
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 стандартното оборудване. По тази причина в 
него може да намерите информация, която не се отнася за конкретното 
изпълнение на вашия автомобил. 
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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 на 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 компо-
ненти 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 Радио системата, 
или да се консултирате с дилър на компанията HYUNDAI относно необходимите предпазни мерки или специални 
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.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Това заглавие означава, че ако 
предупреждението не бъде взе-
то под внимание, описаното 
състояние може да причини 
тежко, дори смъртоносно нара-
няване на вас или на други хора.

 ВНИМАНИЕ 

Това заглавие означава, че ако 
дадената тук информация се 
пренебрегне, описаното състоя-
ние може да причини повреда на 
автомобила или на оборудването 
му. Следвайте стриктно посоче-
ните тук указания.
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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.

Този наръчник също така съдържа и информация относно поддръжката, с цел гарантиране на вашата безопасност. 
Препоръчваме сервизното обслужване и поддръжката на автомобила да се извършват от оторизиран дилър на ком-
панията HYUNDAI, тъй като всички оторизирани представители на марката се в състояние да предложат и окажат 
висококачествено обслужване, поддръжка и всякакъв друг вид помощ, от която може да се нуждаете.

Този наръчник е неразделна част от вашия автомобил и следва винаги да бъде с вас в случай на нужда. Също и при послед-
ваща продажба на автомобила, наръчникът трябва да бъде предаден на следващия собственик, за да може и той да бъде 
запознат отблизо с автомобила.

 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

КАК ТРЯБВА ДА 
ИЗПОЛЗВАТЕ НАСТОЯЩИЯ 
НАРЪЧНИК?
Компанията HYUNDAI желае да ви помогне 
да получавате максимално удоволствие 
от шофирането на вашия  автомобил. 
Вашият „Наръчник на собственика” може 
да дoпринесе за това по много начини. На-
стоятелно препоръчваме да го прочетете 
целия. 

Общото оформление на наръчника е дадено 
в съдържанието. На първата страница на 
всеки раздел ще намерите кратко описание 
на основното съдържание в раздела. 
За да намерите бързо и лесно търсената 
от вас информация, ви препоръчваме да 
използвате азбучния индекс, където инфор-
мацията е представена по азбучен ред, със 
съответния номер на страницата.

СЪОБЩЕНИЯ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ
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 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 физически 
наранявания. Спазвайте всички съоб-
щения за безопасност, които след-
ват този символ, за да се избегнат 
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 
безоловен бензин с октаново число 91 
до 94 (изследователско октаново число)/ 
или число АКI (антидетонационно число) 
87 до 90, но това може да доведе 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

Бензин със съдържание на алкохол и 
метанол
На пазара заедно с 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, кой-
то съдържа повече от 10 процента 
етанол, и не използвайте бензин или 
газохол, съдържащ каквито и да било 
количества метанол. Всяко от тези 
споменати горива може да предизвика 
проблеми във възможностите на авто-
мобила да се придвижва и повреда на 
горивната система. Ако в задвижване-
то на автомобила се появят проблеми, 
прекратете използването на газохол 
от какъвто и да било вид.

За да избегнете повреда на автомоби-
ла,  никога не използвайте:
1. Газохол, съдържащ повече от 10% ета-

нол.
2. Бензин или газохол, съдържащ мета-

нол.
3. Етилизирано гориво или етилизиран 

газохол.

 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 из-
ползването на тези горива. 

Други горива:
Използването на горива, съдържащи:
- Силикон (Si) 
- MMT (Манган, Mn)
- Фероцен (Fe) или горива, съдържащи дру-
ги метални добавки, могат да повредят 
както автомобила, така и двигателя, 
като причинят запушване, запалване, 
лошо ускоряване, блокиране, стопяване 
на катализатора, корозия, намаляване 
на жизнения цикъл и др. Също така инди-
каторът за неизправност 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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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 пари 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.

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 - незави-
симо дали високи или ниски. Работата 
на двигателя на различни обороти е 
важна за неговото правилно разра-
ботване.
Избягвайте резките спирания, освен 
при аварийни ситуации, за да позволи-
те правилно напасване на спирачките. 
През първите 2 000 км пробег не тегле-
те ремарке.

ВРЪЩАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНИ 
АВТОМОБИЛИ (ЗА ЕВРОПА)
Компанията Hyundai е застъпник на 
опазването на околната среда – това 
е причината, поради която вие можете 
да върнете вашия излязъл от употре-
ба автомобил съгласно директивата 
на Европейския Съюз за излезлите от 
употреба автомобили.
Подробна информация можете да 
получите на официалния уебсайт на 
компанията за вашия регион. 
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Подмяна на перата на чистачките ......................................................... 7-53
Акумулаторна батерия ................................................................................ 7-57
Добро сервизно обслужване на акумулаторната батерия ........... 7-57

Етикет, обозначаващ капацитета на акумулаторната  
батерия ........................................................................................................ 7-59

Зареждане на акумулаторната батерия  .............................................. 7-60
Нулиране  .......................................................................................................... 7-60
Гуми и джанти  ............................................................................................... 7-61
Полагане на грижи за гумите  ................................................................. 7-61
Препоръчвани налягания в гумите (в студено състояние) ......... 7-61
Проверка на налягането в гумите ......................................................... 7-63
"Завъртане" на гумите  ............................................................................... 7-64
Сходимост на колелата и баланс на гумите ..................................... 7-65
Смяна на гуми  ............................................................................................... 7-65
Смяна на джанти  .......................................................................................... 7-66
Износване на протектора............................................................................ 7-67
Поддръжка на гумите  ................................................................................. 7-67
Маркировки на страниците на гумите ................................................. 7-67
Гуми с ниско съотношение между височина на страницата  

и широчина на протектора .................................................................. 7-71
Електрически предпазители ..................................................................... 7-73
Главен предпазител ..................................................................................... 7-78
Описание на панела на предпазител/реле ......................................... 7-77
Електрически крушки .................................................................................. 7-90
Смяна на електрически крушки във фаровете, в габаритните 

светлини, в мигачите и предните фарове за мъгла ................ 7-91
Регулиране на лъча на предните фарове и фаровете  

за мъгла ...................................................................................................... 7-94
Смяна на електрически крушки в страничните мигачи ............. 7-100
Смяна на крушки в комбинираните задни светлини ................... 7-100
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Смяна на крушки във високо монтираните стоп светлини ....... 7-102
Смяна на крушки за осветяването на регистрационния  

номер .......................................................................................................... 7-102
Смяна на електрически крушки на вътрешното  

осветление ............................................................................................... 7-103
Грижи за външния вид на автомобила .............................................. 7-104
Грижа за екстериора  ................................................................................. 7-104
Грижи за интериора .................................................................................... 7-110
Система за управление на емисиите .................................................. 7-111
Система за управление на емисиите в картера .............................. 7-111
Система за управление на изпаренията на горивото ................... 7-111
Система за управление на емисиите отработени газове ........... 7-112

Технически характеристики и информация за потребителя8

Габаритни размери ......................................................................................... 8-2
Двигател ............................................................................................................. 8-2
Мощност на електрическите крушки ...................................................... 8-3
Гуми и джанти  ................................................................................................. 8-4
Скоростен индекс и максимално допустимо натоварване  

на гумите ...................................................................................................... 8-4
Брутно тегло на автомобила  ..................................................................... 8-5
Обем на багажното отделение .................................................................. 8-5
Климатична уредба ........................................................................................ 8-5
Препоръчвани смазочни материали и вместимости ....................... 8-6
Препоръчително масло за двигателя  .................................................... 8-7

Препоръчителен вискозитет на моторното маслото........................ 8-8
Идентификационен номер на автомобила (VIN) ................................ 8-9
Сертификационна табелка на автомобила .......................................... 8-9
Табелка с техническите спецификации за гумите  

и наляганията в тях ............................................................................... 8-10
Фабричен номер на двигателя  ............................................................... 8-10
Обозначителен етикет на компресора на климатика .................... 8-10
Е-маркировка (за Европа) .......................................................................... 8-11
Обозначителен етикет на хладилния агент  ..................................... 8-11
Декларация за съответствие ................................................................... 8-11





Вашият автомобил

1Екстериор (I) ..............................................................1-2
Екстериор (II)  ............................................................1-4
Интериор .....................................................................1-6
Приборно табло ........................................................1-7
Двигателно отделение ..........................................1-8
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Вашият автомобил с един поглед

ЕКСТЕРИОР (I)
■ Изглед отпред 
• 5 врати

1. Преден капак ............................................................3-31
2. Фарове .......................................................................7-91
3. Предни светлини за мъгла ...................................7-94
4. Гуми и колела  ...........................................................7-61
5. Външно огледало за обратно виждане .............3-41
6. Пера на чистачките на предното стъкло .......7-54
7. Стъкла .......................................................................3-20
8. Система Parking assist .........................................3-100

*: Ако е включено в оборудването.

Реалната форма на автомобила може да се различава от изобразената.

1-2

EXTERIOR OVERVIEW (I)

Your vehicle at a glance

1. Hood..................................................3-31

2. Headlight ...........................................7-91

3. Fog light ............................................7-94

4. Tires and wheels ...............................7-61

5. Outside rearview mirror.....................3-41

6. Front windshield wiper blades...........7-54

7. Windows............................................3-20

8. Parking assist system* ....................3-100

* : if equipped

OGB014001

■ Front view
• 5 Door

The actual shape may differ from the illustration.
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Ваш
ият автом

обил

1
ЕКСТЕРИОР (II)

1. Преден капак ...........................................3-31
2. Фарове ...................................................... 7-91
3. Предни светлини за мъгла ..................7-94
4. Гуми и колела  ..........................................7-61
5. Външно огледало за обратно  

виждане.....................................................3-41
6. Пера на чистачките на  

предното стъкло ...................................7-54
7. Стъкла ......................................................3-20

*: Ако е включено в оборудването.

Реалната форма на автомобила може да се различава от изобразената.

■ Изглед отпред 
• 3 врати

1-3

Your vehicle at a glance

1

1. Hood..................................................3-31

2. Headlight ...........................................7-91

3. Fog light ............................................7-94

4. Tires and wheels ...............................7-61

5. Outside rearview mirror.....................3-41

6. Front windshield wiper blades...........7-54

7. Windows............................................3-20

* : if equipped

OGB015006

■ Front view
• 3 Door

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

ЕКСТЕРИОР (II)
■ Изглед отзад 
• 5 врати

1. Антена  ...................................................................... 4-3
2. Врати ........................................................................3-13
3. Външна капачка на резервоара за гориво ........ 3-33
4. Система подпомагаща паркирането на  
заден ход* (Rear Parking Assist System)  ................ 3-97
5. Високомонтиран заден стоп ............................ 7-102
6. Задна камера* ......................................................... 3-96
7. Задни пера на чистачките ...................................7-55
8. Заден капак  ..............................................................3-18

*: Ако е включено в оборудването.

Реалната форма на автомобила може да се различава от изобразената.
1-4

Your vehicle at a glance

EXTERIOR OVERVIEW (II)

OGB014002

■ Rear view
• 5 Door

The actual shape may differ from the illustration.

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

2. Doors ..................................................3-13

3. Fuel filler door.....................................3-33

4. Rear parking assist system*...............3-97

5. High mounted stop light ...................7-102

6. Rearview camera* ..............................3-96

7. Rear window wiper blade*..................7-55

8. Tailgate ...............................................3-18

* : if equipped
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Ваш
ият автом

обил

1
ЕКСТЕРИОР (II)

1. Антена  ......................................................4-3
2. Врати ....................................................... 3-13
3. Външна капачка на резервоара за гориво .

3-33
4. Система подпомагаща  

паркирането на заден ход*  
(Rear Parking Assist System)  .................3-97

5. Високо монтиран заден стоп .......... 7-102
6. Задна камера* .........................................3-96
7. Задни пера на чистачките* ................7-55
8. Заден капак  ............................................. 3-18

*: Ако е включено в оборудването.

Реалната форма на автомобила може да се различава от изобразената.

■ Изглед отпзад 
• 3 врати

1-5

Your vehicle at a glance

1

OGB015007

■ Rear view
• 3 Door

The actual shape may differ from the illustration.

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

2. Doors ..................................................3-13

3. Fuel filler door.....................................3-33

4. Rear parking assist system*...............3-97

5. High mounted stop light ...................7-102

6. Rearview camera* ..............................3-96

7. Rear window wiper blade*..................7-55

8. Tailgate ...............................................3-18

* : if equipped
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Вашият автомобил с един поглед

ИНТЕРИОР

1. Вътрешна дръжка за отключване и заключване  
на вратите ...................................................................3-14

2. Бутон за прибиране на външните странични 
огледала* ....................................................................... 3-43

3. Бутон за управление на външните странични 
огледала* ....................................................................... 3-42

4. Управление на електрическите стъкла* ..............3-20
5. Заключване на електрическите стъкла* ..............3-24
6. Лост за отваряне на предния капак .......................3-31
7. Реглаж на височината на фаровете  ..................... 3-89
8. Бутон за контролиране на осветлението  

на таблото* ................................................................ 3-45
9. Система за предупреждение при напускане  

на пътната лента  
Lane Departure Warning System (LDWS) .................. 5-57

10 Електронна система за стабилност ESC .......... 5-37
11. Външна капачка на резервоара за гориво ........... 3-33
12. Кутия с предпазители.............................................. 7-74
13. Волан  ........................................................................... 3-36
14. Седалки ...........................................................................2-4
15. Педал на съединителя ..............................................5-21
16. Спирачен педал ...........................................................5-31
17. Педал на газта

*: Ако е включено в оборудването.

Реалната форма на автомобила може да се различава от изобразената.
1-6

Your vehicle at a glance

INTERIOR OVERVIEW

1. Inside door handle ............................3-14

2. Outside rearview mirror folding 

switch* ..............................................3-43

3. Outside rearview mirror control 

switch* ..............................................3-42

4. Power window switches* ..................3-20

5. Power window lock switch*................3-24

6. Hood release lever ............................3-31

7. Headlight leveling device ....................3-89

8. Instrument panel illumination 

control switch* ..................................3-45

9. Lane Departure Warning System 

(LDWS)* ............................................5-57

10. Electronic Stability Control (ESC)* ..5-37

11. Fuel filler door opener ....................3-33

12. Fuse box..........................................7-74

13. Steering wheel ................................3-36

14. Seat ..................................................2-4

15. Clutch pedal* ..................................5-21

16. Brake pedal ....................................5-31

17. Accelerator pedal

* : if equipped

OGB014003The actual shape may differ from the illustration.
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Ваш
ият автом

обил

1
ПРЕГЛЕД НА ПРИБОРНОТО ТАБЛО (I)

1. Управление на светлините/управление  
на мигачите ................................................................. 3-83

2. Управление на аудиосистемата  
от волана ....................................................................... 4-4

3. Приборно табло ......................................................... 3-44
4. Клаксон .......................................................................... 3-38
5. Въздушна възглавница на водача ...........................2-45
6. Чистачки/напръскване на стъклата .................... 3-93
7. Бутон за управление на LCD дисплея/ 

Бутон за управление на скоростта  
(Круиз контрол) .......................................3-46/ 5-50, 5-55 

8. Превключвател за запалване/ 
Старт-стоп бутон .............................................. 5-6/5-8

9. Ръчна / автоматична трансмисия .................5-20/5-24
10. Извод за ел. захранване ...........................................3-135
11. AUX, USB и IPOD изводи ...............................................4-2
12. Запалка  ........................................................................3-132
13. Управление на климатичната система .............3-103
14. Аудио система* ...........................................................4-16
15. Скоростен лост ............................................................6-2
16. Бутон за централно заключване на  

вратите ........................................................................3-16
17. Въздушна възглавница на пътника  

до водача ........................................................................2-45
18. Жабка ............................................................................3-129
19. Система за подпомагане на паркирането*.......3-100
20. Система ISG (Idle stop and go, празен ход,  

стоп и старт)* .......................................................... 5-44
21. Нагреватели на седалките* .................................... 2-17
22. Индикатор за включване/изключване на  

въздушната възглавница на пътника  
до водача ....................................................................... 2-53

23. Бутон за затопляне на волана .............................. 3-37
24. Светлинен индикатор на предпазния колан .......2-20

*: Ако е включено в оборудването.Реалната форма на автомобила може да се различава от изобразената.

1-7

Your vehicle at a glance

1
INSTRUMENT PANEL OVERVIEW  

1. Light control/Turn signals ..................3-83
2. Steering wheel audio control* ............4-4
3. Instrument cluster..............................3-44
4. Horn ..................................................3-38
5. Driver's front air bag* ........................2-45
6. Wiper/Washer ....................................3-93
7. LCD display control switch*/ 

Cruise (Speed limit) control switch*
......................................3-46 / 5-50, 5-55

8. Engine Start/Stop button/
Key ignition switch ....................5-6 / 5-10

9. Manual transaxle / 
Automatic transaxle ................5-20 / 5-24

10. Power outlet ..................................3-135
11. AUX, USB and iPod® port ................4-2
12. Cigarette lighter* ............................3-132
13. Climate control system..................3-103
14. Audio system*..................................4-16
15. Hazard switch ....................................6-2
16. Central door lock switch ..................3-16
17. Passenger's front air bag* ..............2-45
18. Glove box ......................................3-129
19. Parking assist system* ..................3-100
20. Idle stop and go (ISG)*....................5-44
21. Seat warmers* ................................2-17
22. Passenger's front air bag ON/OFF 

indicator*..........................................2-53
23. Heated steering wheel button* ........3-37
24. Passenger's seat belt warning light ..2-20

* : if equipped
OGB014004

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

ДВИГАТЕЛ (I)

1. Радиатор за водно охлаждане ....................... 7-41
2. Капачка на радиатора за водно  

охлаждане ............................................................ 7-40
3. Резервоар за спирачната течност /  

работната течност на съединителя ........ 7-44
4. Въздушен филтър ............................................. 7-50
5. Пръчка за проверка на маслото .................... 7-38
6. Капачка на отвора за наливане  

на моторно масло  ............................................ 7-39
7. Резервоар за течността  

на чистачките ................................................... 7-48
8. Кутия с предпазители ......................................7-76
9. Акумулаторна батерия .................................. 7-57

■ Бензин (1.25 л)

1-8

Your vehicle at a glance

ENGINE COMPARTMENT (I)

OGB074101

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

1. Engine coolant reservoir....................7-41

2. Radiator cap ......................................7-40

3. Brake/clutch fluid reservoir ................7-44

4. Air cleaner ........................................7-50

5. Engine oil dipstick..............................7-38

6. Engine oil filler cap ............................7-39

7. Windshield washer fluid reservoir......7-48

8. Engine room junction block ..............7-76

9. Battery ..............................................7-57

■ Gasoline Engine (1.25L)

Реалната форма на автомобила може да се различава от изобразената.



1-9

Ваш
ият автом

обил

1
ДВИГАТЕЛ (II)

1. Радиатор за водно охлаждане ....................... 7-41
2. Капачка на радиатора за водно  

охлаждане ............................................................ 7-40
3. Резервоар за спирачната течност /  

работната течност на съединителя ........ 7-44
4. Въздушен филтър ............................................. 7-50
5. Пръчка за проверка на маслото .................... 7-38
6. Капачка на отвора за наливане  

на моторно масло  ............................................ 7-39
7. Резервоар за течността на чистачките .. 7-48
8. Кутия с предпазители ......................................7-76
9. Акумулаторна батерия .................................. 7-57
10. Щека за проверка на нивото на  

работната течност при  
автоматична трансмисия*  ......................... 7-46

*: Ако е включено в оборудването.

■ Бензин (1.4 л)

Реалната форма на автомобила може да се различава от изобразената.

1-9

Your vehicle at a glance

1
ENGINE COMPARTMENT (II)

OGB074102

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

1. Engine coolant reservoir....................7-41

2. Radiator cap ......................................7-40

3. Brake/clutch fluid reservoir ................7-44

4. Air cleaner ........................................7-50

5. Engine oil dipstick..............................7-38

6. Engine oil filler cap ............................7-39

7. Windshield washer fluid reservoir......7-48

8. Engine room junction block ..............7-76

9. Battery ..............................................7-57

10. Automatic transaxle dipstick* ..........7-46

* : if equipped

■ Gasoline Engine (1.4L)
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ДВИГАТЕЛ (III)

1. Радиатор за водно охлаждане ....................... 7-41
2. Капачка на радиатора за водно  

охлаждане ............................................................ 7-40
3. Резервоар за спирачната течност /  

работната течност на съединителя ........ 7-44
4. Въздушен филтър ............................................. 7-50
5. Пръчка за проверка на маслото  ................... 7-38
6. Капачка на отвора за наливане на  

моторно масло  ................................................. 7-39
7. Резервоар за течността  

на чистачките ................................................... 7-48
8. Кутия с предпазители ......................................7-76
9. Акумулаторна батерия .................................. 7-57
10. Горивен филтър  ................................................ 7-49
11. Кутия с предпазители - Дизел  ...................... 7-88

■ Дизел 

Реалната форма на автомобила може да се различава от изобразената.

ENGINE COMPARTMENT (III)

OGB074100

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

1. Engine coolant reservoir....................7-41

2. Radiator cap ......................................7-40

3. Brake/clutch fluid reservoir ................7-44

4. Air cleaner ........................................7-50

5. Engine oil dipstick..............................7-38

6. Engine oil filler cap ............................7-39

7. Windshield washer fluid reservoir......7-48

8. Engine room junction block ..............7-76

9. Battery ..............................................7-57

10. Fuel filter ........................................7-49

11. Diesel junction block ......................7-88

■ Diesel Engine

Your vehicle at a glance
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Вашият автомобил с един поглед



Системи за безопасност във вашия автомобил

2

Важни предпазни мерки ..........................................................................................2-2
 Винаги слагайте колана си ................................................................................2-2
 Обезопасяване на децата ...................................................................................2-2
 Въздушни възглавници – потенциални рискове  .....................................2-2
 Загуба на концентрация на водача ................................................................2-2

Контролирайте скоростта си  ................................................................................2-3
 Поддръжайте автомобила в изправно състояние ....................................2-3
 Седалки  .....................................................................................................................2-4
 Мерки за безопасност...........................................................................................2-5
 Предни седалки ......................................................................................................2-6
 Задни седалки  ......................................................................................................2-10
 Подглавници  ........................................................................................................2-13
 Затопляне на седалките ....................................................................................2-17

Предпазни колани  ...................................................................................................2-19
 Предпазни колани - мерки за безопасност ...............................................2-19
 Светлинни индикатори на предпазните колани  ....................................2-20
 Обезопасяване на пътуващите чрез предпазни колани  .....................2-22
 Предпазни колани - допълнителни мерки за безопасност  ..............2-26
 Поддръжка на предпазните колани  ............................................................2-29

Системи за обезопасяване на деца (CRS)  ......................................................2-30
 Децата се возят отзад ........................................................................................2-30
 Изберете детска обезопасителна система  (CRS)  ...................................2-31
 Поставяне на детска обезопасителна система (CRS) ............................2-33

Въздушни възглавници - допълнителна система за безопасност .....2-43
 Къде са разположени въздушните възглавници?  ................................2-45
 Как функционират въздушните възглавници?  .....................................2-48
 Какво да очаквате при активиране на въздушна възглавница .......2-52
 Превключвател за активиране ON/ деактивиране OFF 
 на предната въздушна възглавница на пътника  ..................................2-53
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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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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. 



