
recommend that the system be inspect-
ed by an authorized HYUNDAI dealer.

NOTICE
OTL075008

OTL075007

OTL075070

� Type A

� Type B
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Охладителната система е от типа 
„охладителна система с високо наля-
гане” и притежава резервоар, който 
е зареден с охлаждаща течност с 
антизамръзващи устройства от все-
сезонен тип. Резервоарът е зареден 
фабрично с охлаждаща течност.
Проверявайте замръзващите свой-
ства и нивото на концентрацията 
на охлаждащата течност най-малко 
веднъж годишно - в началото на зимния 
сезон и преди да започнете пътуване в 
региони с по-студен климат.

 ВНИМАНИЕ 
Когато двигателят прегрее поради 
ниска ниво на охлаждащата течност, 
добавяне на охлаждащата течност 
изведнъж може да причини пукнатини 
в двигателя. За да предотвратите 
щети, добавяйте охлаждащата теч-
ност бавно и в малки количества.
• Не шофирайте без охлаждащата 

течност. Това може да доведе до 
повреда на водната помпа и блоки-
ране на двигателя.

Проверяване на нивото на 
охлаждащата течност на двигателя.

Нивото на охлаждащата двигателя теч-
ност трябва да бъде между маркировки-
те F (MAX) и L (МIN), нанесени отстрани 
на резервоара за охлаждаща течност 
(при студен двигател).
Ако нивото на охлаждащата двигателя 
течност е ниско, долейте достатъч-
но от специфицираната охлаждаща 
течност, за да осигурите защита на 
двигателя срещу замръзване и корозия. 
Нивото трябва да се допълни до марки-
ровката F (МАX), но без да се препълва. 
Ако се налага често доливане на охлажда-
ща течност, трябва да посетите ото-
ризиран дилър на компанията HYUNDAI 
за проверка на охладителната система.

ОХЛАЖДАЩА ТЕЧНОСТ ЗА ДВИГАТЕЛЯ

Проверете състоянието и връзките на 
всички маркучи на охладителната сис-
тема и на маркучите на нагревателя.
Подменете всички деформирани маркучи 
или тези, които са с влошено качество.
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Maintenance

Removing radiator
cap

• Never attempt to remove the
radiator cap while the engine
is operating or hot. Doing so
might lead to cooling system
and engine damage and could
result in serious personal
injury from escaping hot
coolant or steam.

(Continued)

WARNING  (Continued)
• Turn the engine off and wait

until it cools down. Use
extreme care when removing
the radiator 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.

• Even if the engine is not oper-
ating, do not remove the radia-
tor cap or the drain plug while
the engine and radiator are
hot. Hot coolant and steam
may still blow out under pres-
sure, causing serious injury.

The electric motor
(cooling fan) is con-
trolled by engine
coolant temperature,
refrigerant pressure

and vehicle speed. It may some-
times operate even when the
engine is not running. Use
extreme caution when working
near the blades of the cooling
fan so that you are not injured
by a rotating fan blades. As the
engine coolant temperature
decreases, the electric motor
will automatically shut off. This
is a normal condition.
The electric motor (cooling fan)
may operate until you discon-
nect the negative battery cable.

WARNING  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕЗА СВА-
ЛЯНЕТО НА КАПАЧКАТА НА 
РАДИАТОРА

• Никога не опитвайте да сваляте 
капачката на радиатора, когато 
двигателят работи или още е 
горещ.

 В противен случай това може да 
доведе до повреда на охладителна-
та система и на самия двигател, 
и може да причини тежки телесни 
наранявания от изпръскване на 
гореща охлаждаща течност или 
от изпускането на пара.

(Продължение) 

(Продължение)
• Загасете двигателя и изчакайте, 

докато се охлади. При свалянето на 
капачката на радиатора действайте 
изключително внимателно. Обвийте 
капачката с дебела кърпа, и я завър-
тете бавно, по посока обратна на 
часовниковата стрелка, до първия 
упор. Върнете капачката съвсем 
малко обратно, докато налягането 
от охладителната система се осво-
боди.  Когато сте сигурни, че цялото 
налягане е напълно освободено, на-
тиснете капачката надолу, като из-
ползвате дебела кърпа, и продължите 
след това да завъртате капачката 
по посока, обратна на часовниковата 
стрелка, до пълното й сваляне.

• Даже ако двигателят не работи, не 
сваляйте капачката на радиатора 
или пробката за източване на мас-
лото, докато двигателят и ради-
аторът са горещи. Нагорещените 
охлаждаща течност и пара все още 
могат да излязат навън под налягане 
и да причинят тежки наранявания.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Електродвигателят (ох-
лаждащият вентилатор) е 
контролиран от темпера-
турата на охлаждащата 

течност на двигателя, налягането 
на хладилния агент и скоростта на 
автомобила. Той може понякога да 
работи, дори когато двигателят е в 
покой. Бъдете изключително пред-
пазливи при работа в близост до 
лопатките на охлаждащия вентила-
тор, така че да не се нараните с 
въртящите се перки на вентилато-
ра. С намаляване на температурата 
на охлаждащата течност на двига-
теля електромоторът се изключва 
автоматично. Това е нормално със-
тояние.
Електрическият мотор (охлаждащ 
вентилатор) може да работи, до-
като не прекъснете отрицателния 
кабел на акумулаторната батерия.
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Make sure the coolant cap is prop-
erly closed after refill of coolant.
Otherwise the engine could be over-
heated while driving.

1. Check if the radiator cap label is
straight In front.

(Continued)

(Continued)

2. Make sure that the tiny protru-
sions inside the coolant cap
should be securely interlocked.

Recommended engine coolant
• When adding coolant, use only

deionized water or soft water for
your vehicle and never mix hard
water in the coolant filled at the fac-
tory. An improper coolant mixture
can result in serious malfunction or
engine damage.

• The engine in your vehicle has alu-
minum engine parts and must be
protected by an ethylene-glycol-
based coolant to prevent corrosion
and freezing.

• DO NOT USE alcohol or methanol
coolant or mix them with the spec-
ified coolant.

• Do not use a solution that contains
more than 60% antifreeze or less
than 35% antifreeze, which would
reduce the effectiveness of the solu-
tion.

NOTICE

OTL075062

� Engine room front view

OTLE075010

� Engine room rear view
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Уверете се, че капачката на охлади-
телната течност е правилно затво-
рена след доливане. В противен случай 
двигателят може да прегрее по време 
на шофиране.

1. Проверете дали етикетът на ка-
пачката на радиатора е отпред.

(Продължение)

(Продължение )

2. Уверете се, че капачката на охлади-
телната течност е здраво затегна-
та.

Препоръчвани типове охлаждаща теч-
ност за двигателя
• За охлаждащата течност използ-

вайте само мека (деминерализирана) 
вода и никога не смесвайте с твърда 
вода охладителната течност, с 
която е бил зареден първоначално 
вашия автомобил. 

 Неправилната охлаждащата смес 
може да доведе до сериозна повреда 
на двигателя. 

• Двигателят на вашия автомобил 
съдържа алуминиеви части и по тази 
причина трябва да бъде защитен с 
охлаждаща течност на базата на 
етилен-гликол, за да не се допусне 
корозия и замръзване на двигателя.

• НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ охлаждащата 
течност на базата на етанол или 
метанол, и не смесвайте такива 
видове охлаждаща течност със 
специфицирания тип охлаждаща 
течност.

• Никога не използвайте разтвор, 
който съдържа повече от 60% или 
по-малко от 35% антифриз, тъй 
като това би намалило ефектив-
ността на разтвора.
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Процентното съдържание на състав-
ките на охлаждащата течност е по-
сочено в тази таблица.

Околна 
температура

Процентно съдържание на 
съставките (обемни части)

Антифриз Вода

Минус 15°С 35 65

Минус 25°С 40 60

Минус 35°С 50 50

Минус 45°С 60 40

i  Информация
Ако имате съмнения относно съотношението 
на разтвора, 50% вода и 50% антифриз е 
най-лесно да се смесят, тъй като и от двете 
има равно количество. Този разтвор е подхо-
дящ за повечето температурни диапазони от 
-35° С (-31° F) и по-нагоре.

Смяна на охлаждащата двигателя 
течност
Препоръчваме ви смяната на охлаж-
дащата двигателя течност да се 
извърши от оторизиран дилър на ком-
панията HYUNDAI.

 ВНИМАНИЕ 
Преди доливането на охлаждаща теч-
ност обвийте около гърловината на 
резервоара за охлаждаща течност 
парче дебел плат или кърпа, за да не 
допуснете разлив на охлаждаща теч-
ност върху частите на двигателя, 
например върху генератора.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Никога не използвайте охлаждаща 

течност за радиатора или чист 
антифриз в резервоара за изми-
ваща течност за стъклата.

• Напръскването на предното стък-
ло с охлаждаща течност от радиа-
тора може много силно да намали 
видимостта и може да доведе 
до загуба на контрол върху упра-
влението на автомобила или до 
повреда на лаковото покритие 
или на декоративните елементи 
на корпуса на автомобила. 
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BRAKE/CLUTCH FLUID (IF EQUIPPED)
Checking the brake/clutch
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/clutch fluid, clean
the area around the reservoir cap
thoroughly to prevent brake/clutch
fluid contamination.
If the level is low, add fluid to the MAX
level.The level will fall with accumulat-
ed 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 system be
checked by an authorized HYUNDAI
dealer.

Information 
Use only the specified brake/clutch
fluid. (Refer to “Recommended lubri-
cants and capacities” in chapter 8.)

Information 
Before removing the brake/clutch filler
cap, read the warning on the cap.

Information 
Clean filler cap before removing. Use
only DOT3 or DOT4 brake/clutch fluid
from a sealed container.

Do not allow brake/clutch fluid to
contact the vehicle's body paint, as
paint damage will result.
Brake/clutch fluid, which has been
exposed to open air for an extend-
ed time should never be used as its
quality cannot be guaranteed. It
should be disposed of properly.
Don't put in the wrong kind of fluid.
A few drops of mineral-based oil,
such as engine oil, in your brake/
clutch system can damage brake/
clutch system parts.

NOTICE

i

i

i

OTL075009

In the event the brake/clutch sys-
tem requires frequent additions of
fluid, we recommend that the sys-
tem be inspected by an author-
ized HYUNDAI dealer.

WARNING  

When changing and adding brake/
clutch fluid, handle it carefully. Do
not let it come in contact with your
eyes. If brake/ clutch fluid should
come in contact with your eyes,
immediately flush them with a
large quantity of fresh tap water.
Have your eyes examined by a
doctor as soon as possible.

WARNING  
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Проверка на нивото на спирачната 
течност

Извършвайте периодично проверки на ни-
вото на спирачна течност в резервоара за 
спирачна течност. Нивото на течността 
трябва да бъде между маркировките МАХ 
и MIN, нанесени отстрани на резервоара.
Преди да свалите капачката на резервоара 
и да долеете спирачна течност, почисте-
те внимателно пространството около 
капачката на резервоара, за да не допуснете 
замърсяване на спирачната течност.
Ако нивото на спирачната течност е ниско, 
долейте спирачна течност до нивото МАХ. С 
нарастването на пробега на автомобила ниво-
то на спирачната течност ще спадне. Това е 
нормално състояние, и е свързано с износване-
то на спирачните накладки. Ако обаче нивото 

на спирачната течност спадне прекалено ниско, 
изискайте проверка на спирачната система от 
оторизиран дилър на компанията HYUNDAI.

i  Информация
Използвайте само специфицирания тип 
спирачна течност. (Отнесете се към частта 
„Препоръчвани типове смазочни вещества 
и вместимости” в раздел 8.)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЗА ЗАГУБАТА НА СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ
В случай, че се налага често да доливате 
спирачна течност, автомобилът трябва 
да бъде проверен от оторизиран дилър на 
компанията HYUNDAI.

i  Информация
Преди да отвиете капачката на резервоара 
за спирачната течност/ работната течност 
за съединителя, прочете внимателно преду-
преждението на капачката. 

i  Информация
Почистете капачката на резервоара за 
спирачната течност преди да я отвиете. Из-
ползвайте спирачна или работна течност за 
съединителя DOT3 или DOT4 и винаги се 
уверявайте, че бутилките са плътно затво-
рени и не са били разпечатвани преди това. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато сменяте и доливате спирачна 
течност, извършвайте операциите с нея 
много внимателно.
Не позволявайте попадане на спирачна 
течност в очите.
Ако случайно в очите ви попадне спирачна 
течност, незабавно ги промийте с голя-
мо количество прясна чешмяна вода. При 
първа възможност изискайте преглед на 
очите от лекар.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Никога не позволявайте попадане на спи-
рачна течност върху лаковото покритие 
на корпуса на автомобила, тъй като лако-
вото покритие ще се повреди.
Спирачната течност, която е била изло-
жена на въздействието на отворен въздух 
продължително време, никога не трябва 
да се използва, тъй като качеството й 
не може да се гарантира. Такава спирачна 
течност трябва да се изхвърли по прави-
лата. Никога не използвайте неправилен 
тип спирачна течност.
Попадането дори само на няколко капки от 
минерални масла, например моторно мас-
ло, в спирачната система, може да повреди 
нейните компоненти.

СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ/РАБОТНА ТЕЧНОСТ ЗА СЪЕДИНИТЕЛЯ (АКО Е ОБОРУДВАНА ТАКАВА ФУНКЦИЯ)
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WASHER FLUID
Checking the washer fluid
level  

The reservoir is translucent so that
you can check the level with a quick
visual inspection.
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.

Do not use engine coolant or
antifreeze in the washer fluid
reservoir.

Checking the parking brake

Check the stroke of the parking
brake by counting the number of
“clicks’’ heard while fully applying it
from the released position. Also, the
parking brake alone should securely
hold the vehicle on a fairly steep
grade. If the stroke is more or less
than specified, we recommend that
the system be serviced by an author-
ized HYUNDAI dealer.

Stroke : 5~6 “clicks’’ at a force of 
20 kg (44 lbs, 196 N).

NOTICE

OTL075010

PARKING BRAKE

OTL055011

• Engine coolant can severely
obscure visibility when sprayed
on the windshield and may
cause loss of vehicle control or
damage to paint and body trim.

• Windshield Washer fluid agents
contain some amounts of alco-
hol and can be flammable under
certain circumstances. Do not
allow sparks or flame to contact
the washer fluid or the washer
fluid reservoir. Damage to the
vehicle or occupants could
occur.

• Windshield washer fluid is poi-
sonous to humans and animals.
Do not drink and avoid contact-
ing windshield washer fluid.
Serious injury or death could
occur.

WARNING  
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Проверка на нивото на измиващата 
течност

Резервоарът е прозрачен, така че ви-
зуално можете да проверите нивото 
на течността. 
Проверете нивото и при необходи-
мост долейте. 
Ако нямате на разположение измива-
ща течност, вместо това може да 
използвате чиста вода. При отрица-
телни температури обаче трябва да 
използвате измиващи разтвори с не-
замръзващи характеристики, за да не 
се допусне замръзване на измиващата 
течност.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Никога не използвайте охлаждаща течност 
от радиатора или антифриз в резервоара 
за измиващата течност за стъклата.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Напръскването на предното стъкло 

с охлаждаща течност от радиатора 
може силно да влоши видимостта 
напред, и може да доведе до загуба на 
контрол върху управлението на авто-
мобила или до повреда на лаковото по-
критие на корпуса и на декоративните 
елементи на корпуса на автомобила.

• Съставките на измиващата течност 
за предното стъкло съдържат извест-
ни количества спирт, и при определени 
обстоятелства могат да бъдат запа-
лими. По тази причина не позволявайте 
възникване на искри и не поднасяйте 
открит пламък към измиващата теч-
ност или към резервоара за измиваща 
течност.В противен случай може да 
се получи повреда на автомобила или 
нараняване на пътуващите.

• Измиващата течност за предното 
стъкло е отровна за хората и живот-
ните. Не пийте такава течност и 
избягвайте контактите с измиваща 
течност за предното стъкло. В про-
тивен случай може да се стигне до 
тежко нараняване или смърт.

Проверка на спирачката за 
паркирането

Проверете работния ход на спирачката 
за паркирането чрез преброяване на броя 
„щраквания”, които се чуват при бавно за-
действане докрай на лоста на спирачката, 
като се започне от напълно освободеното 
й положение. Освен това спирачката за пар-
кирането трябва самостоятелно да оси-
гурява неподвижност на автомобила при 
спиране на умерен наклон. Ако работният 
ход е по-голям или по-малък от специфици-
рания, изискайте регулиране на спирачката 
за паркирането от оторизиран дилър на 
компанията HYUNDAI.
Работен ход: 6 „щраквания” при задейства-

не със сила 20 кг.

ИЗМИВАЩА ТЕЧНОСТ ЗА СТЪКЛАТА СПИРАЧКА ЗА ПАРКИРАНЕТО
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FUEL FILTER (FOR DIESEL)
Draining water from fuel filter
The fuel filter in the diesel engine
operates the critical function of sepa-
rating water from the fuels and accu-
mulating the water in its bottom.
When enough water is accumulated
inside the fuel filter, the warning light
illuminates with the ignition switch in
the ON position.
In this case, we recommend you to
have the system checked by an
authorized HYUNDAI dealer.

When the accumulated water is not
drained at a proper timing, water
may permeate in the fuel filter,
damaging the major vehicle com-
ponents, such as the fuel system.

Fuel filter cartridge replace-
ment

Information 
When replacing the fuel filter car-
tridge, we recommend that you use
parts for replacement from an author-
ized HYUNDAI dealer.

i

NOTICE OTL075014

TLe Eng 7.qxp  2015-05-26  ¿ ¨˜ 12:45  Page 37

Източване на водата от горивния 
филтър
Горивният филтър за дизеловите дви-
гатели играе важна роля при отделяне-
то на попадналата в горивото вода и 
събирането на тази вода в неговата 
долна част.
Ако в горивния филтър се събере дос-
татъчно количество вода, при завър-
тане на превключвателя за запалва-
нето в неговото включено положение 
(ON) предупредителният светлинен 
индикатор на приборното табло ще 
светне.
Ако този предупредителен светли-
нен индикатор светне, закарайте 
автомобила при оторизиран дилър на 
компанията HYUNDAI и изискайте от 
него да източи водата от филтъра и 
да провери системата.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Ако водата, която се е насъбрала в 
горивния филтър, не се източва в 
правилните моменти, могат да се по-
лучат повреди в някои основни части 
на автомобила, например в горивната 
система, от проникването на вода в 
горивния филтър.

Смяна на касетката на горивния 
филтър

i  Информация 
Когато сменяте касетката на горивния фил-
тър, използвайте оригинални резервни части 
HYUNDAI.

ГОРИВЕН ФИЛТЪР (ЗА МОДЕЛИТЕ С ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ)
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AIR CLEANER
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.

1.Pull down the air cleaner filter cover.
2. Wipe the inside of the air cleaner.

3. Pull down the lever to the UNLOCK
position.

OTL075013

OTL075015 OTL075016
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Смяна на филтъра 

Филтърът се почиства с използване на 
сгъстен въздух.
Не се опитвайте да го изплаквате или 
измивате, тъй като водата може да 
го развали. 
При необходимост филтърът трябва 
да се сменя.

1. Разхлабете скобите, които закреп-
ват капака на въздушния филтър за 
двигателя и свалете капака.

2. Избършете вътрешността на въз-
душния филтър.

3. Дръпнете лоста надолу до позиция 
UNLOCK.

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА ДВИГАТЕЛЯ
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4. Replace the air cleaner filter. 5. Pull up the lever (1) to the LOCK
position.

6. Rise up the cover (2) until the hooks
on the cover are securely fastened
into the latches (3).

7. Check if the cover is firmly installed.

Information 
If the vehicle is operated in extremely
dusty or sandy areas, replace the element
more often than the usual recommended
intervals (refer to “Maintenance Under
Severe Usage Conditions” in this chap-
ter).

• 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

OTL075017 OTL075018
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i

OTL075017 OTL075018
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4. Подменете филтъра. 5. Дръпнете лоста на горе (1) до пози-
ция LOCK (заключено).

6. Повдигнете капака (2) леко нагоре, за 
да може скобите да влязат в отво-
рите и да се захванат (3).

7. Проверете дали капакът е поставен 
добре.

i  Информация
Ако автомобилът се използва в изключител-
но силно запрашени или замърсени с пясък 
условия, сменяйте филтриращия елемент 
по-често от обичайно препоръчваните интер-
вали. (Отнесете се към частта „Поддръжка 
при тежки условия на експлоатация” в този 
раздел.)

 ВНИМАНИЕ 
• Никога не карайте автомобила при 

свален въздушен филтър. Това би 
довело до прекалено интензивно 
износване на двигателя.

• Когато сваляте въздушния фил-
тър, внимавайте във входящия 
отвор за въздуха да не попадат прах 
или нечистотии, в противен случай 
може да се получи повреда.

• Използвайте само оригинални ре-
зервни части HYUNDAI. Използване-
то на неоригинални резервни части 
може да повреди датчика за въздуш-
ния поток или турбокомпресора.
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CLIMATE CONTROL AIR FILTER
Filter inspection
If the vehicle is operated in the
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, the owner, replace the climate
control air filter, replace it performing
the following procedure, and be care-
ful to avoid damaging other compo-
nents.
Replace the filter according to the
Maintenance Schedule.

Install a new climate control air filter
in the correct direction with the
arrow symbol(↓) facing downwards.
Otherwise, the climate control effects
may decrease, possibly with a noise.

Filter replacement

1.With the glove box open, remove
the stoppers on both sides.

2.Remove the support strap (1).

3.Remove the climate control air filter
case while pressing the lock on the
right side of the cover.

4.Replace the climate control air filter.
5.Reassemble in the reverse order of

disassembly.

NOTICE

OTL075019

OTL075020

OTLE075011

OTLE075012
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Проверка на филтъра
Ако автомобилът се използва продъл-
жително време в градски условия със 
силно замърсен въздух или по прашни 
пътища, филтърът трябва да се про-
верява по-често и да се сменя по-ра-
но от препоръчваните интервали. 
Когато извършвате самостоятелно 
смяна на въздушния филтър за клима-
тичната уредба, трябва да спазвате 
посочената по-долу процедура и да 
внимавате да не повредите други 
компоненти. Сменяйте филтъра в 
съответствие с графика за планово 
сервизно обслужване.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Когато сменяте въздушния филтър 
на климатичната уредба, трябва да 
извършвате монтажа правилно. В 
противен случай системата може да 
издава шум и ефективността на фил-
търа може да намалее.

Смяна на филтъра

1. При отворена жабка извадете фи-
ксаторите от двете страни.

2. Отворете жабката и откачете 
придържащия ремък (1).

3. Извадете корпуса на филтъра за 
климатичната уредба, като натис-
кате блокировката в десния край на 
капака.

4. Сменете филтъра на климатичната 
уредба.

5. Монтирайте всичко обратно в ред, 
обратен на демонтажа.

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА КЛИМАТИЧНАТА УРЕДБА (АКО Е ОБОРУДВАНА ТАКАВА ФУНКЦИЯ)
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WIPER BLADES
Blade inspection

Information 
Commercial hot waxes applied by
automatic car washes have been
known to make the windshield diffi-
cult to clean.  