2-3

2

Систем
а за безопасност във ваш

ия автом
обил

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. 
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СЕДАЛКИ

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

Задни седалки
(7) Сгъване на седалката 
(8) Подглавник

* : ако са включени в оборудването

Реалната форма на автомобила може да се различава от изобразената.
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SEATS 

OGB035046

Front seats
1. Seat forward or rearward adjustment

2. Seatback angle adjustment

3. Seat cushion height adjustment*

4. Headrest adjustment

5. Sear warmer*

6. Walk-in seat (3 Door vehicle only)

Rear seats
7. Seat folding

8. Headrest adjustment

* : if equipped

The actual feature in the vehicle may differ from the illustration.
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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 пълен 
контрол върху превозното сред-
ство. 

• 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 механи-
змите, докато регулирате седалка-
та. 

Ръчни настройки 
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Forward and rearward adjust-
ment 

To move the seat forward or rear-
ward:
1. Pull the seat slide adjustment

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

desire.
3. Release the lever and make sure

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

To prevent injury:

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

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

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

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

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

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

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

OGB034003

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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Наклон на облегалката на седалката

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

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

далката и я нагласете на желаната 
позиция. 

3. Освободете ръчката и се уверете, 
че облегалката е заключена на мяс-
то.

 Лостът ТРЯБВА да се върне в първо-
начална позиция, за да може седалка-
та да се заключи намясто. 

Височина на седалката  
(за седалката на водача)

За да промените височината на се-
далката, натиснете лоста нагоре или 
надолу в зависимост от желаната 
позиция:
• Натиснете лоста няколко пъти надо-

лу, за да снижите седалката. 
• Издърпайте лоста няколко пъти на-

горе, за да повдигнете седалката. 

Джобове на седалките  
(ако са оборудвани)

 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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Seatback angle

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

the seatback recline lever.
2. Carefully lean back on the seat

and adjust the seatback of the
seat to the position you desire.

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

Seat cushion height 
(for driver’s seat)

To change the height of the seat
cushion, move the lever upwards or
downwards.
• To lower the seat cushion, push the

lever down several times.
• To raise the seat cushion, pull the

lever  up several times.

Seatback pocket (if equipped)

OGB034005

OGB034006

OGB034010

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

WARNING  
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Сгъваема задна седалка  
(само за автомобили с 3 врати)

За да се качите или слезете от ав-
томобила отзад, трябва да сгънете 
седалката на водача или на пътника до 
водача, след което сгънатата седалка 
трябва да се плъзна напред. 

1. Сгънете предната облегалка, като 
издърпате предвидения за това 
лост, след което плъзнете седалката 
напред. 

2. Регулирайте удължението на колана 
до положение 3. 

3. При влизане или излизане от авто-
мобила, плъзнете седалката назад, 
като я придържате, след което бут-
нете назад облегалката. Поставете 
удължителя на колана в положение 
(1) или (2). 

WARNING

Rear seat entry 
(3 Door vehicle only)
To get in or get out of the rear seat,
the driver’s or front passenger’s seat
should be folded and the seat should
be slide.

1.Fold the front seatback by pulling
up the walk-in seat lever and then
slide the front seat forward.

2.Set the belt extension guide to
position (3).

3.After getting in or getting out, slide
the seat rearward while holding the
seat cushion and then push the
seatback rearward. And set the
belt extension guide to position (1)
or (2).
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OGB035047

OGB035045

OGB035045/H

■ Driver’s seat

■ Front passenger’s seat

Rear seat entry 
(3 Door vehicle only)
To get in or get out of the rear seat,
the driver’s or front passenger’s seat
should be folded and the seat should
be slide.

1.Fold the front seatback by pulling
up the walk-in seat lever and then
slide the front seat forward.

2.Set the belt extension guide to
position (3).

3.After getting in or getting out, slide
the seat rearward while holding the
seat cushion and then push the
seatback rearward. And set the
belt extension guide to position (1)
or (2).
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OGB035047

OGB035045

OGB035045/H

■ Driver’s seat

■ Front passenger’s seat
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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.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не позволявайте пътници да седят 

отгоре на сгънатата седалка, ко-
гато автомобилът е в движение. 
Това не е правилна позиция и няма 
как да бъде поставен колан. Това 
може да причини смърт или сери-
озно нараняване, в случай на инци-
дент или внезапно спиране. 

•  Предмети, поставени върху задна-
та седалката, не трябва да излизат 
пред предните седалки. Това може 
да доведе до придвижване на багажа 
напред и багажът да се повреди/
счупи или някой от пътниците при 
внезапно спиране да бъде наранен.

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). 

2-10
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Rear seats
Folding the rear seat
The rear seatbacks may 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 headrests to the
lowest position.

3. Insert the rear lap/shoulder belt
plate into the holder on the side
trim. It will prevent the lap/shoulder
belt from interfering with the seat-
back when folding.

OGB034013

• Never allow passengers to sit
on top of the folded down
seatback while the vehicle is
moving as 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 seats. This could
allow cargo to slide forward
and cause injury or damage
during sudden stops.

WARNING  

3. Приберете предпазните колани на 
задните седалки като закопчаете 
всеки в съответната тока.
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4. Pull up both sides of the seatback
lever and fold the seatback toward
the front of the vehicle.

To use the rear seat, lift and push up
the seatback backward. Push the
seatback firmly until it clicks into
place. Make sure the seatback is
locked in place.
When returning the rear seatbacks to
the upright position, remember to
return the rear shoulder belts to their
proper position.

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

i
OGB034014

OIB034014

When you return the rear seat-
back to its upright position after
being folded down:
Be careful not to damage the
seat belt webbing or buckle. Do
not allow the seat belt webbing
or buckle to get caught or
pinched in the rear seat. Ensure
that the seatback is completely
locked into its upright position
by pushing on the top of the
seatback. Otherwise, in an acci-
dent or sudden stop, the seat
could fold down and allow
cargo to enter the passenger
compartment, which could
result in serious injury or death.

WARNING  

4. Повдигнете/издърпайте предната 
част на лоста за сгъване на облегал-
ката, след което бутнете седалката 
напред. Когато изправяте седалката се 
уверете, че е заключена в правилната 
позиция, като се опитате да я бутне-
те напред. 

За да използвате задната седалка т.е 
да я върнете в изправено положение, 
повдигнете и бутнете облегалката на-
пред. Бутнете седалката силно напред, 
докато не заеме правилна позиция. Уве-
рете се, че седалката е в правилната 
позиция. 
Когато връщате облегалката в из-
правено положение, не забравяйте да 
освободите и предпазните колани.

i  Информация
В случай, че не можете да освободите 
колана от токата, издърпайте го силно и го 
освободете, след това би следвало лесно да 
го освободите от механизма.

 ВНИМАНИЕ
• При връщане на седалката от сгъна-

то в изправено положение, внима-
вайте да не повредите механизма 
на предпазните колани, като не 
позволявате да бъде захванат. Уве-
рете се, че седалката е правилно 
поставена в изправено положение, 
като се опитате да я бутнете на-
пред. При инцидент или внезапно 
спиране и при правилно изправена 
седалка има вероятност багаж или 
други необезопасени предмети да 
причинят сериозни или фатални 
наранявания на пътниците на пред-
ните седалки.
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 ЗАБЕЛЕЖКА 
• Когато връщате облегалката в из-

правено положение, не забравяйте 
да върнете и задните предпазни 
колани в правилното им положение. 

• Ако прекарате механизма на колана 
през лентата на задния колан, ще го 
предпазите от възможно заклещва-
не зад или под седалките. 

 ВНИМАНИЕ
Не поставяйте предмети/багаж на 
задните седалки, ако не могат да 
бъдат обезопасени, тъй като има 
опасност от инциденти, в случай че 
багажът не е захванат, което може 
да доведе до сериозни или фатални 
наранявания. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги, когато сваляте или качвате 
багаж в автомобила, следва да се 
уверите, че двигателят е изключен, 
скоростният лост е на позиция Р (пар-
кинг) или на задна R или 1-ва предавка 
при ръчна трансмисия и ръчната 
спирачка е вдигната. Ако всички тези 
предписания не са изпълнени има веро-
ятност автомобилът да се задвижи, 
ако по невнимание скоростният лост 
бъде преместен на друга предавка.
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Подглавник
Предните и задни седалки на автомо-
била имат регулируеми подглавници. 
Подглавниците осигуряват комфорт, 
но основната им функция е да пред-
пазят пътниците от наранявания 
на гръбнака или врата, в случай на ин-
цидент, 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 автомоби-
лът да бъде приведен в движение.

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

(Продължение)

 

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

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

NOTICE

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

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

Подглавникът трябва да бъде по-
ставен така, че неговият център да 
бъде на височината на очите. 
• НИКОГА не регулирайте подглавника 

на водача на автомобила по време 
на движение на автомобила. 

• Подглавникът трябва да е възмож-
но най-близко до главата на пътни-
ка. Не поставяйте или използвайте 
възглавници, които ви дистанци-
рат 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. 

 ВНИМАНИЕ
Когато няма пътници на задните се-
далки, подглавникът следва да бъда на 
най-ниската възможна степен, за да 
не ограничавате видимостта назад. 
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Предни подглавници
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Front seat headrests 

The driver's and front passenger's
seats are equipped with a headrest
for the occupant's safety and com-
fort.

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, pull it up to the
desired position (1). To lower the
headrest, push and hold the release
button (2) on the headrest support
and lower the headrest to the desired
position (3).

OIB034005OGB034007

OLMB033009

Седалката на водача и на пътника до 
него са оборудвани с регулируеми под-
главници за безопасност и комфорт 
на пътниците. 
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Safety system of your vehicle

Front seat headrests 

The driver's and front passenger's
seats are equipped with a headrest
for the occupant's safety and com-
fort.

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, pull it up to the
desired position (1). To lower the
headrest, push and hold the release
button (2) on the headrest support
and lower the headrest to the desired
position (3).

OIB034005OGB034007

OLMB033009 Регулиране на подглавника напред и 
назад 
Подглавникът може да се постави в 
три различни позиции чрез издърпване 
напред. За да бъде подглавникът мак-
симално назад, следва да го издърпате 
максимално напред, след което да го 
освободите. 
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Front seat headrests 

The driver's and front passenger's
seats are equipped with a headrest
for the occupant's safety and com-
fort.

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, pull it up to the
desired position (1). To lower the
headrest, push and hold the release
button (2) on the headrest support
and lower the headrest to the desired
position (3).

OIB034005OGB034007

OLMB033009 Регулиране височината на подглавни-
ците 
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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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 the

recline lever (1).
2. Raise headrest as far as it can go.
3. Press the headrest release button

(3) while pulling the headrest up (4).

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

holes while pressing the release
button (1).

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

4. Recline the seatback (4) with the
recline lever (3).

NOTICE

OLF034015

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

WARNING  

OGB034008 OGB034009

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

WARNING  

 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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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 the

recline lever (1).
2. Raise headrest as far as it can go.
3. Press the headrest release button

(3) while pulling the headrest up (4).

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

holes while pressing the release
button (1).

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

4. Recline the seatback (4) with the
recline lever (3).

NOTICE

OLF034015

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

WARNING  

OGB034008 OGB034009

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

WARNING  

Сваляне/Поставяне
Сваляне
За да демонтирате подглавника:
1. Наведете седалката (2) посредством 

лоста за промяна на наклона на об-
легалката (1).

2. Издърпайте подглавника максимално 
нагоре. 

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

T I C E 

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

М
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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 the

recline lever (1).
2. Raise headrest as far as it can go.
3. Press the headrest release button

(3) while pulling the headrest up (4).

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

holes while pressing the release
button (1).

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

4. Recline the seatback (4) with the
recline lever (3).

NOTICE

OLF034015

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

WARNING  

OGB034008 OGB034009

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

WARNING  

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

напред.
2. Поставете опорите на подглавника 

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

3. Настройте подглавника на желаната 
височина. 

4. Върнете седалката (4) в изправено 
положение с помощта на лоста (3). 
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Задни подглавници 
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Safety system of your vehicle

Rear seat headrests 

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

Adjusting the height up and down
To raise the headrest, pull it up (1).
To lower the headrest, push and hold
the release button (2) on the head-
rest support and lower the headrest
(3).

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

OLMB033016

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

WARNING  

OGB034011 OGB034012

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

Rear seat headrests 

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

Adjusting the height up and down
To raise the headrest, pull it up (1).
To lower the headrest, push and hold
the release button (2) on the head-
rest support and lower the headrest
(3).

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

OLMB033016

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

WARNING  

OGB034011 OGB034012

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 от-
страни на подглавника (2).
2. Поставете подглавника на желаната 
позиция (3).
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Safety system of your vehicle

Rear seat headrests 

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

Adjusting the height up and down
To raise the headrest, pull it up (1).
To lower the headrest, push and hold
the release button (2) on the head-
rest support and lower the headrest
(3).

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

OLMB033016

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

WARNING  

OGB034011 OGB034012

За да свалите подглавника:
Издърпайте подглавника максимално 
нагоре. Натиснете бутона за осво-
бождаване на подглавника (1), докато 
го издърпвате (2).
За да го поставите отново:
Поставете опорите на подглавника 
в предвидените за това отвори (3) и 
едновременно с това натискайте бу-
тона за освобождаване (1). Настройте 
подглавника на желаната височина. 

 ВНИМАНИЕ
Винаги се уверявайте, че подглавници-
те са правилно поставени на желаната 
позиция след сваляне или поставяне.
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Нагреватели на седалките 
Подгряване на предните седалки (ако е 
включено в оборудването) 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Подгряването на седалките е пред-
назначено за студено време. 
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, възраст-

ни хора, инвалиди или наскоро изпи-
сани пациенти.

(Продължение)

(Продължение)
• Хора с чувствителна кожа, пред-

разположена към изгаряния. 

• Преуморени пътници.

• Интоксикирани пътници.

• Пътници, взимащи лекарства, 
причиняващи замаяност или сън-
ливост. 

 ВНИМАНИЕ
НИКОГА не поставяйте предмети 
като одеяла или възглавници на се-
далките, когато нагревателите са 
включени. Това може да бъде причина 
за прегряване, което да доведе до 
изгаряне или повреда на седалката. 

WARNINGПППП
2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете повреда на седал-
ката или нагревателите: 
• Никога не използвайте 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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Safety system of your vehicle

While the engine is running, push
either of the switches to warm the dri-
ver’s seat or passengers’ 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 press the switch,

the temperature setting of the seat
will change as follows :

• The seat warmer defaults to the
OFF position whenever the ignition
switch is turned on.

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

i

OFF→HIGH( )→MIDDLE( )→LOW( )

→

OGB034015

При включен двигател, натиснете 
един от превключвателите, за да 
затоплите 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/ изключен. 
• Всеки път при натискане на бу-
тона температурата се променя по 
следния начин:
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ver’s seat or passengers’ seat.
During mild weather or under condi-
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• Each time you press the switch,
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off or on automatically depending on
the seat temperature.
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OGB034015

• Нагревателите автоматично 
се изключват при стартиране на дви-
гателя. 

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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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.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предпазните колани следва да бъдат 
използвани от ВСИЧКИ пътници, 
когато автомобилът е в движение. 
Вземете под внимание следните мер-
ки за безопасност при поставянето 
и носенето на предпазен колан:
•  Препоръчваме ви деца под 13 г. за-

дължително ВИНАГИ да пътуват 
с правилно поставен предпазен 
колан. 

•  Ако има дете (на 13-годишна въз-
раст или по-голямо) на предната 
седалка до водача, следва седалка-
та да бъде изтеглена максимално 
назад и детото да бъде обезопасе-
но с предпазен колан. 

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

•  НИКОГА не пътувайте със седалка 
в легнало положение, когато авто-
мобилът е в движение.

•  Не позволявайте на две или пове-
че деца да използват един колан 
или една седалка. 

(Продължение)

• Не поставяйте презрамката на 
колана, преминаваща през рамото 
и гръдния кош, под ръката ви или 
зад гърба ви. 

• Не поставяйте колан върху чупли-
ви предмети, в случай на внезапно 
спиране могат да бъдат повреде-
ни. 

• 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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• 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 повредата да не 
е очевидна.

WARNINGПППП

Предупредителни светлинни индика-
тори на предпазния колан
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Seat belt warning light 
Seat belt warning

Front seats
(1) Driver’s seat belt warning light
(2) Front passenger’s seat belt warn-

ing light
As a reminder to the driver, the driver's
seat belt warning lights will illuminate
for approximately 6 seconds each time
you place the ignition switch ON
regardless of belt fastening.

If the driver's seat belt is not fastened
when the ignition switch is placed in
the ON position or if it is disconnected
after the ignition switch is placed in the
ON position, 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 9 km/h (5
mph), the illuminated warning light
will start to blink until you drive under
6 km/h (3 mph).
If you continue not to fasten the seat
belt and you drive over 20 km/h (12
mph) the seat belt warning chime will
sound for approximately 100 sec-
onds and the corresponding warning
light will blink.

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.

OGB034040

Предни седалки
(1) Предупредителни светлинни ин-

дикатори на предпазния колан на 
водача

(2) Предупредителни светлинни ин-
дикатори на предпазния колан на 
пътника до 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 поставен или не. 
Ако коланът не е поставен при запалва-
не на двигателя, предупредителната 

светлината няма да се изгаси, докато 
коланът не бъде поставен. 
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 
колан и се движите 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). 
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 ЗАБЕЛЕЖКА 
• Предупредителният индикатор на 

колана е разположен в средата на 
приборното табло. 

• Дори и когато предната седалка до 
водача не е заета, предупредител-
ната светлина ще мига или свети 
за около 6 сек. 

• Предупредителната светлина може 
да се активира и при наличие на ба-
гаж на предната седалка. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако пътникът е заел неправилна поза, 
това може да окаже влияние на преду-
предителната система за безопасност 
на предпазните колани. Важно е водачът 
да инструктира пътниците относно 
правилната поза, която следва да зае-
мат по време на път, както е описано 
и в този наръчник. 

WARNINGПППП
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• You can find the front passen-

ger’s seat belt warning light on
the center fascia panel.

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

• The front passenger's seat belt
warning may operate when lug-
gage is placed on the front pas-
senger seat. Rear seats

If the ignition switch is turned ON
(engine is not running) when the rear
passenger's seat 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 the 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

you driver 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 20km/h, the cor-
responding seat belt warning light
will blink for 35 seconds.
But, if the rear passenger's seat belt
is/are connected and disconnected
twice within 9 seconds after the belt
is fastened, the corresponding seat
belt warning light will not operate.

NOTICE

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 as to
the proper seating instructions
as contained in this manual.

WARNING  

OGB034041

Задни 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 авто-
мобилът 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 освободен двукратно в рамките 
на 9 сек. индикиращата светлина няма 
да се задейства. 
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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.

Height adjustment (5 Door)
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.

NOTICE

ODH033055

OIB034015

■ Front seat

Закопчаване на колана:
Издърпайте колана и сложете метал-
ната пластина (1) в държача (2). Ще 
чуете ясен звук на „щракване“, ако сте 
поставили колана правилно. Коланът се 
регулира автоматично на необходима-
та дължина, след като ръчно е регули-
рана презрамката, 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 движение. При 
внезапно спиране, коланът ще се заклю-
чи и няма да ви позволи да извършите 
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. 
Неправилно поставените колани уве-
личават риска от сериозни наранява-
ния в случай на инцидент. 

Регулиране на височината (5 врати)
Можете да регулирате височината на 
котвата на колана на една от чети-
рите позиции за по-голям комфорт и 
сигурност. Раменната част на колана 
трябва да бъде регулирана по начин, 
по който да преминава през гръдния 
ви кош и през рамото, намиращо се 
в близост до врата, в никакъв случай 
през врата. 
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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.

Height adjustment (5 Door)
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.

NOTICE

ODH033055

OIB034015

■ Front seat

За да регулирате височината на котва-
та, трябва да свалите или повдигнете 
механизма за регулиране (регулатор). 
За да повдигнете механизма нагоре, 
трябва да го издърпате (1). За да го 
свалите, го издърпайте надолу като 
едновременно с това (3) натискате 
бутона за регулиране на височината (2). 
Освободете бутона, за да може котва-
та да заеме желаната от вас позиция. 
Опитайте се да плъзнете регулатора, 
за да се уверите, че е фиксиран. 
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Shoulder belt extension guide 
(3 Door vehicle only)
You can adjust the position of the
shoulder belt extension guide for
easier access to the shoulder belt.
• Set the belt extension guide to the

position (1~2) when using the seat
belt.

• Set the belt extension guide to the
position (3) when getting in or get-
ting out of the rear seat.
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OGB035047

(Continued)
• Position one arm under the

shoulder belt and the other
over the belt, as shown in the
illustration.

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

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

OLMB033025

Improperly positioned seat
belts may increase the risk of
serious injury in an accident.
Take the following precautions
when adjusting 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  
Механизъм за удължаване на рамен-
ната част на колана (само за автомо-
били с 3 врати) 
Можете да регулирате позицията на 
този механизъм за по-лесен достъп до 
предпазния колан. 
• Поставете удължителя на позиция 

(1~2), когато използвате колана. 
• Поставете удължителя на позиция 

(3), когато се качвате или слизате 
от автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неправилно поставените предпазни 
колани могат да бъдат причина за 
сериозни наранявания. Вземете след-
ните мерки предвид при регулиране 
на предпазните колани: 
• Поставете презрамката на ко-

лана, преминаваща през долната 
част на тялото, колкото е въз-
можно по-ниско, не на талията, 
така че да приляга плътно по 
тялото. Това позволява при ин-
цидент ударът да бъде поет от 
таза, което значително намалява 
риска от вътрешни наранявания. 

(Продължение)

(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. 
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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.

Pre-tensioner seat belt 
(if equipped) 
Your vehicle is equipped with Pre-
tensioner Seat Belts in the front
seats and/or rear seats. The purpose
of the pre-tensioner is to make sure
the seat belts fit tightly against the
occupant's body in certain frontal
collisions. The pre-tensioner seat
belts may be activated in crashes
where the frontal collision is severe
enough, together with the air bags.
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.

ODH033057

• 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 adverse-
ly 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-ten-
sioners yourself. This must be
done by an authorized
HYUNDAI dealer.

• Do not hit the seat belt assem-
blies.

WARNING  

Освобождаване на предпазния колан:
Натиснете копчето на държача (1).
При освобождаване коланът автома-
тично се прибира. Ако това не се случи, 
уверете се, че коланът не е осукан, след 
което опитайте отново. 

Предпазни колани с преобтегачи
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 
предпазният 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.

 ВНИМАНИЕ
• Винаги поставяйте предпазния ко-

лан и заемайте правилна позиция 
по време на път. 

• Не поставяйте колана, ако е твър-
де хлабав или осукан, 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 предпазните 
колани с преобтегачи 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. 
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 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 
предобтегачи 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

The sensor that activates the SRS
air bag is connected with the
pre–tensioner seat belts. The SRS
air bag warning light on the instru-
ment panel will illuminate for
approximately 6 seconds after the
ignition switch is placed to the ON
position, and then it should turn off.
If the pre-tensioner is not working
properly, the warning light will illu-
minate even if the SRS air bag is
not malfunctioning. If the warning
light does not illuminate, stays illu-
minated or illuminates when the
vehicle is being driven, we recom-
mend the pre-tensioner seat belts
and/or SRS air bags be inspected
by an authorized HYUNDAI dealer
as soon as possible.

NOTICE

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 that
the system be serviced by an
authorized HYUNDAI dealer.

CAUTION
OLMB033040/Q

Системата на предобтегачите 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 предобтегач
3. Управляващ модул SRS

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Сензорът, активиращ SRS въздушна-
та възглавница, е свързан с преобте-
гача на коланите. Предупредителната 
светлина на SRS въздушната възглав-
ница се активира за около 6 сек. кога-
то автомобилът е на контакт, след 
което изгасва. Ако преобтегачът не 
функционира правилно, предупреди-
телната светлина ще се активира, 
дори ако въздушната възглавница е 
в изправност. В случай, че предупре-
дителната светлина не свети, не се 
самоизключи, след като е светнала 
или продължава да свети по време на 
движение на автомобила, ви препоръч-
ваме да извършите технически пре-
глед на SRS въздушните възглавници 
и обтегачите на предпазните колани 
на автомобила в оторизиран сервиз на 
HYUNDAI възможно най-скоро.
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 ИНФОРМАЦИЯ 
• Както преобтегачът на колана на 

водача, така и на пътника могат да 
бъдат активирани при страничен 
или челен удар. 

• Преобтегачите ще се активират 
дори и ако няма поставени предпаз-
ни колани. 

• Активирането на преобтегачите 
на коланите е последвано от силен 
шум и фин парх, който може да бъде 
под формата на пушек и да бъде ви-
дим за пътниците в купето. Това е 
напълно нормално 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 продължителен период 
от време. Измийте добре всички 
части на тялото, които са били 
изложени на праха в следствие на 
внезапен удар.

Заден среден колан 
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• Both the driver's and front pas-
senger's and/or the rear passen-
ger's pre-tensioner seat belts
may be activated in certain
frontal or side collisions.

• The pre-tensioners will be acti-
vated even if the seat belts are
not worn at the time of the colli-
sion.

• When the pre-tensioner seat
belts are activated, a loud noise
may be heard and fine dust,
which may appear to be smoke,
may be visible in the passenger
compartment. These are normal
operating conditions and are not
hazardous.

• Although it is non-toxic, the fine
dust may cause skin irritation
and should not be breathed for
prolonged periods. Wash all
exposed skin areas thoroughly
after an accident in which the
pre-tensioner seat belts were
activated.

Rear center seat belt

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

Additional seat belt safety pre-
cautions 
Seat belt use during pregnancy 
The seat belt should always be used
during pregnancy. The best way to
protect your unborn child is to protect
yourself by always wearing the seat
belt.
Pregnant women should always wear
a lap-shoulder seat belt. Place the
shoulder belt across your chest, rout-
ed between your breasts and away
from your neck. Place the lap belt
below your belly so that it fits SNUGLY
across your hips and pelvic bone,
under the rounded part of the belly.

NOTICE

To reduce the risk of serious
injury or death to an unborn
child during an accident, preg-
nant women should NEVER
place the lap portion of the seat
belt above or over the area of
the abdomen where the unborn
child is located.

WARNING  

OGB034043

Когато използвате задния среден ко-
лан, трябва да използвате токата, 
обозначена с надпис “CENTER”.

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 се намали 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. 
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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 раз-
дел “Детски системи за безопасност“. 

 ВНИМАНИЕ
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 етикета 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 намясто. 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 
предпазен 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 коланът 
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.

Всеки пътник с отделен 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, обезопаси-
телната система (предпазни колани и/
или въздушни възглавници) не може да 
ви предпази. Предпазният колан тряб-
ва 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 причини сери-
озни наранявания в областта на врата.
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Колкото по-назад е седалката, толкова 
по-голям е рискът пътника да се изхлу-
зи от под колана или врата 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 подменени 
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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Децата трябва да се возят  
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, тъй като активираната 
въздушна възглавница може да при-
чини СЕРИОЗНИ НАРАНЯВАНИЯ или 
дори СМЪРТ.

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 офи-
циални данни, децата са в най-голяма 
безопасност, когато се возят отзад, 
не отпред, с правилно поставен пред-
пазен колан. Деца, които са прекалено 
големи за детска седалка или столче, 

трябва да се возят с колан. В повечето 
държави има закони, според които деца-
та следва да пътуват в столчета или 
седалки, отговарящи на стандартите 
на страната. Възрастта, след която 
на децата е разрешено да пътуват 
с колан, а не в столче или седалка, е 
различна в различните страни, затова 
следва да сте наясно с изискванията 
във вашата страна или страната на 
пребиваване. Седалка, столче или дру-
га обезопасителна система за деца, 
следва да бъде поставена правилно на 
задната седалка на автомобила. Винаги 
използвайте познати предпазни систе-
ми, отговарящи 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. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не правилно поставено детско стол-
че или седалка може да причини СЕРИ-
ОЗНИ НАРАНЯВАНИЯ или СМЪРТ. При 
монтиране и последваща употреба, 
следвайте инструкциите на произ-
водителя. 
НИКОГА не монтирайте детско 
столче или седалка на предната се-
далка до водача. Винаги монтирайте 
правилно детската седалка/столче 
на задната седалка на превозното 
средство.

ОБЕЗОПАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ДЕЦА (CRS)
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Винаги следвайте инструкциите 

на производителя при монтиране 
на обезопасителната система. 

• Винаги обезопасявайте правилно 
детето в детското столче/седал-
ка. 

• 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.

Избор на детска обезопасителна  
система (CRS)
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.

• Изберете система, подходяща за 
възрастта и височината на вашето 
дете. Тази информация е отбеляза-
на на етикета или инструкциите за 
употреба. 

• 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. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НИКОГА не монтирайте детско стол-
че или седалка на предната седалка 
до водача.
Монтирането на детска обезопа-
сителна система с лице назад на 
предната седалка може да доведе до 
СЕРИОЗНИ НАРАНЯВАНИЯ или СМЪРТ, 
в случай на активиране на предната 
въздушна възглавница. za i20 coupe
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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 System and
reduce the stress to the fragile neck
and spinal cord.

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. It’s
the best way to keep them safe. Once
your child has outgrown the rearward-
facing Child Restraint System, your
child is ready for a forward-facing
Child Restraint System with a har-
ness.

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

OGB034031OLMB033041

Детско столче/кошче с лице назад
Този тип детско столче предпазва де-
тето, обезопасявайки го посредством 
задната седалка, която служи за опора 
на столчето. Обезопасителната сис-
тема придържа детето в правилна 
позиция и в случай на инцидент нама-
лява въздействието в областта на 
гръбнака и врата. 

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. 
Това е най-сигурната обезопасителна 
система. След като детето порасне 
достатъчно, вече можете да използ-
вате и обезопасителни седалки, с пред-
пазни колани с лице напред.
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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 System and
reduce the stress to the fragile neck
and spinal cord.

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. It’s
the best way to keep them safe. Once
your child has outgrown the rearward-
facing Child Restraint System, your
child is ready for a forward-facing
Child Restraint System with a har-
ness.

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

OGB034031OLMB033041

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. 
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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 коланът 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. 

Поставяне на детски 
обезопасителни системи (CRS)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Преди да поставите детска седалка/
столче винаги: 
• Запознайте се и следвайте указани-
ята на производителя на съответ-
ното столче/седалка. 
• Запознайте се и следвайте указа-
нията относно детските обезопа-
сителни системи, описани в този 
наръчник. 
Неспазването или неточното следва-
не на указанията на производителя 
увеличават риска от СЕРИОЗНИ 
НАРАНЯВАНИЯ или ФАТАЛНИ ПОСЛЕ-
ДИЦИ 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. 
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• Обезопасяване на детето в детско-
то столче/седалка 

Уверете се, че коланите са правилно 
поставени и захванати - според указа-
нията на производителя.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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.

Фиксиране на детско столче/седалка 
със системата „ISOFIX” и със систе-
мата „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 инсталирате 
столчето и да го захванете за котви-
те (ISOFIX седалка може да бъде поста-
вена единствено и само ако отговаря 
на стандарта ECE-R 44).
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ISOFIX anchorages have been pro-
vided in the left and right outboard
rear seating positions. Their locations
are shown in the illustration.There are
no ISOFIX anchorages provided for
the center rear seating position.

The ISOFIX anchorages symbols are
located on the left and right rear seat
cushions to identify the position of the
ISOFIX anchorages in your vehicle
(see arrows in illustration).

OGB034023

IISSOOFFIIXX
AAnncchhoorraaggee

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 anchor-
ages, for the CRS installation on
the rear center seating position,
can damage the anchorages
which may break or fail in a col-
lision resulting in serious injury
or death.

WARNING  

OLM039035

IISSOOFFIIXX  AAnncchhoorraaggee
PPooss ii tt iioonn  IInnddiiccaattoorr

ISOFIX куките се намират отдясно или 
отляво между облегалката и седалката 
на автомобилната седалка. Тяхното 
разположение е показано на фигурата. 
Няма предвидени ISOFIX държачи за 
задното средно място. 

 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 have been pro-
vided in the left and right outboard
rear seating positions. Their locations
are shown in the illustration.There are
no ISOFIX anchorages provided for
the center rear seating position.

The ISOFIX anchorages symbols are
located on the left and right rear seat
cushions to identify the position of the
ISOFIX anchorages in your vehicle
(see arrows in illustration).

OGB034023

IISSOOFFIIXX
AAnncchhoorraaggee

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 anchor-
ages, for the CRS installation on
the rear center seating position,
can damage the anchorages
which may break or fail in a col-
lision resulting in serious injury
or death.

WARNING  

OLM039035

IISSOOFFIIXX  AAnncchhoorraaggee
PPooss ii tt iioonn  IInnddiiccaattoorr

ISOFIX индикаторът, обозначаващ 
мястото на ISOFIX халките във вашия 
автомобил, е разположен вляво и дясно 
на задната седалка (вижте илюстра-
цията).
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Both rear outboard seats are
equipped with a pair of ISOFIX
anchorages as well as a correspon-
ding top-tether anchorage on the
back side of the rear seats.
(Child Restraint Systems with univer-
sal approval according to ECE-R44
or ECE-R129 need to be fixed addi-
tionally with a top-tether connected to
the corresponding top-tether anchor-
age point on the back side of the rear
seats.)
ISOFIX anchorages are located
between the seatback and the seat
cushion of the rear seat left and right
outboard seating positions.

Securing a Child Restraint
System with the “ISOFIX system”
To install a ISOFIX-compatible 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 anchors 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.

OGB034024

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

tion instructions provided
with your Child Restraint
System.

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

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

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

WARNING  

И двете външни места за сядане на 
задната седалка са оборудвани с по 
една двойка фиксатори ISOFIX, а също 
така и със съответна „котва” за горен 
ремък, разположена на задната страна 
на облегалката. (Предпазните системи 
за деца, които имат универсално одо-
брение съгласно стандарта ЕСЕ-R 44 
или ЕСЕ-R 129, трябва да се фиксират 
допълнително с горния ремък, който 
се свързва към съответната котва за 
горен ремък, разположен отзад на съ-
ответната облегалка.) Фиксаторите 
ISOFIX са разположени отляво и отдяс-
но на външните места между възглав-
ниците за сядане и облегалката.

Обезопасяване на детско столче чрез 
системата ISOFIX

За да инсталирате детско столче чрез 
системата ISOFIX на една от двете 
задни седалки:
1. Преместете държача на колан встра-

ни от ISOFIX халките за захващане.
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

 ВНИМАНИЕ
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 свободните предпаз-
ни колани, колан или държач, закоп-
чайте коланите и ги поставете 
зад детето. Има опасност от за-
душаване, 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.

• Винаги проверявайте ISOFIX сис-
темата след инцидент при отори-
зиран представител на марката. 
Инцидентът може да повреди 
системата и впоследствие дет-
ското столче да не бъде добре 
обезопасено. 
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чрез опорна котва 
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Securing a Child Restraint
System with “Top-tether anchor-
age” system 

First secure the Child Restraint
System with the ISOFIX anchorages
or the seat belt. If the Child Restraint
System manufacturer recommends
the top-tether to be attached, attach
and tighten the top-tether to the top-
tether anchorage. Top-tether anchor-
ages are located on the back of the
rear seats.

To install the top-tether :
1. Route the Child Restraint System

top-tether over the Child Restraint
System seatback. Route the top-
tether under the headrest and
between the headrest posts, or
route the top-tether over the top of
the vehicle seatback. Make sure
the strap is not twisted.

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

3. Check that the Child Restraint
System is securely attached to the
seat by pushing and pulling the
seat forward and from side-to-side.

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 top-tether anchorage.
This could cause the anchor-
age 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
anchorages are designed to
withstand only those loads
imposed by correctly fitted
Child Restraint Systems.
Under no circumstances are
they to be used for adult seat
belts or harnesses or for
attaching other items or
equipment to the vehicle.

WARNING  

OGB034029

OBG034016

Първо, обезопасете столчето/седалка-
та с ISOFIX котвите или колана. В слу-
чай, че производителят препоръчва да 
монтирате и опорната котва, следва 
да свържете опорната котва с опорна-
та халка, след което затегнете през-
рамката на опорната котва, следвайки 
инструкциите на производителя, за 
да захванете здраво столчето към 
задната седалка. Опорните котви са 
разположени на гърба на облегалките. 

 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 поставено дет-
ско столче. При никакви обстоя-
телства не може да бъдат използ-
вани за колани за възрастни или за 
закопчането на други предмети 
или оборудване към автомобила.
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Securing a Child Restraint
System with “Top-tether anchor-
age” system 

First secure the Child Restraint
System with the ISOFIX anchorages
or the seat belt. If the Child Restraint
System manufacturer recommends
the top-tether to be attached, attach
and tighten the top-tether to the top-
tether anchorage. Top-tether anchor-
ages are located on the back of the
rear seats.

To install the top-tether :
1. Route the Child Restraint System

top-tether over the Child Restraint
System seatback. Route the top-
tether under the headrest and
between the headrest posts, or
route the top-tether over the top of
the vehicle seatback. Make sure
the strap is not twisted.

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

3. Check that the Child Restraint
System is securely attached to the
seat by pushing and pulling the
seat forward and from side-to-side.

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 top-tether anchorage.
This could cause the anchor-
age 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
anchorages are designed to
withstand only those loads
imposed by correctly fitted
Child Restraint Systems.
Under no circumstances are
they to be used for adult seat
belts or harnesses or for
attaching other items or
equipment to the vehicle.

WARNING  

OGB034029

OBG034016

1. Прекарайте ремъка на предпазната 
система за деца (детско столче) вър-
ху облегалката. Прекарвайте горния 
ремък под облегалката за глава - между 
двете опори на облегалката за глава 
или прекарвайте горния ремък върху 
горната част на облегалката.

2. Свържете куката на горния ремък към 
съответния държател на предпазната 
система за деца и опънете ремъка, 
следвайки указанията на производите-
ля, за да фиксирате сигурно предпазна-
та система за деца.

3. Уверете се, че сте захванали здраво 
детското столче, като се опитате да 
промените местоположението му чрез 
бутане или издърпване.
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Предпазни системи за деца с положения за фиксиране на ISOFIX за Европа

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

Порт бебе V ISO/L1 - X X -

G ISO/L2 - X X -

0: 10кг E ISO/R1 - IL IL -

0+: до 13 кг E ISO/R1 - IL IL -

D ISO/R2 - IL IL -

C ISO/R3 - X X -

I: от 9 до 18 кг
D ISO/R2 - IL IL -

C ISO/R3 - X X -

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.
* Класове на размера и начини на фиксиране ISOFIX на предпазните 
системи 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 висо-
чина, 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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Препоръчвани обезопасителни системи за ЕВРОПА

Тегло Клас на размера Начин на фиксиране Име Производител Тип фиксиране ECE-R44 
Разрешение No

Група 0-1
(0-13 кг.)

Е ISO/R1 Baby Safe
Plus

Britax Romer С лице назад
ISOFIX котви

E1 04301146

Група 1
(9-18 кг.)

В1 ISO/F2X Duo Plus Britax Romer С лице напред с 
ISOFIX фиксатори 

и горен 
ремък(опорта 

котва)

E1 04301133

Информация за производителя
Britax Romer http://www.britax.com
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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 захва-
нато за седалката посредством долния 
предпазен колан. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВИНАГИ поставяйте детско столче 
с лице назад на задната седалка на 
автомобила. В случай, че поставите 
такова на предната седалка, в случай 
на инцидент може да настъпи теж-
ко нараняване или смърт, тъй като 
детето може да бъде ударено от 
въздушната възглавница.
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Securing a Child Restraint
System with  a lap belt or
lap/shoulder belt
When not using the ISOFIX system,
all Child Restraint Systems must be
secured to a rear seat with the lap
belt or the lap part of a lap/shoulder
belt.

Installing a  Child Restraint System
with a lap belt  
To install a Child Restraint System
on the center rear seats, do the fol-
lowing:
1.Place the Child Restraint System

on the center rear seat and route
the lap belt through the Child
Restraint System, following the
Child Restraint System manufac-
turer’s instructions.
Make sure the seat belt webbing is
not twisted.

2. Fasten the lap belt latch into the
buckle. Listen for the distinct “click”
sound.

3. Adjust the lap belt for a snug hold
on the Child Restraint System by
pulling the loose end of the belt.

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's man-
ufacturer recommends the use of the
top-tether anchorage in combination
with the lap belt, see page 2-37.

To remove the Child Restraint
System, press the release button on
the buckle and then pull the lap belt
out of the Child Restraint System.

OLMB033043

Инсталиране на детско столче, 
посредством предпазния колан
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 осукан. 

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

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. 2-37.

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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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, follow-
ing the Child Restraint System
manufacturer’s instructions.
Make sure the seat belt webbing is
not twisted.

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

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
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's man-
ufacturer recommends the use of the
top-tether anchorage in combination
with the lap belt, see page 2-37.
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

i

OLMB033044 OLMB033045 OLMB033046

Инсталиране на детско столче посредством 
предпазен колан с поясно/раменна част 
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 инструк-
циите на производителя на детското 
столче. 
Уверете се, че коланът не е усукан. 
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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, follow-
ing the Child Restraint System
manufacturer’s instructions.
Make sure the seat belt webbing is
not twisted.

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

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
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's man-
ufacturer recommends the use of the
top-tether anchorage in combination
with the lap belt, see page 2-37.
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

i

OLMB033044 OLMB033045 OLMB033046

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

3. Постарайте се коланът да е максимал-
но опънат и да няма хлабини, като с 
едната ръка издърпвате колана към 
вас, а с другата го връщате в държача.

4. Бутнете или дръпнете детското 
столче, за да се уверите, че е здраво 
закрепено за седалката.  
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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, follow-
ing the Child Restraint System
manufacturer’s instructions.
Make sure the seat belt webbing is
not twisted.

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

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
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's man-
ufacturer recommends the use of the
top-tether anchorage in combination
with the lap belt, see page 2-37.
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

i

OLMB033044 OLMB033045 OLMB033046

Ако производителят на столчето пре-
поръчва да използвате опорна котва с 
колан, обърнете внимание на информа-
цията на стр. 2-37.
За да освободите столчето, натисне-
те копчето, освобождаващо държача 
на колана, след което издърпайте ко-
лана с поясно/раменна част от стол-
чето и оставете колана да се прибере 
напълно автоматично. 

i  Информация
Когато използвате средния три-точков 
колан, следва да обърнете внимание на 
информацията в раздел “3-точков заден 
среден колан“.
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Места, подходящи за поставяне на предпазни системи за деца от универсалната категория,  
при използване на предпазен колан – За Европа
Използвайте само одобрени обезопасителни системи за деца, подходящи за и съобразени с теглото на вашето дете. 
В случай че използвате такива, обърнете внимание на таблицата.

Тегло
 Място на сядане

Предно място
Външно задно 

място 
Централно задно 

място

Група 0
0 до 9 месеца

до 10 кг U* U U

Група 0+
0 до 2 години

до 13 кг U* U U

Група 1
от 9 месеца до 4 год.

от 9 до 
18 кг

U* U U

Група 2 и Група 3
от 15 до 

36 кг
U* U U

U: Мястото е подходящо за предпазни системи за деца от „универсалната” категория, одобрена за използване за тази 
тегловна група.
U*: Мястото е подходящо за предпазни системи за деца от „универсалната” категория, одобрена за използване за 
тази тегловна група. Облегалка на седалката: в най-изправеното положение.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Препоръчваме Bи винаги да монтирате детските обезопасителни седалки на задните седалки на автомобила, 
дори и когато превключвателя за активиране/деактивиране на въздушната възглавница е деактивиран. 
С оглед на сигурността, ако се наложи да поставите детско столче на предната седалка, задължително 
трябва да деактивирате превключвателя за въздушната възглавница.  
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Действителните въздушни възглавници, с които е оборудван автомобилът, могат да се различават от фигурата.

ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА – ДОПЪЛНИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Въздушна възглавница на во-
дача 

2. Въздушна възглавница на път-
ника*

3. Странична въздушна възглав-
ница*

4. Въздушна възглавница тип 
завеса*

5. Предна въздушна възглавница 
на пътника с превключвател 
за активиране и деактивиране 

* : ако е включено в оборудването
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AIR BAG - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM (SRS)

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

OGB034017/OGB034018

55
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AIR BAG - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM (SRS)

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

OGB034017/OGB034018

55
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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 и поставяйте предпазния колан, 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 или дори фатални наранявания. 
ВОД – Винаги Обезопасявайте Децата под 13 години и ги возете на задната 
седалка. Това е най-безопасното място без значение на възрастта им.
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 клан, разположени в средата на седалката, краката комфортно 
опънати напред и стъпалата на пода, до момента на паркиране и спиране 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?
Въздушни възглавници на водача и 
пътника до него (ако са включени в 
оборудването)
Вашият автомобил е оборудван с до-
пълнителна система за безопасност 
Supplemental Restraint System, както и 
с поясно/раменни колани на седалката 
на пътника и водача. 
SRS системата се състои от въздушни 
възглавници, разположени в средата на 
волана и отстрани над жабката. Въз-
душните възглавници са обозначени с 
надпис “AIR BAG”.
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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 an inflating
front air bags, take the following
precautions:
• 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  

OIB034019

OGB034021

■ Driver’s front air bag

■ Passenger’s front air bag

Предназначението на тази система е 
да осигури допълнителна сигурност, 
към на тази осигурявана от предпазния 
колан, 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 на въз-
главниците ще причинят сериозни 
инциденти. 
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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 pur-
pose of the air bag is to provide the
vehicle’s driver and the front passen-
ger with additional protection than
that offered by the seat belt alone.

The side air bags are designed to
deploy only during certain side impact
collisions, depending on the crash
severity, angle, speed and point of
impact.
The side air bags are not designed to
deploy in all side impact situations.