Contamination of either the wind-
shield or the wiper blades with for-
eign matter can reduce the effective-
ness of the windshield wipers.
Common sources of contamination
are insects, tree sap, and hot wax
treatments used by some commer-
cial car washes. If the blades are not
wiping properly, clean both the win-
dow and the blades with a good
cleaner or mild detergent, and rinse
thoroughly with clean water.

To prevent damage to the wiper
blades, do not use gasoline,
kerosene, paint thinner, or other
solvents on or near them.

Information 
Wiper blades are consumable item and
normal wear of the wipers may not be
covered by your vehicle warranty.

Blade replacement  
When the wipers no longer clean
adequately, the blades may be worn
or cracked, and require replacement.

To prevent damage to the wiper arms
or other components, do not attempt
to move the wipers manually.

The use of a non-specified wiper
blade could result in wiper mal-
function and failure.

NOTICE

NOTICE

i

NOTICE
i

OLMB073019

Do not allow the wiper arm to fall
against the windshield, since it
may chip or crack the windshield.

CAUTION
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Проверка на перата на чистачките

i  Информация
Широко разпространените горещи восъци, 
които се нанасят от някои автоматични 
автомивки, влошават възможностите за по-
чистване на предното стъкло.

Замърсяването на предното стъкло 
или на перата на чистачките с чужди 
материи може да намали ефектив-
ността на работата на чистачките. 
Най-често срещаните източници на 
такова замърсяване са насекоми, мъз-
га от дърветата и третирането с 
горещи восъци, използвано от някои 
автомивки. Ако перата не почистват 
добре стъклото, почистете едновре-
менно и стъклото, и перата на чистач-
ките с добра измиваща течност или с 
неутрален почистващ разтвор и след 
това изплакнете стъклото и перата 
с чиста вода.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
За да не допуснете повреда на перата 
на чистачките, никога не използвайте 
бензин, керосин, разредители за бои 
или други разтворители по перата или 
в съседство с тях.

Подмяна на перата на чистачките
Когато перата на чистачките преста-
нат да почистват добре стъклото, те 
може вече да са износени или напукани 
и се нуждаят от подмяна.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
За да не допуснете повреда на раме-
ната на чистачките или на други ком-
поненти, никога не правете опити да 
задействате чистачките ръчно.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Използването на неспецифициран тип 
пера на чистачките може да доведе до 
неправилна работа на чистачките и до 
тяхната повреда.

 ВНИМАНИЕ
Не позволявайте рамото на чистач-
ката да пада обратно върху стъкло-
то със сила.

ПЕРА НА ЧИСТАЧКИТЕ



7-42

Поддръжка на автомобила

7-42

Maintenance

Front windshield wiper blade

1. Raise the wiper arm.

2. Lift up the wiper blade clip. Then
pull down the blade assembly and
remove it.

3. Install the new blade assembly in
the reverse order of removal.

4. Return the wiper arm on the wind-
shield.

OLF074017

OLF074018 OLF074019
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Пера за чистачките на предното 
стъкло

1. Вдигнете рамото на чистачката. 

2. Отворете капачето на перото и 
отделете възела на перото от ра-
мото.

3. Монтирайте възела на перото в 
обратния ред на сваляне.

4. Поставете обратно рамото на 
чистачката в правилното му поло-
жение.
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Rear window wiper blade 

1. Raise the wiper arm and pull out
the wiper blade assembly.

2. Install the new blade assembly by
inserting the center part into the
slot in the wiper arm until it clicks
into place.

3. Make sure the blade assembly is
installed firmly by trying to pull it
slightly.

To prevent damage to the wiper arms
or other components, we recommend
that the wiper blade be replaced by an
authorized HYUNDAI dealer.

OTL075050

OTL075051
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Перо на задната чистачка

1. Вдигнете рамото на чистачката и 
издърпайте навън възела на перото.

2. Монтирайте възела на новото перо 
чрез пъхане на централната част в 
процепа на рамото на чистачката, 
докато щракне на място.

3. Проверете дали възелът на перото 
е монтиран сигурно, като опитате 
да го издърпате леко.

 За да не допуснете повреда на ра-
менете на чистачките или на други 
компоненти, изискайте смяната 
на перата на чистачките да се из-
вършва от оторизиран дилър на 
компанията HYUNDAI.



7-44

Поддръжка на автомобила

7-44

Maintenance

BATTERY
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 electrolyte from
the battery immediately with a
solution of water and baking soda.

• If the vehicle is not going to be
used for an extended time, discon-
nect the battery cables.

Information 
The battery, which is originally
installed in your vehicle, is mainte-
nance free. However, your vehicle is
equipped with a battery marked with
LOWER and UPPER on the side, you
should check the electrolyte level. The
electrolyte level should be between the
LOWER and the UPPER. When the
electrolyte level is low, add distilled
(or de-mineralized) water. (Never add
sulfuric acids or other electrolyte). Be
careful not to spill distilled (or de-min-
eralized) water over the battery sur-
face or other adjacent components.
Also, do not overfill the battery cells.
If not, it may corrode the battery or
other components. Finally, securely
close the cell cap. However, we recom-
mend you to contact an authorized
HYUNDAI dealer for better battery
service. 

i

OTL075022

To prevent SERIOUS INJURY or
DEATH to you or bystanders,
always follow these precautions
when working near or handling
the battery:

Always read and follow
instructions carefully
when handling a battery.
Wear eye protection
designed to protect the
eyes from acid splashes.
Keep all flames, sparks,
or smoking materials
away from the battery.
Hydrogen is always
present in battery cells,
is highly combustible,
and may explode if ignit-
ed.
Keep batteries out of
reach of children.

(Continued)

WARNING  
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Добро сервизно обслужване на 
акумулаторната батерия

За да се осигури възможно най-добро 
сервизно обслужване на акумулатор-
ната батерия:
• Винаги дръжте акумулаторната 

батерия сигурно монтирана.
• Поддържайте горната част на аку-

мулаторната батерия чиста и суха.
• Поддържайте полюсните накрайни-

ци и връзки чисти, добре притегна-
ти и покрити с парафиново желе или 
с грес за полюсни накрайници.

• Изплаквайте незабавно евентуално 
разлетите количества електролит 
от акумулаторната батерия с раз-
твор от вода и сода бикарбонат.

• Ако автомобилът няма да се ползва 
продължителен период от време, 
изключвайте кабелите към акуму-
латорната батерия.

i  Информация
Акумулаторната батерия, с която първона-
чално е бил снабден вашият автомобил, не се 
нуждае от специална техническа поддръжка. 
Въпреки това трябва да знаете, че акумула-
торната батерия на вашия автомобил е обо-
значена със следните маркировки LOWER 
(ниско) и UPPER (високо), посредством 
които можете да определяте нивото на елек-
тролита. То винаги трябва да е между двете 
маркировки - LOWER и UPPER. Ако е по-
ниско, добавете дестилирана или деминара-
лизирана вода. (Никога не добавяйте сярна 
киселина или други електролити).
Внимавайте да не разлеете дестилирана вода 
върху корпуса на акумулатора или върху 
други в близост до него части.
Също така, внимавайте да не препълвате 
клетките на акумулатора, тъй като това 
може да причини корозия на акумулаторната 
батерия или други компоненти.
Накрая затворете добре. Препоръчваме ви да 
се обърнете към оторизиран дилър на марка-
та HYUNDAI с цел безупречно обслужване.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ

За да предотвратите евентуална 
СМЪРТ или СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ 
имайте предвид следните мерки за 
безопасност, когато се налага да рабо-
тите с акумулаторната батерия.

Когато възнамерявате да 
работите с акумулаторната 
батерия, винаги прочитайте 
посочените тук указания. 
Когато зареждате акумула-
торната батерия или рабо-
тите в близост с нея, винаги 
носете предпазни очила.
Когато работите в затво-
рени пространства, вина-
ги осигурявайте добро про-
ветряване.
Дръжте запалените цигари 
и всеки друг вид открит пла-
мък или искри далеч от акуму-
латорната батерия.

В клетките на акумулаторната бате-
рия винаги се съдържа водород, който 
представлява силно запалим газ, който 
при запалване може да експлоадира.

Винаги дръжте акумулатор-
ните батерии далеч от досе-
га на деца.
(Продължение)
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i

OTL075022
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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.

If you connect unauthorized elec-
tronic devices to the battery, the
battery may be discharged. Never
use unauthorized devices.

NOTICE

i(Continued)
Batteries contain sulfu-
ric acid which is highly
corrosive. Do not allow
acid to contact your
eyes, skin or clothing.

If acid gets into your eyes, flush
your eyes with clean water for at
least 15 minutes and get imme-
diate medical attention. If acid
gets on your skin, thoroughly
wash the area. If you feel pain or
a burning sensation, get med-
ical attention immediately.
• When lifting a plastic-cased

battery, excessive pressure
on the case may cause battery
acid to leak. Lift with a battery
carrier or with your hands on
opposite corners.

• Do not attempt to jump start
your vehicle if your battery is
frozen.

(Continued)

(Continued)
• NEVER attempt to recharge

the battery when the vehicle’s
battery cables are connected
to the battery.

• The electrical ignition system
works with high voltage.
NEVER touch these compo-
nents with the engine running
or when the Engine Start/Stop
button is in the ON position.

• Do not allow the (+) and (-)
jumper cables to touch. It may
cause sparks.

• The battery may rupture or
explode when you jump start
with a low or frozen battery.

Pb

TLe Eng 7.qxp  2015-05-26  ¿ ¨˜ 12:46  Page 45

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Акумулаторната батерия съдържа 

разяждащата СЯРНА КИСЕЛИНА.
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Не допускайте попадане на кисе-
лина от батерията върху кожа-
та, в очите, върху дрехите или 
по лаковото покритие на авто-

мобила. Ако в очите ви попадне елек-
тролит, измивайте очите с чиста 
вода в продължение най-малко на 15 
минути и незабавно потърсете меди-
цинска помощ. Ако върху кожата ви 
попадне електролит, старателно из-
мийте замърсената част. Ако почув-
ствате болка или усещане за изгаряне, 
незабавно потърсете медицинска 
помощ.

• Когато повдигате акумулаторна ба-
терия с пластмасов корпус, прекомер-
но големият натиск върху кутията 
на батерията може да доведе до теч 
на киселина, и в резултат може да се 
получи телесно нараняване.

• Повдигайте акумулаторната батерия 
само с носач, или като поставяте ръ-
цете си в срещуположните ъгли.

• Не се опитвайте да запалите авто-
мобила чрез подаване на ток, ако аку-
мулаторната батерия е замръзнала.

(Продължение)

(Продължение)
• НИКОГА не опитвайте да зареждате 

акумулаторната батерия, когато към 
нея са свързани кабелите на автомо-
била.

• Запалителната система на автомоби-
ла работи с високо напрежение. Никога 
не докосвайте тези компоненти, ко-
гато двигателят работи или когато 
превключвателят за запалването е в 
неговото включено положение (ON).

 Не допускайте (+) и (-) кабел при пода-
ването на ток да влязат в контакт 
един с друг. Това може да причини ис-
кри.

• Има опасност акумулаторната бате-
рия да експлодира или да се счупи при 
подаване на ток, в случай че батерия-
та е много изтощена или замръзнала.

i  Информация
Неправилно изхвърлената батерия 
може да бъде изключително вред-
на за околната среда и човешкото 
здраве. 

Изхвърляйте батерията съобразно местните 
законови (и) или подзаконови актове.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Ако към акумулаторната батерия 
свържете неоторизирани електронни 
уреди, батерията може бързо да се 
изтощи. Никога не използвайте нео-
добрени уреди.
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Battery capacity label 

The actual battery label in the vehicle
may differ from the illustration.

1. CMF60L-BCI : The HYUNDAI
model name of battery

2. 12V : The nominal voltage
3. 60Ah(20HR) : The nominal capacity

(in Ampere hours)
4. 92RC : The nominal reserve capac-

ity (in min.)
5. 550CCA : The cold-test current in

amperes by SAE
6. 440A : The cold-test current in

amperes by EN

Battery recharging  
Your vehicle has a maintenance-free,
calcium-based battery.
• If the battery becomes discharged

in a short time (because, for exam-
ple, the headlights or interior lights
were left on while the vehicle was
not in use), recharge it by slow
charging (trickle) for 10 hours.

• If the battery gradually discharges
because of high electric load while
the vehicle is being used, recharge
it at 20-30A for two hours.OLMB073072

� Example

When recharging the battery,
observe the following precau-
tions:
• Before performing maintenance

or recharging the battery, turn
off all accessories and stop the
engine.

• Do not allow cigarettes, sparks,
or flame near the battery.

• Wear eye protection when
checking the battery during
charging.

• The battery must be removed
from the vehicle and placed in
an area with good ventilation.

• Watch the battery during
charging, and stop or reduce
the charging rate if the battery
cells begin gassing (boiling)
violently or if the temperature
of the electrolyte of any cell
exceeds 49°C (120°F).

(Continued)

WARNING  
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Етикет, обозначаващ капацитета на 
акумулаторната батерия

Действителният етикет на батерия-
та в превозното средство може да се 
различава от илюстрацията.
1. CMF60L - BCI : Хюндай името на мо-

дела на батерията
2. 12V: номинално волтаж
3. 60 Ah (20HR): номинален капацитет 

(в ампер часа)
4. 92RC: номинален резервен капаци-

тет (в мин.)
5. 550CCA: ток на студен старт в ам-

пери по SAE стандарта
6. 440а: ток на студен старт в ампери 

по EN стандарта

Зареждане на акумулаторната 
батерия
Вашият автомобил е оборудван с 
калциева акумулаторна батерия необ-
служваем тип, която не се нуждае от 
сервизна поддръжка.
• Ако акумулаторната батерия се 

е била разредила за къс период от 
време (например заради забравени 
включени фарове или вътрешни 
светлини, когато автомобилът не 
е бил използван), заредете батери-
ята с малък заряден ток в продъл-
жение на 10 часа.

• Ако акумулаторната батерия се е 
била разредила постепенно заради 
високо електрическо натоварване, 
когато автомобилът е бил използ-
ван, заредете „ударно“ батерията 
в продължение на два часа с ток 20 
до 30 ампера.

 ВНИМАНИЕ
Когато зареждате акумулаторната ба-
терия, спазвайте следните предпазни 
мерки:
Преди да пристъпите към изпълнение на 
процедурите по поддръжката или по за-
реждането на акумулаторната батерия, 
изключвайте всички аксесоари и спрете 
двигателя.
• Акумулаторната батерия трябва 

да се извади от автомобила и да се 
постави на място с добро проветря-
ване.

• Не използвайте в съседство с аку-
мулаторната батерия цигари, не 
произвеждайте искри и не внасяйте 
открит пламък.

• По време на зареждането на акумула-
торната батерия следете нейното 
състояние и спрете или намалете 
зарядния ток, ако от клетките на 
акумулаторната батерия започне 
интензивно отделяне на мехурчета 
газ („кипене“),или ако температурата 
на електролита, в която и да е от 
клетките, превиши 49° C.

• При проверка на акумулаторната 
батерия по време на зареждането 
носете предпазни очила.

(Продължение)
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 ВНИМАНИЕ
(Продължение)
Когато изваждате акумулаторната 
батерия, кабелът към отрицател-
ния полюсен накрайник трябва да 
се разединява първи и да се свързва 
последен.
Изключвайте зарядното устрой-
ство за акумулаторната батерия в 
следния ред:
1. Изключете мрежовия ключ на за-

рядното устройство.

2. Разединете скобата от отри-
цателния полюсен накрайник на 
батерията.

3. Разединете скобата от положи-
телния полюсен накрайник на аку-
мулаторната батерия.

Позиции, които подлежат на 
възстановяване
Позициите, които трябва да бъдат 
възстановени, след като акумулатор-
ната батерия е била изключена или е 
била разредена:
• Автоматичното вдигане/смъкване 

на стъклата (виж раздел 3)
• Люкът на покрива (виж раздел 3)
• Компютърът за пътуването (виж 

раздел 3)
• Климатичната уредба (виж раздел 3)
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TIRES AND WHEELS
Tire care  
For proper maintenance, safety, and
maximum fuel economy, you must
always maintain recommended tire
inflation pressures and stay within
the load limits and weight distribution
recommended for your vehicle.

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 (1 mile).
Recommended pressures must be
maintained for the best ride, top vehi-
cle handling, and minimum tire wear.
For recommended inflation pres-
sure refer to “Tire and wheels” in
chapter 8.

All specifications (sizes and pres-
sures) can be found on a label
attached to the vehicle.

Tire underinflation

Severe underinflation (70 kPa
(10 psi) or more) can lead to
severe heat build-up, causing
blowouts, tread separation and
other tire failures that can result
in the loss of vehicle control
leading to severe injury or
death. This risk is much higher
on hot days and when driving
for long periods at high speeds.

WARNING  

OTLE085006

TLe Eng 7.qxp  2015-05-26  ¿ ¨˜ 12:46  Page 48

Полагане на грижи за гумите
За осигуряване на правилна поддръжка, 
безопасност и икономия на гориво, 
винаги трябва да поддържате препо-
ръчваното налягане в гумите и да спаз-
вате ограниченията за натоварване на 
гумите и разпределението на теглото 
на автомобила, което е препоръчано за 
вашия автомобил.

Препоръчвани налягания в гумите (в 
студено състояние)
Всички налягания в гумите (включи-
телно в резервната гума) трябва 
да се проверяват, когато гумите са 
студени.
„Студени гуми” означава, че автомо-
билът не е бил каран най-малко 3 часа, 
или е бил каран на разстояние по-малко 
от 1,6 км след продължителен престой.
Поддържането на препоръчаните 
стойности на налягането в гумите 
ще гарантират най-добро качество 
на возенето най-добра управляемост 
на автомобила и минимално износване 
на гумите.
Препоръчаните стойности на наляга-
нето в гумите са посочени в частта 
„Гуми и джанти” в раздел 8.

Всички технически спецификации 
(размери и налягания) са посочени на 
табелката, която е фиксирана към 
автомобила. 

 ВНИМАНИЕ
ПОНИЖЕНО НАЛЯГАНЕ В ГУМИТЕ
Силното понижаване на налягането 
в гумите (до 0,7 атмосфери или 
по-ниско) може да доведе до рязко 
загряване на гумите, причиняващо 
тяхното пръсване, отделяне на про-
тектора и други повреди на гумата, 
които могат да доведат до загуба 
на контрол върху управлението на 
автомобила, водещи от своя страна 
до тежко нараняване или смърт. Този 
риск е много по-голям при шофиране 
в горещо време и когато се пътува 
продължително с високи скорости.

ГУМИ И ДЖАНТИ
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 ВНИМАНИЕ
• Пониженото налягане на гумите 

също води до прекалено силно 
износване, влошаване на управля-
емостта и повишаване на разхода 
на гориво. Възможно е също де-
формиране на джантите. Затова 
трябва да поддържате налягане-
то в гумите на правилните нива. 
Ако някоя от гумите се нуждае от 
често донапомпване, изискайте 
нейната проверка от оторизиран 
дилър на компанията HYUNDAI.

• Превишеното налягане в гумите 
води до по-твърда возия, до по-
вишено износване в централната 
част на протектора и до пови-
шена възможност от повреда от 
препятствия по пътя.

 ВНИМАНИЕ
• Налягането в загретите гуми нор-

мално превишава препоръчваните 
стойности в студено състояние с 
28 до 41 килопаскала (с 0,28 до 0,41 
атмосфери). Не изпускайте въздух 
от загретите гуми, за да регулира-
те налягането в тях до препоръч-
ваните стойности, в противен слу-
чай налягането в гумите ще спадне 
под необходимите стойности.

• Не забравяйте да поставяте обрат-
но капачките на вентилите. Ако не 
поставите капачките на вентилите, 
нечистотии или влага могат да по-
паднат в сърцевината на вентила и 
да доведат до изпускане на въздух. Ако 
дадена капачка за вентил липсва, при 
първа възможност поставете нова. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Превишеното или пониженото налягане може 
да намали живота на гумите, да повлияе 
отрицателно върху управляемостта на ав-
томобила и да доведе до внезапна повреда на 
гумата. Това от своя страна може да доведе 
до загуба на контрол върху управлението на 
автомобила и до потенциално нараняване.

 ВНИМАНИЕ
Винаги спазвайте следните мерки:

• Проверявайте налягането в гуми-
те, когато същите са студени.

(След като автомобилът е бил пар-
киран в продължение най-малко 
на 3 часа или не е бил каран на раз-
стояние по-голямо от 1,6 км от 
последното потегляне.)

• При всяка проверка на налягането 
в гумите проверявайте налягане-
то и в резервната гума.

• Никога не претоварвайте авто-
мобила. Също така не прето-
варвайте с багаж багажника на 
автомобила, ако автомобилът ви 
е оборудван с такъв.

• Износените стари гуми могат да 
причинят пътно-транспортни 
произшествия. Ако протекторът 
на гумите е силно износен, или ако 
гумите са повредени по някакъв 
друг начин, трябва да ги подмени-
те с нови.
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Проверка на налягането в гумите
Проверявайте налягането в гумите 
най-малко веднъж месечно или по-чес-
то. Проверявайте също така наляга-
нето и в резервната гума.

Как се извършва проверката?
За проверката на налягането в гуми-
те използвайте манометър с добро 
качество. Само с външен оглед не 
можете да установите дали вашите 
гуми са правилно напомпани. Радиални-
те гуми могат да изглеждат външно 
правилно напомпани даже когато наля-
гането в тях е под нормата.
Винаги проверявайте налягането в 
гумите, когато са студени. „Студе-
ни гуми” означава, че автомобилът 
е престоял на едно място най-малко 
три часа, или след това е бил каран на 
разстояние не повече от 1,6 км.
Най-напред развийте капачката от 
вентила. Натиснете силно маноме-
търа към вентила, за да извършите 
измерването на налягането. Ако наля-
гането на въздуха в студената гума 
съответства на препоръчваната 
стойност за тази гума и на натовар-
ването, посочени в информационната 

табела, не е необходимо никакво по-на-
татъшно регулиране. Ако налягането 
е понижено, донапомпайте гумата, 
докато се достигне препоръчваната 
стойност за налягането.
Ако превишите препоръчваната стой-
ност за налягането, трябва да изпус-
нете малко въздух чрез натискане 
на металното стебло в центъра на 
вентила. След това измерете отново 
налягането с манометър. Не забравяй-
те след това да завинтите обратно 
капачката на вентила. Така ще предо-
твратите изпускане на въздух, като 
предпазвате вентила от проникване 
на замърсявания и влага.

 ВНИМАНИЕ
• Проверявайте често гумите по от-

ношение на правилното напомпване, а 
също и за износване и повреди. Винаги 
използвайте манометър.

• Гумите с прекалено високо или с пре-
калено ниско налягане се износват не-
равномерно, което води до влошаване 
на управляемостта, загуба на контрол 
върху управлението на автомобила и 
до внезапни повреди на гумите, воде-
щи до пътнотранспортни произшест-
вия, наранявания и дори до смърт.

• Препоръчваните стойности за наляга-
нето на гумите в студено състояние за 
вашия автомобил може да намерите в 
настоящия наръчник и в табелката за 
гумите, която е фиксирана към централ-
ната колонка от страната на шофьора.