OIB034021

OJK032063

(Continued)
• Do not use any accessory

seat covers.This could reduce
or prevent the effectiveness
of the system.

• Do not place any objects over
the air bag or between the air
bag and yourself.

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

• Do not install any accessories
on the side or near the side air
bags.

• Do not cause impact to the
doors when the ignition
switch is in the ON position or
this may cause the side air
bags to inflate.

• If the seat or seat cover is
damaged, we recommend that
the system be serviced by an
authorized HYUNDAI dealer.

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

times to help keep occupants
positioned properly.

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

• Hold the steering wheel at the 9
o’clock and 3 o’clock positions,
to minimize the risk of injuries
to your hands and arms.

(Continued)

WARNING  

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.

Въздушните възглавиници са проектира-
ни така, че да се активират при страни-
чен удар в зависимост от силата, 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 проектира-
ни така, че да не се активират при всеки 
страничен удар на автомобила. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от сериозни на-
ранявания или фатални последици от 
активирането на въздушните възглав-
ници, 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 вра-
тите и седалките. 

(Продължение)

(Продължение)

• Дръжте волана на 9 и 3 часа, за да ми-
нимизирате риска от наранявания 
в областта на горната и долната 
част на ръцете. 

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

• Не поставяйте предмети върху 
местата обозначени със знак „въз-
душна възглавница“ или между въз-
главницата и вас.

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

• Не поставяйте и никакви аксесоари 
в близост или на местата, опреде-
лени за въздушните възглавници. 

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

• Ако седалката или клъфката 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 only during certain side
impact collisions, depending on the
crash severity, angle, speed and
impact.
The curtain air bags are not designed
to deploy in all side impact situations.

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  

OIB034022

OJK032066

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 пътниците, намиращи се от 
външната страна на задните седалки, 
в случай на удар. Въздушните възглав-
ници тип „завеса“ са разработени 
така, че да се отварят при определени 
странични удари, в зависимост от си-
лата, скоростта, ъгъла и мястото на 
удара. Въздушните възглавници тип 
„завеса“ не са предвидени да се акти-
вират 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 водачът, 

следва да бъдат винаги с поставен 
колан.

• Поставете детското столче въз-
можно най-далеч от вратата. 

• 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) Pre-tensioner seatbelt system

(Front/Rear)*
(4) Air bag warning light
(5) SRS control module (SRSCM)
(6) Front impact sensors
(7) Side air bag modules*
(8) Curtain air bag modules*
(9) Side impact sensors *

(10) Side pressure sensors*
(11) Passenger's front air bag

ON/OFF switch* (front passen-
ger’s seat only)

(12) Passenger's front air bag
ON/OFF indicator* (front pas-
senger’s seat only)

* : if equipped

The SRSCM continually monitors
SRS components except for buckle
sensor while the ignition switch is in
the ON position 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 air bag warning light on the
instrument panel will illuminate for
about 6 seconds after the ignition
switch is turned to the ON position,
after which the air bag warning light
should go out.

If your SRS malfunctions, the
air bag may not inflate properly
during an accident increasing
the risk of serious injury or
death.
If any of the following condi-
tions occur, your SRS is mal-
functioning:
• The light does not turn on for

approximately six seconds
when the ignition switch is in
the ON position.

(Continued)

WARNING  OAM039049L/Q

SRS системата се състои от следните 
компоненти:
(1) Модул предна въздушна възглавница 

за водача 
(2) Модул предна въздушна възглавница 

за пътника* 
(3) Възли за предварително натягане 

от ретрактора
(4) Индикатор за въздушната възглав-

ница
(5) Управляващ модул за системата 

SRS (SRSCM)
(6) Предни сензори при удар

(7) Модул – странични въздушни въз-
главници 

(8) Модул – странични възглавници тип 
„завеса“ 

(9) Странични сензори при удар*
(10) Странични сензори за натиск*
(11) Превключвател за активиране 

и деактивиране на предната въз-
душна възглавница на пътника до 
водача (само за предната седалка 
до водача).

(12) ON/OFF Индикатор - за деактиви-
ране на предната въздушна възглав-
ница на пътника (само за предната 
въздушна възглавница на пътника) 

SRSCM системата наблюдава всеки 
един от компонентите, с изключение 
на механизма на предпазните колани, 
когато автомобилът е на контакт, 
за да определи дали даден удар е дос-
татъчно силен, за да се активират 
въздушните възглавници, както и об-
тегачите на колана.

Светлинен SRS  
индикатор 
S R S  ( S u p p l e m e n t 
Restraint System) свет-
линният индикатор на 

приборното табло ще светне за около 
6 сек., когато автомобилът е на кон-
такт, след което ще изгасне.

 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. 
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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) Pre-tensioner seatbelt system

(Front/Rear)*
(4) Air bag warning light
(5) SRS control module (SRSCM)
(6) Front impact sensors
(7) Side air bag modules*
(8) Curtain air bag modules*
(9) Side impact sensors *

(10) Side pressure sensors*
(11) Passenger's front air bag

ON/OFF switch* (front passen-
ger’s seat only)

(12) Passenger's front air bag
ON/OFF indicator* (front pas-
senger’s seat only)

* : if equipped

The SRSCM continually monitors
SRS components except for buckle
sensor while the ignition switch is in
the ON position 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 air bag warning light on the
instrument panel will illuminate for
about 6 seconds after the ignition
switch is turned to the ON position,
after which the air bag warning light
should go out.

If your SRS malfunctions, the
air bag may not inflate properly
during an accident increasing
the risk of serious injury or
death.
If any of the following condi-
tions occur, your SRS is mal-
functioning:
• The light does not turn on for

approximately six seconds
when the ignition switch is in
the ON position.

(Continued)

WARNING  OAM039049L/Q
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(Продължение)

• 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, 
сензорите на автомобила ще отче-
тат резкия спад в скоростта. Ако спа-
дът е много рязък, това ще активира 
предните въздушни възглавници в точ-
ния момент и с необходимата скорост. 
Те осигуряват допълнителна защита 
на водача и пътника, в случаите когато 
предпазните колани не биха могли да 
осигурят необходимата защита. При 
необходимост страничните възглав-
ници оказват помощ и защита при 
странични удари.
• Въздушните възглавници се активи-

рат единствено, когато автомоби-
лът е запален.

• 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. 
Тези два фактора определят дали 
сензорите ще задействат активи-
рането на въздушните възглавници.

• Активирането като цяло зависи 
и от множество други фактори 

като скорост, ъгъл, съпротивление, 
както и от предметите, в които 
автомобилът се е ударил. Това не 
са всички фактори.

• 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 са и с поставени 
колани (ако са включени в оборудва-
нето със сензор за преобръщане на 
автомобила).



2-50

Система за безопасност във вашия автомобил

• 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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• To help provide protection, the air
bags must inflate rapidly. The
speed of air bag inflation is a con-
sequence of extremely short time
in which to inflate the air bag
between the occupant and the
vehicle structures before the occu-
pant 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)

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
holder, stickers, etc.) on the
front passenger's panel above
the glove box where the pas-
senger'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  

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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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
holder, stickers, etc.) on the
front passenger's panel above
the glove box where the pas-
senger'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  

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 автомоби-
ла.

 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 активи-
ране на въздушните възглавници
След като страничните и предните 
възглавници се надуят, 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
След активиране на въздушните въз-
главници, предприемете следните 
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.

 

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. След отва-
ряне на възглавниците може да имате 
затруднения с дишането поради вдиш-
ването на пушека и прахта, но и поради 
факта, че възглавницата притиска 
гръдния ви кош към седалката. Прахта 
може да предизвика асматичен прис-
тъп. Ако не се чувствате добре след ак-
тивиране на въздушната възглавница, 
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 ди-
скомфорт и ако симптомите продъл-
жат, потърсете медицинска помощ.
Никога на инсталирайте детско 
столче на предната седалка до вода-
ча 
Никога на инсталирайте детско стол-
че на предната седалка до водача, 
освен ако въздушната възглавница е 
деактивирана.
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Превключвател за активиране и деак-
тивиране на предната въздушна въз-
главница на пътника (ако е включена в 
оборудването)

2-53
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2

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

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

To deactivate the passenger’s front
air bag:
Insert the master 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 illumi-
nate and stay on until the passen-
ger’s front air bag is reactivated.

To reactivate the passenger’s front
air bag:
Insert the master 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 illumi-
nate and stay on for 60 seconds.

Information 
The passenger’s front air bag
ON/OFF indicator illuminates for
about 4 seconds after the Engine
Start/Stop button is pressed to the ON
position.

i

OGB034018

OGB034019 OGB034020

Предназначението на този превключ-
ват е да може въздушната възглавница 
да се деактивира при транспортиране 
на пътници, които са изложени на голям 
риск от нараняване поради възрастта 
или здравословното им състояние, в 
случай на нейното активиране. 
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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 master 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 illumi-
nate and stay on until the passen-
ger’s front air bag is reactivated.

To reactivate the passenger’s front
air bag:
Insert the master 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 illumi-
nate and stay on for 60 seconds.

Information 
The passenger’s front air bag
ON/OFF indicator illuminates for
about 4 seconds after the Engine
Start/Stop button is pressed to the ON
position.

i

OGB034018

OGB034019 OGB034020

За да деактивирате въздушната 
възглавница: 
Поставете ключа или подобен назъбен 
уред в ключалката на превключвателя 
и завъртете ключа на позиция OFF - 
изключено. Индикаторът, показващ, 
че въздушната възглавница е деакти-
вирана, ще се задейства и ще свети до 
момента на активирането й. 

2-53

Safety system
 of your vehicle

2

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

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

To deactivate the passenger’s front
air bag:
Insert the master 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 illumi-
nate and stay on until the passen-
ger’s front air bag is reactivated.

To reactivate the passenger’s front
air bag:
Insert the master 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 illumi-
nate and stay on for 60 seconds.

Information 
The passenger’s front air bag
ON/OFF indicator illuminates for
about 4 seconds after the Engine
Start/Stop button is pressed to the ON
position.

i

OGB034018

OGB034019 OGB034020

За да активиране въздушната възглавница: 
Поставете ключа или подобен назъ-
бен в ключалката на превключвателя 
и завъртете ключа на позиция ON – 
включено.
Индикаторът, показващ, че въздуш-
ната възглавница е активирана, ще се 
задейства и ще свети в продължение 
на 60 сек. 

i  Информация
Индикаторът за ON-активиране/OFF-де-
активиране на въздушната възглавница 
свети в продължение на 4 сек. след като 
автомобилът е на контакт.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не позволявайте пътник да се вози 
на предната седалка, ако индикато-
рът на въздушната възглавница 
свети и е в положение OFF - изклю-
чен. В случай на удар, въздушната 
възглавница няма да се активира, 
затова или активирайте индикатора 
или не позволявайте на пътника да 
заеме мястото. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако превключвателят за активиране 
и деактивиране на възглавницата не 
функционира правилно, ще настъпи 
една от следните ситуации:
• 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 пътника ще се 
активира при сблъсък, 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.

Не монтирайте детско столче/
седалка на предната седалка до 
водача.
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Front passenger's air bag warn-
ing label for Child Restraint
System

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

OYDESA2042

OLM034310

■ Type A

■ Type B

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  

Никога не монтирайте детско столче/
седалка на предната седалка до водача.
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Активираната въздушна възглавница 
може да причини сериозни наранявания 
и дори смърт. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОПАСНО!
Никога не монтирайте детско стол-
че с лице назад на седалка, обезопасе-
на с въздушна възглавница! НИКОГА 
не монтирайте детско столче с 
лице назад на седалка, обезопасена с 
активна въздушна възглавница, тъй 
като има опасност от настъпване 
на ТЕЖКИ НАРАНЯВАНИЯ или СМЪРТ. 
Никога не поставяйте детско столче 
на предната седалка. В случай, че въз-
душната възглавница се активира, 
може да причини тежки наранявания 
или смърт.

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 неочаква-

но активиране и впоследствие се-
риозни или фатални наранявания, 
обърнете внимание на следните 
мерки: 

• Не удрайте и не позволявайте 
други предмети да оказват на-
тиск върху местата, на които са 
поставени въздушните възглав-
ници. 

(Продължение)

(Продължение)
• 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 защитни лайсни 
и не ги подменяйте с неоригинал-
ни, тъй като това може отново 
да доведе до неправилно функцио-
ниране на въздушните възглавни-
ци. 

• 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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Safety system of your vehicle

1. SRS control module

2. Front impact sensor

3. Side pressure sensor (if equipped)

4. Side impact sensor (if equipped)

OGB034025/OGB034026/OGB034027/OGB034042/OGB034028

1. Управляващ модул за системата 
SRS 

2. Датчик за удар отпред
3. Датчик за страничен натиск (ако 

е оборудван)
4. Датчик за страничен удар (ако е 

оборудван)
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Safety system of your vehicle

1. SRS control module

2. Front impact sensor

3. Side pressure sensor (if equipped)

4. Side impact sensor (if equipped)

OGB034025/OGB034026/OGB034027/OGB034042/OGB034028
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Условия, при които се активират 
въздушните възглавници 

2-57
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2

Air bag inflation conditions 

Front air bags 
Front air bags are designed to inflate
in a frontal collision depending on
the severity, speed or angles of
impact of the front collision.

Side and curtain air bags 
Side and curtain air bags are
designed to inflate when an impact is
detected by side collision sensors
depending on the severity, speed or
angles of impact resulting from a
side impact collision.
Although the driver’s and front pas-
senger’s air bags are designed to
inflate only in frontal collisions, they
also may inflate in other types of col-
lisions if the front impact sensors
detect a sufficient impact. Side and
curtain air bags are designed to
inflate only in side impact collisions,
but they may inflate in other colli-
sions if the side impact sensors
detect a sufficient impact.

If the vehicle chassis is impacted by
bumps or objects on unimproved
roads, the air bags may deploy. Drive
carefully on unimproved roads or on
surfaces not designed for vehicle
traffic to prevent unintended air bag
deployment.

OGB034035

OGB034032

Предните въздушни възглавници
Предните въздушни възглавници са 
разработени да се активират при 
челен удар, в зависимост от силата, 
скоростта и ъгъла на удара. 
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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 only in frontal collisions, they
also may inflate in other types of col-
lisions if the front impact sensors
detect a sufficient impact. Side and
curtain air bags are designed to
inflate only in side impact collisions,
but they may inflate in other colli-
sions if the side impact sensors
detect a sufficient impact.

If the vehicle chassis is impacted by
bumps or objects on unimproved
roads, the air bags may deploy. Drive
carefully on unimproved roads or on
surfaces not designed for vehicle
traffic to prevent unintended air bag
deployment.

OGB034035

OGB034032
Странични въздушни възглавници и 
възглавници 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 ак-
тивират при челен удар, те могат 
да се активират и при други удари, 
ако предните сензори отчетат дос-
татъчно 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 
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Safety system of your vehicle

Air bag non-inflation conditions 

In certain low-speed collisions the air
bags may not deploy. The air bags
are designed not to deploy in such
cases because they may not provide
benefits beyond the protection of the
seat belts.

Front air bags are not designed to
inflate in rear collisions, because
occupants are moved backward by
the force of the impact. In this case,
inflated air bags would not provide
any additional benefit.

Front air bags may not inflate in side
impact collisions, because occupants
move in the direction of the collision,
and thus in side impacts, front air bag
deployment would not provide addi-
tional occupant protection.
However, side and curtain air bags
may inflate depending on the severity,
vehicle speed and angles of impact.

OGB034035OGB034034

OGB034033

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.

2-58

Safety system of your vehicle

Air bag non-inflation conditions 

In certain low-speed collisions the air
bags may not deploy. The air bags
are designed not to deploy in such
cases because they may not provide
benefits beyond the protection of the
seat belts.

Front air bags are not designed to
inflate in rear collisions, because
occupants are moved backward by
the force of the impact. In this case,
inflated air bags would not provide
any additional benefit.

Front air bags may not inflate in side
impact collisions, because occupants
move in the direction of the collision,
and thus in side impacts, front air bag
deployment would not provide addi-
tional occupant protection.
However, side and curtain air bags
may inflate depending on the severity,
vehicle speed and angles of impact.

OGB034035OGB034034

OGB034033 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. 
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Safety system of your vehicle

Air bag non-inflation conditions 

In certain low-speed collisions the air
bags may not deploy. The air bags
are designed not to deploy in such
cases because they may not provide
benefits beyond the protection of the
seat belts.

Front air bags are not designed to
inflate in rear collisions, because
occupants are moved backward by
the force of the impact. In this case,
inflated air bags would not provide
any additional benefit.

Front air bags may not inflate in side
impact collisions, because occupants
move in the direction of the collision,
and thus in side impacts, front air bag
deployment would not provide addi-
tional occupant protection.
However, side and curtain air bags
may inflate depending on the severity,
vehicle speed and angles of impact.

OGB034035OGB034034

OGB034033 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. 
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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.

OGB034038 OGB034036 OGB034039

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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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.

OGB034038 OGB034036 OGB034039

Непосредствено преди самия удар шо-
фьорите често спират рязко. Такова 
интензивно спиране води до понижа-
ване на предната част на автомоби-
ла, което спомага за„потъване” под 
автомобили с по-висок пътен просвет. 
В такива ситуации с „потъване на пре-
дницата” въздушните възглавници мо-
гат да не се надуят, тъй като силите 
на отрицателното ускорение, които 
се откриват от датчиците, могат да 
бъдат значително намалени от
такива удари с „потъване на предни-
цата”.
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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.

OGB034038 OGB034036 OGB034039

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.
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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 под-
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.
Неправилната поддръжка на система-
та може да доведе до сериозни нара-
нявания. 

 ВНИМАНИЕ
За да намалите риска от сериозни нара-
нявания или смърт, вземете под вни-
мание следните мерки за безопасност:
• Не се опитвайте да модифицирате 

или прекъсвате връзката между SRS 
компонентите или окабеляването, 
включително не се опитвайте да 
инсталирате допълнителни компо-
ненти или да променяте капаците-
та на въздушните възглавници.

•Не поставяйте никакви предмети 
над или в близост до въздушните 
възглавници, панела с инструменти, 
волана, както и в пространството 
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.

(Продължение)
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(Продължение)
• Ако след инцидент автомобилът 

е за скрап или части от въздуш-
ните възглавници трябва да се 
изхвърлят, следва да се вземат 
под внимание определени мерки за 
безопасност. За да получите необ-
ходимата информация, трябва да 
се обърнете към оторизиран пред-
ставител на марката HYUNDAI. 
Неследването на мерките за без-
опасност може да доведе до сери-
озни наранявания. 

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 колани.
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 седлаки 
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 
правилното функционоране на предпаз-
ните колани и окабеляването. 

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

Промяна 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. 
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Предупредителни светлинни индика-
тори на въздушните възглавници (ако 
са оборудвани)

2-62

Safety system of your vehicle

Air bag warning labels 
(if equipped) 

Air bag warning labels are attached
to alert the driver and 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.

OIB034027

OGB034022

■ Type A

■ Type B

Те трябва да предупреждават пътниците 
за нарушения в изправността на въздуш-
ните възглавници. Запознайте се подробно 
с информацията, описана в „Наръчник на 
собственика”, относно въздушните възглав-
ници, с които е оборудван вашия автомобил.
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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.
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.

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  
OIB034040

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 стартирате двигателя. 
1. Door Unlock автоматично отключ-

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. Аварийни-
те предупредителните светлини 
ще започнат мигат. 

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. 

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

Достъп до автомобила
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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).

i  Информация
След отключване, вратата на багажника се 
заключва автоматично.
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 ключа 
се навлажни (поради напитки или 
влага), или се нагрява отвътре, 
има опасност вътрешното елек-
трозахранване да се повреди, което 
няма да бъде покрито от гаранция-
та на  производителя.

• Избягвайте изпускане или хвърляне 
на дистанционния ключ.

• Пазете ключа от екстремни тем-
ператури.

Механичен ключ
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Tailgate unlocking
To unlock:
1. Press the Tailgate Unlock button

(3) on the remote key for more
than one second.

2. The hazard warning lights will
blink two times. Once the tailgate
is opened and then closed, the
tailgate will lock automatically.

Information 
• After unlocking the tailgate, the tail-

gate will lock automatically.
• The word "HOLD" is written on the

button to inform you that you must
press and hold the button for more
than one second.

Start-up 
For detailed information refer to “Key
Ignition Switch” in chapter 5.

To prevent damaging the remote
key:
• Keep the remote key away from

water or any liquid. If the remote
key is inoperative due to expo-
sure to water or other liquids, it
will not be covered by your man-
ufacturer’s vehicle 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
OED036001A/OFD047002-A

■ Type A ■ Type B

Ако контактния ключ не е в изправ-
ност, можете да заключите или от-
ключите вратата с помощта на ме-
ханичен ключ.
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Type C
To unfold the key, press the release
button then the key will unfold auto-
matically.
To fold the key, fold the key manually
while pressing the release button.

Do not fold the key without press-
ing the release button. This may
damage the key.

Remote key precautions
The remote key will not work if any of
the following occur:
• The key is in the ignition switch.
• You exceed the operating distance

limit (about 30 m [90 feet]).
• The remote key battery is weak.
• Other vehicles or objects may be

blocking the signal.
• The weather is extremely cold.
• The remote key is close to a radio

transmitter such as a radio station
or an airport which can interfere
with normal operation of the
remote key.

When the remote key does not work
correctly, open and close the door
with the mechanical key. If you have
a problem with the remote key, it is
recommended that you contact an
authorized HYUNDAI dealer.

(Continue)

(Continue)
If the remote key is in close proximi-
ty to your mobile phone, the signal
could be blocked by your mobile
phones normal operational signals.
This is especially important when the
phone is active such as making and
receiving calls, text messaging,
and/or sending/receiving emails.
Avoid placing the remote key and
your mobile phone in the same pants
or jacket pocket and always try to
maintain an adequate distance
between the two devices.

NOTICE

OIB044177

■ Type C

Тип С
За да извадите механичния контактен-
ключ, трябва да натиснете и задържи-
те натиснат освобождаващия бутон 
-  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 получаване 
на повиквания, текстови съобщения, 
и /или изпращане/ получаване на елек-
тронна 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.



3-6

Функции и възможности на вашия автомобил

СТР.6

i  Информация
Промени или модификации, които не са 
изрично одобрени от институцията, която 
е отговорна за съот-ветствието, може да 
доведе до загуба на правото на потребителя 
да използва оборудването. Ако сис-темата 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 
блокират електромагнитните вълни 
към ключа.

Смяна на батерийката 
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Information 
Changes or modifications not expressly
approved by the party responsible for
compliance could void the user’s
authority to operate the equipment. If
the keyless entry system is inoperative
due to changes or modifications not
expressly approved by the party
responsible for compliance, it will not
be covered by your manufacturer’s
vehicle warranty.

Keep the remote key away from
electromagnetic materials that
blocks electromagnetic waves to
the key surface.

Battery replacement 
If the remote key is not working prop-
erly, try replacing the battery with a
new one.