• Износените гуми могат да причинят 
пътнотранспортни произшествия. Сме-
няйте гумите, които са износени, имат 
признаци на неравномерно износване или 
са повредени по някакъв друг начин.

• Никога не забравяйте да проверявате 
налягането и във вашата резервна 
гума. Компанията HYUNDAI препоръч-
ва при всяко измерване на налягането 
в гумите да проверявате и налягане-
то в резервната гума
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Tire rotation 
To equalize tread wear, it is recom-
mended that the tires be rotated every
12,000 km (7,500 miles) or sooner if
irregular wear develops.
During rotation, check the tires for cor-
rect 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.
Refer to “Tire and wheels” in chap-
ter 8.

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

• 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 unusu-
al handling characteristics that
could result in death, severe
injury, or property damage.

WARNING  ODH073802

� without a spare tire
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„Завъртане” на гумите
За да се изравни износването на протек-
тора, препоръчва се да завъртате гуми-
те на всеки 12 000 км пробег или по-често 
- ако сте забелязали начало на неравно-
мерно износване. При завъртането на 
гумите проверявайте дали колелата са 
правилно балансирани.
При завъртането на гумите проверявай-
те също за отсъствие на неравномерно 
износване и повреди. Неравномерното 
износване обикновено се причинява от 
неправилно налягане в гумите, неправил-
на сходимост на колелата, на небаланси-
рани колела, на много резки спирания или 
на много резки завивания.
Проверявайте също за отсъствие напод-
битости или подувания на протектора 
или на страничните бордове на гумите. 
Ако откриете който и да било от тези 
признаци, трябва да смените съот-
ветната гума. Сменяйте гумата, ако 
се виждат платът или кордата вътре 
в нея. След завъртането на гумите не 
забравяйте да регулирате налягането в 
предните и задните гуми съгласно специ-
фицираните стойности и да проверите 
затягането на гайките на колелата.
Отнесете се към частта „Гуми и джан-
ти” в раздел 8.

При всяко завъртане на гумите тряб-
ва да проверявате износването на 
накладките на дисковите спирачки.

i  Информация
Външната и вътрешната страна на несиме-
тричните гумите се различава. Кога слагате 
несиметрични гуми, уверете се, че те са пра-
вилно поставени т.е. страната отбелязана с 
„навън outside“ следва да сочи навън. Ако 
страна с надпис „навътре inside“ е поставена 
така, че да сочи навън, това ще се отрази не-
благоприятно върху цялостното представяне 
на превозното средство на пътя.

 ВНИМАНИЕ
• Никога не включвайте компакт-

ната резервна гума в схемата на 
завъртането на гумите.

• При никакви обстоятелства не 
смесвайте радиални с диагонални 
гуми. Това може да доведе до нео-
бичайни характеристики на упра-
вляемостта на автомобила, кои-
то могат да доведат до смърт, 
тежко нараняване или повреда на 
имущество.
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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 
damage 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 When replacing the tires,
recheck and tighten the wheel
nuts after driving about 1,000
km (620 miles). If the steering
wheel shakes or the vehicle
vibrates while driving, the tire is
out of balance. Align the tire
balance. If the problem is not
solved, we recommend that you
contact an authorized HYUNDAI
dealer.

WARNING  
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Сходимост на колелата и баланс на 
гумите
Колелата на вашия автомобил са цен-
тровани и балансирани внимателно в 
заводски условия, за да се гарантират 
най-дългия възможен живот на гумите 
и най-добра обща характеристика на 
работата.
В повечето случаи не се налага да из-
вършвате допълнително регулиране 
на сходимостта на колелата. Ако обаче 
забележите необичаен вид износване 
на гумите, или ако забележите, че ав-
томобилът вибрира при шофиране по 
гладък път, колелата на автомобила 
може би се нуждаят от ново баланси-
ране.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Неправилният тип тежести на джан-
тите могат да повредят алумини-
евите джанти на вашия автомобил. 
Използвайте само балансиращи теже-
сти от одобрен тип.

Смяна на гуми

Ако гумата е износена равномерно, 
индикаторът за износване на протек-
тора ще се появи като плътна лента 
напречно на протектора. Това показва, 
че дълбочината на грайфера на про-
тектора е по-малка от 1,6 мм. Когато 
това се случи, сменяйте гумата с нова.
Не изчаквайте лентата да се появи по 
цялата ширина на протектора, преди 
да пристъпите към смяна на гумата.

 ВНИМАНИЕ
При смяна на гумите, проверете от-
ново и затегнете болтовете, след 
като сте шофирали около 1,000 км 
( 620 мили). Ако воланът се „клати“ 
или превозното средство вибрира 
по време на шофиране, гумата не 
е балансирана добре. Балансирайте 
отново гумата. Ако проблемът не 
се реши, ви препоръчваме да се свър-
жете с оторизиран дилър на марката 
HYUNDAI.
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 ВНИМАНИЕ
• Шофирането с износени гуми е 

много опасно и ще намали ефек-
тивността на спирането, точ-
ността на управлението и сцепле-
нието с пътя.

• Вашият автомобил е оборудван 
с гуми, които са проектирани да 
ви осигурят безопасно шофиране 
и характеристики на управля-
емост. Никога не използвайте 
гуми с различни размери или тип, 
както и джанти, които са различ-
ни от тези, които са оригинално 
монтирани на вашия автомобил. 
В противен случай това може да 
повлияе отрицателно на безопас-
ността и на качеството на работа 
на вашия автомобил, което може 
да доведе до проблеми в управля-
емостта, до преобръщане на ав-
томобила или тежко нараняване. 
Когато сменяте гумите, правете 
това като комплект за всичките 
четири гуми, като използвате 
нови гуми и джанти със същите 
размери, от същия тип, протек-
тор, марка и товароносимост.

(Продължение)
• Използването на гуми с различ-

ни размери или от различен тип 
може да повлияе силно върху во-
зията, управляемостта, пътния 
просвет, спирачния път, просвета 
между корпуса и гумата, просвета 
при зимните гуми и надеждност-
та на скоростомера.

• Най-добре е да сменяте всичките 
четири гуми наведнъж. Ако това 
не е възможно или не е необходимо, 
тогава сменяйте двете предни 
или двете задни гуми като ком-
плект. Смяната само на една гума 
може да повлияе много силно върху 
управляемостта на вашия авто-
мобил.

• Антиблокиращата спирачна сис-
тема ABS работи, като сравнява 
скоростите на въртене на колела-
та. Размерът на гумите може да 
повлияе на скоростта на въртене 
на съответното колело. 

(Продължение)
• Всичките четири гуми трябва 

да имат същите размери, както 
тези, които оригинално са доста-
вени с вашия автомобил. Използ-
ването на гуми с различни размери 
може да доведе до неправилна 
работа на антиблокиращата 
система ABS и на електронната 
стабилизираща програма (ESP). 

Смяна на компактната резервна гума 
(ако е оборудвана такава)
Компактната резервна гума има по-къс 
живот на протектора в сравнение с 
гумите с нормални размери. Сменяйте 
компактната резервна гума, когато за-
бележите, че лентите на индикатора за 
износване на протектора са се показали. 
Новата компактна резервна гума трябва 
да бъде със същия размер и конструкция 
както тази, която сте получили с вашия 
нов автомобил, и трябва да бъде мон-
тирана на същата джанта за компактна 
резервна гума. Компактната резервна 
гума не е проектирана да може да се мон-
тира на нормален размер джанта, както 
и джантите за компактни резервни гуми 
не са проектирани за монтиране на тях 
на гуми с нормални размери.
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Maintenance

Wheel replacement 
When replacing the metal wheels for
any reason, make sure the new
wheels are equivalent to the original
factory units in diameter, rim width
and offset.

Tire traction
Tire traction can be reduced if you
drive on worn tires, tires that are
improperly inflated or on slippery
road surfaces. Tires should be
replaced when tread wear indicators
appear. To reduce the possibility of
losing control, slow down whenever
there is rain, snow or ice on the road.

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.

OLMB073028

1

1

2
3

4

5,6

7

A wheel that is not the correct
size may adversely affect wheel
and bearing life, braking and
stopping abilities, handling char-
acteristics, ground clearance,
body-to-tire clearance, snow
chain clearance, speedometer
and odometer calibration, head-
lamp aim and bumper height.

WARNING  
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Смяна на джанти
Когато сменяте металните джанти 
по каквато и да било причина, прове-
рявайте новите джанти да бъдат 
еквивалентни на оригиналните по от-
ношение на диаметъра и широчината 
на джантата и отместването.

 ВНИМАНИЕ
Използването на джанти с неправи-
лен размер може да повлияе отри-
цателно на живота на джантите и 
на лагерите, на спирачните възмож-
ности, на характеристиките на уп-
равляемостта, на пътния просвет, 
на просвета между корпуса на ав-
томобила и гумите, на просвета на 
веригите за сняг, на калибровката 
на скоростомера и одометъра, на 
центровката, на височината на 
лъча на фаровете и на височината 
на броните.

Сцепление на гумите с пътя
Сцеплението на гумите с пътя може 
да намалее, ако шофирате с износени 
гуми, с гуми, които са напомпани до 
неправилно налягане, или при шофира-
не по пътища с хлъзгава повърхност.
Когато индикаторите за износване на 
протектора се появят, гумите тряб-
ва да се подменят с нови. За да се нама-
ли рискът от загуба на контрол върху 
управлението на автомобила, винаги 
намалявайте скоростта, когато вали 
дъжд или сняг или пътят е заледен.

Поддръжка на гумите
Освен правилното напомпване, пра-
вилната центровка на колелата, също 
спомага за намаляване на износването 
на гумите. Ако забележите, че някоя 
от гумите се износва неравномерно, 
изискайте вашият дилър да провери 
центровката на колелата.
Когато монтирате нови гуми, винаги 
проверявайте дали същите са балан-
сирани. Това ще повиши комфорта на 
возията на автомобила и ще удължи 
живота на гумите. Освен това всеки 
път, когато дадена гума е била демон-
тирана от джантата, тя трябва да 
се балансира отново.

Маркировки на страниците на 
гумите

Тази информация показва и описва 
основните характеристики на гума-
та, и съдържа също идентификацион-
ния номер на гумата (TIN) съгласно 
изискванията за сертифициране по 
стандартите за безопасност. В случай 
на рекламация номерът TIN може да се 
използва за идентификация на гумата.
1. Име на производителя или марката.
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2. Означение на размера на гумата
На страничната стена на гумата е 
означена маркировка за размерите 
на гумата. Когато избирате гуми за 
подмяна за вашия автомобил, ще се 
нуждаете от тази информация. По-до-
лу е обяснено какво означават буквите 
и цифрите в това означение на разме-
рите на гумата.

Примерно означение на размерите на 
гумата: 21570 R16100Н
(Тези числа са посочени само като 
пример; означенията на размерите на 
вашите гуми могат да се различават, 
в зависимост от модела на вашия ав-
томобил.)
215 - Широчина на гумата в милиметри 
70 - Отношение на аспектите. Това чис-

ло показва височината на напречно-
то сечение на гумата като процент 
от нейната широчина.

R - Кодово означение на конструкцията 
на гумата (радиална гума)

16 - Диаметър на джантата в инчове 
(цолове) 

100 - Индекс на натоварване – числен 
код, който посочва максималното 
натоварване, което може да осигури 
гумата.

H - Символ за номиналната скорост. За 
допълнителна информация виж таб-
лицата за номиналните скорости, 
посочена в този раздел.

Означение на размерите на джантите
Джантите също така са маркирани 
с важна информация, от която ще 
се нуждаете, ако се наложи някога да 
смените повредена джанта. По-долу 
са дадени пояснения за буквите и ци-
фрите в означението на джантите, и 
какво означават същите. 

Примерно означение на размерите на 
една джанта: 6.5JX16

6.5 - Широчина на джантата в инчове 
(цолове)

J - Означение на профила на джантата
16 - Диаметър на джантата в инчове 

(цолове).
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Скоростен индекс на гумите
В таблицата по-долу са посочени някол-
ко от различните номинални скорости, 
които се използват за пътнически леки 
автомобили. Номиналните скорости 
са част от означението на размерите 
на гумите, нанесени на страничната 
стена на гумата. Тези символи съот-
ветстват на максималната безопасна 
скорост, за която е конструирана съ-
ответната гума.

Скоростен 
индекс

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)

W 270 км/ч (168 мили/ч)

Y 300 км/ч (186 мили/ч)

3. Проверка на живота на гумата (TIN: 
Идентификационен номер на гумата)
При всички гуми, които са по-стари от 
6 години, пресметнато от датата на 
тяхното производство, здравината на 
гумата и качеството на нейната работа 
намаляват естествено със стареенето 
на гумата (даже при неизползваните 
резервни гуми). Следователно след този 
срок гумите (включително резервната 
гума) трябва да се подменят с нови. 
Датата на производството можете 
да откриете на страничния борд на 
гумата (възможно е тя да е нанесена 
от вътрешната страна на колелото), 
с показване на кодовото означение DOT. 
Кодовото означение DOT представлява 
последователност от цифри върху гу-
мата, състояща се от цифри и букви на 
латиница. Датата на производството е 
означена от последните четири цифри 
(знаци) на кодовото означение DOT.
DOT : ХХХХ ХХХХ OOOO
Първата част на кодовото означение 
DOT означава кодово означение на завода, 
размерите на гумата и вида на шарката 
на протектора, а последните четири 
цифри означават седмицата и годината 
на производство.
Например: DOT XXXX XXXX 1615 означава, 
че гумата е била произведена през 16-ата 
седмица на 2015 година.

 ВНИМАНИЕ
СТАРЕЕНЕ НА ГУМИТЕ
С течение на времето гумите старе-
ят и влошават качествата си, даже 
когато не са били използвани. Неза-
висимо от запазената дълбочина на 
шарките на протектора, по правило 
се препоръчва гумите да се подме-
нят след 6 (шест) години нормално 
използване.
Нагряването на гумите, причинено 
при експлоатацията при горещ кли-
мат или при голямо натоварване 
може да ускори процесите на ста-
реене. Неспазването на това преду-
преждение може да има за резултат 
внезапна повреда на гумите, което 
може да доведе до загуба на контрол 
върху управлението на автомобила 
и до пътнотранспортно произшест-
вие, включващо тежко нараняване 
или смърт.
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4. Състав и използвани материали в 
конструкцията на гумата
Гумата е изградена от няколко слоя 
плат, покрити с гума. Производители-
те на гумата трябва да посочат също 
и материалите, които са използвани 
за производството на гумата, които 
включват стомана, найлон, полиестер 
и др. 
Буквата „R” означава радиална кон-
струкция; буквата „D” означава диа-
гонална конструкция или конструкция 
под ъгъл, а буквата „B” означава поясна 
организация на слоевете.

5. Максимално допустимо налягане в 
гумите
Това число показва най-голямото на-
лягане, което трябва да се допуска в 
гумата. Никога не превишавайте мак-
симално допустимото налягане за гу-
мата. За препоръчваните стойности 
за налягането в гумите се отнасяйте 
към табелката с информация за гуми-
те и натоварването им.

6. Максимално натоварване
Това число показва максималното на-
товарване в килограми и фунтове, 
което може да се понася от гумата. 
Когато сменяте гумите на автомо-
била, винаги използвайте гуми, които 
имат същата товароносимост, както 
фабрично монтираните гуми.

7. Унифицирана категоризация на 
качеството на гумите.
Категориите на качеството, в случа-
ите когато са приложими, могат да 
бъдат открити върху страничната 
стена на гумата, между края на про-
тектора и максималната широчина на 
напречното сечение.

Например: 
TREADWEAR 200
TRACTION AA
TEMPERATURE A

Износване на протектора
Износването на протектора е един 
сравнителен коефициент, който се 
основава на коефициента на износване 
на гумата при тестването й при кон-
тролирани условия от даден държавен 
орган. Така например гума с коефици-
ент 150 означава, че износването й е с 
1,5 пъти по-добро, отколкото на гуми 
с коефициент 100 при тестване от 
съответния държавен орган.
Относителното ниво на качеството 
на гумите обаче зависи от дейст-
вителните условия на тяхната екс-
плоатация и може да се отклонява 
значително от нормата вследствие 
на различия в навиците за шофиране, 
в практиките на сервизно обслужване 
и на разликите в пътните характерис-
тики и климатичните условия.
Тези коефициенти са нанесени върху 
страничните бордове на гумите за 
пътнически леки автомобили. Гумите, 
които се предлагат стандартно или 
като опция за вашия автомобил, мо-
гат да се различават по отношение на 
тези коефициенти.
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Сцепление с пътя - АА, А, В и С
Индексите на сцеплението с пътя – от 
най-големия към най-малкия, са АА, А, 
В и С . Тези индекси показват способ-
ността на гумата да спира на мокра 
настилка, измерена в контролирана 
среда и специфицирани тестови по-
върхности от асфалт и бетон. Гумите 
с маркировка С имат най-лоши харак-
теристики на сцеплението с пътя. 

 ВНИМАНИЕ
Индексът на сцепление с пътя, кой-
то е означен за тази гума, се базира 
на тестове за сцепление с пътя при 
спиране при движение право напред, 
и не включва характеристиките 
на сцеплението при ускоряване на 
автомобила, при завиване, при аква-
планинг, или върховите стойности 
на това сцепление.

Температура - А, В и С.
Температурните индекси са А (най-ви-
сокият), В и С, и показват устойчи-
востта на гумата спрямо генерира-
нето на топлина, както и нейната 
способност да разсейва топлината при 
тестване в контролирана среда - при 
лабораторни тестове в затворено 
помещение.
Продължителната висока температу-
ра на гумата може да доведе до влоша-
ване на качеството на материала на 
гумата и скъсяване на нейния живот, 
а прекомерно високите температури 
могат да доведат до внезапна повреда 
на гумата.
Индексите В и А представляват по-ви-
соки нива на качеството, установено 
при лабораторните тестове (спрямо 
минималните изисквания на закона).

 ВНИМАНИЕ
ТЕМПЕРАТУРА НА ГУМИТЕ
Температурният индекс за тази гума 
е установен за гуми, които са правил-
но напомпани, и не са подложени на 
претоварване. Прекомерно високите 
скорости, пониженото налягане в 
гумите или прекомерното натовар-
ване - независимо дали по отделно 
или в съчетание, могат да доведат 
до повишаване на нагряването и до 
възможност за внезапна повреда на 
гумата. Това може да доведе до загу-
ба на контрол върху управлението на 
автомобила и до тежко нараняване 
или смърт.
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Гуми с ниско съотношение между 
височина на страницата и широчина 
на протектора
Този вид гуми, при които съотношение-
то на височината на страницата към 
широчината на протектора е под 50%, 
придават спортен вид на автомобила.
Шофиране с гуми с по-голямо съотно-
шение може да не е толкова комфорт-
но, тъй като тези гуми оптимизират 
управлението и спирачните възмож-
ности на автомобила. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Вътрешната страна на гумата с 
по-ниско съотношение е по-тънка в 
сравнение с тази на гумата с по-висо-
ко съотношение. Вследствие на това 
гумата и джантата могат лесно да 
бъдат повредени. 
• За да избегнете повреда, шофирай-

те внимателно на извънградски 
пътища и през оффроуд маршрути. 
Винаги, след шофиране от таково 
естество, проверявайте гумите и 
джантите. 

• Преминавайте плавно и не с висока 
скорост през дупки, легнали полицаи 
и други пътни неравности , в про-
тивен случай гумите и джантите 
могат да се наранят.

• Винаги проверявайте състоянието 
на гумите в оторизиран сервиз на 
марката HYUNDAI.

• Проверявайте гумите на всеки 3,000 
км, за да избегнете евентуални по-
вреди.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Често повредите на гумите не мо-

гат да се определят или забележат 
с просто око, затова извършвайте 
редовни проверки и подменяйте 
гумите и при най-малката неизправ-
ност, тъй като може да изпускат, 
без вие да сте забелязали.

• Повреди, възникнали в резултат 
на движение по неравни пътища, 
преминаване през дупки, легнали 
полицаи и други, не се покриват от 
гаранцията на производителя.

• За по-подробна информация про-
четете етикета от вътрешната 
страна 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 near the battery.
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.
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 bat-
tery cable. Always replace a blown
fuse with one of the same rating.
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 
Four kinds of fuses are used : blade type
for lower amperage rating, cartridge
type/Multi fuse/Battery fuse terminal for
higher amperage ratings.

i� Blade type

Normal

� Cartridge type
Blown

Normal Blown
� Multi fuse

Normal Blown

� Battery fuse terminal

Normal Blown

OLF074075
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Електрическата система на авто-
мобила е предпазена от повреда от 
електрическо претоварване чрез пред-
пазители.
Вашият автомобил разполага с 3 (или 
4) панелa с предпазители, единият от 
който е разположен на страничния 
опорен панел от страната на шофьо-
ра, а останалите са в двигателното 
отделение, близо до акумулаторната 
батерия.
Ако някоя от светлините на авто-
мобила, някои от аксесоарите или 
от командните органи не работи (не 
работят), проверете предпазителя 
за съответната верига. Ако предпа-
зителят е изгорял, ще забележите, че 
елементът вътре в предпазителя е 
разтопен (прекъснат).
Ако електрическата система не ра-
боти, най-напред проверете панела 
с предпазители от страната на шо-
фьора.
Винаги подменяйте изгорелия пред-
пазител с нов със същата номинална 
стойност.
Ако и подмененият предпазител изго-
ри, това показва, че има електрическа 
повреда. Избягвайте да използвате 

тази система и се консултирайте 
незабавно с оторизиран дилър на ком-
панията HYUNDAI.

i  Информация
Използвани са четири вида предпазители: 
ножовият тип се използва за по-ниски стой-
ности на ампеража, а касетният тип предпа-
зители (Multi fuse/Battery fuse) и стопяемите 
връзки (съставните предпазители) се използ-
ват за по-високи стойности на ампеража.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ
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 ВНИМАНИЕ
СМЯНА НАПРЕДПАЗИТЕЛИ
• Никога на сменяйте изгорелите 

предпазители с каквото и да било 
друго,освен с предпазител със съ-
щата номинална стойност.

• Използването на предпазители с 
по-голяма номинална стойност 
може да доведе до повреда и до 
пожар.

• Никога не поставяйте парче про-
водник, кабел или алуминиево 
фолио, вместо правилния предпа-
зител- даже като временна мярка. 
Това може да доведе до значителна 
повреда на опроводяването и съ-
ществува опасност от пожар.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Никога не използвайте за изваждането 
на предпазителите отвертка или друг 
метален предмет, тъй като може да 
причините късо съединение и да повре-
дите трайно електрическата система 
на автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При смяна на изгорял предпазител 
или реле с нов, се уверете, че новият 
предпазител или реле приляга плътно 
в скобите. Поради неплътното закреп-
ване на предпазител или реле може да 
се стигне до оплитане и последващи 
щети или евентуален пожар.
• Не изваждайте предпазители, ре-

лета или цели модули закрепени с 
болтове и гайки. Бушоните, реле-
тата и модулите могат да бъдат 
недобре затегнати, и това може 
да причини евентуален пожар. Ако 
предпазители, релета или модули-
те закрепени с болтове и гайки са 
изгорели, ви препоръчваме да се 
консултирате с оторизиран дилър 
на марката HYUNDAI.