Battery Type: CR2032
To replace the battery:
1. Insert a slim tool into the slot and

gently pry open the cover.
2. Remove the old battery and insert

the new battery. Make sure the
battery position is correct.

3. Reinstall the rear cover of the
remote key.

If you suspect your remote key might
have sustained some damage, or
you feel your remote key is not work-
ing correctly, it is recommended that
you contact an authorized HYUNDAI
dealer.

Information 
An inappropriately disposed
battery can be harmful to the
environment and human
health. Dispose the battery
according to your local law(s)
and regulation.

i

NOTICE

i

OIB044180

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  контак-
тен 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 изтоще-
ните батерийки е изключително вред-
но за околната среда и за човешкото 
здраве. Винаги изхвърляйте изтоще-

ните батерийки в съответствие с местните 
закони или разпоредби.
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Information 
Changes or modifications not expressly
approved by the party responsible for
compliance could void the user’s
authority to operate the equipment. If
the keyless entry system is inoperative
due to changes or modifications not
expressly approved by the party
responsible for compliance, it will not
be covered by your manufacturer’s
vehicle warranty.

Keep the remote key away from
electromagnetic materials that
blocks electromagnetic waves to
the key surface.

Battery replacement 
If the remote key is not working prop-
erly, try replacing the battery with a
new one.

Battery Type: CR2032
To replace the battery:
1. Insert a slim tool into the slot and

gently pry open the cover.
2. Remove the old battery and insert

the new battery. Make sure the
battery position is correct.

3. Reinstall the rear cover of the
remote key.

If you suspect your remote key might
have sustained some damage, or
you feel your remote key is not work-
ing correctly, it is recommended that
you contact an authorized HYUNDAI
dealer.

Information 
An inappropriately disposed
battery can be harmful to the
environment and human
health. Dispose the battery
according to your local law(s)
and regulation.

i

NOTICE

i

OIB044180
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Интелигентен контактен ключ  
(ако е оборудван такъв)
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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.

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

OIB044179 OGB044001

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.

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

OIB044179 OGB044001

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. 

4. Уверете се, че вратите са заклю-
чени 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
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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.

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

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  
OGB044001

1. Ключът трябва да е във вас.
2. Натиснете бутона на една от външ-

ните дръжки на предните врати или 
бутона за отключване (2) на ключа. 

3. Мигащата аварийна сигнализация 
ще присветне двукратно.

i  Информация
• Бутонът ще се задейства само когато инте-

лигентният контактен ключ се намира на 
разстояние от 0,7 до 1 метър от съответната 
външна дръжка на вратата. Други хора 
също могат да отворят някоя от вратите, 
без да разполагат с интелигентния ключ.

• След отключване, вратите ще се самоза-
ключат след 30 сек., освен ако няма отво-
рена 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. 

След отваряне и затваряне на вра-
тата на багажника, тя ще се заключи 
автоматично. 

i  Информация
След отключване на вратата на багажника, 
тя ще се заключи автоматично след 30 секун-
ди, освен ако не е отворена.

Запалване на двигателя
Можете да запалвате 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 как-
вито и да било други течности.
• Ако системата за влизане в авто-

мобила без ключ се повреди вслед-
ствие на въздействието на вода 
или течности, тя няма да бъде 
покрита от гаранцията на произ-
водителя 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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Tailgate unlocking 
To unlock:
1. Carry the smart key.
2. Either press the tailgate handle

button or press the Tailgate Unlock
button (3) on the smart key for
more than one second.

3. The hazard warning lights will
blink two times.

Once the tailgate is opened and then
closed, the tailgate will lock automat-
ically.

Information 
After unlocking the tailgate, the tail-
gate will lock automatically after 30
seconds unless the tailgate is opened.

Start-up
You can start the engine without
inserting the key. For detailed infor-
mation refer to the Engine Start/Stop
button in chapter 5.

To prevent damaging the smart
key:
• Keep the smart key away from

water or any liquid. If the smart
key is inoperative due to expo-
sure to water or other liquids, it
will not be covered by your man-
ufacturer’s vehicle 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

За да извадите механичния контак-
тен ключ, трябва да натиснете и за-
държите натиснат освобождаващия 
бутон, и в същото време да извадите 
механичния контактен ключ, след кое-
то да 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  
контактен 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 получаване 
на повиквания, текстови съобщения, 
и /или изпращане/получаване на елек-
тронна поща. Избягвайте поставя-
нето на ключа в близост до мобилния 
телефон, например в същите панта-
лони или джоб на якето, и винаги се оп-
итвайте 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 съот-ветствието, може да 
доведе 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 
блокират електромагнитните вълни 
към ключа.

Смяна на батерийката
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Information 
Changes or modifications not expressly
approved by the party responsible for
compliance could void the user’s
authority to operate the equipment. If
the keyless entry system is inoperative
due to changes or modifications not
expressly approved by the party
responsible for compliance, it will not
be covered by your manufacturer’s
vehicle warranty.

Keep the 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

Ако ключът не функционира добре, се 
опитайте да смените батерийката.
Батерия: CR2032
1. Внимателно отворете (чрез открех-

ване) задното капаче на ключа.
2. Сменете батерийката с нова. Уве-

рете се, че поставяте батерията 
правилно.

3. Сглобете предавателчето.

Ако подозирате, че вашият  инте-
лигентен ключ е претърпял някаква 
повреда, или дистанционното не рабо-
ти правилно, е препоръчително да се 
свържете с оторизиран представител 
на марката HYUNDAI.

i  Информация
Изхвърлянето на изтощената батерийка по 
неподходящ начин е вредно за околната среда 
и за човешкото здраве.
Винаги изхвърляйте изтощените батерийки 
в съответствие с местните закони или раз-
поредби.
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Система на имобилайзера  
(ако е оборудвана такава)
Вашият автомобил може да е оборуд-
ван с имобилайзър - 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 
се излъчва и приема нормално.

Ако системата продължава да не раз-
познава ключа, ви съветваме да се 
обърнете към оторизиран представи-
тел на марката HUINDAY.
Никога не внасяйте промени и не пра-
вете поправки или настройки в систе-
мата на имобилайзъра, тъй като това 
може да доведе до неправилно функцио-
ниране на системата на имобилайзъра. 

 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 имобилайзър. Tо 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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Управление на ключалките на 
вратите, когато сте извън 
автомобила
Механичен ключ

3-13

Convenient features of your vehicle

3

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. (if equipped
with the central door lock system)
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 

OIB034040

OGB044002

• За отключване трябва да завърти-
те ключа към задната част на авто-
мобила, а за заключване трябва да 
завъртите ключа към предницата 
на автомобила.

• Ако заключвате/отключвате врата-
та с ключ, всички врати на автомо-
била ще се заключват/отключват 
автоматично (ако е оборудвана 
такава функция).

• След като вратите бъдат отклю-
чени, те могат да се отварят с 
издърпване на външните дръжки. 

Когато затваряте вратите, бут-
нете ги с ръка, за да сте сигурни, че 
са добре затворени.
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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. (if equipped
with the central door lock system)
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 

OIB034040

OGB044002

Контактен ключ
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 ключалките 

на вратите и механизмите на вратите мо-
гат да не работят изправно вследствие на 
замръзване на влага или вода.

• Ако някоя от вратите бъде заключвана/от-
ключвана многократно в бърза последова-
телност - или с използване на контактния 
ключ на автомобила, или с използване на 
превключвателя за централното заключ-
ване на вратите, системата може да спре 
временно работа, с цел да се предпазят 
електрическите вериги от прегряване и да 
не се допусне повреда на компонентите на 
системата.

КЛЮЧАЛКИ НА ВРАТИТЕ
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Интелигентен ключ
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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.

Operating door locks from
inside the vehicle 
With the door handle

• Front doors
If the inner door handle is pulled
(1) when the door is locked, the
door will unlock and open.

• Rear doors
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

OGB044001

OLMB043003

OGB044003

1. Заключване
2. Отключване
3. Отваряне 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 
вратата с ръка. Уверете се, че врати-
те са затворени здраво.

i  Информация
• При студен и влажен климат ключалките 

на вратите и механизмите на вратите мо-
гат да не работят изправно вследствие на 
замръзване на влага или вода.

• Ако някоя от вратите бъде заключвана/от-
ключвана многократно в бърза последова-
телност - или с използване на контактния 
ключ на автомобила, или с използване на 
превключвателя за централното заключ-
ване на вратите, системата може да спре 
временно работа, с цел да се предпазят 
електрическите вериги от прегряване, и 
да не се допусне повреда на компонентите 
на системата.

Работа с ключалките на вратите, 
когато се намирате вътре в 
автомобила
С дръжката на вратата
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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.

Operating door locks from
inside the vehicle 
With the door handle

• Front doors
If the inner door handle is pulled
(1) when the door is locked, the
door will unlock and open.

• Rear doors
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

OGB044001

OLMB043003

OGB044003

• 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 централното заключване  
на вратите
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With the central door lock
switch

• When you press the door lock/unlock
switch, all vehicle doors will lock and
the indicator light on the switch will
illuminate for approximately 60 sec-
onds (If the key is in the ignition
switch, the indicator light on the
switch will continuously illuminate).
If any door is opened when the switch
is pressed, all doors will not lock.

• If any door is unlocked, the indicator
of the door lock switch will blink. If
you press the switch when the indi-
cator blinks, all doors will lock.

• When you press the door lock/unlock
switch again, all vehicle doors will
unlock and the indicator light on the
switch will not illuminate.

OGB044004

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  

Always secure your vehicle

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) position
(for automatic transaxle) or first
gear or R (Reverse, for manual
transaxle), engage the parking
brake, and place the ignition
switch in the LOCK/OFF position,
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  

Когато натиснете превключвателя се 
извършва заключване на всички врати на 
автомобила и светлинният индикатор на 
превключвателя ще светне за около 60 сек. 
(ако ключът е поставен в стартера, инди-
каторът ще продължи да свети).
Ако има отворена врата, при натискане 
на превключвателя вратите няма да се 
заключат.
Ако обаче някоя врата е оставена отворе-
на, светлинният индикатор ще свети. Ако 
натиснете превключвателя за централно-
то заключване на вратите, докато индика-
торът мига, всички врати ще се заключат.
Когато натиснете отново превключва-

теля, се извършва отключване на всички 
врати на автомобила и светлинният ин-
дикатор няма да светне.

 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 автомобила 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
Винаги заключвайте автомобила си. 
Оставянето на вашия автомобил неза-
ключен увеличава риска 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 натискане спирачката, пре-
местете скоростния лост в позиция P 
(Паркинг) (за автоматично трансмисия-
та /съединител с двойно предаване) или 
първа на предавка или на задна R (Reverse, 
за употреба трансмисията), извадате 
контактния ключ, задействайте спирач-
ката за паркирането, 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 вра-
тата. Отварянето на дадена врата, кога-
то нещо се приближава към автомобила, 
може да доведе до повреда или нараняване.
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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 автоматично 
отключени, когато поради външно въз-
действие 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 (9 мили).

Обезопасителни ключалки за деца на 
задните врати 
(за автомобили с 5-врати)
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Auto door lock/unlock features 
Impact sensing door unlock
system (if equipped)
All doors will be automatically
unlocked when an impact causes the
air bags to deploy.

Speed sensing door lock sys-
tem (if equipped)
All doors will be automatically locked
when vehicle speed exceeds 15
km/h (9 mph).

Child-protector rear door locks
(5 Door vehicle only)

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
( ), the rear door will not open if
the inner door handle is pulled.

To lock the child safety lock, insert a
key (or screwdriver) into the hole (1)
and turn it to the lock ( ) position.
To allow a rear door to be opened
from inside the vehicle, unlock the
child safety lock.

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  

OIB044045

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” 
(
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Auto door lock/unlock features 
Impact sensing door unlock
system (if equipped)
All doors will be automatically
unlocked when an impact causes the
air bags to deploy.

Speed sensing door lock sys-
tem (if equipped)
All doors will be automatically locked
when vehicle speed exceeds 15
km/h (9 mph).

Child-protector rear door locks
(5 Door vehicle only)

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
( ), the rear door will not open if
the inner door handle is pulled.

To lock the child safety lock, insert a
key (or screwdriver) into the hole (1)
and turn it to the lock ( ) position.
To allow a rear door to be opened
from inside the vehicle, unlock the
child safety lock.

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  

OIB044045

), задната врата няма да може да 
се отвори даже при издърпване на въ-
трешната дръжка на вратата.

За да активирате обезопасителната 
ключалка, трябва или да вкарате ключ 
или отвертка в дупчицата (1) и да го 
завъртите в позиция заключено „
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Auto door lock/unlock features 
Impact sensing door unlock
system (if equipped)
All doors will be automatically
unlocked when an impact causes the
air bags to deploy.

Speed sensing door lock sys-
tem (if equipped)
All doors will be automatically locked
when vehicle speed exceeds 15
km/h (9 mph).

Child-protector rear door locks
(5 Door vehicle only)

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
( ), the rear door will not open if
the inner door handle is pulled.

To lock the child safety lock, insert a
key (or screwdriver) into the hole (1)
and turn it to the lock ( ) position.
To allow a rear door to be opened
from inside the vehicle, unlock the
child safety lock.

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  

OIB044045

“.
За да отворите задната врата отвъ-
тре, трябва да деактивирате обезо-
пасителната 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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Тази система е проектирана да осигурява 
защита от неоторизирано влизане в авто-
мобила и да предпазва както вас,  така и ва-
шите ценности. Когато бъде задействана,  
системата издава звукова алармена сигна-
лизация, придружена от присветвания на 
мигащата аварийна сигнализация.
Алармената сигнализация ще се включи, ако 
се реализира кое да е от посочените по-долу 
обстоятелства:
• Когато се отвори някоя предна или 

задна врата, без да се използват бутон-
четата на предавателчето (или бутон-
четата на интелигентния контактен 
ключ).

• Когато се отвори вдигащата се задна 
врата, без да се използват бутончета-
та на предавателчето (или бутончета-
та на интелигентния контактен ключ).

• Когато се отвори капакът на двигател-
ното отделение.

В тези случаи се включва сирената, и ми-
гащата аварийна сигнализация започва да 
присветва непрекъснато в продължение 
на 30 секунди, освен ако системата срещу 
кражби не е била в „изключен режим „ох-
рана”. За да изключите системата срещу 
кражби, трябва да отключите вратите 
посредством предавателчето (или посред-
ством интелигентния контактен ключ).
За да активирате системата, трябва да 
заключвате вратите и вратата на багаж-

ника от външната страна на превозното 
средство с дистанционното или контак-
ния ключ или чрез натискане на бутона от 
външната страна на дръжките на вратите 
с контактния ключ.
Аварийните светлини ще мигат и ще се 
чуе звук, за да индикира, че системата е 
активирана.
След като системата за сигурност е ак-
тивирана, отваряйки която и да е врата, 
вратата на багажника, или предния капак 
без да използвате дистанционното или 
контактния ключ ще предизвика активи-
рането й.
Системата няма да се активира, ако пред-
ният капак, вратата на багажника, или 
някоя от вратите  не е напълно затворена. 
Ако системата не се активира, проверите 
предния капак, вратата на багажника или 
другите вратите дали са напълно затво-
рени.
Не се опитвайте да променяте тази сис-
тема или свързвате други устройства 
към нея.

i  Информация
• Не заключвайте вратите, преди всички пътни-

ци да са напуснали превозното средство. Ако 
пътници излязат в превозното средство, след 
като системата е активирана, алармата ще се 
активира.

• Ако автомобилът не е отворен с дистанционното 

или контактния ключ, отворете вратите с помо-
щта на механичния ключ и поставете ключа за 
запалване в позицията ON (за дистанционното) 
или стартирайте 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 ще се активира отново.
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This system helps to protect your
vehicle and valuables. The horn will
sound and the hazard warning lights
will blink continuously if any of the
following occurs:
- A door is opened without using the

remote key or smart key.
- The tailgate is opened without

using the remote key or smart key.
- The engine hood is opened.
The alarm continues for 30 seconds,
then the system resets. To turn off
the alarm, unlock the doors with the
remote key or smart key.
The Theft Alarm System automatical-
ly sets 30 seconds after you lock the
doors and the tailgate. For the system
to activate, you must lock the doors
and the tailgate from outside the vehi-
cle with the remote key or smart key
or by pressing the button on the out-
side of the door handles with the
smart key in your possession.
The hazard warning lights will blink
and the chime will sound once to
indicate the system is armed.

Once the security system is set, open-
ing any door, the tailgate, or the hood
without using the remote key or smart
key will cause the alarm to activate.
The Theft Alarm System will not set if
the hood, the tailgate, or any door is
not fully closed. If the system will not
set, check the hood, the tailgate, or
the doors are fully closed.
Do not attempt to alter this system or
add other devices to it.

Information 
• Do not lock the doors until all pas-

sengers have left the vehicle. If the
remaining passenger leaves the
vehicle when the system is armed,
the alarm will be activated.

• If the vehicle is not disarmed with
the remote key or smart key, open
the doors by using the mechanical
key and place the ignition switch in
the ON position (for remote key) or
start the engine (for smart key) and
wait for 30 seconds.

• When the system is disarmed but a
door or tailgate is not opened within
30 seconds, the system will be
rearmed.

Information 
Vehicles equipped with a theft alarm
system will have a label attached to
the vehicle with the following words:
1. WARNING
2. SECURITY SYSTEM

ii

THEFT-ALARM SYSTEM (IF EQUIPPED)

OIB034042

i  Информация
Всички автомобили, оборудвани със системата 
против кражби, имат обозначителен стикер, гла-
сящ следното:
ВНИМАНИЕ
СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ

СИСТЕМА СРЕЩУ КРАЖБИ (АКО Е ОБОРУДВАНА ТАКАВА ФУНКЦИЯ)
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Отключване  
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Opening the tailgate

• The tailgate is locked or unlocked
when all doors are locked or
unlocked with the key, remote key,
smart key or central door lock/
unlock switch.

• If unlocked, the tailgate can be
opened by pressing the handle and
pulling it up.

Information 
In cold and wet climates, door lock
and door mechanisms may not work
properly due to freezing conditions.

Make certain that you close the
tailgate before driving your vehi-
cle. Possible damage may occur
to the tailgate lift cylinders and
attaching hardware if the tailgate
is not closed prior to driving.

NOTICEi
TAILGATE

The tailgate swings upward.
Make sure no objects or people
are near the rear of the vehicle
when opening the tailgate.

WARNING  

OIB044046

• Задна 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 е отключена, вдигащата се 
задна врата може да се отваря чрез 
натискане и издърпване на дръжка-
та нагоре. 

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 проверя-
вайте 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 вра-
тата и свързаните с тях механизми.

ВРАТА НА БАГАЖНИКА
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Затваряне на вратата на багажника

Затварянето на вратата на багажника
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
Изгорели газове
Ако шофирате с отворена врата 
на багажника, вие ще позволите 
навлизане на опасни пaри от отра-
ботените газове вътре в купето 
на автомобила, което може да при-
чини тежко нараняване или смърт 
на пътуващите в автомобила. Ако 
се налага да пътувате с отворена 
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
Багажно отделение
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 внезапни спи-
рания, пътуващите винаги трябва 
да бъдат с правилно поставени  пред-
пазни колани. 
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СТЪКЛА
Електрически стъкла
5 врати

(1) Превключвател за електриче-
ското стъкло на вратата на 
шофьора

(2) Превключвател за електриче-
ското стъкло на вратата на 
предния пътник

(3) Превключвател за електриче-
ското стъкло на задната врата 
(отляво)*

(4) Превключвател за електриче-
ското стъкло на задната врата 
(отдясно)*

(5) Отваряне и затваряне на стък-
лата

(6) Автоматично вдигане*/смъква-
не* на електрическите стъкла

(7) Превключвател за блокиране на 
електрическите стъкла

*: Ако е оборудвана такава функция
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Power windows 
5 Door

(1) Driver’s door power window
switch

(2) Front passenger’s door power
window switch

(3) Rear door power window switch
(Left)*

(4) Rear door power window switch
(Right)*

(5) Window opening and closing
(6) Automatic power window*
(7) Power window lock switch*

* : if equipped

WINDOWS 

OGB044005
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3 врати

(1) Превключвател за електриче-
ското стъкло на вратата на 
шофьора

(2) Превключвател за електриче-
ското стъкло на вратата на 
предния пътник

(3) Отваряне и затваряне на 
стъклата

(4) Автоматично вдигане*/смък-
ване* на електрическите 
стъкла

*: Ако е оборудвана такава функ-
ция

3 Door
(1) Driver’s door power window

switch
(2) Front passenger’s door power

window switch
(3) Window opening and closing
(4) Automatic power window*

* : if equipped
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OGB045237
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За да можете да управлявате електри- 
ческите стъкла, превключвателят за 
запалването трябва да бъде поставен 
във включено положението (ON). Всяка 
врата разполага със свой собствен 
превключвател за съответното елек-
трическо 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 се-
далка (или на предния пътник). Електри-
ческите стъкла могат да се управляват 
в продължение на приблизително 30 
секунди, след като контактният ключ 
се извади от гнездото, или се завърти 
в положение АСС, или в положение LOCK/
OFF. Ако обаче предните врати се от-
ворят, електрическите стък-ла няма да 
могат да се управляват даже в рамките 
на този 30-секунден интервал.  

i  Информация
Имайте предвид, че при влажно или много 
студено време, прозорците може да не функ-
ционират правилно поради това, че вероятно 
са замръзнали. Когато шофирате при смък-
нати задни стъкла 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 пред 
приемане на следните действия. Ако този 
шум се получава, когато са смъкнати едно 
или и двете задни стъкла, трябва частично 
да смъкнете и двете предни стъкла - прибли-
зително с 2 до 3 см. 

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 rear passenger win-
dows. The power windows will oper-
ate for approximately 30 seconds
after the ignition switch is placed in
the ACC or LOCK/OFF position.
However, if the front doors are
opened, the Power Windows cannot
be operated even within the 30 sec-
ond period.

Information 
• In cold and wet climates, power win-

dows may not work properly due to
freezing conditions.

• While driving with the rear windows
down, your vehicle may demonstrate
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 win-
dows approximately one inch.

Window opening and closing

To open or close a window, press
down or pull up the front portion of
the corresponding switch to the first
detent position (5).

i

OGB044125

За да отворите/затворите дадено 
стъкло, натиснете надолу или издър-
пайте нагоре предната част на съот-
ветния превключвател до първата 
позиция с отстъп (5). 
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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 1 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
in.) 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 in.).
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.

OIB024001

OGB044124

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 управля-
ва нормално, системата за автоматично 
управление на електрическите стъкла 
трябва да се рестартира по следния начин:
1. Завъртете превключвателя за запалване-

то в неговото включено положение (ON).
2. Затворете стъклото на шофьора и 

продължете да издърпвате нагоре прев-
ключвателя за стъклото на шофьора в 
продължение на най-малко 1 секунда след 
пълното затваряне на стъклото.

Ако стъклата продължават да не функ-
ционират, ви съветваме да се обърнете 
към официален представител на марката 
HYUNDAI или да потърсите помощ в ото-
розиран сервиз.

Автоматично обръщане на посоката 
на движение на стъклото (ако е обо-
рудвана такава функция)
Ако при движението на електрическото 
стъкло нагоре същото се блокира от пред-
мет или от части на тялото на някого 
от пътуващите, стъклото ще открие 
повишеното съпротивление и ще спре дви-
жението си нагоре. След това стъклото ще 
се смъкне на разстояние приблизително 30 
см, за да позволи обектът да се отстрани 
от пътя 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 1 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
in.) 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 in.).
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.

OIB024001

OGB044124

Ако електрическото стъкло открие съпро-
тивлението, докато превключвателят за 
електрическото стъкло се държи непрекъс-
нато в издърпано нагоре положение, стък-
лото ще спре движението си нагоре и след 
това ще се смъкне надолу на разстояние 
приблизително 2,5 см. И ако превключва-
телят за електрическото стъкло се държи 
отново непрекъснато издърпан нагоре, в 
рамките на 5 секунди след като стъклото 
е било смъкнато малко надолу от функция-
та за автоматично връщане на стъклата, 
функцията за автоматично връщане на 
стъклата ще престане даработи.
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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  
електрическите стъкла (ако е  
оборудвана такава функция)
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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 
(if equipped)

The driver can disable the power
window switches on the rear passen-
gers' doors by pressing the power
window lock switch to the lock posi-
tion (pressed).
When the power window lock switch
is pressed:
• The driver's master control can

operate all 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.

• To prevent possible damage to
the power window system, do
not open or close two windows
or more at the same time. This
will also ensure the longevity of
the fuse.

• Never try to operate the main
switch on the driver's door and
the individual door window
switch in opposite directions at
the same time. If this is done, the
window will stop and cannot be
opened or closed.

NOTICEi

Make sure heads, other 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 in.) 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  

OGB044006

Шофьорът може да блокира превключва-
телите за електрическите стъкла на вра-
тите на задните пътници чрез натискане 
на бутона за блокиране на електрическите 
стъкла, който се намира на вратата на 
шофьора.
Когато ключът за блокиране на ел. стъкла-
та е натиснат:
• Водачът може посредством контрол 

бутоните от неговата страна да уп-
равлява всички прозорци 

• Пътникът до водача може да управлява 
предното ел. стъкло от неговата страна

• Контрол бутоните на задните пътници 
не са активни и те не могат да управля-
ват задните ел. стъкла.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• За да се избегне възможна повреда 

на системата на електрическите 
стъкла, никога не отваряйте или за-
тваряйте две или повече електри-
чески стъкла едновременно. Това 
също така ще гарантира по-дълъг 
живот на съответния предпази-
тел.

• Никога не правете опити да из-
ползвате главния превключвател 
за електрическите стъкла (на вра-
тата на шофьора) и индивидуалния 
превключвател за съответното 
стъкло на вратата за задвижване 
на стъклото в противоположни по-
соки едновременно. Ако направите 
това, движението на стъклото ще 
спре и след това то няма да може 
да се отваря или затваря.
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 ВНИМАНИЕ
• НИКОГА не оставяйте контактния 

ключ вътре в автомобила, когато 
вътре има деца и двигателят 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 про-
верки, за да се уверите дали всички 
ръце, глави и други препятствия 
са на безопасно разстояние от 
пътя на затварянето на дадено 
електрическо стъкло.

(Продължение)

(Продължение)
• Никога не позволявайте децата да 

си играят с електрическите стък-
ла. Винаги дръжте превключвателя 
за блокиране на електрическите 
стъкла (намиращ се на шофьорска-
та врата) в неговото блокирано 
положение (LOCK) (в натиснато 
положение). В противен случай не-
волното 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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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 sunroof can only be opened,
closed, or tilted when the ignition
switch is in the ON position.

Information 
• In cold and wet climates, the sun-

roof may not work properly due to
freezing conditions.

• After a vehicle is washed or in a
rainstorm be sure to wipe off any
water that is on the sunroof before
operating it.

• Do not continue to push/pull the
sunroof control lever after the
sunroof 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.

Information 
The sunroof can slide when it is in the
tilt position but cannot be tilted while
in an open or slide position. 

i

NOTICE

i
SUNROOF (IF EQUIPPED)

OGB044007

• 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
property damage.

• Do not allow children to oper-
ate the sunroof.

WARNING  

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, 
затваря или накланя, само когато 
превключвателят за запалването е 
в неговото включено положение (ON).

i  Информация
• При студен и влажен климат люкът на 

покрива може да не работи изправно вслед-
ствие на заледяване.

• След измиване на автомобила или след пъ-
туване 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.

i  Информация
Люкът може да се плъзга, когато е в наклоне-
но положение, но не може да накланя, когато 
е отворен или се плъзга. 

 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 пътно-транс-
портно произшествие, което 
може да причини смърт, тежко 
нараняване или повреда на авто-
мобила.

• Не позволявайте на деца да упра-
вляват люка.

ЛЮК НА ПОКРИВА (АКО Е ОБОРУДВАН ТАКЪВ)
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Сенник
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Sunshade

• To open the sunshade, pull the
sunroof control lever backward to
the first detent position.

• To close the sunshade when the
sunroof glass is closed, push the
sunroof control lever forward.

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 posi-
tion, 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.

OGB044008OGB044126

• 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 
люкът на покрива е затворен, ста-
ва с избутване или издърпване на 
ръчката за управление на люка с 
превключвателя 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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Sunshade

• To open the sunshade, pull the
sunroof control lever backward to
the first detent position.

• To close the sunshade when the
sunroof glass is closed, push the
sunroof control lever forward.

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 posi-
tion, 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.

OGB044008OGB044126

Когато люкът е затворен
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 издърпате или да натиснете за мо-
мент ръчката за управление на люка.
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Накланяне на капака на люка на 
покрива, когато сенникът е затворен

Ако натиснете лоста за управление на 
люка нагоре, сенникът 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 отворен
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.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Люк
• Внимавайте някой да не заклещи 

главата, ръцете или тялото си 
при затваряне на люка. 

• 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.

 

Автоматична промяна посоката 
на движение на капака на люка на 
покрива
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Tilting the sunroof

When the sunshade is closed
If you push the sunroof control lever
upward, the sunshade will slide all
the way 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.

Automatic reversal

If an object or part of the body is
detected while the sunroof is closing
automatically, it will reverse the direc-
tion, and then stop.
The auto reverse function does not
work if a tiny obstacle is between the
sliding glass and the sunroof sash.
You should always check that all pas-
sengers and objects are away from
the sunroof before closing it.

OGB044009

Sunroof
• Be careful that someone’s

head, hands and body are not
trapped by a closing sunroof.

• Do not extend the face, neck,
arms or body outside through
the sunroof opening while
driving.

• Make sure your hands and
face are safely out of the way
before closing a sunroof.

WARNING  

ODH043039

Ако по време на автоматичното затваря-
не на капака на люка на покрива се открие 
препятствие от предмет или част от 
тялото на някой от пътниците, капакът 
ще смени посоката на движение и след това 
ще спре.
Функцията „автоматично обръщане на 
посоката” няма да сработи, ако между плъз-
гащия се стъклен капак и рамката на люка 
се озове някакво минимално по размери 
препятствие. Преди да пристъпите към 
затварянето на люка на покрива винаги 
трябва да проверявате дали всички пъту-
ващи и евентуални предмети се намират 
далече от него.
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Затваряне на люка
За да затворите само стъклото на люка
Бутнете лоста за управление люка напред 
до първото положение или дръпнете лоста 
надолу.

За да затворите стъклото люка и сенни-
ка
Бутнете лоста за управление на люка 
напред до втора позиция. Стъклото на 
люка ще се затвори, след това сенникът 
ще се затвори автоматично. За спиране 
на плъзгането трябва да издърпате или 
да натиснете за момент ръчката за упра-
вление на люка.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Отстранявайте периодично всички 

евентуални замърсявания, които може 
да са се натрупали по водещите релси.

• Ако направите опит да отворите капа-
ка на люка на покрива, когато темпера-
турата е под нулата или когато люкът 
на покрива е покрит със сняг или лед, 
стъклото на люка или електромотор-
чето му могат да се повредят.

• При продължителна употреба на люка, 
насъбралият се прах между люка и па-
нела на покрива на автомобила може 
да възпроизвежда неприятен шум. 
Отворете люка и го почистете с мек 
парцал. Почиствайте го регулярно, за 
да избегнете натрупването на прах. 

• Люкът се движи заедно със сенника. Не 
оставяйте сенника затворен, при от-

ворен люк. 

Рестартиране на люка на покрива
Рестартирането се налага в следните 
случаи:
- След всяко изключване или силно раз-

реждане на акумулаторната батерия на 
автомобила. 

- При неправилно функциониране на люка 
системата се рестартира по следния 
начин:

1. Поставете превключвателя за запалва-
нето в неговото включено положение 
(ON), след което затворете сенника и 
люка на покрива.

2. Освободете ръчката за управление на 
люка на покрива.

3. Натиснете напред ръчката за управле-
ние на люка в посоката на затваряне 
(в продължение на около 10 секунди), 
докато капакът на люка на покрива се 
задвижи малко. След това освободете 
ръчката. 

4. Натиснете напред ръчката за управле-
ние на люка в посоката на затваряне, 
докато капакът на люка на покрива се 
задвижи както следва:

SUNSHADE OPEN (ОТВАРЯНЕ НА СЕННИКА) 
® TILT OPEN (ОТВАРЯНЕ НА СТЪКЛОТО С 
НАКЛОН) ® SLIDE OPEN (ОТВАРЯНЕ ЧРЕЗ 
ПЛЪЗГАНЕ НА СТЪКЛОТО) ® SLIDE (ЗА-
ТВАРЯНЕ ЧРЕЗ ПЛЪЗГАНЕ НА СТЪКЛОТО) 
CLOSE ® SUNSHADE CLOSE (ЗАТВАРЯНЕ 
НА СЕННИКА)

TILT OPEN (отваряне с накланяне)
SLIDE OPEN (отваряне с плъзгане) 
SLIDE CLOSE (затваряне с плъзгане)

След това освободете ръчката.
Когато горните операции бъдат завърше-
ни, рестартирането на системата на люка 
на покрива е изпълнено.
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 ЗАБЕЛЕЖКА 
Ако люкът не се рестартира, когато 
акумулаторът се сменя или паднал, 
или може да не функционира правилно. 

Отворен люк – предупреждение
(ако има такава функция)

3-30

Convenient features of your vehicle

If the sunroof is not reset when
the vehicle battery is disconnect-
ed or discharged, or related fuse
is blown, the sunroof may operate
improperly.

Sunroof open warning
(if equipped)

If the driver removes the ignition key
(Smart key : turns off the engine) and
opens the driver-side door when the
sunroof is not fully closed, the warn-
ing chime will sound for approximate-
ly 7 seconds and sunroof open image
will appear on the LCD display.
Close the sunroof securely when
leaving your vehicle.

NOTICE

OGB044103TU

Ако водачът извади ключа от старте-
ра (за системи с интелигентен ключ: 
изключи двигателя) и отвори вратата 
на шофьора, когато люкът не е напълно 
затворен, ще прозвучи предупредите-
лен сигнал за приблизително 7 секунди и 
на LCD дисплея ще се появи предупреж-
дение за отворен люк на покрива.

Винаги затваряйте люка при напускане 
вашия автомобил.
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Отваряне на капака
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Opening the hood 

1. Make sure the shift lever is in P
(Park, for automatic transaxle) or
first gear or R (Reverse, for manu-
al transaxle) and set the parking
brake.

2. Pull the release lever to unlatch
the hood. The hood should pop up
slightly.

3. Go to the front of the vehicle, raise
the hood slightly, push the second-
ary latch up (1) inside of the hood
center and lift the hood (2).

4. Pull out the stay rod.
5. Hold the hood opened with the

stay rod.

HOOD 

OIB044050

OGB044010

OGB044011

1. Паркирайте автомобила и вдигнете 
ръчната спирачка. Уверете се, че 
скоростният лост е на позиция P 
(паркинг за автоматична трансми-
сия) на първа предавка или  R (задна 
за ръчна трансмисия).

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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al transaxle) and set the parking
brake.

2. Pull the release lever to unlatch
the hood. The hood should pop up
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3. Go to the front of the vehicle, raise
the hood slightly, push the second-
ary latch up (1) inside of the hood
center and lift the hood (2).

4. Pull out the stay rod.
5. Hold the hood opened with the

stay rod.

HOOD 

OIB044050

OGB044010

OGB044011

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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HOOD 

OIB044050

OGB044010

OGB044011

4. Издърпайте навън поддържащия 
лост.

5. Подпрете капака в отвореното по-
ложение с поддържащия лост.

КАПАК НА ДВИГАТЕЛНОТО ОТДЕЛЕНИЕ



3-32

Функции и възможности на вашия автомобил

 ВНИМАНИЕ
Хващайте поддържащия лост само в 
участъка, който е облицован с гумен 
слой. Пластмасата няма да позволи 
изгаряне от нагорещения метал на 
лоста, когато двигателят е бил на-
горещен. Поддържащият лост тряб-
ва да се поставя винаги в предвиде-
ния за това отвор, при отваряне на 
капака на двигателното отделение. 
По този начин капакът няма да падне 
и евентуално да ви нарани.

Затваряне на капака на 
двигателното отделение
1. Преди да пристъпите към затваря-

не на капака на двигателното отде-
ление, 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 се премахнати от 
двигателното отделение.

2. Върнете поддържащият лост в не-
говата скоба, за да се избегне него-
вото „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-
реното положение.

 ВНИМАНИЕ
• Преди да пристъпите към затва-

ряне на капака на двигателното 
отделение, проверете дали сте 
отстранили всички препятствия 
под капака. Затварянето на капа-
ка, когато под него се намират 
някакви препятствия, може да 
доведе  до повреда на автомобила 
или до тежко телесно нараняване.

(Продължение)

(Продължение)
• Никога не оставяйте в двига-

телното отделение ръкавици, 
постелки или каквито и да било 
други запалими материали. В про-
тивен случай от високата тем-
пература може да възникне пожар. 
Преди да потеглите, винаги из-
вършвайте повторна проверка, за 
да сте сигурни, че капакът на дви-
гателното отделение е сигурно 
фиксиран (заключен). Ако капакът 
на двигателното отделение не е 
сигурно фиксиран, той може да 
отскочи и да се отвори по време 
на движение на автомобила, което 
да доведе до пълна загуба на види-
мостта ви напред, което от своя 
страна може да доведе до пътно 
транспортно произшествие. 

• Никога не премествайте или 
шофирайте автомобила с вди-
гнат капак на двигателното от-
деление. Вашият поглед напред ще 
бъде блокиран, а самият капак би 
могъл да изпадне или да се повреди.

 
СТР.33
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Отваряна на външната капачка
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Convenient features of your vehicle

3

Opening the fuel filler door

The fuel filler door must be opened
from inside the vehicle by pulling up
the fuel filler door opener.
1. Stop the engine.
2. Pull the fuel filler door opener up.

3. Pull the fuel filler door out (1) to
fully open.

4. To remove the fuel tank cap (2),
turn it counterclockwise. You may
hear a hissing noise as the pres-
sure inside the tank equalizes.

5. Place the cap on the fuel filler door.

Information 
If the fuel filler door does not open
because ice has formed around it, tap
lightly or push on the door to break the
ice and release the door. Do not pry on
the door. If necessary, spray around the
door with an approved de-icer fluid (do
not use radiator anti-freeze) or move
the vehicle to a warm place and allow
the ice to melt.

i
FUEL FILLER DOOR

OIB044184

OGB044012

Външната капачка на резервоара се 
отваря отвътре чрез издърпване 
нагоре на дръжката, предназначена за 
отваряне на капачката. 
1. Изгасете двигателя. 
2. Дръпнете ръчката за отваряне на 

капачката на резервоара нагоре. 
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the door. If necessary, spray around the
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not use radiator anti-freeze) or move
the vehicle to a warm place and allow
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i
FUEL FILLER DOOR

OIB044184

OGB044012
3. Дръпнете капачката на резервоара 

(1), за да я отворите докрай. 
4. За да отворите вътрешната капач-

ката на резервоара (2), трябва да я 
завъртите обратно на часовникова-
та стрелка. Ще чуете „съскащ“ шум 
поради изравняване на налягането 
вътре в резервоара.

5. 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  около капачката 
(не използвайте антифриз)  или преместете 
автомобила на по-топло място  или на пряка 
слънчева светлина, за да се саморазмрази.

ВЪНШНА КАПАЧКА НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ГОРИВО
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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 и я натиснете 
леко навътре, и след това провере-
те дали е сигурно затворена.

 ВНИМАНИЕ
Автомобилните горива са силно запали-
ми вещества. Когато зар еждате гориво, 
моля обръщайте внимание на посочени-
те по-долу указания. Неспазването на 
тези указания може да доведе до тежко 
телесно нараняване, тежки изгаряния или 
смърт от пожар или експлозия.
• Прочетете и спазвайте всички пре-

дупреждаващи надписи, поставени по 
съоръженията на бензиностанциите.

(Продължение)

(Продължение)
• Преди да започнете зареждането на 

гориво, обърнете внимание къде се 
намира устройството за аварийно 
прекъсване на зареждането с бензин 
(ако има такова устройство).

• Преди да се докоснете до накрайника 
на маркуча за зареждане на гориво, 
трябва да отстраните потенциално 
опасното статично електричество 
чрез разреждането му с докосване на 
друга метална част на автомобила, 
като в този момент се намирате на 
безопасно разстояние от накрайника 
на маркуча за зареждане на гориво, от 
отвора на резервоара на автомобила 
или от другите източници на възпла-
меними пaри.

• По време на зареждането на гориво 
никога не използвайте мобилни те-
лефони. Електрическият ток и/или 
електронните смущения от мобил-
ните телефони могат потенциално 
да възпламенят пaрите на горивото 
и да предизвикат пожар.

• Никога не се връщайте обратно в 
автомобила, след като сте започнали 
да зареждате гориво, тъй като вие 
самите можете да генерирате ста-
тично електричество чрез докосване, 
триене или плъзгане на тялото или 

ръцете по каквито и да било предме-
ти или тъкани (от полиестер, сатен, 
найлон и други подобни), които имат 
способност да генерират статично 
електричество.

• Разреждането на статичното елек-
тричество може да възпламени пaри-
те 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 разредите чрез докосване на 
метална част на автомобила, нами-
райки в този момент се далече от 
отвора на резервоара, от накрайника 
на маркуча за зареждане на гориво или 
от други източници на бензин.

• Ако се налага  да влезете в автомоби-
ла, трябва да освободите потенциал-
но опасното статично електричест-
во, като допрете ръката си до някоя 
метална част на автомобила, разполо-
жена далеч от маркуча, накрайника на 
маркуча или друг източник на бензин. 

• 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 
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електричество, което се разрежда 
от тубата, може да запали пaрите на 
горивото и да предизвика пожар.

• След като започне наливането на гори-
во, контактът с автомобила трябва 
да се поддържа непрекъснато, докато 
завърши изцяло зареждането на гориво.

• Използвайте само преносими пласт-
масови туби за гориво, които са пред-
назначени за пренасяне и съхранение на 
бензин. 

• 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 се намирате в района на бен-
зиностанция, никога не използвайте 
кибрит или запалки, не пушете и 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.

• Никога не зареждайте гориво „догоре”, 
това може да доведе до преливане на 
резервоара.

• Ако по време на зареждането на гориво 
възникне пожар, веднага се отдалечете 
от автомобила и незабавно потърсете 
контакт с управителя на бензинос-
танцията и след това се свържете с 
местната противопожарна служба. 
Спазвайте всички указания за безопас-
ност, които ще получите от тях.

• Ако намиращото се под налягане гори-
во изпръска навън, то може да попие 
върху вашите дрехи или кожа, и по този 
начин ще ви изложи на опасност от по-
жар и изгаряния. Затова винаги сваляй-
те 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 разливане-
то на гориво в случай на пътно-транс-
портно произшествие.

i  Информация
• Винаги проверявайте дали зареждате го-

риво във вашия автомобил, като спазвате 
изискванията, дадени в частта „Изисква-
ния към горивото”, представени в раздел 
1.

• Никога не позволявайте разливане на 
гориво върху външните повърхности на 
автомобила. Всички видове гориво, които 
се разливат върху боядисаните и лакирани 
повърхности, могат да повредят лаковото 
покритие. 

 ЗАБЕЛЕЖКА 
• 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 теж-
ка повреда на горивната система 
или на системата за управление на 
емисиите.
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Електрически сервоволан EPS (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.
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-
ветният предупреждаващ светлинен 
индикатор. В такъв случай работата 
с волана може да стане по-трудна, или 
ще се възприема по необичаен начин. 
При първа възможност закарайте 
автомобила при оторизиран дилър 
на компанията HYUNDAI и изискайте 
неговата проверка там.

i  Информация
По време на нормалната работа на автомоби-
ла могат да се забележат следните признаци:
• Незабавно след завъртането на превключ-

вателя за запалването във включено по-
ложение (ON) усилията за у(правление на 
волана са по-големи. Това е така, тъй като 
се изпълнява диагностика на системата 
EPS (системата на сервоволана). Когато 
диагностиката завърши, сервоволанът ще 
се върне в неговото нормално състояние.

• 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.

• Усилието за завъртане на волана може да е 
увеличено, веднага щом  копчето за запалва-
не на двигателя е в позиция (ON) включено. 
Това е така, тъй като системата изпълнява 
ЕРS  диагностика. 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 во-
лана може да е увеличено и да се чува нео-
бичаен звук. С покачване на температурата 
изчезва и звука, това е обичайно състояние.

ВОЛАН
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Телескопичен волан
Регулирайте волана така, че да бъде 
насочен към гръдния ви кош, не към ли-
цето. Уверете се, че виждате инстру-
ментите и индикаторите на панела.  
След като сте регулирали волана, се 
опитайте да промените положение-
то му, за да се уверите, че е фиксиран 
на място. Винаги регулирайте волана 
преди да шофирате. 

 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 
наранявания или пътно-транспортни 
произшествия.
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Tilt Steering / Telescope Steering
(if equipped)
Adjust the steering wheel so it points
toward your chest, not toward your
face. Make sure you can see the
instrument panel warning lights and
gauges. After adjusting, push the
steering wheel both up and down to
be certain it is locked in position.
Always adjust the position of the
steering wheel before driving.

To change the steering wheel angle
and height:
1. Pull down the lock-release lever (1).
2. Adjust the steering wheel to the

desired angle (2) and height (3).
3. Pull up the lock-release lever (4) to

lock the steering wheel in place.

Information
After adjustment, sometimes the lock
release lever may not lock the steering
wheel. It is not a malfunction. This
occurs when two gears engage. In this
case, adjust the steering wheel again
and then lock the steering wheel. 

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.
The heated steering wheel will auto-
matically turn off after approximately
30 minutes.

i

OGB044013

OGB044021

NEVER adjust the steering
wheel while driving. This may
cause loss of vehicle control
resulting in an accident.

WARNING  За да промените ъгъла на волана:
1. Издърпайте надолу ръчката за осво-

бождаване на блокировката (1).
2. Регулирайте волана до желаните от 

вас ъгъл (2) и височина (3).
3. Издърпайте ръчката за освобождава-

не на блокировката нагоре, за да фи-
ксирате волана в новото положение. 