• Не поставяйте никакви други пред-
мети, освен предпазители или реле-
та в оказаните за това места като 
отверки, други инструменти или 
кабели . Това може да причини късо 
съединение и да повреди системата.
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Inner panel fuse replacement

1. Turn the engine and all other
switches off.

2. Open the fuse panel cover.

3. Pull the suspected fuse straight
out. Use the removal tool provided
in the engine compartment fuse
panel.

4. Check the removed fuse; replace it
if it is blown.

5. Push in a new fuse of the same
rating, and make sure it fits tightly
in the clips.

If it fits loosely, we recommend that
you consult an authorized HYUNDAI
dealer.

Information 
If you do not have a spare, use a fuse
of the same rating from a circuit you
may not need for operating the vehi-
cle, such as the cigar lighter fuse.

If the headlights or other electrical
components do not work and the
fuses are OK, check the fuse block in
the engine compartment. If a fuse is
blown, it must be replaced with the
same rating.

i

OTL075026
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Смяна на предпазители от вътрешния 
панел

1. Поставете превключвателя за за-
палването и всички останали прев-
ключватели в тяхното изключено 
положение.

2. Свалете капака на панела с предпа-
зители.

3. Издърпайте подозирания предпази-
тел право навън. Използвайте за 
целта инструмента за изваждане 
на предпазители, който се намира в 
панела с предпазители в двигател-
ното отделение.

4. Проверете извадения предпазител, 
ако е изгорял, сменете го с нов.

5. Пъхнете на мястото нов предпази-
тел със същата номинална стой-
ност, и проверете дали е закрепен 
здраво в държателите.

Ако предпазителят е хлабаво закрепен, 
консултирайте се с оторизиран дилър 
на компанията HYUNDAI.

i  Информация
Ако нямате резервен предпазител, използ-
вайте предпазител със същата номинална 
стойност от верига, която може да не е не-
обходима в момента за работата на автомо-
била, например предпазителя на запалката 
за цигари.

Ако фаровете или други електрически 
компоненти не работят, а предпа-
зителите са изправни, трябва да 
проверите блока с предпазители в 
двигателното отделение. Ако има 
изгорял предпазител, той трябва да 
се смени с нов.
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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, the above
message will appear.

• Always place the fuse switch in
the ON position while driving the
vehicle.

• Place the fuse switch in the OFF
position when the vehicle is
parked more than a month to
prevent battery discharge.

• Do not move the transportation
fuse switch repeatedly. The fuse
switch may be damaged.

Engine compartment panel fuse
replacement

1. Turn the engine off and all other
switches off.

2. Turn all the switches off.
3. Remove the fuse box cover by

pressing the tap and pulling up.
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, we rec-
ommend that you consult an author-
ized HYUNDAI dealer.

NOTICE

i
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Предпазител на паметта (шунтов 
съединител)

Винаги дръжте предпазителя в пози-
ция ОN (включен).
Когато предпазителят на паметта 
е изваден от панела с предпазители, 
аудиосистемата и дигиталният ча-
совник впоследствие ще се нуждаят 
от рестартиране, а интелигентният 
ключ може да не функционира правилно.

i  Информация

Ако предпазителят е заключен (т.е. е на пози-
ция OFF) ще се изпише следното съобщение.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Винаги дръжте предпазителя в по-

зиция ОN (включен), когато шофира-
те.

• Дръжте предпазителя в позиция 
OFF, когато сте паркирали авто-
мобила за повече от месец, за да 
предотвратите спадане на акуму-
латорната батерията.

• Не местете превключвателя на 
предпазителя от една позиция в 
друга постоянно, тъй като така 
може да се повреди. 

Смяна на предпазител в панела с 
предпазители в двигателното отделение

1. Поставете превключвателя за за-
палването и всички останали прев-
ключватели в тяхното изключено 
положение.

2. Изключете всички останали прев-
ключватели.

3. Свалете капака на кутията с предпа-
зители чрез натискане на закопчал-
ката и издърпване на капака нагоре.
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After checking the fuse box in the
engine compartment, securely
install the fuse box cover. If not,
electrical failures may occur from
water leaking in.

Main fuse

If an electrical system does not oper-
ate with no blown fuse in the engine
room and inner fuse box, the main
fuse inside the battery (+) cap may
be blown.
The main fuse is heavily connected
to many other parts. In this case, we
recommend you to contact an author-
ized HYUNDAI dealer.

Multi fuse

If the multi fuse is blown, it must be
removed as follows:
1. Disconnect the negative battery

cable.
2. Remove the nuts shown in the pic-

ture above.
3. Replace the fuse with a new one

of the same rating.
4. Reinstall in the reverse order of

removal.

Information
If the multi fuse is blown, we recom-
mend that you consult an authorized
HYUNDAI dealer.

i

NOTICE
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4. Проверете извадения предпазител; 
ако е изгорял, сменете го с нов. За 
изваждането или обратното поста-
вяне на предпазител използвайте 
инструмента за изваждане на пред-
пазители, който се намира в панела 
с предпазители в двигателното 
отделение.

5. Пъхнете нов предпазител със съща-
та номинална стойност и провере-
те дали е легнал плътно в държате-
лите. Ако предпазителят е хлабаво 
разположен в държателите, консул-
тирайте се с оторизиран дилър на 
компанията HYUNDAI.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
След смяна на предпазител в кутията 
с предпазители в двигателното отде-
ление трябва да фиксирате сигурно 
капака на кутията с предпазители. Ако 
не направите това, може да се получат 
електрически повреди вследствие на 
проникване на вода в кутията с пред-
пазители.

Главен предпазител

Ако една електрическа система не 
работи и не е изгорял предпазител в 
отделението на двигателя или във въ-
трешна кутията на предпазителите, 
най-вероятно основният предпазител 
вътре в капачката на батерия ( +) е 
изгорял.
Основният предпазител е свързан с 
много други части. В този случай ви 
препоръчваме да се обърнете към ото-
ризиран дилър на марката HYUNDAI .

Съставен предпазител

Ако съставният предпазител е изго-
рял, той трябва да се извади по след-
ния начин:
1. Разединете кабела към отрицател-

ния полюсен накрайник на акумула-
торната батерия.

2. Развийте гайките, показани на фи-
гурата по-горе.

3. Сменете предпазителя с нов със съ-
щата номинална стойност.

4. Извършете обратния монтаж в ред, 
обратен на демонтирането.
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Fuse/Relay panel description
Driver’s side fuse panel

Inside the fuse/relay box covers, 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. It is accurate at the time of
printing. When you inspect the fuse
box on your vehicle, refer to the fuse
box label.

i
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Описание на панелите с 
предпазители
Панел с предпазители от страна на 
водача

От вътрешната страна на капаците 
на кутиите с предпазители/релета 
може да намерите описание с имената 
на предпазителите и релетата и тех-
ните номинални стойности. 

i  Информация
Не всички описания на панелите с предпазители в този наръчник могат да се отнасят за 
вашия автомобил. Тези описания са били точни към момента на отпечатване на наръч-
ника. Когато проверявате някоя от кутиите с предпазители във вашия автомобил, винаги 
правете справка с надписа, който се намира от вътрешната страна на капака на кутията 
с предпазители.
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Панел с превключватели от страната на водача

Тип 
превключвател

Символ Ампераж Предпазвана ел. система

А/CON 1 7.5
Управляващ модул за климатичната уредба (с автоматично действие), 
йонизатор, релета 4, 5, 13.

RR WIPER 15А
Кутия с релета ICM (реле за задната чистачка), електромотор за задната 
чистачка, многофункционален превключвател (за чистачката)

MODUL 6 10А ВСМ, управляващ модул за интелигентния контактен ключ

WASHER 15А Превключвател за неизправност (превключвател за чистачките)

MODULE 5 7.5А

Crash Pad превключвател, Индикатор за паркиране на заден ход, BCM, 
4WD ECM, AEB сензор, сензор за ъгъла на волана, радар за отчитане на 
предмети в мъртвата точка LH/RH, превключватели конзола, управляващ 
модул за интелигентната система за паркиране, модул за системата 
LKAC

A/BAG 15А
Управляващ модул SRS, светлинен индикатор за въздушната възглавница 
за предния пътник

MODULE 1 10А
BCM, A/V, MTS, AUDIO, PCB,управляващ модул за интелигентния 
контактен ключ, превключвател за външното огледало, DC-DC 
преобразовател

START 10А
Кутия с релета ICM (реле за система против кражба), превключвател на 
предавките 

MODULE 7 7.5А

HTD STRG 15А BCM

MODULE 8 7.5А
Ел. външно огледало при водач/пътник, централен превключвател, 
интелигентен ключ, външна дръжка на вратата
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Тип 
превключвател

Символ Ампераж Предпазвана ел. система

MODULE 4 7.5

Конектор, A/C контролен модул, ATM скоростен лост, A/V система и 
навигация, електрохромирано огледало, уред за промяна на ъгъла на 
фаровете за десен волон/за ляв волан, модул за управление на фаровете, 
Crash Pad превключвател, модул за вентилация на предните седалки, DC-
DC преобразовател, модул за нагряване на предните седалки, нагревател 
за задните седалки, MTS модул

A/BAG IND 7.5А Приборно табло, превключватели на центалната конзола

MODUL 3 10А ВСМ, управляващ модул за интелигентния контактен ключ

SMART KEY 15А управляващ модул на интелигентния ключ

4WD 20А 4WD ECM

T/GATE OPEN 10А Реле за автоматично отваряне на задната врата на багажника

S/HEATER RR 15А Нагреватели за задните седалки

MDPS 7.5А MPDS

SMART KEY 3 7.5А Имобилайзер, управляващ модул на интелигентния ключ

CLUSTER 7.5А Приборно табло

SMART KEY2 10А
Имобилайзер, управляващ модул на интелигентния ключ, превключвател 
на START/STOP бутона

MULTI MEDIA 15A Аудио, AVN, навигация и DC-DC преобразовател
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Панел с превключватели от страната на водача

Тип 
превключвател

Символ Ампераж Предпазвана ел.система

INTERIOR LAMP 10

Осветление в жабката, индикатор за вратите и ключа за запалването, 
осветление в багажника, превключвател за предната светлина за 
гримиране LH/RH, вътрешно осветление, конзола пред вътрешното 
огледало за задно виждане, задно осветление над седалките

DOOR LOCK 20А
Кутия с релета ICM, реле за отключване/ заключване на вратите, реле за 
блокиране на вратите

SUN ROOF 2 20А Панорамен люк

POWER OUTLET 20А Гнездо за запалка и преден контакт

BRAKE SWITCH 7.5А
Управляващ модул за интелигентния контактен ключ, превключвател за 
стоп светлините

MEMORY2 10А
Фоти и светлинни автоматични сензори, конектор, UIP сензор, A/C 
управляващ модул, приборно табло, електрохромирано огледало, BCM, ICM 
кутия с релета (реле за сгъване/разгъване на външното огледало) 

MEMORY1 10А MTS модул

P/SEAT PASS 30А Лост (превключвател) ръчно регулиране на седалката на пътника

S/HEATER FRT 20А
Контролен модул за вентилационната система на предните седалки, 
управляващ модул на нагреватели на предните седалки

SUN ROOF 1 20А Панорамен люк

MODULE 2 20А PCB блок (предпазители -F44/F45/F49/F50/F52/F53

RR FOG LAMP 10A Кутия с релета ICM (реле за задните индикатори за мъгла)

A/CON 7.5А A/C управляващ модул
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Панел с превключватели от страната на водача

Тип 
превключвател

Символ Ампераж Предпазвана ел. система

HEATED MIRROR 10A A/C управляващ модул, Водач/пътник ел.външно огледало, ECM/PCM

P/SEAT DRV 30А Лост (превключвател) за ръчна регулация на седалката на водача

SAFETY P 
WINDOW

25А

P/WINDOW RH 25А Главен превключвател за ел. стъкла, за ел. стъклата на пътниците

P/WINDOW LH 25А Главен превключвател за ел. стъкла, за ел. стъклата на пътниците
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7-70

Maintenance

Engine compartment fuse panel 

Inside the fuse/relay box covers, 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. It is accurate at the time of
printing. When you inspect the fuse
box on your vehicle, refer to the fuse
box label.

i

OTL075029

OTLE075030
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Панел с превключватели в 
двигателното отделение

От вътрешната страна на капаците 
на кутиите с предпазители/релета 
може да намерите описание с имената 
на предпазителите и релетата и тех-
ните номинални стойности. 

i  Информация
Не всички описания на панелите с предпа-
зители в този наръчник могат да се отнасят 
за вашия автомобил. Тези описания са били 
точни към момента на отпечатване на наръч-
ника. Когато проверявате някоя от кутиите с 
предпазители във вашия автомобил, винаги 
правете справка с надписа, който се намира 
от вътрешната страна на капака на кутията 
с предпазители.
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Главен панел с превключватели в двигателното отделение (бензинов двигател)

Тип 
превключвател

Символ Ампераж Предпазвана ел. система

MULTI 
FUSE

POWER 
STEERING 1

100А MPDS

POWER 
STEERING 2

80А MPDS

B+1 60А Присъединителна кутия (IPS1, IPS2, IPS3, IPS4)

B+2 60А Присъединителна кутия (IPS1, IPS2, IPS3, IPS4) 

B+3 50А
Присъединителна кутия
(IPS5, IPS6, IPS7, IPS8, IPS9, предпазители - F19/F28/F35/F42)

ABS1 40А
Управляващ модул ESP, управляващ модул ABS, многоцелеви 
съединител за проверки

ABS2 40А
Управляващ модул ESP, управляващ модул ABS, многоцелеви 
съединител за проверки

IG1 40А
За моделите без интелигентен контактен ключ - превключвател 
за запалването; за моделите с интелигентен ключ - кутия с релета 
PDM (реле IGN1) PDM (ACC) реле)

IG2 30А
За моделите без интелигентен контактен ключ - превключвател 
за запалването; за моделите с интелигентен ключ - кутия с релета 
PDM (реле IGN1)

FUSE
B+4 50А

Присъединителна кутия
 (предпазители F14/F21/F22/F31/F38/F45/F40/F46, механизъм, 
предотвратяващ изтичането на електролит)

COOLING FAN
50A
60А

 (G4NA/G4FD): E/R присъединителна кутия (реле 1, реле. 9) (G4FJ): E/R 
присъединителна кутия (реле 1)
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Главен панел с превключватели в двигателното отделение (бензинов двигател)

Тип 
превключвател

Символ Ампераж Предпазвана ел. система

FUSE

TCU 3 40A TCM

TCU 4 40A TCM

BLOWER 40A E/R Присъединителна кутия (реле 13)

POWER 
TAILGATE

40A Модул за задната врата на багажника

REAR HEATED 40A E/R Присъединителна кутия (реле 2)

COOLING FAN 40A G4FJ:E/R Присъединителна кутия (реле 9)
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Главен панел с превключватели в двигателното отделение (дизелов двигател)

Тип 
превключвател

Символ Ампераж Предпазвана ел. система

MULTI 
FUSE

POWER 
STEERING 1

100A MPDS

POWER 
STEERING 2

80A MPDS

B+1 60A Присъединителна кутия (IPS1, IPS2, IPS3, IPS4)

B+2 60A Присъединителна кутия (IPS1, IPS2, IPS3, IPS4) 

B+3 50A
Присъединителна кутия (IPS5, IPS6, IPS7, IPS8, IPS9, предпазители - 
F19/F28/F35/F42)

ABS1 40A
Управляващ модул ESP, управляващ модул ABS, многоцелеви 
съединител за проверки

ABS2 40A
Управляващ модул ESP, управляващ модул ABS, многоцелеви 
съединител за проверки

IG1 40A
За моделите без интелигентен контактен ключ - превключвател 
за запалването; за моделите с интелигентен ключ - кутия с релета 
PDM (реле IGN1) PDM (ACC) реле

IG2 30A
За моделите без интелигентен контактен ключ - превключвател 
за запалването; за моделите с интелигентен ключ - кутия с релета 
PDM (реле IGN1)

GLOW PLUG 50A Свещи

PTC HEATER 1 50A E/R Присъединителна кутия (реле 6)

PTC HEATER 2 50A E/R Присъединителна кутия (реле 5)

PTC HEATER 3 50A E/R Присъединителна кутия (реле 4)
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Главен панел с превключватели в двигателното отделение (дизелов двигател)

Тип 
превключвател

Символ Ампераж Предпазвана ел. система

FUSE

B+4 100A
Интелигентна присъединителна кутия
(предпазители - F14/F21/F22/F31/F38/F45/F40/F46
механизъм, предотвратяващ изтичането на електролит)

COOLING FAN 80A
(G4NA/G4FD): E/R присъеднителна кутия (реле 1, реле 9) (G4FJ): E/R 
присъеднителна кутия, реле 1

TCU3 60A ТСМ

 TCU4 60A ТСМ

BLOWER 50A E/R присъеднителна кутия, реле 13

POWER GATE 40A Модул за автоматично повдигащата се врата на багажника

FUEL HEATER 40A E/R присъеднителна кутия, реле 10

REAR HEATED 40A E/R присъеднителна кутия, реле 12

COOLING FAN 30A C4FJ: E/R присъеднителна кутия, реле 9
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Трябва да се консултирате с оторизи-
ран дилър на компанията HYUNDAI при 
смяна на почти всички видове крушки.
В много случаи смяната на електрически 
крушки в автомобила може да се окаже 
трудна, тъй като преди да можете да 
стигнете до крушката, трябва да де-
монтирате други части на автомобила.
Това важи с особена сила, ако ще трябва 
да демонтирате възела на фаровете, 
за да стигнете до електрическата 
крушка (електрическите крушки). Де-
монтирането/монтирането на възела 
на фаровете може да доведе до повреда 
на автомобила.

 ВНИМАНИЕ
Преди да започнете работа по елек-
трическите светлини, задействай-
те докрай спирачката за паркира-
нето, проверете дали превключва-
телят за запалването е завъртян в 
положението„LOCK” (заключен волан) 
и изключете всички светлини, за да 
се избегне самоволно задвижване на 
автомобила и изгаряне на пръстите 
ви от крушките или получаване на 
електрически удар.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Винаги внимавайте да сменяте изго-
релите крушки с такива със същата 
мощност. В противен случай може да 
се стигне до повреда на предпазителя 
или на опроводяването на светлини-
те.

i  Информация
След шофиране в проливен дъжд или след 
измиване на автомобила лещите на фаровете 
и на задните габарити могат да изглеждат 
замъглени отвътре. Това състояние се при-
чинява от температурната разлика между въ-
трешната и външната страна на съответните 
светлини. Това е подобно на кондензацията 
на стъклата във вашия дом отвътре в дъж-
довно време и не е признак за повреда във 
вашия автомобил. Ако обаче водата започне 
да прониква към електрическите връзки на 
крушките, изискайте проверка на автомо-
била от оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI.

i  Информация
Обратна посока на движение (за 
Европа)
Разпределението на късите светлини е аси-
метрично. Ако отидете в чужбина - в страна 
с обратна посока на движението – тази аси-
метрична част ще заслепява насрещното 
движение. За да предотвратите заслепява-
нето регламента ECE предлага няколко 
технически решения (напр. система за авто-
матична смяна на светлините, adhesive sheet, 
нискo регулиране на лъча на фаровете). Тези 
фаровете са проектирани да не заслепяват 
насрещните шофьори. Така че вие не се нуж-
даете от предложените промените в страна с 
обратна посока на движението.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КРУШКИ
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Maintenance

Headlamp, static bending lamp,
position lamp, turn signal lamp
and fog lamp light bulb replace-
ment
Type A

(1) Headlamp (Low)
(2) Headlamp (High)
(3) Turn signal lamp
(4) Position lamp
(5) Daytime running lamp
(6) Fog lamp
(7) Static bending lamp 

(if equipped)

Headlamp and Static bending 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.

OTL075064

OLMB073042L

• 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 handling it.

WARNING  

� Halogen bulb
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Смяна на електрически крушки във 
фаровете, Static bending lamp, в 
предните габаритни светлини, в 
мигачите, в предните фарове за 
мъгла
ТИП А

(1) Фар (къси светлини)
(2) Фар (дълги светлини)
(3) Преден мигач
(4) Габаритни светлини
(5) Дневни светлини
(6) Фарове за мъгла
(7) Статични светлини за осветяване 

на пресечки и кръстовища (ако са 
оборудвани)

Фарове и Static bending lamp

 ВНИМАНИЕ
• Бъдете внимателни при смяната 

на халогенни крушки. Халогенните 
крушки съдържат газ под налягане, 
който при счупване на крушката 
може да причини разпръскване на 
парченца стъкло.

• При смяната на крушки носете 
предпазни очила. Преди да докос-
вате крушките, оставете ги 
достатъчно време да се охладят.

• Винаги работете внимателно с 
халогенните крушки, избягвайте 
да ги надрасквате. Ако крушките са 
включени, избягвайте течности да 
влизат в контакт с тях. Никога не 
докосвайте стъклото с голи ръце.

• Остатъчните следи от омазнява-
не могат да доведат до местно 
прегряване на крушката и до пръс-
ването й при запалване.

• Крушката трябва да се включва 
само след като е монтирана във 
фара. Ако някоя крушка се повреди 
или счупи, сменете я незабавно и 
внимателно изхвърлете отпадъци-
те.
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7

M
aintenance

1. Open the hood.
2. Disconnect the negative battery

cable.
3. Remove the bulb cover by turning

it counterclockwise.
4. Disconnect the bulb socket-con-

nector.

5. Unsnap the bulb retaining wire by
pressing the end and pushing it
upward.

6. Remove the bulb from the head-
lamp assembly.

7. Install a new bulb and snap the
bulb retaining wire into position by
aligning the wire with the groove
on the bulb.

8. Connect the bulb socket-connec-
tor.

9. Install the bulb cover by turning it
clockwise.

Information 
The headlamp aiming should be adjust-
ed after an accident or after the head-
lamp 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

OTLE075013

OTLE075015

� Static bending lamp

� High/Low beam

Low
High

OTLE075019
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1. Отворете капака на двигателното 
отделение.

2. Откачете отрицателния кабел на 
акумулаторната батерия.

3. Свалете капака на крушката на фара 
със завъртането му по посока, обра-
тна на часовниковата стрелка.

4. Разединете присъединителния цо-
къл на крушката на фара.

5. Откачете придържащата пружи-
нираща скоба на електрическата 
крушка на фара чрез натискането 
на края на скобата и изблъскването 
й нагоре.

6. Извадете крушката от възела на 
фара.

7. Монтирайте нова крушка във фара 
и фиксирайте пружиниращата скоба 
към крушката в съответното поло-
жение, чрез центриране на скобата 
с каналчето на крушката.

8. Свържете обратно присъединител-
ния цокъл на крушката на фара.

9. Монтирайте капачката на електри-
ческата крушка на фара чрез завър-
тане по посока на часовниковата 
стрелка.

i  Информация
След обратното монтиране на възела на фара 
или инцидент обикновено се налaга регу-
лиране на височината на лъча на фаровете, 
при което ви съветваме да се консултирате с 
оторизиран дилър на компанията HYUNDAI.

Мигачи
1. Отворете капака на двигателното 

отделение.
2. Откачете отрицателния кабел на 

акумулаторната батерия.
3. Извадете цокъла от възела чрез 

завъртането на цокъла по посока, 
обратна на часовниковата стрел-
ка, докато езичетата на цокъла се 
центрират с прорезите на възела.

4. Извадете крушката от цокъла чрез 
натискането й с последващо завър-
тане обратно на часовниковата 
стрелка, докато пъпките на круш-
ката се центрират в процепите на 
цокъла. Издърпайте крушката извън 
цокъла.
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Поддръжка на автомобила

7-78

Maintenance

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/Daytime running
lamp/Fog lamp
If the LED lamp does not operate, we
recommend you to have the vehicle
checked by an authorized HYUNDAI
dealer.

Type B

(1) Headlamp (Low)
(2) Headlamp (High)
(3) Turn signal lamp
(4) Position lamp
(5) Daytime running lamp
(6) Fog lamp
(7) Static bending lamp

Headlamp (High beam)OTL075032

OLMB073042L

• 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 handling it.

WARNING  

� Halogen bulb
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7-78

Maintenance

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/Daytime running
lamp/Fog lamp
If the LED lamp does not operate, we
recommend you to have the vehicle
checked by an authorized HYUNDAI
dealer.

Type B

(1) Headlamp (Low)
(2) Headlamp (High)
(3) Turn signal lamp
(4) Position lamp
(5) Daytime running lamp
(6) Fog lamp
(7) Static bending lamp

Headlamp (High beam)OTL075032

OLMB073042L

• 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 handling it.

WARNING  

� Halogen bulb
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5. Пъхнете нова крушка чрез поставя-
нето й в цокъла и завъртането й, 
докато се фиксира на място.

6. Монтирайте цокъла във възела чрез 
центриране на езичетата на цокъла 
с прорезите във възела. 

7. Натиснете цокъла във възела и за-
въртете цокъла по посока на часов-
никовата стрелка. 

Габаритни светлини/ Дневни светлини/ 
Светлини за мъгла
Ако LED светлините не функционират, 
ви съветваме да прегледате превозно-
то средство в оторизиран дилър на 
марката HYUNDAI.

Тип В

(1) Фарове (къси светлини)
(2) Фарове (дълги светлини)
(3) Мигачи
(4) Габаритни светлини
(5) Дневни светлини
(6) Светлини за мъгла
(7) Статични светлини за осветяване 

на пресечки и кръстовища

Фарове (дълги светлини)

 ВНИМАНИЕ
• Бъдете внимателни при смяната 

на халогенни крушки. Халогенните 
крушки съдържат газ под налягане, 
който при счупване на крушката 
може да причини разпръскване на 
парченца стъкло.

• При смяната на крушки носете 
предпазни очила. Преди да докос-
вате крушките, оставете ги 
достатъчно време да се охладят.
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• 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.

1. Open the hood.
2. Disconnect the negative battery

cable.
3. Remove the bulb cover by turning

it counterclockwise.
4. Disconnect the bulb socket-con-

nector.
5. Unsnap the bulb retaining wire by

pressing the end and pushing it
upward.

6. Remove the bulb from the head-
lamp assembly.

7. Install a new bulb and snap the
bulb retaining wire into position by
aligning the wire with the groove
on the bulb.

8. Connect the bulb socket-connec-
tor.

9. Install the bulb cover by turning it
clockwise.

OTLE075014

� High beam
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• Винаги работете внимателно с 
халогенните крушки, избягвайте 
да ги надрасквате. Ако крушките са 
включени, избягвайте течности да 
влизат в контакт с тях.

• Никога не докосвайте стъклото с 
голи ръце. Остатъчните следи от 
омазняване могат да доведат до 
местно прегряване на крушката и 
до пръсването й при запалване.

• Крушката трябва да се включва 
само след като е монтирана във 
фара. Ако някоя крушка се повреди 
или счупи,сменете я незабавно.

1. Отворете капака на двигателното 
отделение.

2. Откачете отрицателния кабел на 
акумулаторната батерия

3. Свалете капака на крушката на фара 
със завъртането му по посока, обра-
тна на часовниковата стрелка.

4. Разединете присъединителния цо-
къл на крушката на фара.

5. Откачете придържащата пружи-
нираща скоба на електрическата 
крушка на фара чрез натискането 
на края на скобата и изблъскването 
й нагоре.

6. Извадете крушката от възела на 
фара.

7. Монтирайте нова крушка във фара 
и фиксирайте пружиниращата скоба 
към крушката в съответното поло-
жение, чрез центриране на скобата 
с каналчето на крушката.

8. Свържете обратно присъединител-
ния цокъл на крушката на фара.

9. Монтирайте капачката на електри-
ческата крушка на фара чрез завър-
тане по посока на часовниковата 
стрелка
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Поддръжка на автомобила

7-80

Maintenance

Headlamp (Low, LED type)
If the LED lamp does not operate, we
recommend you to have the vehicle
checked by an authorized HYUNDAI
dealer.

Information 
The headlamp aiming should be adjust-
ed after an accident or after the head-
lamp 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 counter-
clockwise until the tabs on the bulb
align with the slots in the socket.
Pull the bulb out of the socket.

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/ Daytime running lamp/
Fog lamp/Static bending lamp
If the LED lamp does not operate, we
recommend you to have the vehicle
checked by an authorized HYUNDAI
dealer.

i

OTLE075019
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Фарове (къси LED светлини)
Ако LED светлините не функционират, 
ви съветваме да прегледате превозно-
то средство в оторизиран дилър на 
марката HYUNDAI.

i  Информация
След инцидент или след извършена поправка 
или смяна височината на лъча на фаровете 
трябва отново да се регулира в оторизиран 
дилър на марката HYUNDAI .

Мигачи
1. Отворете капака на двигателното 

отделение.
2. Разединете отрицателния кабел на 

акумулаторната батерия.
3. Извадете цокъла от възела чрез 

завъртането на цокъла по посока, 
обратна на часовниковата стрел-
ка, докато езичетата на цокъла се 
центрират с прорезите на възела.

4. Извадете крушката от цокъла чрез 
натискането й с последващо завър-
тане обратно на часовниковата 
стрелка, докато пъпките на крушката 
се центрират в процепите на цокъла. 
Издърпайте крушката извън цокъла.

5. Пъхнете нова крушка чрез поставя-
нето й в цокъла и завъртането й, 
докато се фиксира на място.

6. Монтирайте цокъла във възела чрез 
центриране на езичетата на цокъла 
с прорезите във възела. 

7. Натиснете цокъла във възела и за-
въртете цокъла по посока на часов-
никовата стрелка. 

Габаритни светлини/ Дневни светлини/ 
Светлини за мъгла. Статични светлини за 
осветяване на пресечки и кръстовища 
Ако LED светлините не функционират, 
ви съветваме да прегледате превозно-
то средство в оторизиран дилър на 
марката HYUNDAI.
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Side repeater lamp replace-
ment 
Type A

If the light bulb does not operate, we
recommend you to have the vehicle
checked by an authorized HYUNDAI
dealer.

Type B

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.

OTL075065

OTL075066
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7-81

7

M
aintenance

Side repeater lamp replace-
ment 
Type A

If the light bulb does not operate, we
recommend you to have the vehicle
checked by an authorized HYUNDAI
dealer.

Type B

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.

OTL075065

OTL075066
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Смяна на електрически крушки 
в страничните мигачи (ако са 
оборудвани такива)
Тип А

Ако електрическата крушка не мига, 
изискайте проверка на автомобила 
от оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI.

Тип В

1. Извадете възела на крушката от 
автомобила чрез открехване на ле-
щата и издърпване на възела навън.

2. Разкачете електрическия кабел на 
крушката. 

3. Отделете лещата от гнездото, 
завъртайки гнездото обратно на 
часовниковата стрелка. 

4. Извадете крушката чрез издърпва-
не. 

5. Поставете нова крушка. 
6. Върнете лещата обратно в гнездо-

то. 

7. Свържете електричекия кабел на 
крушката. 

8. Поставете възела на крушката об-
ратно в автомобила.
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Maintenance

Headlamp and front fog lamp
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.

Front fog lamp aiming

The front fog lamp can be aimed as
the same manner of the headlamps
aiming.
With the front fog lamps and battery
in normal condition, aim the front fog
lamps.
To aim the front fog lamp up or down,
turn the driver clockwise or counter-
clockwise.

OTLE075020

OTLE075021
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7-82

Maintenance

Headlamp and front fog lamp
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.

Front fog lamp aiming

The front fog lamp can be aimed as
the same manner of the headlamps
aiming.
With the front fog lamps and battery
in normal condition, aim the front fog
lamps.
To aim the front fog lamp up or down,
turn the driver clockwise or counter-
clockwise.

OTLE075020

OTLE075021
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Регулиране на лъча на предните 
фарове и фаровете за мъгла (за 
Европа)

Регулиране на лъча на предните 
фарове
1. Напомпайте гумите до указаното 

налягане и премахнете всякакви 
натоварвания от превозното сред-
ство с изключение на водача, резерв-
ната гума и инструменти.

2. Превозното средство трябва да 
бъде поставено на равен терен.

3. Начертайте на екрана вертикални 
линии (вертикалните линии пре-
минаващи през центъра на съот-
ветния фар) и хоризонтална линия 
(хоризинтални линии, преминаващи 
през център на фаровете) 

4. При фарове и акумулаторна батерия 
в нормално състояние, регулирайте 
фаровете така, че най-ярката част 
да попада на хоризонталните и вер-
тикални линии.

5. За да се регулирате късите свет-
лини наляво или надясно, обърнете 
водача по посока на часовниковата 
стрелка или обратно на часовнико-
вата стрелка. За да се регулирате 
късите светлини нагоре или надолу, 
завъртете водача по часовникова-
та или обратно на часовниковата 
стрелка.

За да се регулирате дългите светлини 
нагоре или надолу, обърнете водача по 
посока на часовниковата стрелка или 
обратно на часовниковата стрелка.

Предни фарове за мъгла 

Предните фарове за мъгла се регули-
рат по същия начин като фаровете.
С предните фарове за мъгла и батерия-
та в нормално състояние регилирайте 
фаровете.
За да се регулирате предните фарове-
те за мъгла нагоре или надолу, обърне-
те водача по посока на часовниковата 
стрелка или обратно на часовниковата 
стрелка.
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Unit: mm (in)

Aiming point

H1 : Height between the head lamp bulb center and ground (Low beam)
H2 : Height between the head lamp bulb center and ground (High beam)
H3 : Height between the fog lamp bulb center and ground
W1 : Distance between the two head lamp bulbs centers (Low beam)
W2 : Distance between the two head lamp bulbs centers (High beam)
W3 : Distance between the two fog lamp bulbs centers

OTLE075022

Vehicle 
condition

Lamp type H1 H2
H3

W1 W2
W3

FOG FOG+DRL FOG FOG+DRL

Without driver
Halogen/HID 886 (34.89) 862

(33.94)
578

(22.76)
565 (22.24)

1502 (59.13)
1208 (47.56) 1474 (58.03) 1452 (57.17)

LED 884 (34.80) 1494 (58.82)

With driver
Halogen/HID 879 (34.60) 855

(33.66)
571

(22.48)
558 (21.97)

1502 (59.13)
1208 (47.56) 1474 (58.03) 1452 (57.17)

LED 877 (34.53) 1494 (58.82)
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Регулиране на лъча на фаровете

Точка на регулиране на лъча на фаровете
H1: Разстояние между центъра на крушката на фара и земята
 (къси светлини)
H2: Разстояние между центъра на крушката на фара и земята (дълги светлини)
H3: Разстояние между центъра на крушката на фара за мъгла и земята
W1: Разстояние между центровете на крушките на двата фара (къси светлини)
W2: Разстояние между центровете на крушките на двата фара (дълги светлини)
W3: Разстояние между центровете на крушките на двата фара за мъгла

Състояние на 
автомобила

Тип светлина H1 H2
H3

W1 W2
W3

FOG FOG+DRL FOG FOG+DRL

Без водач
Halogen/HID 886 (34.89) 862

(33.94)
578

(22.76)
565 (22.24)

1502 (59.13)
1208 (47.56) 1474 (58.03) 1452 (57.17)

LED 884 (34.80) 1494 (58.82)

С водач
Halogen/HID 879 (34.60) 855

(33.66)
571

(22.48)
558 (21.97)

1502 (59.13)
1208 (47.56) 1474 (58.03) 1452 (57.17)

LED 877 (34.53) 1494 (58.82)
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Поддръжка на автомобила

Къси светлини (автомобили с ляв волан) 

1. Включете късите светлини, без водач на борда.
2. Линията на пресичане на светлината трябва да е както е показано на схемата.
3. Когато регулирате късите светлини, настройването на вертикалната линия трябва да се направи след като сте 

настроили хоризонталната линия.
4. Ако автомобилът е оборудван с нивелиращо устройство за фаровете, настройте същото устройство чрез буто-

на-превключвач на позиция 0.

7-84

Maintenance

Headlamp low beam (LHD side) 

1. Turn the low beam on without driver aboard.
2. The cut-off line should be projected in the cut-off line shown in the picture.
3. When aiming the low beam, vertical aiming should be adjusted after adjusting the horizontal aiming.
4. If headlamp leveling device is equipped, adjust the head lamp leveling device switch with 0 positions.

OTLE075100

� Based on 10m screen

TLe Eng 7.qxp  2015-05-26  ¿ ¨˜ 12:47  Page 84



7-85

3

7

П
оддръж

ка на автом
обила

Къси светлини (автомобили с десен волан) 

1. Включете късите светлини, без водач на борда.
2. Линията на пресичане на светлината трябва да е както е показано на схемата.
3. Когато регулирате късите светлини, настройването на вертикалната линия трябва да се направи след като сте 

настроили хоризонталната линия.
4. Ако автомобилът е оборудван с нивелиращо устройство за фаровете, настройте същото устройство чрез буто-

на-превключвач на позиция 0.

7-85

7

M
aintenance

Headlamp low beam (RHD side) 

1. Turn the low beam on without driver aboard.
2. The cut-off line should be projected in the cut-off line shown in the picture.
3. When aiming the low beam, vertical aiming should be adjusted after adjusting the horizontal aiming.
4. If headlamp leveling device is equipped, adjust the head lamp leveling device switch with 0 positions.

OTLE075101

� Based on 10m screen

TLe Eng 7.qxp  2015-05-26  ¿ ¨˜ 12:47  Page 85



7-86

Поддръжка на автомобила

Предни светлини за мъгла

1. Включете предните светлини за мъгла, без водач на борда.
2. Линията на пресичане трябва да попада в допустимия диапазон (защрихованата област).

7-86

Maintenance

Front fog lamp  

1. Turn the front fog lamp on without the driver aboard.
2. The cut-off line should be projected in the allowable range (shaded region).

OTLE075102

� Based on 10m screen
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M
aintenance

Rear combination light bulb
replacement

(1) Stop lamp
(2) Tail lamp
(3) Rear turn signal lamp
(4) Back-up lamp

Outside lamp
Stop/tail Lamp and Turn signal
lamp

1. Turn off the engine.
2. Open the tailgate.

3. Loosen the lamp assembly retain-
ing screws with a cross-tip screw-
driver.

4. Remove the rear combination
lamp assembly from the body of
the vehicle.

OTL075034

OTL075034

� Type A

� Type B OTL075035

OTL075036
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7-87

7

M
aintenance

Rear combination light bulb
replacement

(1) Stop lamp
(2) Tail lamp
(3) Rear turn signal lamp
(4) Back-up lamp

Outside lamp
Stop/tail Lamp and Turn signal
lamp

1. Turn off the engine.
2. Open the tailgate.

3. Loosen the lamp assembly retain-
ing screws with a cross-tip screw-
driver.

4. Remove the rear combination
lamp assembly from the body of
the vehicle.

OTL075034

OTL075034

� Type A

� Type B OTL075035

OTL075036
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Смяна на крушки в комбинираните 
задни светлини

(1) Стопсветлини 
(2) Задни габаритни светлини
(3) Мигачи
(4) Светлина за заден ход

Външни светлини
Стоп светлини/задни габаритни светлини 
и мигачи

1. Изключете двигателя.
2. Отворете вдигащата се задна вра-

та.

3. Развийте фиксиращите винтове за 
възела на крушката с помощта на 
кръстата отвертка.

4. Извадете възела на комбинираните 
задни светлини от корпуса на авто-
мобила. 



7-88

Поддръжка на автомобила

7-88

Maintenance

5.Remove the socket from the
assembly by turning the socket
counterclockwise until the tabs on
the socket align with the slots on the
assembly.

6.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.

7.Insert a new bulb by inserting it into
the socket and rotating it until it
locks into place.

8.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.

9.Reinstall the lamp assembly to the
body of the vehicle.

Stop/tail lamp (LED type)
If the LED lamp does not operate, we
recommend you to have the vehicle
checked by an authorized HYUNDAI
dealer.

OTL075037
Turn Signal lamp

Stop/tail lamp
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5. Извадете цокъла от възела чрез 
завъртането на цокъла по посока, 
обратна на часовниковата стрел-
ка, докато езичетата на цокъла се 
центрират с процепите на възела.

6. Извадете крушката от цокъла чрез 
натискането й и завъртане по 
посока, обратна на часовниковата 
стрелка, докато пъпките на круш-
ката се центрират с прорезите в 
цокъла. Издърпайте крушката извън 
цокъла.

7. Пъхнете нова крушка чрез поста-
вянето й в цокъла, и я завъртете, 
докато се фиксира на място.

8. Монтирайте цокъла във възела 
посредством центриране на ези-
четата на цокъла с процепите във 
възела. Пъхнете цокъла във възела 
и завъртете цокъла по посока на 
часовниковата стрелка.

9. Монтирайте обратно възела на 
светлините към корпуса на авто-
мобила.

Стоп светлини/задни габаритни светлини 
(LED)
Ако LED светлините не функционират, 
ви съветваме да прегледате превозно-
то средство в оторизиран дилър на 
марката HYUNDAI.
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aintenance

Inside lamp
Tail lamp/Back-up lamp

1. Turn off the engine.
2. Open the tailgate.
3. Remove the service cover using a

flat-blade screwdriver.

4.Remove the socket from the
assembly by turning the socket
counterclockwise until the tabs on
the socket align with the slots on
the assembly.

5.Pull the bulb out of the socket.
6.Insert a new bulb into the socket.
7.Install the socket into the assembly

by aligning the tabs on the socket
with the slots on the assembly and
turning the socket clockwise.

8.Reinstall the lamp assembly to the
body of the vehicle

Stop and tail lamp (LED type)
If the LED lamp does not operate, we
recommend you to have the vehicle
checked by an authorized HYUNDAI
dealer.

OTLE075016

OTL075039
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7-89

7

M
aintenance

Inside lamp
Tail lamp/Back-up lamp

1. Turn off the engine.
2. Open the tailgate.
3. Remove the service cover using a

flat-blade screwdriver.

4.Remove the socket from the
assembly by turning the socket
counterclockwise until the tabs on
the socket align with the slots on
the assembly.

5.Pull the bulb out of the socket.
6.Insert a new bulb into the socket.
7.Install the socket into the assembly

by aligning the tabs on the socket
with the slots on the assembly and
turning the socket clockwise.

8.Reinstall the lamp assembly to the
body of the vehicle

Stop and tail lamp (LED type)
If the LED lamp does not operate, we
recommend you to have the vehicle
checked by an authorized HYUNDAI
dealer.

OTLE075016

OTL075039
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Вътрешни светлини
Задни габаритни светлини/Светлини за 
заден ход

1. Изключете двигателя.
2. Отворете вдигащата се задна вра-

та.
3. Свалете сервизното капаче с помо-

щта на отвертка с плосък накрай-
ник.

4. Извадете цокъла от възела чрез 
завъртането на цокъла обратно 
на часовниковата стрелка, докато 
езичетата на цокъла се центрират 
с процепите на възела.

5. Издърпайте крушката от цокъла.
6. Пъхнете нова крушка в цокъла.
7. Монтирайте цокъла във възела чрез 

центриране на езичетата на цокъла 
с процепите във възела. Натисне-
те цокъла във възела и завъртете 
цокъла по посока на часовниковата 
стрелка.

8. Монтирайте обратно възела към 
корпуса на автомобила.

Стоп и задни габаритни светлини (LED)
Ако LED светлините не функционират, 
ви съветваме да прегледате превозно-
то средство в оторизиран дилър на 
марката HYUNDAI.
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Поддръжка на автомобила

7-90

Maintenance

Rear fog lamp (if equipped)
1.Remove the socket from the

assembly by turning the socket
counterclockwise until the tabs on
the socket align with the slots on
the assembly.

2.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.

3.Insert a new bulb in the socket.
4.Reinstall the light assembly to the

body of the vehicle.

High mounted stop lamp
replacement

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.Loosen the lens retaining screws
with a screwdriver.

2.Remove the lens.
3.Remove the bulb by pulling it straight

out.
4.Install a new bulb.
5.Reinstall the lens securely with the

lens retaining screws.

OTL075040 OTL075041
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7-90

Maintenance

Rear fog lamp (if equipped)
1.Remove the socket from the

assembly by turning the socket
counterclockwise until the tabs on
the socket align with the slots on
the assembly.

2.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.

3.Insert a new bulb in the socket.
4.Reinstall the light assembly to the

body of the vehicle.

High mounted stop lamp
replacement

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.Loosen the lens retaining screws
with a screwdriver.

2.Remove the lens.
3.Remove the bulb by pulling it straight

out.
4.Install a new bulb.
5.Reinstall the lens securely with the

lens retaining screws.

OTL075040 OTL075041
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Задни индикатори за мъгла (ако са 
оборудвани такива)

1. Извадете цокъла от възела чрез 
завъртането на цокъла обратно 
на часовниковата стрелка, докато 
езичетата на цокъла се центрират 
с процепа на възела.

2. Извадете крушката от цокъла чрез 
натискането на крушката навъ-
тре и завъртането й обратно на 
часовниковата стрелка, докато 
пъпките на крушката се центрират 
с процепите в цокъла. Издърпайте 
крушката от цокъла.

3. Пъхнете нова крушка в цокъла.
4. Монтирайте обратно възела на зад-

ния индикатор за мъгла към корпуса 
на автомобила.

Смяна на крушки във високо 
монтираните стопсветлини (ако са 
оборудвани такива)

Ако този тип светлини не работят, 
изискайте проверка на автомобила 
от оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI.

Смяна на крушки за осветяването на 
регистрационния номер

1. Свалете лещата чрез натискане на 
езичетата.

2. Извадете цокъла от лещата.
3. Извадете крушката чрез издърпва-

нето и право навън.
4. Монтирайте нова крушка в цокъла и 

монтирайте след това цокъла към 
лещата.

5. Монтирайте обратно сигурно ле-
щата.
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aintenance

Interior light bulb replacement
Map lamp and Room lamp

If the LED lamp does not operate, we
recommend you to have the vehicle
checked by an authorized HYUNDAI
dealer.

OTLE075017

OTL075044

� Map lamp - with sunroof

� Room lamp - with sunroof

� Map lamp - without sunroof

OTLE075018

OLFH074029

� Vanity mirror lamp

� Tailgate room lamp
OTL075043

OTL075045

� Room lamp - without sunroof

Map lamp, Room lamp, Vanity mirror lamp, Tailgate room lamp and
glove box lmap
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Interior light bulb replacement
Map lamp and Room lamp

If the LED lamp does not operate, we
recommend you to have the vehicle
checked by an authorized HYUNDAI
dealer.