ИНФОРМАЦИЯ
Понякога след като сте регулирали волана, 
той може да не е фиксиран добре. Това не 
означава, че има проблем в системата. Това 
се случва, когато два елемента не са стикова-
ни правилно. В такъв случай регулирайте во-
лана отново, след което го фиксирайте добре.

Отопляем волан
(ако е включен в оборудването)
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Tilt Steering / Telescope Steering
(if equipped)
Adjust the steering wheel so it points
toward your chest, not toward your
face. Make sure you can see the
instrument panel warning lights and
gauges. After adjusting, push the
steering wheel both up and down to
be certain it is locked in position.
Always adjust the position of the
steering wheel before driving.

To change the steering wheel angle
and height:
1. Pull down the lock-release lever (1).
2. Adjust the steering wheel to the

desired angle (2) and height (3).
3. Pull up the lock-release lever (4) to

lock the steering wheel in place.

Information
After adjustment, sometimes the lock
release lever may not lock the steering
wheel. It is not a malfunction. This
occurs when two gears engage. In this
case, adjust the steering wheel again
and then lock the steering wheel. 

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.
The heated steering wheel will auto-
matically turn off after approximately
30 minutes.

i

OGB044013

OGB044021

NEVER adjust the steering
wheel while driving. This may
cause loss of vehicle control
resulting in an accident.

WARNING  

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. 
Индикаторът върху бутона ще се из-
ключи.
Отопляемият волан ще се изключи 
автоматично около 30 минути след 
включване.
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 ЗАБЕЛЕЖКА 
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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Do not install any cover or acces-
sory on the steering wheel. The
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

OIB044056

Включването на клаксона става с нати-
скане на символа на клаксон, разположен 
на волана. Клаксонът се активира само 
чрез натискане.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
При използването на клаксона избяг-
вайте да го удряте много силно или 
с юмрук. Избягвайте да използвате 
клаксона, като натискате съответ-
ния участък с остри предмети.
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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 задна-
та седалка или в товарната зона, кои-
то биха могли да попречат на вашия 
поглед през огледалото за обратно 
виждане.

 ВНИМАНИЕ
Никога не регулирайте вътрешното 
огледало за обратно виждане по време 
на движение на автомобила. В проти-
вен случай това може да доведе до за-
губа на контрол върху управлението 
на автомобила и до произшествие.

 ВНИМАНИЕ
За да избегнете сериозни инциденти и 
наранявания, никога не си позволявай-
те да модифицирате огледалото за 
обратно виждане или да монтирате 
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.

ОГЛЕДАЛА
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Режим ден/нощ на огледалото за 
обратно виждане (ако е включено в 
оборудването)
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Day/night rearview mirror 

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.

Electrochromic mirror (ECM) 
(if equipped)
The electric rearview mirror automati-
cally controls the glare from the head-
lights 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-
light 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 is
turned on.

OIB044058

Indicator Sensor

Rearview display

OIB044057

Day

Night

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.

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 положение „за-
ден ход” (R), огледалото автоматично 
ще се превключва в режим на най-ясно 
изображение, с цел да се подобри види-
мостта на шофьора зад автомобила.
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Day/night rearview mirror 

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.

Electrochromic mirror (ECM) 
(if equipped)
The electric rearview mirror automati-
cally controls the glare from the head-
lights 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-
light 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 is
turned on.

OIB044058

Indicator Sensor

Rearview display

OIB044057

Day

Night

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 
огледалото трябва да угасне.
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Външно огледало за обратно виждане

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 регулират 
дистанционно, посредством превключ-
вателя 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.
Използвайте вътрешното огледало 
за обратно виждане или се обърнете и 
погледнете, за да определите действи-
телното разстояние от превозните 
средства при смяна на пътните ленти.

 ВНИМАНИЕ
Никога не регулирайте и не сгъвайте 
външните огледала за обратно виж-
дане, когато автомобилът е в дви-
жение. В противен случай това може 
да доведе до загуба на контрол върху 
управлението на автомобила.

 ВНИМАНИЕ 
Никога не изстъргвайте леда от по-
върхността на външните огледала 
за обратно виждане, тъй като това 
може да повреди повърхността на 
стъклото. Ако огледалото е блоки-
рано от лед, не правете опит да го 
регулирате със значително усилие. За 
да освободите заледения механизъм, 
използвайте одобрен спрей против 
обледяване (но в никакъв случай анти-
фриз от радиатора), или преместете 
автомобила на топло място и оста-
вете леда да се разтопи.
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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.
The right outside rearview mirror is
convex. In some countries, the left
outside rearview mirror is also con-
vex. 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 vehi-
cles when changing lanes.

• Do not scrape ice off the mirror
face; this may damage the sur-
face of the glass.

• If the mirror is jammed with ice,
do not adjust the mirror by
force. Use an approved spray
de-icer (not radiator antifreeze)
spray, or a sponge or soft cloth
with very warm water, or move
the vehicle to a warm place and
allow the ice to melt.

Manual type 
To adjust the outside mirror, move
the control lever.

NOTICE

Do not adjust or fold the outside
rearview mirrors while the vehi-
cle is moving.This could result in
loss of control, and an accident
which could cause death, seri-
ous injury or property damage.

WARNING  

OIB034041

Ръчно регулиране на огледалата за задно 
виждане
За да регулирате огледалото в желано-
то положение, използвайте лостчето.
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Electric type  
Adjusting the rearview mirrors:
Move the lever (1) to the L (Left) or R
(Right) to select the rearview mirror
you would like to adjust.
Use the mirror adjustment control to
position the selected mirror up,
down, left or right.
After adjustment, move the lever (1)
to the middle to prevent inadvertent
adjustment.

• The mirrors stop moving when
they reach the maximum adjust-
ing angles, but the motor contin-
ues to operate while the switch
is pressed. Do not press the
switch longer than necessary,
the motor may be damaged.

• Do not attempt to adjust the out-
side rearview mirror by hand or
the motor may be damaged.

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.

NOTICE

OGB044015

OGB044014

Автоматично регулиране на огледалата за 
задно виждане:
1. Натиснете L (лява страна) или R (дяс-

на страна) на бутон (1), за да избере-
те огледалото за обратно виждане, 
коeто искате да коригирате.

2. Използвайте контролния бутон, 
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.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
• 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.

Сгъване на външните огледала  
за обратно виждане
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Electric type  
Adjusting the rearview mirrors:
Move the lever (1) to the L (Left) or R
(Right) to select the rearview mirror
you would like to adjust.
Use the mirror adjustment control to
position the selected mirror up,
down, left or right.
After adjustment, move the lever (1)
to the middle to prevent inadvertent
adjustment.

• The mirrors stop moving when
they reach the maximum adjust-
ing angles, but the motor contin-
ues to operate while the switch
is pressed. Do not press the
switch longer than necessary,
the motor may be damaged.

• Do not attempt to adjust the out-
side rearview mirror by hand or
the motor may be damaged.

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.

NOTICE

OGB044015

OGB044014

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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Electric type 
To fold the outside rearview mirror,
press the button.
To unfold outside rearview mirror,
press the button again.
If the button is not pressed, the mirror
will fold or unfold automatically when
the vehicle is locked or unlocked from
outside the vehicle. (if equipped)

The electric type outside rearview
mirror fold and unfold function
operates even though the ignition
switch is in the 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

OGB044016

Автоматично сгъване на огледалото (ако е 
оборудвана такава функция)
За да сгънете огледалото, натиснете 
бутона.  За да го разгънете, натисне-
те бутона отново. Огледалото ще 
се сгъне или разгъне, когато вратите 
се отключат  или заключат извън ав-
томобила. (ако е оборудвана такава 
функция).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Електрическият тип външни огледала 
за обратно виждане могат да се регу-
лират даже когато превключвателят 
за запалването е в неговото изключено 
положение (OFF). За да не допуснете 
обаче ненужно разреждане на акумула-
торната 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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ПРИБОРНО ТАБЛО
■ Тип А

■ Тип Б

1. Оборотомер
2. Скоростомер
3. Датчик за горивото
3. Термометър за температурата на 

двигателя
5. Предупреждаващи и обикновени 

светлинни индикатори 
6. Одометър/ Борд компютър
7. LCD екран (включително и компю-

търа)

За по-подробна информация се от-
несете към частта „Контролно-из-
мервателни прибори и индикатори” 
на следващите страници.

* Действителното приборно табло 
на вашия автомобил може да се раз-
личава от показаните на фигурата.
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INSTRUMENT CLUSTER

1. Tachometer 

2. Speedometer

3. Fuel gauge

4. Engine coolant temperature gauge

5. Warning and indicator lights

6. Odometer/Trip computer

7. LCD display (including trip computer)

OGB044100/OGB044101

■ Type A

The actual cluster in the vehicle may
differ from the illustration.
For more details, refer to the
"Gauges" in this chapter.

■ Type B
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Convenient features of your vehicle

INSTRUMENT CLUSTER

1. Tachometer 

2. Speedometer

3. Fuel gauge

4. Engine coolant temperature gauge

5. Warning and indicator lights

6. Odometer/Trip computer

7. LCD display (including trip computer)

OGB044100/OGB044101

■ Type A

The actual cluster in the vehicle may
differ from the illustration.
For more details, refer to the
"Gauges" in this chapter.

■ Type B
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Функции на приборното табло

 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. 

Регулиране на осветяването на 
приборното табло 
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3

Instrument Cluster Control Adjusting Instrument Cluster
Illumination (if equipped)

The brightness of the instrument
panel illumination changes by press-
ing the upper or lower part of the
switch when the ignition switch is in
the ON position.

If the brightness reaches to the max-
imum or minimum level, an alarm will
sound (if equipped).

Never adjust the instrument
cluster while driving. This could
result in loss of control and lead
to an accident that may cause
death, serious injury, or property
damage.

WARNING  

OIB044112/OIB044111

■ Type A ■ Type B

OGB044017

Яркостта на приборното табло се 
променя чрез натискане на горната 
или долната част на превключвателя, 
когато ключът за запалване е в позиция 
ON - включено.
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Convenient features of your vehicle

3

Instrument Cluster Control Adjusting Instrument Cluster
Illumination (if equipped)

The brightness of the instrument
panel illumination changes by press-
ing the upper or lower part of the
switch when the ignition switch is in
the ON position.

If the brightness reaches to the max-
imum or minimum level, an alarm will
sound (if equipped).

Never adjust the instrument
cluster while driving. This could
result in loss of control and lead
to an accident that may cause
death, serious injury, or property
damage.

WARNING  

OIB044112/OIB044111

■ Type A ■ Type B

OGB044017

Ако яркостта достигне до максимал-
ното или минималното ниво, ще проз-
вучи аларма.
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LCD дисплей 
Управление на LCD дисплея
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Convenient features of your vehicle

LCD display control 
(if equipped)

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

For the LCD modes, refer to “LCD
Display” in this chapter.

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.

NOTICE

OIB044104

OIB044105

■ Type A

■ Type B
OGB044018

OIB044102/OIB044103

■ Diesel■ Gasoline

Режимите на LCD дисплея може да се 
сменят с помощта на бутоните за 
управление.
(1)
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LCD display control 
(if equipped)

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

For the LCD modes, refer to “LCD
Display” in this chapter.

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.

NOTICE

OIB044104

OIB044105

■ Type A

■ Type B
OGB044018

OIB044102/OIB044103

■ Diesel■ Gasoline

 : MODE бутон за смяна режима
(2) 
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LCD display control 
(if equipped)

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

For the LCD modes, refer to “LCD
Display” in this chapter.

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.

NOTICE

OIB044104

OIB044105

■ Type A

■ Type B
OGB044018

OIB044102/OIB044103

■ Diesel■ Gasoline

,
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Convenient features of your vehicle

LCD display control 
(if equipped)

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

For the LCD modes, refer to “LCD
Display” in this chapter.

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.

NOTICE

OIB044104

OIB044105

■ Type A

■ Type B
OGB044018

OIB044102/OIB044103

■ Diesel■ Gasoline

: MOVE бутон за преминаване 
от една позиция/режим в друг/а по-
зиция или режим 

(3) OK: SELECT RESET бутон / за изби-
ране или рестартиране на избрана 
позиция

Скоростомер
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LCD display control 
(if equipped)

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

For the LCD modes, refer to “LCD
Display” in this chapter.

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.

NOTICE

OIB044104

OIB044105

■ Type A

■ Type B
OGB044018

OIB044102/OIB044103

■ Diesel■ Gasoline

Скоростомерът показва скоростта 
на движение на автомобила в посока 
напред. Скоростомерът е калибриран 
в мили за час и/или в километри за час.

Оборотомер
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Convenient features of your vehicle

LCD display control 
(if equipped)

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

For the LCD modes, refer to “LCD
Display” in this chapter.

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.

NOTICE

OIB044104

OIB044105

■ Type A

■ Type B
OGB044018

OIB044102/OIB044103

■ Diesel■ Gasoline

Оборотомерът показва приблизи-
телния брой обороти на двигателя в 
минута (rpm).
Използвайте оборотомера за избиране 
на правилните моменти за смяна на 
предавките и за да избегнете 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.



3-47

3

Ф
ункции и възм

ож
ности на ваш

ия автом
обил

Термометър за температурата на 
охлаждащата двигателя течност 
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Engine Coolant Temperature
Gauge

This gauge shows the temperature
of the engine coolant when the igni-
tion switch is in the ON position.

If the gauge pointer moves
beyond the normal range area
toward the “130” position, it indi-
cates overheating that may dam-
age the engine.
Do not continue driving with an
overheated engine. If your vehicle
overheats, refer to “If the Engine
Overheats” in chapter 6.

NOTICE

Never remove the radiator cap
when the engine is hot. The
engine coolant is under pres-
sure and could cause severe
burns. Wait until the engine is
cool before adding coolant to
the reservoir.

WARNING  

OGB044128

OIB044107

■ Type A

■ Type B

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 показ-
ва прегряване, което може да повреди 
двигателя. Не шофирайте с прегрят 
двигател. Ако двигателят ви прегрее,  
обърнете се към раздел  „Прегряване 
на двигателя“ в раздел 6.

 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.
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Индикатор за нивото на горивото 
(горивомер)
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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 very low fuel
level. Running out of fuel could
cause the engine to misfire dam-
aging the catalytic converter.

NOTICE

i

Running out of fuel can expose
vehicle occupants to danger.
You must stop and obtain addi-
tional fuel as soon as possible
after the warning light comes
on or when the gauge indicator
comes close to the “0 (Empty)”
level.

WARNING  

OGB044127

OIB044109

■ Type A

■ Type B

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 

посочена в раздел 8.  
• Горивомерът е допълнен от предупрежда-

ващ 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 
предупреждаващият 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 изчерпване на горивото 
може да изложи пътуващите с авто-
мобила на опасност. Когато преду-
преждаващият светлинен индикатор 
за ниско ниво на горивото светне, или 
когато стрелката на горивомера се 
приближи съвсем близо до маркиров-
ката „0” (празен резервоар) при първа 
възможност 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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Одометър (километри или мили)
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Odometer

The odometer indicates the total dis-
tance that the vehicle has been driv-
en and should be used to determine
when periodic maintenance should
be performed.
- Odometer range : 0 ~ 999999 kilo-

meters or miles.

Information 
It is forbidden to alter the odometer of
all vehicles with the intent to change
the mileage registered on the odome-
ter. The alteration may void your war-
ranty coverage.

Outside Temperature Gauge

This gauge indicates the current out-
side air temperatures by 1°C (1°F).
- Temperature range :

- 40°C ~ 85°C (-40°F ~ 211°F)
The outside temperature on the dis-
play may not change immediately
like a general thermometer to pre-
vent the driver from being inattentive.
The temperature unit (from °C to °F
or from °F to °C) can be changed as
below procedures (if equipped).
- User Settings Mode in the Cluster :

You can change the temperature
unit in the “Other Features -
Temperature unit” .

Transaxle Shift Indicator
Automatic Transaxle Shift
Indicator (if equipped)

This indicator displays which auto-
matic transaxle shift lever is selected.

• Park : P
• Reverse : R
• Neutral : N
• Drive : D
• Sports Mode : 1, 2, 3, 4 

i

OIB044156/OIB044155

■ Type A ■ Type B

OIB044116/OIB044115

■ Type A ■ Type B

OIB044118/OIB044117

■ Type A ■ Type B

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.
Обхват: 0 ~ 999999 километра или мили.

i  Информация
Забранява се промяната на показателите 
на одометъра, с цел промяна на пробега на 
автомобила. Промяната може да анулира 
гаранцията на автомобила.
Термометър за външната  
температура
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3

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.
- Odometer range : 0 ~ 999999 kilo-

meters or miles.

Information 
It is forbidden to alter the odometer of
all vehicles with the intent to change
the mileage registered on the odome-
ter. The alteration may void your war-
ranty coverage.

Outside Temperature Gauge

This gauge indicates the current out-
side air temperatures by 1°C (1°F).
- Temperature range :

- 40°C ~ 85°C (-40°F ~ 211°F)
The outside temperature on the dis-
play may not change immediately
like a general thermometer to pre-
vent the driver from being inattentive.
The temperature unit (from °C to °F
or from °F to °C) can be changed as
below procedures (if equipped).
- User Settings Mode in the Cluster :

You can change the temperature
unit in the “Other Features -
Temperature unit” .

Transaxle Shift Indicator
Automatic Transaxle Shift
Indicator (if equipped)

This indicator displays which auto-
matic transaxle shift lever is selected.

• Park : P
• Reverse : R
• Neutral : N
• Drive : D
• Sports Mode : 1, 2, 3, 4 

i

OIB044156/OIB044155

■ Type A ■ Type B

OIB044116/OIB044115

■ Type A ■ Type B

OIB044118/OIB044117

■ Type A ■ Type B

Уредът измерва външната температура-
та или в Градуси или във Фаренхайт.
- Измерваният температурен обхват об-
хваща температурите между минус 40° C 
до плюс 85° C (от минус 40 градуса Фарен-
хайт до плюс 211 градуса Фаренхайт).
- Външната температура, която се показва 
на дисплея, не се променя моментално, както 
при обикновените термометри, за да се из-
бегне отвличане 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 Потре-
бителски настройки „User Settings“ от 
приборното табло: Можете да промените 
температурната единица през функцията 
„Други настройки “Other Features“ - Темпе-
ратурна единица – „Temperature unit“.

Индикатор за смяна на предавката
Индикатор за смяна на предавка 
на автоматична трансмисия (ако 
такава функция е включена в 
оборудването)
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Odometer

The odometer indicates the total dis-
tance that the vehicle has been driv-
en and should be used to determine
when periodic maintenance should
be performed.
- Odometer range : 0 ~ 999999 kilo-

meters or miles.

Information 
It is forbidden to alter the odometer of
all vehicles with the intent to change
the mileage registered on the odome-
ter. The alteration may void your war-
ranty coverage.

Outside Temperature Gauge

This gauge indicates the current out-
side air temperatures by 1°C (1°F).
- Temperature range :

- 40°C ~ 85°C (-40°F ~ 211°F)
The outside temperature on the dis-
play may not change immediately
like a general thermometer to pre-
vent the driver from being inattentive.
The temperature unit (from °C to °F
or from °F to °C) can be changed as
below procedures (if equipped).
- User Settings Mode in the Cluster :

You can change the temperature
unit in the “Other Features -
Temperature unit” .

Transaxle Shift Indicator
Automatic Transaxle Shift
Indicator (if equipped)

This indicator displays which auto-
matic transaxle shift lever is selected.

• Park : P
• Reverse : R
• Neutral : N
• Drive : D
• Sports Mode : 1, 2, 3, 4 

i

OIB044156/OIB044155

■ Type A ■ Type B

OIB044116/OIB044115

■ Type A ■ Type B

OIB044118/OIB044117

■ Type A ■ Type B

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
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In the Sports Mode, this indicator
informs which gear is desired while
driving to save fuel.

• Shifting up : ▲2, ▲3, ▲4
• Shifting down : ▼1, ▼2, ▼3

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 (currently the
shift lever is in the 4th gear).

When the system is not working prop-
erly, the indicator is not displayed.

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.

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).

OIB044152/OIB044151

■ Type A ■ Type B

OIB044152/OIB044151

■ Type A ■ Type B

OIB044117
В режим Спорт Sport, този показател 
ви информира на коя предавка е жела-
телно да преминете, с цел икономично 
шофиране.
- Преминаване към по-висока предавка: 
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Convenient features of your vehicle

LCD display control 
(if equipped)

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

For the LCD modes, refer to “LCD
Display” in this chapter.

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.

NOTICE

OIB044104

OIB044105

■ Type A

■ Type B
OGB044018

OIB044102/OIB044103

■ Diesel■ Gasoline

2, 
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Convenient features of your vehicle

LCD display control 
(if equipped)

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

For the LCD modes, refer to “LCD
Display” in this chapter.

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.

NOTICE

OIB044104

OIB044105

■ Type A

■ Type B
OGB044018

OIB044102/OIB044103

■ Diesel■ Gasoline

3, 
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Convenient features of your vehicle

LCD display control 
(if equipped)

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

For the LCD modes, refer to “LCD
Display” in this chapter.

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.

NOTICE

OIB044104

OIB044105

■ Type A

■ Type B
OGB044018

OIB044102/OIB044103

■ Diesel■ Gasoline

4
- Преминаване към по-ниска предавка: 
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Convenient features of your vehicle

LCD display control 
(if equipped)

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

For the LCD modes, refer to “LCD
Display” in this chapter.

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.

NOTICE

OIB044104

OIB044105

■ Type A

■ Type B
OGB044018

OIB044102/OIB044103

■ Diesel■ Gasoline

 1, 
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Convenient features of your vehicle

LCD display control 
(if equipped)

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

For the LCD modes, refer to “LCD
Display” in this chapter.

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.

NOTICE

OIB044104

OIB044105

■ Type A

■ Type B
OGB044018

OIB044102/OIB044103

■ Diesel■ Gasoline

2, 
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Convenient features of your vehicle

LCD display control 
(if equipped)

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

For the LCD modes, refer to “LCD
Display” in this chapter.

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.

NOTICE

OIB044104

OIB044105

■ Type A

■ Type B
OGB044018

OIB044102/OIB044103

■ Diesel■ Gasoline

3
Например
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Convenient features of your vehicle

In the Sports Mode, this indicator
informs which gear is desired while
driving to save fuel.

• Shifting up : ▲2, ▲3, ▲4
• Shifting down : ▼1, ▼2, ▼3

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 (currently the
shift lever is in the 4th gear).

When the system is not working prop-
erly, the indicator is not displayed.

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.

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).

OIB044152/OIB044151

■ Type A ■ Type B

OIB044152/OIB044151

■ Type A ■ Type B

OIB044117

 : Показва, че е препоръчително да 
преминем на трета предавка (в мо-
мента скоростният лост е  на 2-ра 
или 1-ва предавка).
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Convenient features of your vehicle

In the Sports Mode, this indicator
informs which gear is desired while
driving to save fuel.

• Shifting up : ▲2, ▲3, ▲4
• Shifting down : ▼1, ▼2, ▼3

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 (currently the
shift lever is in the 4th gear).