OTLE075017

OTL075044

� Map lamp - with sunroof

� Room lamp - with sunroof

� Map lamp - without sunroof

OTLE075018

OLFH074029

� Vanity mirror lamp

� Tailgate room lamp
OTL075043

OTL075045

� Room lamp - without sunroof

Map lamp, Room lamp, Vanity mirror lamp, Tailgate room lamp and
glove box lmap
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7-91
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M
aintenance

Interior light bulb replacement
Map lamp and Room lamp

If the LED lamp does not operate, we
recommend you to have the vehicle
checked by an authorized HYUNDAI
dealer.

OTLE075017

OTL075044

� Map lamp - with sunroof

� Room lamp - with sunroof

� Map lamp - without sunroof

OTLE075018

OLFH074029

� Vanity mirror lamp

� Tailgate room lamp
OTL075043

OTL075045

� Room lamp - without sunroof

Map lamp, Room lamp, Vanity mirror lamp, Tailgate room lamp and
glove box lmap
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Смяна на вътрешните светлини
Светлини за разчитане на карти и 
общо осветление на купето

Ако LED светлините не функционират, ви съветваме да прегледате превозното средство в оторизиран дилър на мар-
ката HYUNDAI.

Осветление за разчитане на карти, общо осветление на купето, осветление 
на огледалото, осветление на багажното отделение и осветление на 
жабката 

7-91

7

M
aintenance

Interior light bulb replacement
Map lamp and Room lamp

If the LED lamp does not operate, we
recommend you to have the vehicle
checked by an authorized HYUNDAI
dealer.

OTLE075017

OTL075044

� Map lamp - with sunroof

� Room lamp - with sunroof

� Map lamp - without sunroof

OTLE075018

OLFH074029

� Vanity mirror lamp

� Tailgate room lamp
OTL075043

OTL075045

� Room lamp - without sunroof

Map lamp, Room lamp, Vanity mirror lamp, Tailgate room lamp and
glove box lmap
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Interior light bulb replacement
Map lamp and Room lamp

If the LED lamp does not operate, we
recommend you to have the vehicle
checked by an authorized HYUNDAI
dealer.

OTLE075017

OTL075044

� Map lamp - with sunroof

� Room lamp - with sunroof

� Map lamp - without sunroof

OTLE075018

OLFH074029

� Vanity mirror lamp

� Tailgate room lamp
OTL075043

OTL075045

� Room lamp - without sunroof

Map lamp, Room lamp, Vanity mirror lamp, Tailgate room lamp and
glove box lmap
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7-91
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aintenance

Interior light bulb replacement
Map lamp and Room lamp

If the LED lamp does not operate, we
recommend you to have the vehicle
checked by an authorized HYUNDAI
dealer.

OTLE075017

OTL075044

� Map lamp - with sunroof

� Room lamp - with sunroof

� Map lamp - without sunroof

OTLE075018

OLFH074029

� Vanity mirror lamp

� Tailgate room lamp
OTL075043

OTL075045

� Room lamp - without sunroof

Map lamp, Room lamp, Vanity mirror lamp, Tailgate room lamp and
glove box lmap
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Осветление за разчитане на карти – с люк

Общо осветление на купето – без люк 

Осветление за разчитане на карти – без люк

Общо осветление на купето – с люк

Oсветление на огледалото 

Осветление на багажното отделение
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Поддръжка на автомобила

7-92

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.

Be careful not to damage the cover,
tab, and plastic housing.

NOTICE

OTL075046

� Glove box lamp
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1. С помощта на отвертка с плосък 
накрайник внимателно открехнете 
лещата от корпуса на вътрешното 
осветление.

2. Извадете крушката чрез издърпва-
нето й право навън.

3. Монтирайте нова крушка в цокъла.
4. Центрирайте езичетата на лещата 

с отстъпите в корпуса за вътреш-
ното осветление и щракнете леща-
та на място.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Работете внимателно, за да не за-
мърсите или повредите лещата, ези-
четата на лещата и пластмасовите 
корпуси.

Смяна на електрически крушки
на вътрешното осветление



7-93

3

7

П
оддръж

ка на автом
обила

Грижи за автомобила отвън
Общи правила при полагане на грижи 
за външния вид за автомобила
Когато използвате каквито и да било 
химически почистващи препарати или 
препарати за полиране (полирпасти), 
много е важно да спазвате указанията, 
дадени на етикета на съответния 
препарат. Прочетете всички преду-
преждения и знаци за внимание, които 
са посочени на тези етикети.

 ВНИМАНИЕ 
МОКРИ СПИРАЧКИ
След измиване на автомобила винаги 
проверявайте спирачките, докато се 
движите с малка скорост, за да про-
верите дали са повлияни от водата.
Ако действието на спирачките е вло-
шено, подсушете ги чрез леко нати-
скане на педала на спирачките, като 
поддържате в същото време бавна 
скорост за движение напред.

Поддръжка на лаковото покритие на 
автомобила
Измиване
За да се предпази лаковото покритие 
на автомобила от корозия и влошаване 
на качеството, измивайте автомоби-
ла грижливо и често - най-малко веднъж 
месечно, с хладка или студена вода. Ако 
използвате автомобила си за шофира-
не без път, трябва да го измивате след 
всяко такова пътуване. Обръщайте 
особено внимание за премахване на 
евентуално натрупването на сол, не-
чистотии, кал и други чужди материи.
Проверявайте дали дренажните отво-
ри в долните ръбове на вратите и шар-
нирните панели са свободни и чисти.
Ако не се отстраняват незабавно, 
полепналите по лаковото покритие 
насекоми, асфалтови пръски, мъзга от 
дърветата, птичи изпражнения, про-
мишлени замърсявания и други подобни 
отлагания, същите могат да нанесат 
повреди на това покритие. В някои 
случаи дори грижливото измиване само 
с вода може да не отстрани изцяло 
такива отлагания. В такива случаи 
може да използвате неутрален сапун, 
безопасен за използване върху лакови 

покрития. След измиването изплаквай-
те автомобила много грижливо с хлад-
ка или студена вода. Не позволявайте 
върху лаковото покритие да засъхват 
следи от сапуна.

 ВНИМАНИЕ
• Никога не използвайте сапунени 

разтвори със силна реакция, хи-
мически почистващи препарати 
и гореща вода, и не измивайте 
автомобила, когато е изложен 
на директна слънчева светлина 
или когато корпусът на автомо-
била е нагорещен. Внимавайте 
особено много, когато измивате 
страничните прозорци на вашия 
автомобил.

• Особено внимавайте, когато из-
ползвате вода под високо наляга-
не. Водата може да проникне през 
стъклата на прозорците и да на-
мокри интериора на автомобила.

• За да избегнете повреда на пласт-
масовите детайли, никога не ги по-
чиствайте с химически разтвори-
тели или почистващи препарати.

ГРИЖИ ЗА ВЪНШНИЯ ВИД НА АВТОМОБИЛА
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Поддръжка на автомобила

7-94

Maintenance

High-pressure washing
• When using high-pressure washers,

make sure to maintain sufficient dis-
tance from the vehicle.
Insufficient clearance or excessive
pressure can lead to component
damage or water penetration.

• Do not spray the camera, sensors or
its surrounding area directly with a
high pressure washer. Shock
applied from high pressure water
may cause the device to not operate
normally.

• Do not bring the nozzle tip close to
boots (rubber or plastic covers) or
connectors as they may be dam-
aged if they come into contact with
high pressure water.

• Water washing in the engine com-
partment including high pressure
water washing may cause the fail-
ure of electrical circuits located in
the engine compartment.

• Never allow water or other liquids
to come in contact with electri-
cal/electronic components inside
the vehicle as this may damage
them.

Waxing
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 materials with a spot remover
will usually strip the wax from the fin-
ish. Be sure to re-wax these areas
even if the rest of the vehicle does
not yet need waxing.

• Wiping dust or dirt off the body
with a dry cloth will scratch the
finish.

• Do not use steel wool, abrasive
cleaners, or strong detergents
containing highly alkaline or
caustic agents on chrome-plated
or anodized aluminum parts.This
may result in damage to the pro-
tective coating and cause discol-
oration or paint deterioration.

NOTICE

NOTICE
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Измиване под високо налягане
• При използване на измиване под 

високо налягане, уверете се, че 
спазвате достатъчно дистанция 
от превозното средство.

Недоброто измиване или прекомерно 
силното налягане може да доведат 
до повреда на даден елемент или 
проникване на вода .

• Не пръскайте камерата, сензорите 
или други части в близост до тях 
директно под високо налягане, тъй 
като това може да повреди устрой-
ствата. 

• Не приближавайте върха на дюзата 
на маркуча до маншони (гумени или 
пластмасови капаци) или конектори 
, тъй като могат да се повредят ако 
влязат в контакт с вода под високо 
налягане.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Измиването с вода на двигател-

ното отделение, включително с 
използване на вода под високо на-
лягане, може да причини повреда на 
електрическите вериги, разположе-
ни в двигателното отделение

• Никога не позволявайте вода или 
други течности да влизат в кон-
такт с електрическите/електрон-
ните компоненти вътре в авто-
мобила, тъй като това може да ги 
повреди.

Пастиране
Пастирайте автомобила всеки път, 
когато водата не се разбива на малки 
капчици върху лаковото покритие.
Преди да пристъпите към пастиране-
то, винаги измивайте и подсушавайте 
автомобила. Използвайте течни или 
пастообразни полирпасти с добро 
качество, и спазвайте указанието на 
производителя. Пастирайте всички 
метални декоративни елементи, за да 
ги предпазите и да поддържате техния 
блясък.
Отстраняването на масла, асфалто-
ви пръски и други подобни материи 
с препарати за почистване на петна 
обикновено води до сваляне на пасти-
рането от засегнатата зона. Затова 
не забравяйте да пастирате отново 
тези зони, даже ако останалата част 
на автомобила не се нуждае от ново 
пастиране.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Забърсването на прах или нечисто-

тии от корпуса на автомобила със 
сухо парче плат води до надраскване 
на лаковото покритие.

• Никога не използвайте за почистване 
на хромираните или анодираните 
алуминиеви части стоманена вълна, 
абразивни почистващи препарати 
или почистващи препарати със сил-
на реакция, които съдържат силно 
алкални или разяждащи вещества.
Това може да повреди защитното 
покритие и да предизвика обезцветя-
ване или влошаване на качеството на 
лаковото покритие.

Отстраняване на повреди на лаковото 
покритие
Дълбоките надрасквания или отчуп-
ванията на парченца лаково покритие 
от изхвръкнали камъчета трябва да се 
ремонтират своевременно. Оголените 
части на метала корозират много бързо, 
и могат да доведат до рязко повишаване 
на разходите по възстановяването на 
лаковото покритие.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Ако автомобилът ви е повреден и из-
исква ремонт или подмяна на каквито 
и да било метални части, изисквайте 
от сервиза да полага антикорозионни 
материали върху частите, които са 
ремонтирани или подменени.

Поддръжка на хромираните метални 
части
• За отстраняване на асфалтови 

пръски и прилепнали насекоми използ-
вайте препарат за отстраняване на 
асфалтови пръски, а не стъргалки и 
други остри предмети.

• За да предпазите повърхността на 
хромираните части от корозия, по-
лагайте върху тях полирпасти или 
предпазни вещества за хромирани 
части и ги полирайте до блясък.

• През зимния сезон или когато полз-
вате автомобила в крайбрежни об-
ласти, полагайте върху хромираните 
метални части по-дебел слой полир-
паста или предпазни вещества. При 
необходимост нанасяйте покритие на 
частите от некорозионно парафино-
во желе или друг защитен компаунд.

Поддържане на долната част на 
автомобила
Действащите корозионно материали, кои-
то се използват за отстраняване на леда 
и снега по пътищата и за контролиране на 
запрашеността, могат да се натрупат по 
долната част на корпуса на автомобила. 
Ако тези материи не бъдат отстранени, 
върху долната част на автомобила може 
да се развие ускорена корозия, например 
върху горивопроводите, шасито, кори-
тото на пода и изпускателната система 
- даже когато тези части са третирани 
със защита срещу корозия.
Измивайте грижливо долната част на 
автомобила и отворите на джантите с 
хладка или студена вода веднъж месечно; 
след всяко шофиране без път и в края на 
всеки зимен сезон. Обръщайте особено 
внимание на тези зони, тъй като там е 
по-трудно да видите цялото насъбрано 
количество кал и нечистотии. Но ако 
само намокрите натрупаните от пътя 
нечистотии, без да ги отстраните изця-
ло, това може да причини повече вреда, 
отколкото полза. Долните ръбове на вра-
тите, шарнирните панели и частите на 
шасито имат дренажни отвори, които не 
трябва да позволявате да се задръстват 
от нечистотии, тъй като задържаната в 
тези зони вода може да причини корозия.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
След измиването на автомобила 
проверете спирачките, като се дви-
жите бавно, за да проверите дали не 
са засегнати от водата.
Ако действието на спирачките е 
влошено, подсушете ги чрез леко 
натискане на педала на спирачките, 
като в същото време се движите с 
малка скорост напред.

  

Поддръжка на алуминиевите джанти
Алуминиевите джанти са покрити с 
прозрачно защитно лаково покритие.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не използвайте никакви абразивни 

почистващи препарати, полиращи 
компаунди, разтворители или те-
лени четки върху алуминиевите 
джанти. Това може да надраска или 
повреди лаковото покритие. 

• Почистете джантите, когато са се 
охладили.

• За измиването им използвайте 
само неутрален сапун или неутра-
лен почистващ препарат и изплак-
вайте обилно с вода. Не забравяйте 
също така да почиствате джанти-
те, след като сте шофирали през 
третирани със сол пътища. 

• Избягвайте измиването на джан-
тите с високоскоростни четки на 
автомивките.

• Никога не използвайте киселинно 
действащи почистващи препара-
ти. 

Предпазване от корозия
Предпазване на вашия автомобил от 
корозия
Като използва най-усъвършенства-
ните конструкции и производствени 
практики за борба с корозията, компа-
нията HYUNDAI произвежда автомоби-
ли с най-високо качество. Това обаче е 
само част от цялата работа. За да се 
постигне дългосрочна защита от коро-
зия за вашия автомобил, компанията 
HYUNDAI се нуждае от сътрудничест-
вото и помощта на собственика на 
автомобила.

Най-честите причини за корозия
Най-честите причини за корозия на 
вашия автомобил са следните:
• Солта и нечистотиите от пътища-

та и влагата, които позволявате 
да се натрупат по долната част на 
автомобила.

• Отстраняването на части от лаково-
то или други защитни покрития от 
изхвръкнали камъчета, чакъл, абразия 
или минимални одрасквания и вдлъбна-
тини, които оставят незащитената 
метална повърхност изложена на 
въздействието на корозията.
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Региони с висок риск от корозия
Ако живеете в регион, където вашият 
автомобил се подлага редовно на въз-
действието на корозионно действащи 
материали, защитата срещу корозия е 
от особена важност. Някои от най-чес-
то срещаните причини за ускорена 
корозия са солта по пътищата, хими-
ческите вещества за контролиране на 
запрашеността, океанският въздух и 
промишлените замърсявания.

Влагата поражда корозия
Влагата създава условия, при които 
корозията е най-вероятно да се развие. 
Така например корозията се ускорява 
от високата влажност, особено когато 
температурите са малко над точката 
на замръзване. При такива условия 
корозионно действащите материи се 
задържат в контакт с повърхността 
на автомобила от влагата, която се 
изпарява много бавно. Калта е особено 
силно действащ корозионно материал, 
тъй като засъхва бавно и задържа вла-
гата в контакт с автомобила. Въпреки 
че калта изглежда на външен вид суха, 
тя все още може да съдържа влага и да 
спомага за протичането на корозия.

Високите температури също водят до 
ускоряване на корозията на частите, 
които не се проветряват правилно, 
така че влагата да може да се отстра-
ни от тях.
Заради всички гореизброени причини, 
от особена важност е да поддържате 
вашия автомобил чист и свободен от 
кал и/или натрупвания на други мате-
рии. Това се отнася не само за видими-
те повърхности, но с особена сила важи 
за долната част на автомобила.

Помогнете на защитата от корозия
Вие можете да помогнете за защита-
та на автомобила от корозия, като за-
почнете да спазвате следните мерки:

Поддържайте вашия автомобил ви-
наги чист
Най-добрият начин да се предотвра-
ти корозията е да поддържате ва-
шия автомобил чист и свободен от 
наслагване на корозионно действащи 
материали. От особено значение е вни-
манието, насочено към долната част 
на автомобила.

• Ако живеете в регион с висок риск 
от корозия - където се използва сол 
за пътищата, близо до океана, в ре-
гиони с промишлени замърсявания, 
киселинни дъждове и други подобни, 
трябва да полагате допълнителни 
грижи за предотвратяване на ко-
розията. През зимата трябва да 
измивате с маркуч долната част на 
вашия автомобил най-малко веднъж 
месечно, а след приключването на 
зимния сезон трябва да измивате 
грижливо цялата долна част на ав-
томобила.

• Когато почиствате автомобила 
отдолу, обръщайте особено вни-
мание на компонентите под кални-
ците и другите зони, които не се 
виждат директно. Извършвайте по-
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чистването старателно и докрай; 
ако само навлажните натрупаната 
кал, вместо да я отмиете, това ще 
ускори корозията, вместо да я пре-
дотврати. За отстраняването на 
натрупаната кал и други корозионно 
действащи материали от долната 
част на автомобила са особено по-
лезни водата под високо налягане и 
пароструйките.

• Когато почиствате долните панели 
на вратите, шарнирните панели и 
компонентите на шасито, проверя-
вайте винаги дали дренажните от-
вори са свободни, така че влагата 
да може да излиза през тях, а да не 
бъде затворена вътре и да ускорява 
корозията.

Поддържайте вашия гараж винаги сух
Не паркирайте автомобила си във 
влажни гаражи с лошо проветряване. 
Това създава благоприятна среда за 
корозията. Това е особено вярно, ако 
измивате вашия автомобил в гаража 
или го вкарвате в гаража, когато е още 
мокър или покрит със сняг, лед или кал. 
Даже отоплените гаражи могат да 

допринесат за протичане на корозия, 
освен в случаите, когато те имат до-
бро проветряване, така че влагата да 
се отстранява своевременно.

Поддържайте лаковото покритие и 
декоративните елементи в добро състояние
Надраскванията или отчупванията 
на парченца от лаковото покритие 
трябва да се покриват с боя „за ре-
туш” при първа възможност, за да се 
намали вероятността от възникване 
на корозия.
Ако забележите оголена метална по-
върхност, се препоръчва да се обърне-
те към квалифициран сервиз за лако-
во-бояджийски услуги.
Птичи изпражнения: Птичите изпраж-
нения действат силно корозионно и 
могат да повредят лакираните по-
върхности в рамките само на няколко 
часа. Винаги премахвайте птичите 
изпражнения при първа възможност.

Не забравяйте да се погрижите и за 
интериора
Влагата, която може да се насъбере под 
стелките на пода и под килимчетата 
вътре в купето, може да предизвика 
корозия. Проверявайте периодично 
състоянието под стелките, за да сте 
сигурни, че подът на автомобила е сух.
Особено грижи полагайте, когато пре-
насяте изкуствени торове, почист-
ващи препарати или химикали с авто-
мобила. Тези дейности трябва да се 
извършват само в подходящи опаковки 
и контейнери и всички евентуални раз-
сипвания или протичания трябва да се 
почистват, изплакват с чиста вода и 
да бъдат добре подсушавани.



7-99

3

7

П
оддръж

ка на автом
обила

ГРИЖИ ЗА ИНТЕРИОРА НА АВТОМОБИЛА
Общи предпазни мерки за интериора
Не позволявайте разяждащи разтвори от 
рода на парфюми и козметични масла да 
влизат в контакт с арматурното табло, 
тъй като същите могат да предизвикат 
повреда или обезцветяване. Ако въпреки 
това се случи такива вещества да влязат в 
контакт с арматурното табло, изтривай-
те ги незабавно. В инструкциите, които 
следвате, е указано как правилно да се по-
чистват частите от винилова пластмаса.

 ВНИМАНИЕ 
Никога не позволявайте вода или други 
течности да влизат в контакт с електри-
ческите/електронните компоненти въ-
тре в автомобила, тъй като последните 
могат да се повредят.

 ВНИМАНИЕ 
Когато почиствате компоненти, обли-
цовани с кожа (волана, седалките и т.н.), 
използвайте почистващи препарати с 
неутрална реакция или с ниско съдържание 
на спирт. Ако използвате почистващи раз-
твори с високо съдържание на спирт или 
почистващи препарати с киселинна или 
алкална реакция, цветът на кожата може 
да избледнее, или повърхностният слой на 
кожата може да се отдели от нея.

Почистване на тапицерията и на 
декоративните елементи в купето
Тапицерия от винилова пластмаса
Отстранявайте праха и хлабаво закрепени-
те нечистотии от виниловата пластмаса 
с мека метличка или с прахосмукачка. След 
това почиствайте тези повърхности с 
почистващ препарат, предназначен специ-
ално за този тип пластмаси.

Тапицерия от плат
Отстранявайте прахта и хлабаво закре-
пените нечистотии от плата с мека мет-
личка или с помощта на прахосмукачка. За 
почистване на тапицерията на седалките 
или на килимчетата използвайте неутра-
лен сапунен разтвор. Прясно нанесените 
замърсявания отстранявайте незабавно 
с препарат за почистване на петна. Ако 
прясно нанесените замърсявания не бъдат 
почистени незабавно, платът може да 
бъде повреден трайно и цветът му може 
да се промени. Ако платът не се поддържа 
правилно, неговите противопожарни свой-
ства могат да намалеят.

 ВНИМАНИЕ 
Използването на каквито и да било почист-
ващи препарати и процедури, освен препо-
ръчаните, може да повлияе отрицателно 
на външния вид на плата и на неговата 
негоримост.

Почистване на лентите на предпазните 
колани от поясно/ раменен тип
Почиствайте лентите на предпазните 
колани със сапунен разтвор с неутрална ре-
акция, какъвто се препоръчва за почистване 
на тапицерия или килими.
Спазвайте инструкциите, които се пре-
доставят с този вид сапуни. Никога не 
прибягвайте към избелване или повторно 
оцветяване на лентите, тъй като тези 
процедури могат да ги отслабят.

Почистване на вътрешната повърхност 
на стъклата
Ако вътрешните повърхности на стъклата 
на купето се замъглят (т.е. бъдат покри-
ти с много тънък слой от мазнини или 
полирпасти), те трябва да се почистят с 
препарат за почистване на стъкла. Спаз-
вайте указанията, посочени на опаковката 
на препарата за почистване на стъкла.

 ВНИМАНИЕ 
Никога не изстъргвайте и не надрасквайте 
вътрешната страна на задното стъкло. 
В противен случай това може да повреди 
реотановите проводници, монтирани на 
задното стъкло за разскрежаването му.
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Системата за управление на емисии-
те на вашия автомобил има изрична 
ограничена гаранция. Моля разгледай-
те информацията за тази гаранция, 
която се съдържа в сервизния паспорт 
на вашия автомобил.
Вашият автомобил е оборудван със 
система за управление на емисиите, за 
да отговаря на всички законови изиск-
вания на емисиите отработени газове.
Системите за управление на емисиите 
са три на брой, както следва:

(1) Система за управление на емисиите 
в картера

(2) Система за управление на изпарени-
ята на горивото

(3) Система за управление на емисиите 
отработени газове

За да се гарантира правилното функ-
циониране на всичките тези системи 
за управление на емисиите, препоръч-
ваме вашият автомобил да преминава 
всички процедури по проверки и под-
дръжка при оторизиран дилър на ком-
панията HYUNDAI, в съответствие с 
графика за планово сервизно обслужва-
не, съдържащ се в настоящия наръчник.

 ВНИМАНИЕ
Предупреждение за теста за про-
верка и поддръжка (за моделите с 
електронна стабилизираща програ-
ма ESP)
• За да се избегне неправилно 

действие на запалителната сис-
тема на автомобила по време 
на тестването с динамометър, 
изключвайте електронната ста-
билизираща програма (ESP) посред-
ством натискане на превключва-
теля ESP.

• След приключването на тества-
нето с динамометър включете 
отново системата ESP с повтор-
но натискане на превключвателя 
ESP.

1. Система за управление на 
емисиите в картера
За предотвратяване на замърсяване-
то на въздуха от неизгоряла горивна 
смес, която се емитира от картера, 
се използва позитивна система за кар-
терна вентилация. Посредством мар-
куча за входящ въздушен поток тази 
система доставя свеж филтриран 
въздух към картера. Вътре в картера 
свежият въздух се смесва с неизгоря-
лата горивна смес и новополучената 
смес след това се прекарва през вен-
тила РСV към всмукателната система.

2. Система за управление на 
изпаренията на горивото
Системата за управление на изпарени-
ята на горивото е проектирана да не 
допуска при на горивото да попадат в 
атмосферата.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ
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Метална касета
Пaрите на горивото, което се създават 
в резервоара за гориво, се абсорбират и 
съхраняват в метална касета на борда 
на автомобила. Когато двигателят 
работи, пaрите на горивото, които 
са абсорбирани в металната касета, 
се изтеглят към изравнителния съд 
посредством електромагнитния вен-
тил за управление на пречистването.

Електромагнитен вентил за 
управление на пречистването (PCSV)
Електромагнитният вентил за упра-
вление на пречистването се управлява 
от модула за управление на двигателя 
(ЕСМ). Когато температурата на ох-
лаждащата двигателя течност е ниска 
(по време на работата на двигателя на 
празен ход), вентилът PCSV е затво-
рен, така че пaрите на горивото да не 
се подават към двигателя. След като 
по време на обичайното шофиране 
двигателят загрее, вентилът PCSV 
се отваря за подаване на пaрите на 
горивото към двигателя.

3. Система за управление на 
емисиите отработени газове
Системата за управление на емисии-
те отработени газове представлява 
високоефективна система, която уп-
равлява емисиите отработени газове, 
и в същото време поддържа добри па-
раметри за работата на автомобила.

Модификации на автомобила
В настоящия модел не трябва да се 
внасят никакви изменения. Модифи-
кациите на вашия автомобил могат 
да повлияят на параметрите на него-
вата работа, на безопасността или 
дълготрайността му, и дори могат да 
нарушат някои правителствени разпо-
редби за безопасността и за емисиите 
отработени газове от автомобилите.
Освен това повредите или пробле-
мите с качеството на работата на 
автомобила, които произтичат от 
каквито и да било модификации, могат 
да не се покриват от гаранциите на 
производителя.

Предпазни мерки по отношение на 
отработените газове от двигателя 
(въглероден монооксид)
• В отработените газове, заедно с 

другите пaри, може да се съдържа 
и въглероден монооксид. По тази 
причина, ако усетите мирис на 
отработени газове от какъвто и 
да било вид вътре в автомобила, 
изискайте незабавната му проверка 
и ремонт на автомобила. Ако дори 
само подозирате, че вътре в купето 
на автомобила попадат изпарения 
от отработените газове, продъл-
жете шофирането само с напълно 
отворени всички прозорци. Изискай-
те незабавна проверка и ремонт на 
автомобила.
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 ВНИМАНИЕ
Отработените газове от двигате-
ля съдържат въглероден монооксид 
(СО). Въпреки че е без цвят и без 
мирис, този газ е много опасен и при 
вдишване може да бъде смъртоно-
сен. Спазвайте указанията, които 
са дадени по-долу, за да избегнете 
отравяне от въглеродния монооксид.

• Никога не оставяйте двигателя да 
работи в ограничени или затворени 
пространства (например в гаражи) 
повече, отколкото е необходимо за 
вкарване или изкарване на автомо-
била в и от тези пространства.

• Когато автомобилът е спрял на от-
крито място за по-продължително 
време с работещ двигател, регули-
райте системата за проветряване 
(така, както е необходимо) да вкарва 
свеж външен въздух в купето.

• Никога не прекарвайте продължи-
телно време в паркиран или спрял 
автомобил при работещ двигател.

• Когато двигателят загасне или не 
успее да стартира, допълнителни-
те опити за повторното му запал-
ване могат да доведат до повреда 
на системата за управление на 
емисиите.

Предпазни мерки за работата 
с автомобила по отношение на 
каталитичните преобразуватели 
(ако са оборудвани такива)

 ВНИМАНИЕ
• Нагорещената изпускателна сис-

тема може да подпали запалими 
материали, които се намират под 
автомобила. По тази причина ни-
кога не паркирайте, не оставяйте 
двигателя да работи на празен ход 
и не прекарвайте автомобила над 
или в близост до запалими материа-
ли, например суха трева, хартиени 
отпадъци, изсъхнали опадали листа 
от дърветата и други подобни.

• Изпускателната система и катали-
тична система са много нагорещени, 
докато двигателят работи или не-
посредствено след като двигателят 
е изключен. Стойте далеч от изпус-
кателна система и катализатора, 
може да се изгорите. Също така, 
не сваляйте ауспуха и не нанасяйте 
покрития, предпазващи превозно 
средство от корозия. Всичко това 
може да ви изложи на опасност от 
пожар при определени условия.
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Автомобилът е оборудван с устрой-
ство за управление на емисиите, 
съдържащо каталитичен преобразу-
вател. По тази причина трябва да се 
спазват дадените по-долу предпазни 
мерки:

 ВНИМАНИЕ
• За моделите с бензинов двигател: 

използвайте само БЕЗОЛОВЕН 
БЕНЗИН.

• Не продължавайте шофирането, 
когато забележите каквито и 
да било признаци за неправилна 
работа на двигателя, например 
прекъсвания в запалването или 
забележима загуба на мощност.

• Не допускайте неправилна работа 
на двигателя или работата му 
във вреден за него режим. При-
мери за неправилно използване 
на двигателя е шофирането „по 
инерция“ при изключено запалване, 
и спускането по стръмни наклони 
с включена предавка и изключено 
запалване.

(Продължение)

(Продължение)
• Не оставяйте двигателя да ра-

боти продължително време на 
празен ход с високи обороти (за 5 
минути или по-продължително).

• Не внасяйте модификации и не 
разглобявайте каквито и да било 
части на системата за управление 
на емисиите или на двигателя. 
Всички проверки и регулировки 
трябва да се извършват от ото-
ризирани дилъри на компанията 
HYUNDAI.

• Избягвайте шофиране с изклю-
чително ниско ниво на гориво в 
резервоара. Пълното изчерпване 
на горивото води до неправилно 
стартиране на двигателя, което 
поврежда каталитичния преобра-
зувател.

Неспазването на тези предпазни мерки 
може да доведе в резултат на ката-
литичния преобразувател и на вашия 
автомобил. Освен това, такива дейст-
вия могат да доведат до отпадане на 
вашите гаранции.
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Филтър за дизелови димни твърди 
частици DPF (ако е оборудван такъв)
Филтърът за дизелови димни твърди 
частици (DPF) отстранява саждите, 
които се образуват от изгарянето 
на горивото в двигателя. За разлика 
от сменяемия въздушен филтър за 
двигателя, системата DPF автома-
тично изгаря (окислява) и отстранява 
насъбраните сажди в съответствие 
с условията на шофирането. С други 
думи, активното изгаряне от сис-
темата за управление на двигателя 
и високата температура на отрабо-
тените газове, която се получава при 
нормалните условия на шофиране или 
при шофирането с висока скорост, 
водят до изгаряне и отстраняване на 
натрупаните сажди.
Ако обаче автомобилът се кара про-
дължително време с ниска скорост 
и на определена кратка дистанция, 
насъбраните сажди няма да могат 
автоматично да се отстранят, тъй 
като температурата на отработе-
ните газове ще бъде ниска. В този час-
тен случай количеството на саждите 
е извън границите на откриването, 
процесът на окисляване на саждите от 

системата за управление на двигателя 
може да не се изпълни и светлинният 
индикатор за повреда може да започне 
да мига.
Когато забележите, че светлинни-
ят индикатор за повреда започне да 
мига, можете да го накарате да спре 
да мига, ако продължите шофирането 
за известно време (около 25 минути) 
със скорост, по-висока от 60 км/ч на 
предавка, по-висока от втората, при 
обороти на двигателя от 1 500 до 2 000 
в минута.
Ако въпреки изпълнението на горната 
процедура светлинният индикатор 
за повреда продължи да мига или се 
появява предупредително съобщение, 
гласящо „ПРОВЕРЕТЕ СИСТЕМАТА ЗА 
ИЗГОРЕЛИ ГАЗОВЕ“ моля посетете 
оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI и изискайте проверка на сис-
темата DPF.
Ако продължите да шофирате продъл-
жително време при мигащ светлинен 
индикатор за повреда, системата DPF 
може да се повреди и разходът на гори-
во може да се увеличи.

 ВНИМАНИЕ
За дизеловите двигатели, оборудва-
ни със система DPF, препоръчваме ви 
да използвате контролирано авто-
мобилно дизелово гориво.
Ако използвате дизелово гориво с ви-
соко съдържание на сяра (съдържание 
на сяра над 50 ppm) и неспецифицира-
ни присадки и добавки, това може да 
причини повреда на системата DPF и 
от изпускателната система може да 
започне да излиза бял пушек.

Системата Lean NOx Trap (ако е 
оборудвана такава)
Lean NOx Trap (ако има такъва система)
Система Lean NOx Trap (LNT) премахва 
азотния оксид в отработените га-
зове. Миризмата може да се появи в 
отработените газове в зависимост 
от качеството на горивото и може 
да влоши производителността на 
намаляване на азотния оксид. Моля, 
използвате одобрени дизелови горива.
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Габаритни размери
Позиция Мм (инч)

Габаритна дължина 4,475 (176.18)

Габаритна ширина 1,850 (72.83)

Габаритна височинa
За Западна Европа 1,645 (64.76) / 1,650 (66.34) *1

 С изкл. на Западна Европа 1,655 (65.16) / 1,660 (65.35) *1

Предни колела

215/70 R16 1,620 (63.78)

225/60 R17    1,608 (63.31)

245/45 R19 1,604 (63.15)

Задни колела 215/70 R16 1,631 (64.21)

225/60 R17  1,620 (63.78)

245/45 R19 1,615 (63.58)

Колесна база (междуосие) 2,670 (105.12)
*1 С релси за багажник на покрива

Двигател
Вид 1.6 GDI/1.6 T-GDI 2.0 TCI 2.0 MPI 1.7 TCI

Обем 
cc (cu.in)

1,591 (97.09) 1,995 (121.74) 1,999 (121.99) 1,685 (102.8)

Диаметър и ход
мм (инч)

77X85.4 
(3.03X3.36)

84X90 
(3.30X3.54)

81X97 (3.19X3.81)
77.2X90 

(3.04X3.81)

Последователност на възпламеняване 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2

Брой цилиндри 4 на ред 4 на ред 4 на ред 4 на ред
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Мощност на електрическите крушки
Светлини Тип Мощност

Предни

Фарове
къси

Тип А H7LL 55

Тип В LED LED

дълги H7LL 55

Мигачи PY21W 21

Габарити LED LED 

Фарове за мъгла H8L 35

Странични повтарящи се мигачи (във външните огледала)
Тип А LED LED 

Тип В WY5W 5

Допълнителни светлина при завои SDL H7LL 55

Дневни светлини LED LED 

Задни

Задни комбинирани светлини

Тип А

Стоп/задни светлини 21/5W 21/5

Задни светлини 21/5W 21/5

Мигачи PY21W 21

Светлини за заден ход W16W 16

Тип В

Стоп/задни светлини LED LED 

Мигачи PY21W 21

Светлини за заден ход W16W 16

Високо монтирани стоп светлини LED LED

Осветление на регистрационния номер W5W 5

Фарове на мъгла P21W 21

Интериорни

Осветление за разчитане на карти
с люк LED LED

без люк W10W 10

Общо вътрешно осветление
с люк LED LED

без люк FESTOON 10

Осветление на огледалото в сенника FESTOON 5

Осветление на багажното отделение FESTOON 10

Осветление на жабката W5W 5

Друга Локално осветление Puddle light LED LED
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Гуми и джанти

Позиция
Размер на 

гумата
Размер на 
джантата

Налягане (атмосфери, килопаскали) Въртящ момент 
за затягането на 

гайките на колелата, 
кгс.м (Н.м)

Нормално натоварване Максимално натоварване 

Предни Задни Преди Задни

Пълноразмерни 
гуми

215/70R16 6.5Jx 16
2.4 

(240,35)
2.4 

(240, 5)
2.4 

(240,35)
2.4 

(240, 5)
9~11 

(65~79, 88~107)
225/60R17 7.0Jx17

245/45/R19 7.5Jx19

i  Информация
За U2 1.7 (M/T) най-нисък разход, налягането на предната гума е 2.6 bar (260 kPa, 37 psi/атмосфери).

 ВНИМАНИЕ
При смяна на гумите трябва да използвате същия размер като гуми, с който автомобилът  е бил оборудван пър-
воначално. Използването на различни по размер гуми може да повреди частите или да бъде причина за тяхното 
неправилно функциониране.

Максимално допустимо натоварване и скоростен индекс на гумите
Позиция Размер на гумата

Размер на 
джантата

Максимално натоварване Скоростен индекс

LI*1 кг SS*2 км/ч

Пълноразмерни гуми

215/70R16 6.5Jx 16 100 800 H 210

225/60R17 7.0Jx17 99 775
H 210

V 240

245/45/R19 7.5Jx19 98 750 W 270
*1 LI – индекс на натоварване
*2 SS – скоростен индекс
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Брутно тегло на автомобила
кг (либри)

Позиция

1.6 GDI 1.6 T GDI 2.0 MPI 2.0 TCI 1.7 TCI

2WD 2WD 4WD 2WD 4WD 2WD 4WD 2WD

MT AT MT MT DCT MT AT MT AT MT MT AT MT

5 места
1,895 

(4,178)

2,050 
(4,519)

2,120 
(4,674)

2,170 
(4,784)

2,190 
(4,828)

2,050 
(4,519)

2,060 
(4,541)

2,110 
(4,65)

2,130 
(4,696)

2,235 
(4,927)

2,250 
(4,960)

2,250 
(4,960)

2,000 
(4,409)

Гуми
л (cu.ft.)

Позиция Пълноразмерна гума Комплект за смяна на гума

VDA
МИН. 488 (17.23) 513 (18.12)

МАКС. 1478 (52.20) 1503 (53.08)

Мин : зад задната седалка до горния ъгъл на облегалката 
Maкс : от задната седалка до покрива
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ПРЕПОРЪЧВАНИ СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И ВМЕСТИМОСТИ
За да се гарантират правилната работа и дълготрайността на двигателя и трансмисията, трябва да използвате 
само смазочни материали с необходимото качество. Използването на правилните смазочни материали ще спомогне 
за повишаване на КПД на двигателя, което от своя страна ще понижи разхода на гориво. За използване във вашия ав-
томобил се препоръчват посочените в таблицата по-долу смазочни материали и работни течности.

Смазочна течност Вместимост Категория

Моторно масло
(източване и 
доливане)

Препоръчва се марка 
моторни масла 
SHELL HELIX

Gamma 1.6
GDI 3.6 л.

ACEA A5*3 (или по-висока )
T-GDI 4.5 л. 

Nu 2.0 MPI 4.0 л. 

За Близкия Изток, Мароко, 
Египет

ACEA A5*3 
(или по-висока)

С изключение на Близкия 
Изток, Мароко, Египет

API SM*4 & ILSAC GF-4 (или 
по-висока) ACEA A5*3 (или 
по-висока)

U2 1.7 ТCI 5.3 л.
с филтър за твърди частици ACEA C2 или C3*5

без филтър за твърди 
частици

ACEA B4*5

R 2.0 TCI 7.6 л.
с филтър за твърди частици ACEA C2 или C3*5

без филтър за твърди 
частици

ACEA B4*5

Работна течност 
за механична 
трансмисия

Gamma 1.6 GDI 1.6~1.7 л.

HK MTF 70W (SK)  SPIRAX S6 GHME 70W (H.K.SHELL)  GS MTF 
HD 70W (GS CALTEX) 
(API GL-4, SAE 70W)

Gamma 1.6 T-GDI 2WD :1.7~1.8 л. 
4WD :1.6~1.7 л.Nu 2.0 MPI

U2 1.7 TCI 1.7~1.8 л.

R 2.0 TCI 1.8~1.9 л.



8-7

3

8

Технически характеристики 

Смазочна течност Вместимост Категория

Работна течност за 
автоматична трансмисия

Gamma 1.6
7.3 л. MICHANG ATF SP-IV, SK ATF SP-IV, NOCA 

ATF SP-IV, HYUNDAI оригинален ATF 
SP-IV

Nu 2.0

R 2.0 8.3 л.

Работна течност за предаване с 
двоен съединител

1.9 л.
HK MTF 70W (SK) SPIRAX S6 GHME 
70W (H.K.SHELL) GS MTF HD 70W (GS 
CALTEX) (API GL-4, SAE 70W)

Охлаждаща течност 

Gamma 1.6 GDI
A/T 7.5 л.

Смес от вода и антифриз  
(етилен-гликол хладилен агент с 
фосфатна основа за алуминиев 
радиатор)

M/T 7.7л.

Gamma 1.6 T-GDI 7.5 л.

Nu 2.0
A/T 7.3 л.

M/T 7.4 л.

U2 1.7 6.8 л.

R 2.0 8.8~9.0 л.

*1: Отнесете се към препоръчваните числа за вискозитета по SAE, посочени на стр. 8-6. 
*2: В момента се предлагат масла с надпис „Energy Conserving Oil” (енергоспестяващи масла). Освен другите допълнителни ползи, тези масла до-

принасят за намаляването на разхода на гориво чрез намаляване на количеството гориво, което се изразходва за преодоляване на триенето в 
двигателя. Често тези подобрения трудно се забелязват при ежедневното шофиране, но в дългосрочен план те предлагат значителни икономии 
по отношение на разходите и на икономиите на енергия. 

*3 : Ако моторно масло ACEA A5 не се предлага във вашия регион, можете да използвате  ILSAC GF-3 (или над това) или  ACEA A3 (или над ). 
*4 : Ако моторно масло SM не се предлага във вашия регион, можете да използвате  API service SL.
*5 : Ако моторно масла ACEA C2 или C3, B4 не се предлага във вашия регион, можете да използвате  API CH-4 (или над).
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Смазочен материал (работна течност) Вместимост Категория 

Спирачна течност/ работна течност за съединителя 0.7~0.8 л. FMVSS116 DOT-3 or DOT-4

Масло за задния диференциал (за моделите със задвижване „4х4”) 0.53~0.63 л.
Масло за хипоидна предавка - API GL-5, 
SAE75W/90 (SHELL HD AXLE OIL 75W90 
или подобноМасло за разпределителната кутия (за 

моделите със задвижване „4х4”)

Gamma 1.6 T-GDI/ Nu 2.0 (M/T *6) 0.48~0.52 л.

R 2.0/Nu 2.0 (A/T *7) 0.34~0.36 л.

Гориво
55 л.*8

Отнесете се към „Изисквания за 
горивото“ в предната глава.62 л.

*6 : Ръчна трансмисия 
*7 : Автоматична трансмисия 
*8 : За U2 1.7 (M/T) най-нисък разход

Препоръчвано моторно масло (за Европа)

Доставчик Продукт

За моделите с бензинов двигател За моделите с дизелов двигател

Shell HELIX ULTRA AH-E 5W-30 HELIX ULTRA AP 5W-30 

HELIX ULTRA 5W-40 HELIX ULTRA AP L 5W-30 
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Препоръчвано число за вискозитета 
по SAE 

 ВНИМАНИЕ
Преди да пристъпите към проверяване или 
източване на какъвто и да било смазочен 
материал, не забравяйте винаги да по-
чиствате участъка около всеки отвор за 
наливане, около пробките за източване на 
масло или около масломерната щека. Това е 
особено важно за прашните или песъчливи 
региони и когато автомобилът се кара по 
черни пътища. Почистването на участъка 
около отворите за наливане, около пробки-
те за източване или около масломерната 
щека няма да позволи нечистотии и пясък 
да попадат в двигателя и в други меха-
низми, които биха могли да ги повредят.

Вискозитетът (гъстотата) на моторното 
масло оказва влияние върху разхода на гориво 
и върху работата на автомобила при студено 
време (запалването на двигателя). Моторните 
масла с по-нисък вискозитет могат да осигурят 
по-нисък разход на гориво и по-високо качество 
на работата на двигателя при ниски темпера-
тури, но за задоволително смазване в горещо 
време са необходими моторни масла с по-висок 
вискозитет. Използването на моторни масла с 
вискозитет, различен от препоръчаните стой-
ности, може да доведе до повреда на двигателя.

Когато избирате моторно масло за следващата смяна на маслото, трябва да се съобра-
зявате с температурния обхват, в който ще се използва автомобилът. Препоръчваните 
вискозитети може да изберете от показаната тук таблица.

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

Бен-
зинов 
двига-
тел

1.6 GDI, T-GDI

2.0 MPI 
(за Близък 
Изток, 
Мароко, 
Египет)

2.0 MPI 
(за Европа)

2.0 MPI 
(без Европа, 
за Русия)

Дизе-
лов 
двига-
тел

1.7 TCI

2.0 TCI

20W-50

20W-50

15W-40

15W-40

15W-40

15W-40

10W-30

10W-30/40

10W-30

10W-30

5W-30

5W-30/40

5W-30, 5W-40

5W-20, 5W-30

0W-30

0W-30/40

0W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40
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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 passenger’s)
side center pillar gives the vehicle
identification number (VIN).

VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER (VIN) VEHICLE CERTIFICATION
LABEL

OTL085005

� VIN label (if equipped)

OTL085002

OTL085001

� Frame number

TLe eng 8.qxp  17.07.2015  13:35  Page 10

Идентификационният номер на ав-
томобила (VIN) е номерът, който се 
използва за регистрирането на вашия 
автомобил и във всички юридически до-
кументи, свързани със собствеността 
на автомобила и т.н. Номерът е щам-
пован на пода на купето, под седалката 
на шофьора. За да проверите този 
номер, трябва да отворите капачето.
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Номерът VIN е показан също и на една 
табелка, закрепена към горната част 
на арматурното табло. Номерът на 
табелката може да се разчете лесно 
отвън, през предното стъкло.

СЕРТИФИКАЦИОННА 
ТАБЕЛКА НА 
АВТОМОБИЛА
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Сертификационната табелка на ав-
томобила, която е прикрепена към 
централната колонка откъм страната 
на шофьора (или откъм страната на 
предния пътник), съдържа идентифи-
кационния номер на автомобила (VIN).

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА АВТОМОБИЛА (VIN)
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ТАБЕЛКА С 
ТЕХНИЧЕСКИТЕ 
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА 
ГУМИТЕ И НАЛЯГАНИЯТА 
В ТЯХ

8-11

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.

TIRE SPECIFICATION AND
PRESSURE LABEL

ENGINE NUMBER

The engine number is stamped on the engine block as shown in the drawing.

OTLE085006

OTL085004

� 1.7 TCI

OTL085003

� 2.0 TCI

OTLE085007

� 2.0 MPI

OTLE085008

� 1.6 GDI, 1.6 T-GDI

TLe eng 8.qxp  17.07.2015  13:35  Page 11

Гумите, с които се доставя вашият 
нов автомобил, са избрани така, че 
да осигуряват най-добро качество на 
работата при нормално шофиране. Та-
белката за гумите, която се намира на 
централната колонка откъм страната 
на шофьора, показва наляганията в гу-
мите, които се препоръчват за вашия 
автомобил.

ФАБРИЧЕН НОМЕР НА ДВИГАТЕЛЯ

Фабричният номер на двигателя е щампован върху двигателния блок, както е 
показано на горната илюстрация.

8-11

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.

TIRE SPECIFICATION AND
PRESSURE LABEL

ENGINE NUMBER

The engine number is stamped on the engine block as shown in the drawing.

OTLE085006

OTL085004

� 1.7 TCI

OTL085003

� 2.0 TCI

OTLE085007

� 2.0 MPI

OTLE085008

� 1.6 GDI, 1.6 T-GDI

TLe eng 8.qxp  17.07.2015  13:35  Page 11

8-11

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.

TIRE SPECIFICATION AND
PRESSURE LABEL

ENGINE NUMBER

The engine number is stamped on the engine block as shown in the drawing.

OTLE085006

OTL085004

� 1.7 TCI

OTL085003

� 2.0 TCI

OTLE085007

� 2.0 MPI

OTLE085008

� 1.6 GDI, 1.6 T-GDI

TLe eng 8.qxp  17.07.2015  13:35  Page 11



8-12

Технически характеристики и информация за потребителя

ОБОЗНАЧИТЕЛЕН СТИКЕР 
НА КОМПРЕСОРА НА 
КЛИМАТИЧНАТА УРЕДБА

8-12

Specifications & Consumer information

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).

The refrigerant label provides infor-
mation such as refrigerant type and
amount.
The label is located on the underside
of the hood.

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

REFRIGERANT LABELAIR CONDITIONER 
COMPRESSOR LABEL

OHC081001

OTLE085009

CE0678

� Example

DECLARATION OF 
CONFORMITY (IF EQUIPPED)

TLe eng 8.qxp  17.07.2015  13:35  Page 12

Обозначителният стикер дава инфор-
мация относно компресора, с който е 
обозначен вашият автомобил, модел, 
идентификационен номер на произво-
дителя, производствен номер, хлади-
лен агент (1) и (2) масло.

ОБОЗНАЧИТЕЛЕН СТИКЕР 
НА ХЛАДИЛНИЯ АГЕНТ 
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Този стикер дава информация относ-
но вида хладилен агент, който следва 
да се използва и необходимото коли-
чеството. Стикерът се намира от 
вътрешната страна на предния капак.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА 
СЪОТВЕТСТВИЕ
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Радиочестотните компоненти на 
автомобила съответстват с предпи-
санията на Директива 1995/5/EC. Допъл-
нителна информация, включително и 
декларация за съответствие на произ-
водителя, можете да намерите на уеб 
страницата на компанията HYUNDAI: 
http://service.hyundai-motor.com
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 Осветление в жабката ................................................................................ 3-120
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 График на сервизното обслужване при нормални условия  

(за Европа, с изкл. на Русия) ........................................................................7-11
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Детска защита ................................................................................................... 3-19
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Дисплей  .......................................................................................................... 5-103
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 Стартер ............................................................................................................ 5-6
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Запалка  ........................................................................................................... 3-190
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Зимни гуми ..................................................................................................... 5-133
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Измиване на предните фарове .......................................................................3-115
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 Сгъване на външните огледала за обратно виждане ................................. 3-30
Ограничение на обхвата на системата  .......................................................... 5-97
Опасни условия на шофиране  .................................................................. 5-129
 „Разклащане“ на автомобила ..................................................................... 5-129
 Намаляване на риска от преобръщане на превозното средство ............ 5-132
 Особени условия на шофиране ................................................................. 5-129
 Плавно взимане на завоите ....................................................................... 5-130
 Шофиране в дъждовно време.................................................................... 5-130
 Шофиране в зимни условия ...................................................................... 5-133
 Шофиране нощем ....................................................................................... 5-130
 Шофиране по магистрала .......................................................................... 5-131
 Шофиране през наводнени участъци ....................................................... 5-131
Операции по поддръжка, които могат да се изпълняват от собственика ..... 7-7

Описание на елементите, подлежащи на планово  
сервизно обслужване ................................................................................... 7-24

Описание на панела на предпазител/реле ...................................................... 7-65
Осветление в жабката .................................................................................... 3-120
Осветление на вратата на багажника ............................................................3-119
Осветление на огледалото в сенника  ........................................................... 3-120
Осветяване  на дисплея, вижте осветяване на панела с инструменти ........ 3-62
Осветяване на таблото, вижте осветяване на приборното табло ................. 3-62
Особени условия на шофиране ..................................................................... 5-129
Отговорност на собственика ............................................................................. 7-6
Отделения за съхранение на дребни предмети....................................... 3-183
 Държач за слънчеви очила  ........................................................................ 3-184
 Жабка  .......................................................................................................... 3-184
 Охладителна кутия ..................................................................................... 3-184
 Централна конзола за съхранение на предмети  ..................................... 3-183
Отопляване
 Автоматична климатична уредба .............................................................. 3-165
 Климатична уредба с ръчно управление .................................................. 3-154
 Отопляване и климатизиране на въздуха ................................................. 3-155
Охладителна кутия ......................................................................................... 3-184
Охлаждаща течност ......................................................................................... 7-31

П

Панорамен люк  ................................................................................................ 3-37
Панорамен люк на покрива ............................................................................... 3-3
Паркиране (автоматична трансмисия) ........................................................... 5-29
Паркиране (трансмисия с двоен съединител) ............................................... 5-38
Пепелник ......................................................................................................... 3-186
Пера  на чистачките ......................................................................................... 7-41
Плавно взимане на завоите ........................................................................... 5-130
Планово сервизно обслужване ....................................................................... 7-10
Плъзгащ се подлакътник ............................................................................... 3-183
Подвижно ухо за теглене  ................................................................................ 6-34
Подглавници  .................................................................................................... 2-16



АИ-8

Азбучен индекс

Поддръжка
 Дейности по поддръжка на автомобила ....................................................... 7-6
 Описание на елементите, подлежащи на планово сервизно  

обслужване .................................................................................................... 7-24
 Планово сервизно обслужване  ................................................................... 7-10
 Поддръжка на гумите  .................................................................................  7-54
 Сервизно обслужване на автомобила  .......................................................... 7-6
 Поддръжка в случаите на теглене на ремарке ......................................... 5-147
 Поддръжка на гумите  .................................................................................. 7-54
 Поддръжка на предпазните колани  ............................................................ 2-37
 Поддръжка на системата SRS ..................................................................... 2-69
 Поддръжка на системата ............................................................................ 3-175
 Поддръжка .................................................................................................. 3-162
 Поддържайте автомобила в изправно състояние ........................................ 2-3
 Подмяна на перата на чистачките ............................................................... 7-41
Пожарогасител  ................................................................................................ 6-37
Покривало за сигурността на багажа  .......................................................... 3-194
Полагане на грижи за гумите  ......................................................................... 7-48
Поставка за напитки, вижте чашкодържатели ............................................ 3-186
Поставяне на детска обезопасителна система (CRS) ................................... 2-41
Практични съвети за добро шофиране........................................................... 5-29
Превключвател за активиране/деактивиране на въздушната възглавница на 

пътника/водача .............................................................................................. 2-54
Превключвател за чистачката и устройството за напръскване на  

задното стъкло ............................................................................................ 3-125
Превключвател за централното заключване на вратите ............................... 3-17
Преден капак..................................................................................................... 3-42
Преди да влезете в автомобила  ........................................................................ 5-4
Преди да запалите двигателя ............................................................................ 5-4
Преди да потеглите ............................................................................................ 5-4
Предни нагреватели на седалките .................................................................. 2-20
Предни светлини (интериор)..........................................................................3-118
Предни седалки .................................................................................................. 2-6
Предни фарове за мъгла .................................................................................3-112
Предпазител на паметта (шунтов съединител) ............................................. 7-63

Предпазни колани  ......................................................................................... 2-24
Предпазни колани – допълнителни мерки за безопасност  ......................... 2-34
Предпазни колани – мерки за безопасност .................................................... 2-24
 Светлинни индикатори на предпазните колани  ........................................ 2-25
 Обезопасяване на пътниците чрез предпазни колани  .............................. 2-28
 Поддръжка на предпазните колани  ............................................................ 2-37
 Заден среден колан ....................................................................................... 2-30
 Предпазни колани с преобтегач .................................................................. 2-32
Предпазни мерки в случай на аварийна ситуация .......................................  5-70
Предпазни мерки при извършване на операции по поддръжка  

от собственика ................................................................................................ 7-6
Предпазни мерки при паркиране .................................................................. 3-130
Предпазни мерки при паркиране на заден ход ............................................ 3-133
Предпазни мерки през зимния период ......................................................... 5-135
Предупредителна светлина за заледяване на пътя ........................................ 3-65
Предупредителни светлини ............................................................................. 3-92
Предупредителни светлинни индикатори за въздушните възглавници  ..... 2-70
Предупредителни съобщения  ........................................................................ 3-78
Предупредителни съобщения и управление на AEB системата .................. 5-92
Предупреждения  ............................................................................................. 3-92
Предупреждения и светлинни индикатори .................................................... 3-92
Премахване на замъгляването (предно стъкло) .......................................... 3-178
Премахване на замъгляването ....................................................................... 3-180
Пренатоварване  ............................................................................................. 5-148
Препоръчвани налягания в гумите (в студено състояние) ........................... 7-48
Препоръчвани смазочни материали и вместимости ................................. 8-6
Препоръчителен вискозитет на моторното маслото SAE .............................. 8-9
Препоръчителни мерки за безопасност 
Препоръчително масло за двигателя  ............................................................... 8-8
Приборно табло .............................................................................................. 3-60
 Контролно измервателни прибори и индикатори  ..................................... 3-63
 Управление на LCD дисплея ....................................................................... 3-69
 Осветяване на приборното табло ................................................................ 3-62
 Индикатор за смяна на предавка на автоматична трансмисия ................. 3-66
Проверка на налягането в гумите  .................................................................. 7-50
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Проверка на налягането на напомпване в гумата ......................................... 6-30
Проверка на нивото на измиващата течност ................................................. 7-36
Проверка на нивото на моторното масло  ...................................................... 7-28
Проверка на нивото на охлаждащата течност ............................................... 7-31
Проверка на нивото на спирачната течност / работната течност на 

съединителя .................................................................................................. 7-35
Проверка на перата на чистачките ................................................................. 7-41
Проверка на спирачката за паркиране  ........................................................... 7-36
Проверка на филтъра ....................................................................................... 7-40
Пътуване А/В .................................................................................................... 3-87

Р

Равномерно разпределение на херметизиращата течност ........................... 6-29
Радио: FM, AM ................................................................................................. 4-28
Разработване на автомобила ............................................................Предговор-11
Разскрежаване на стъклата ....................................................................... 3-152
 Устройство срещу обледяване на чистачките .......................................... 3-153 
 Устройства за разскрежаване на външните огледала за обратно  

виждане ....................................................................................................... 3-153
 Устройство за разкрежаване на задното стъкло  ..................................... 3-152
Разскрежаване (предно стъкло) .................................................................... 3-178
Регулиране на лъча на предните фарове и фаровете за мъгла ..................... 7-82
Регулиране на огледалата за задно виждане .................................................. 3-30
Режим ден/нощ на огледалото за обратно виждане ...................................... 3-25
Режим на потребителските настройки ........................................................... 3-74
 Режим, показващ на водача основната информация от пътуването  .......... 3-91
Режими  ............................................................................................................. 3-87
Режими на LCD дисплея ................................................................................. 3-69
Резервна гума
 Смяна на гума ............................................................................................... 6-18
 Компактна резервна гума............................................................................. 6-22
Рестартиране на люка ...................................................................................... 3-41
Ръчна трансмисия  ........................................................................................... 5-20
Ръчно управление на системата за климатизиране на въздуха .................. 3-167

С

Светлинен индикатор за повреда в TPMS системата.................................... 6-13
Светлинен индикатор за положението на гумата с понижено налягане ..... 6-12
Светлинен индикатор на люка  ....................................................................... 3-41
Светлини
 Светлини  .................................................................................................... 3-109
 Автоматично управление на светлините .................................................. 3-109
 Външно осветление  ................................................................................... 3-109
 Вътрешно осветление .................................................................................3-117
 Дълги светлини ............................................................................................3-110
 Задни фарове за мъгла ................................................................................3-112
 Измиване на предните фарове....................................................................3-115
 Мигачи ..........................................................................................................3-111
 Предни фарове за мъгла ..............................................................................3-112
Светлинни индикатори  ................................................................................. 3-102
Светлинни индикатори на предпазните колани  ........................................... 2-25
Устройство за регулиране на височината на лъча на фаровете …………..3-114
Шофиране с включени фарове през деня .....................................................3-114
Система „Welcome“  ........................................................................................3-116
Светлоотразителен триъгълник  ..................................................................... 6-37
Сгъване на външните огледала за обратно виждане ..................................... 3-31
Седалки  ............................................................................................................. 2-4
 Вентилация на предните седалки ............................................................... 2-22 
 Задни нагреватели на седалките ................................................................. 2-20
  Задни седалки  ............................................................................................. 2-23
 Мерки за безопасност .................................................................................... 2-5
 Подглавници  ................................................................................................ 2-16
 Предни нагреватели на седалките .............................................................. 2-20
 Предни седалки .............................................................................................. 2-6
Сензор за отчитане на разстоянието от предния автомобил  

(преден радар) ............................................................................................... 5-95
Сенник ............................................................................................................. 3-188
Сервизно обслужване на автомобила  .............................................................. 7-6
Сертификационна табелка на автомобила ..................................................... 8-10
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Сигнал за аварийно спиране: Emergency Stop Signal (ESS)  ........................ 5-63
Система Active hood lift – Преден капак със система за защита  

на пешеходци при удар ................................................................................ 2-71
Система Cruise Control
 Система Cruise Control (със speed limit control)  ......................................5-117
 Система Cruise Control (без speed limit control) ....................................... 5-122
Система ISG (Idle Stop and Go) ....................................................................... 5-72
Система за автоматично премахване на замъгляването Auto defogging ... 3-181
Система за автономно аварийно спиране на автомобила: Autonomous 

emergency braking ......................................................................................... 5-90
Система за заключване на предавките ........................................................... 5-28
Система за контрол на стабилността: Vehicle Stability Management ........... 5-59
Система за контрол при потеглянето по наклон: Hill-Start Assist Control  

(HAC)  ............................................................................................................ 5-60
Система за контрол при спускане: Downhill Brake Control (DBC) .............. 5-61
Система за мониторинг на налягането в гумите (TPMS) ............................. 6-10
Система за ограничение на скоростта: Speed limit control ..........................5-115 
Система за поддържане и предупреждение при напускане на пътната лента: 

Lane keeping assistsystem ........................................................................... 5-106
Система за подпомагане на водача Driver assist ..................................... 3-126
 Видео камера за обратно виждане  ........................................................... 3-126
 Интелигентна система за автоматично паркирането (SPAS)  ................ 3-134
 Система за подпомагане на паркирането  ................................................ 3-131
 Система за подпомагане на паркирането на заден ход  .......................... 3-127
Система за предупреждение при наличие на автомобил  

в мъртвата зона: Blind spot detection ........................................................... 5-82
Система за промяна режима на волана Flex Steer: ........................................ 5-78
Система за управление на емисиите  ....................................................... 7-100
Система за управление на емисиите в картера ........................................... 7-100
Система за управление на емисиите отработени газове ............................ 7-101
Система за управление на изпаренията на горивото .................................. 7-100
Система на имобилайзъра  .............................................................................. 3-13
Система срещу кражби .................................................................................... 3-20
Системата намаляваща риска от сблъсък с приближаващ трафик  

при заден ход: Rear Cross TrafficAlert ......................................................... 5-86

Системата за предупреждение при напускане на лентата  
на движение: Lane Change Assist .................................................................. 5-8

Системи за безопасност във вашия автомобил
Системи за обезопасяване на деца (CRS) .................................................. 2-38
 Изберете детска обезопасителна система  (CRS)  ..................................... 2-39 
 Нашите препоръки: Децата винаги да се возят отзад ............................... 2-38
 Поставяне на детска обезопасителна система (CRS)................................ 2-41
Ситуации, при които системата не се активира ............................................ 2-72
Ситуации, при които системата се активира ................................................. 2-71
Скоростен индекс и максимално допустимо натоварване на гумите............ 8-4
Служби, извършващи теглене  ........................................................................ 6-33
Смяна на батерията  ......................................................................................... 3-12
Смяна на гума с монтиран ТРМS датчик  ...................................................... 6-14
Смяна на гума ................................................................................................... 6-18
Смяна на гума  .................................................................................................. 7-52
Смяна на джанти  ............................................................................................. 7-54
Смяна на електрически крушки в страничните мигачи ............................... 7-81
Смяна на електрически крушки във фаровете, в габаритните  

светлини, в мигачите, в предните фарове за мъгла и статичните  
светлини за осветяване на пресечки и кръстовища .................................. 7-76

Смяна на електрически крушки на вътрешното осветление ....................... 7-91
Смяна на електрически крушки…..7-75
Смяна на касетката на горивния филтър ....................................................... 7-37
Смяна на крушки в комбинираните задни светлини .................................... 7-87
Смяна на крушки във високо монтираните стоп светлини .......................... 7-90
Смяна на крушки за осветяването на регистрационния номер ................... 7-90
Смяна на моторно масло и маслен филтър  ................................................... 7-30
Смяна на охлаждащата течност  ..................................................................... 7-34
Смяна на филтъра ............................................................................................ 7-38
Смяна на филтъра на климатичната уредба .................................................. 7-40
Смяна на функциите на системата LKAS .....................................................5-113
Спирачка за паркиране  ................................................................................... 7-36
Спирачка за паркиране (ръчна) ....................................................................... 5-41
Спирачки със сервоусилвател  ........................................................................ 5-40
Спирачна система .......................................................................................... 5-40
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 Антиблокираща спирачна система (ABS)  ................................................. 5-53
 Функцията AUTO HOLD  ............................................................................ 5-49
 Електронна спирачка за паркиране (EPB) ................................................. 5-43
 Електронна система за динамичен контрол на треакторията:  

Electronic StabilityControl ............................................................................. 5-55
Сигнал за аварийно спиране: Emergency Stop Signal (ESS)  ........................ 5-63
Система за контрол при потеглянето по наклон:  

Hill-Start Assist Control (HAC)  .................................................................... 5-60
Система за контрол при спускане: Downhill Brake Control (DBC) .............. 5-61
Система за контрол на стабилността: Vehicle Stability Management ........... 5-59
Спирачка за паркиране (ръчна) ....................................................................... 5-41
Спирачки със сервоусилвател  ........................................................................ 5-40
Спирачна течност/работна течност  за съединителя .................................... 7-35
Спукана гума
 Смяна на гума ............................................................................................... 6-18
 Компактна резервна гума............................................................................. 6-22
 Спукана гумас комплект за временна смяна на гума  

TIRE MOBILITY KIT ................................................................................... 6-25
 С резервна гума………………………6-15
 Крик и  инструменти .................................................................................... 6-17
СТАРТ/СТОП бутон .........................................................................................5-11
Стартер ................................................................................................................ 5-6
Странични въздушни възглавници ................................................................. 2-55
Стъкла  .............................................................................................................. 3-32
Сходимост на колелата и баланс на гумите  .................................................. 7-52
Съвети за безопасна употреба на комплекта Tire Mobility Kit .................... 6-26
Съвети за безопасна употреба на комплекта Tire Mobility Kit .................... 6-31
Съставен предпазител…………7-64

Т

Табелка с техническите спецификации за гумите и наляганията в тях .......8-11
Табло, вижте панела с инструменти ............................................................... 3-60 
Теглене на автомобила  .................................................................................... 6-33
Теглене на ремарке  ........................................................................................ 5-138

Теглене при аварийни обстоятелства  ............................................................ 6-35
Тегло на автомобила  ..................................................................................... 5-148
 Термометър за външната температура .......................................................... 3-65
 Термометър за температурата на охлаждащата двигателя течност  ........... 3-63
Технически данни ............................................................................................ 6-32
Течности
Спирачна течност/работна течност  за съединителя .................................... 7-35
Измиваща течност за стъклата  ....................................................................... 7-36
Трансмисия
Трансмисия с двоен съединител ..................................................................... 5-31
 Механична трансмисия ................................................................................ 5-20
 Автоматична трансмисия ............................................................................. 5-24
Трансмисия с двоен съединител .................................................................. 5-31
Система за заключване на предавките ........................................................... 5-28

У

Управление на LCD дисплея ........................................................................... 3-69
Управление на автомобила
Уреди и принадлежности за аварийни случаи .............................................. 6-37
Устройства за напръскване  ........................................................................... 3-124
Устройства за разскрежаване на външните огледала за обратно  

виждане ....................................................................................................... 3-153
Устройство за разкрежаване и премахване на замъгляването на предното 

стъкло .......................................................................................................... 3-178
Устройство за разкрежаване на задното стъкло  ......................................... 3-152
Устройство за регулиране на височината на лъча на фаровете  .................3-114
Устройство срещу обледяване на чистачките.............................................. 3-153

Ф

Фабричен номер на двигателя  ........................................................................8-11
Фиксатори за стелките за под ....................................................................... 3-193
Функции  ......................................................................................................... 5-102
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Функции за автоматично отключване и заключване на вратите  ................ 3-18
Функции на интериора
 Багажна кутия ............................................................................................. 3-197
 Държач за чаши .......................................................................................... 3-186
 Закачалки за дрехи  .................................................................................... 3-192
 Запалка  ....................................................................................................... 3-190
 Контакти  ..................................................................................................... 3-188
 Мрежа за багажа (държач)  ........................................................................ 3-193
 Пепелник  .................................................................................................... 3-186
 Покривало за сигурността на багажа  ...................................................... 3-194
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