When the system is not working prop-
erly, the indicator is not displayed.

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.

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).

OIB044152/OIB044151

■ Type A ■ Type B

OIB044152/OIB044151

■ Type A ■ Type B

OIB044117

: Показва, че преминаването надолу 
- на 3-та предавка е препоръчително

 (понастоящем скоростният лост е на 
4-та, 5-та или 6-та предавка).
Когато системата не работи правилно, 
индикаторът не се показва.

Индикатор за смяна на предавката 
при ръчна трансмисия (ако има 
такава функция)

3-50

Convenient features of your vehicle

In the Sports Mode, this indicator
informs which gear is desired while
driving to save fuel.

• Shifting up : ▲2, ▲3, ▲4
• Shifting down : ▼1, ▼2, ▼3

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 (currently the
shift lever is in the 4th gear).

When the system is not working prop-
erly, the indicator is not displayed.

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.

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).

OIB044152/OIB044151

■ Type A ■ Type B

OIB044152/OIB044151

■ Type A ■ Type B

OIB044117

Този индикатор информира на коя предав-
ка е желателно да преминем по време на 
шофиране, за да спестим гориво.
• Преминаване към по-висока предавка:  
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Convenient features of your vehicle

LCD display control 
(if equipped)

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

For the LCD modes, refer to “LCD
Display” in this chapter.

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.

NOTICE

OIB044104

OIB044105

■ Type A

■ Type B
OGB044018

OIB044102/OIB044103

■ Diesel■ Gasoline

2, 
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Convenient features of your vehicle

LCD display control 
(if equipped)

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

For the LCD modes, refer to “LCD
Display” in this chapter.

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.

NOTICE

OIB044104

OIB044105

■ Type A

■ Type B
OGB044018

OIB044102/OIB044103

■ Diesel■ Gasoline

3, 
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Convenient features of your vehicle

LCD display control 
(if equipped)

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

For the LCD modes, refer to “LCD
Display” in this chapter.

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.

NOTICE

OIB044104

OIB044105

■ Type A

■ Type B
OGB044018

OIB044102/OIB044103

■ Diesel■ Gasoline

4, 
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Convenient features of your vehicle

LCD display control 
(if equipped)

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

For the LCD modes, refer to “LCD
Display” in this chapter.

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.

NOTICE

OIB044104

OIB044105

■ Type A

■ Type B
OGB044018

OIB044102/OIB044103

■ Diesel■ Gasoline

5, 
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Convenient features of your vehicle

LCD display control 
(if equipped)

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

For the LCD modes, refer to “LCD
Display” in this chapter.

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.

NOTICE

OIB044104

OIB044105

■ Type A

■ Type B
OGB044018

OIB044102/OIB044103

■ Diesel■ Gasoline

6
• Преминаване към по-ниска предавка:  
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Convenient features of your vehicle

LCD display control 
(if equipped)

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

For the LCD modes, refer to “LCD
Display” in this chapter.

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.

NOTICE

OIB044104

OIB044105

■ Type A

■ Type B
OGB044018

OIB044102/OIB044103

■ Diesel■ Gasoline

1, 
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Convenient features of your vehicle

LCD display control 
(if equipped)

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

For the LCD modes, refer to “LCD
Display” in this chapter.

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.

NOTICE

OIB044104

OIB044105

■ Type A

■ Type B
OGB044018

OIB044102/OIB044103

■ Diesel■ Gasoline

2, 
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Convenient features of your vehicle

LCD display control 
(if equipped)

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

For the LCD modes, refer to “LCD
Display” in this chapter.

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.

NOTICE

OIB044104

OIB044105

■ Type A

■ Type B
OGB044018

OIB044102/OIB044103

■ Diesel■ Gasoline

3, 
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Convenient features of your vehicle

LCD display control 
(if equipped)

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

For the LCD modes, refer to “LCD
Display” in this chapter.

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.

NOTICE

OIB044104

OIB044105

■ Type A

■ Type B
OGB044018

OIB044102/OIB044103

■ Diesel■ Gasoline

4, 
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Convenient features of your vehicle

LCD display control 
(if equipped)

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

For the LCD modes, refer to “LCD
Display” in this chapter.

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.

NOTICE

OIB044104

OIB044105

■ Type A

■ Type B
OGB044018

OIB044102/OIB044103

■ Diesel■ Gasoline

5 
Например
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Convenient features of your vehicle

In the Sports Mode, this indicator
informs which gear is desired while
driving to save fuel.

• Shifting up : ▲2, ▲3, ▲4
• Shifting down : ▼1, ▼2, ▼3

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 (currently the
shift lever is in the 4th gear).

When the system is not working prop-
erly, the indicator is not displayed.

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.

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).

OIB044152/OIB044151

■ Type A ■ Type B

OIB044152/OIB044151

■ Type A ■ Type B

OIB044117

: Показва, че е желателно да преминем 
на трета предавка (в момента скорост-
ният лост е на 2-ра или 1-ва предавка).
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Convenient features of your vehicle

In the Sports Mode, this indicator
informs which gear is desired while
driving to save fuel.

• Shifting up : ▲2, ▲3, ▲4
• Shifting down : ▼1, ▼2, ▼3

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 (currently the
shift lever is in the 4th gear).

When the system is not working prop-
erly, the indicator is not displayed.

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.

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).

OIB044152/OIB044151

■ Type A ■ Type B

OIB044152/OIB044151

■ Type A ■ Type B

OIB044117

: Показва, че изместването надолу - 
на 3-та предавка е препоръчително.  
(понастоящем скоростният лост е на 
4-та, 5-та или 6-та предавка).

Когато системата не работи правилно, инди-
каторът не се показва на приборното табло.
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Convenient features of your vehicle

In the Sports Mode, this indicator
informs which gear is desired while
driving to save fuel.

• Shifting up : ▲2, ▲3, ▲4
• Shifting down : ▼1, ▼2, ▼3

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 (currently the
shift lever is in the 4th gear).

When the system is not working prop-
erly, the indicator is not displayed.

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.

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).

OIB044152/OIB044151

■ Type A ■ Type B

OIB044152/OIB044151

■ Type A ■ Type B

OIB044117

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). 
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LCD DISPLAY

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 компютър“ в 
тази глава.

Информация

 или

Този режим показва интервала на обслужване (пробег или дни), както и пре-
дупредителните съобщения.

Потребителски 
настройки

В този режим можете да промените настройките на на вратите, свет-
лините и др.

За управление на LCD режимите, отнесете се към „Управление на LCD дисплей“ в тази глава.

LCD режими
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Настройките не може да се променят 
по време на управление на автомобила 

3-52

Convenient features of your vehicle

Cannot edit settings while driving

This warning message illuminates if
you try to select the other User
Settings item when driving.
For safety, change the User Settings
after parking the vehicle, applying
the parking brake and moving the
shift lever to N(Neutral) position.

Quick guide (Help, if equipped)

If you press and hold the OK button
in the User Settings Mode, explana-
tion about the selected item is dis-
played in the cluster.

Trip computer mode

This mode displays driving informa-
tion like the tripmeter, fuel economy,
and so on.

For more details, refer to “Trip
Computer” in this chapter.

OIB044185OIB044163 OIB044164

Това предупредително съобщение 
свети, ако опитате да изберете функ-
ция от режим на потребителските 
настройки по време на шофиране. За 
вашата безопасност промяната на на-
стройките на потребителя следва да 
се извърши след паркиране на автомо-
била, задействане на ръчната спирачка 
и преместване на скоростния лост на 
позиция N (неутрална).

Кратко ръководство (помощ, ако е 
включена тази функция)

3-52

Convenient features of your vehicle

Cannot edit settings while driving

This warning message illuminates if
you try to select the other User
Settings item when driving.
For safety, change the User Settings
after parking the vehicle, applying
the parking brake and moving the
shift lever to N(Neutral) position.

Quick guide (Help, if equipped)

If you press and hold the OK button
in the User Settings Mode, explana-
tion about the selected item is dis-
played in the cluster.

Trip computer mode

This mode displays driving informa-
tion like the tripmeter, fuel economy,
and so on.

For more details, refer to “Trip
Computer” in this chapter.

OIB044185OIB044163 OIB044164

Този режим представлява бързо ръ-
ководство за водачите относно сис-
темите в режим „потребителски 
настройки“. Изберете елемент, на-
тиснете и задръжте ОК бутона. 
Подробна информация относно всяка 
система ще намерите в настоящото 
ръководство за експлоатация.

Режим „Борд компютър“

3-52

Convenient features of your vehicle

Cannot edit settings while driving

This warning message illuminates if
you try to select the other User
Settings item when driving.
For safety, change the User Settings
after parking the vehicle, applying
the parking brake and moving the
shift lever to N(Neutral) position.

Quick guide (Help, if equipped)

If you press and hold the OK button
in the User Settings Mode, explana-
tion about the selected item is dis-
played in the cluster.

Trip computer mode

This mode displays driving informa-
tion like the tripmeter, fuel economy,
and so on.

For more details, refer to “Trip
Computer” in this chapter.

OIB044185OIB044163 OIB044164

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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Режим „Информация“
Service interval Интервал на 
техническо обслужване на 
автомобила 
Той изчислява и показва графика за 
техническа поддържка на превозното 
средство (пробег или дни), според ин-
формацията, зададена в системата.

3-53

Convenient features of your vehicle

3

Information mode
Service Interval

Service in
It calculates and displays when you
need a scheduled maintenance
service (mileage or days).
If the remaining mileage or time
reaches 1,500 km (900 miles) or 30
days, "Service in" message is dis-
played for several seconds each time
you set the ignition switch or Engine
Start/Stop button to the ON position.

For the setting of the service inter-
val, refer to "User Settings Mode"
of the LCD display.

Service required
If you do not have your vehicle serv-
iced according to the already inputted
service interval, "Service required"
message is displayed for several sec-
onds each time you set the ignition
switch or Engine Start/Stop button to
the ON position.
To reset the service interval to the
mileage and days you inputted before:
- Press the OK button for more than

1 second.

OIB044165

OIB044166

Service in
Когато до заложения пробег или дни 
остават 1500 км (900 мили) или 30 дни, 
съобщение, „Техническо обслужване/
Service in“ се изписва в продължение на 
няколко секунди на таблото, всеки път 
когато ключът за запалване или START/
STOP бутонът е на позиция ВКЛ.

Подробна информация относно на-
стройките на тази функция може да 
получите в „Режим потребителски 
настройки“ на LCD дисплея.
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Information mode
Service Interval

Service in
It calculates and displays when you
need a scheduled maintenance
service (mileage or days).
If the remaining mileage or time
reaches 1,500 km (900 miles) or 30
days, "Service in" message is dis-
played for several seconds each time
you set the ignition switch or Engine
Start/Stop button to the ON position.

For the setting of the service inter-
val, refer to "User Settings Mode"
of the LCD display.

Service required
If you do not have your vehicle serv-
iced according to the already inputted
service interval, "Service required"
message is displayed for several sec-
onds each time you set the ignition
switch or Engine Start/Stop button to
the ON position.
To reset the service interval to the
mileage and days you inputted before:
- Press the OK button for more than

1 second.

OIB044165

OIB044166

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:
- Натиснете бутона ОК за повече от 

1 секунда.
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Convenient features of your vehicle

Service in OFF
If the service interval is not set,
"Service Interval Off" message is
displayed 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 on the
information mode for several seconds.
- Low fuel etc.

i

OIB044167

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.
- Ниско ниво на гориво в резервоара и 

др.
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Режим „Потребителски настройки“
В този режим, можете да промените настройките на приборното табло, врати, лампи, и др.

Врати

Система 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 превозното 

средство надвиши 15 км/ч (9.3 мили).
• Enable on Shift: Всички врати ще бъдат автоматично заключени, ако лостът за автоматична 

смяна на трансмисията е изместен от позиция P (паркинг) на R (задна), N (неутрална), или D 
(задвижване).

Автоматично 
отключване

• Disable: Функцията за автоматично отключване на вратите ще бъде деактивирана.
• Vehicle off: Всички врати ще бъдат автоматично отключени, когато контактният ключ е изваден 

от гнездото за запалване на двигателя или Start / Stop бутонът е в положение OFF - изключено.
• On Shift to P: Всички врати ще бъдат автоматично отключени, ако лостът за автоматична смяна 

на трансмисията е изместен в положение P (паркинг).

Светлини

Система 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 не фа-

ровете

• ON - Ако тази опция е избрана, функцията за забавяне на фаровете ще бъде активирана.
• OFF - Ако тази опция е избрана, функцията за забавяне на фаровете ще бъде деактивирана.
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Интервал на сервизно обслужване Service Interval

Система Обяснение

Service Interval При този режим можете да активирате функцията „интервал на сервизно обслужване“ 
и да зададете пробега (км или мили) и периода (месеци).

• 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                             

Система Обяснение

Автоматично рестарти-
ране на функцията „Иконо-

мия на горивото“  
Fuel Economy Auto Reset (Fuel 

Eco. Auto Reset)

• Off изключено: средната икономия на горивото няма да се нулира автоматично при 
зареждане с гориво.

• ON включено: средната икономия на горивото ще се нулира автоматично при зареж-
дане с гориво.

За повече подробности се обърнете към „Борд компютър“ в тази глава.

Температура  
Temperature Unit

Изберете температурната единица. (°С, °F)

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 скоростния лост.

Language  
Език

Изберете езика
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Предупредителни съобщения
За тип „В“, ако е оборудвана такава 
функция.

3-57

Convenient features of your vehicle
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Warning Messages 
(for Type B, if equipped)
Shift to "P" position 
(for smart key system and auto-
matic transaxle)

• This warning message illuminates
if you try to turn off the engine with-
out the shift lever in P (Park) posi-
tion.

• At this time, the Engine Start/Stop
button turns to the ACC position (If
you press the Engine Start/Stop
button 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 when the Engine Start/Stop
button is in 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.
Press the Engine Start/Stop button
while turning the steering wheel right
and left.

OIB044131

OIB044130

OIB044132

Превключване на позиция „P“ (за сис-
тема с интелигентен ключ и автома-
тична трансмисията)
• Това предупредително съобщение 

свети, ако се опитате да изключите 
двигателя без скоростният лост да 
е върнат в позиция P (паркинг).

• В същото време, Start/Stop буто-
нът се връща в позиция ACC (ако 
натиснете Start/Stop бутона (за за-
палване или изгасяне на двигателя) 
още веднъж, ще се върне към пози-
ция ON - включено).

Изтощена батерия на ключа  
Low Key Battery (за система  
с интелигентен ключ)

3-57

Convenient features of your vehicle
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Warning Messages 
(for Type B, if equipped)
Shift to "P" position 
(for smart key system and auto-
matic transaxle)

• This warning message illuminates
if you try to turn off the engine with-
out the shift lever in P (Park) posi-
tion.

• At this time, the Engine Start/Stop
button turns to the ACC position (If
you press the Engine Start/Stop
button 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 when the Engine Start/Stop
button is in 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.
Press the Engine Start/Stop button
while turning the steering wheel right
and left.

OIB044131

OIB044130

OIB044132

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 Старт, докато 
въртите волана (за система  
с интелигентен ключ)
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3

Warning Messages 
(for Type B, if equipped)
Shift to "P" position 
(for smart key system and auto-
matic transaxle)

• This warning message illuminates
if you try to turn off the engine with-
out the shift lever in P (Park) posi-
tion.

• At this time, the Engine Start/Stop
button turns to the ACC position (If
you press the Engine Start/Stop
button 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 when the Engine Start/Stop
button is in 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.
Press the Engine Start/Stop button
while turning the steering wheel right
and left.

OIB044131

OIB044130

OIB044132

Това предупредително съобщение све-
ти, ако воланът не се отключва при 
натискане на Start/Stop бутона.
Трябва да натиснете Start/Stop буто-
на, докато въртите волана надясно и 
наляво.
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Волан отключен  
Steering wheel unlocked  
(за система с интелигентен ключ)

3-58

Convenient features of your vehicle

Steering wheel unlocked 
(for smart key system)

This warning message illuminates if
the steering wheel does not lock
when the Engine Start/Stop button is
in 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 when the Engine Start/Stop
button is in the OFF position.

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.

OIB044133 OIB044134

OIB044136Това предупредително съобщение све-
ти, ако воланът не се заключва, докато 
Start/Stop бутонът е в позиция OFF - 
изключено.

Проверете системата  
за заключване на волана  
Check steering wheel lock system (за 
система с интелигентен ключ)
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Convenient features of your vehicle

Steering wheel unlocked 
(for smart key system)

This warning message illuminates if
the steering wheel does not lock
when the Engine Start/Stop button is
in 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 when the Engine Start/Stop
button is in the OFF position.

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.

OIB044133 OIB044134

OIB044136Това предупредително съобщение 
свети, ако воланът не се заключва нор-
мално докато Start / Stop бутонът  пре-
минава в позицията OFF - изключено.

Натиснете педалa на съединителя, за 
да запалите двигателя
Press clutch pedal to start engine  
(за система с интелигентен ключ и 
автоматична трансмисията)
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Convenient features of your vehicle

Steering wheel unlocked 
(for smart key system)

This warning message illuminates if
the steering wheel does not lock
when the Engine Start/Stop button is
in 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 when the Engine Start/Stop
button is in the OFF position.

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.

OIB044133 OIB044134

OIB044136

Това предупредително съобщение све-
ти, ако Start/Stop бутонът преминава 
в позиция ACC два пъти, след като сте 
натиснали бутона неколкократно, без 
да натискате едновременно и педала 
на съединителя.
Можете да стартирате автомобила 
чрез натискане на педала на съедини-
теля.
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Натиснете педала на спирачката, за 
да запалите двигателя (за система с 
интелигентен ключ и автоматична 
трансмисията)

3-59
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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 depressing the brake pedal.

• It means that you should depress
the brake 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.
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 but-
ton.

OIB044138

OIB044135

OIB044137

Това предупредително съобщение све-
ти, ако Start/Stop бутонът преминава 
в позиция ACC два пъти, след като сте 
натиснали бутона неколкократно, без 
да натискате едновременно и спирач-
ния педал. 
Можете да стартирате автомобила 
чрез натискане на спирачния педал.

Ключът не е в превозното средство
(за система с интелигентен ключ)
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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 depressing the brake pedal.

• It means that you should depress
the brake 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.
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 but-
ton.

OIB044138

OIB044135

OIB044137

Това предупредително съобщение све-
ти, когато интелигентният ключ не е 
в превозното средство при натискане 
на Start/Stop бутона. 
Затова винаги трябва да носите ин-
телигентния ключ с вас.

Ключът не се засича от системата
(за система с интелигентен ключ)
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Convenient features of your vehicle

3

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 depressing the brake pedal.

• It means that you should depress
the brake 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.
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 but-
ton.

OIB044138

OIB044135

OIB044137

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)

3-60

Convenient features of your vehicle

Press start button again 
(for smart key system)

This warning message illuminates if
you cannot operate the Engine
Start/Stop button when there is a
problem with the Engine Start/Stop
button system.
Start the engine by pressing 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 author-
ized 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 Illuminated.
At this time, the immobilizer indicator
light will blink.

Check "BRAKE SWITCH" fuse
(for smart key system and auto-
matic transaxle)

• This warning message illuminates
if the brake switch fuse is discon-
nected.

• It means that you should 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 seconds in
the ACC position.

OIB044139 OIB044140

OIB044141Това предупредително съобщение све-
ти, ако Start/Stop бутонът не функцио-
нира, 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
сервиз на марката HYUNDAI.

Натиснете „START“ бутона с ключа
(за система с интелигентен ключ)

3-60

Convenient features of your vehicle

Press start button again 
(for smart key system)

This warning message illuminates if
you cannot operate the Engine
Start/Stop button when there is a
problem with the Engine Start/Stop
button system.
Start the engine by pressing 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 author-
ized 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 Illuminated.
At this time, the immobilizer indicator
light will blink.

Check "BRAKE SWITCH" fuse
(for smart key system and auto-
matic transaxle)

• This warning message illuminates
if the brake switch fuse is discon-
nected.

• It means that you should 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 seconds in
the ACC position.

OIB044139 OIB044140

OIB044141Това 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 имобилайзъра мига.

Проверете предпазителя на ръчната 
спирачка (за система с интелигентен 
ключ и автоматична трансмисията)

3-60

Convenient features of your vehicle

Press start button again 
(for smart key system)

This warning message illuminates if
you cannot operate the Engine
Start/Stop button when there is a
problem with the Engine Start/Stop
button system.
Start the engine by pressing 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 author-
ized 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 Illuminated.
At this time, the immobilizer indicator
light will blink.

Check "BRAKE SWITCH" fuse
(for smart key system and auto-
matic transaxle)

• This warning message illuminates
if the brake switch fuse is discon-
nected.

• It means that you should 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 seconds in
the ACC position.

OIB044139 OIB044140

OIB044141

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.
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Превключване на позиция „P“ или „N“, 
за да стартирате двигателя
(за система с интелигентен ключ и 
автоматична трансмисията)

3-61

Convenient features of your vehicle

3

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 Open

This indicator displays which door is
open.

Sunroof Open (if equipped)

This warning message illuminates if
you turn off the engine when the sun-
roof is open.

i

OIB044142

OIB044144 OGB044103TU

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 позиция N (неу-
трална). С оглед на вашата безопасност ви 
препоръчваме да стартирате двигателя с из-
местването на лоста в положение P (паркинг).

Отворени врати

3-61

Convenient features of your vehicle

3

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 Open

This indicator displays which door is
open.

Sunroof Open (if equipped)

This warning message illuminates if
you turn off the engine when the sun-
roof is open.

i

OIB044142

OIB044144 OGB044103TU

Това предупреждение светва, когато 
някоя врата е отворена.

Люк отворен  
(ако има такава функция)
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Convenient features of your vehicle

3

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 Open

This indicator displays which door is
open.

Sunroof Open (if equipped)

This warning message illuminates if
you turn off the engine when the sun-
roof is open.

i

OIB044142

OIB044144 OGB044103TU

Това предупреждение светва, ако из-
ключите двигателя, когато люкът е
отворен.
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Заден капак

3-62

Convenient features of your vehicle

Tailgate Open 

This indicator displays when the tail-
gate is open.

Hood Open

This indicator displays when the
hood is open.

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.

OIB044146OIB044145

OGB044104Това предупреждение светва, когато 
някоя врата е отворена.

Преден капак

3-62

Convenient features of your vehicle

Tailgate Open 

This indicator displays when the tail-
gate is open.

Hood Open

This indicator displays when the
hood is open.

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.

OIB044146OIB044145

OGB044104Това предупреждение светва, когато 
някоя врата е отворена.

Отопляем волан On - включен
(ако тази функция е включена в обо-
рудването)

3-62

Convenient features of your vehicle

Tailgate Open 

This indicator displays when the tail-
gate is open.

Hood Open

This indicator displays when the
hood is open.

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.

OIB044146OIB044145

OGB044104

Това предупредително съобщение 
свети, при включване на функцията 
„отопляем волан“.

За повече подробности се обърнете 
към частта „Отопляем волан“ в този 
раздел.



3-63

3

Ф
ункции и възм

ож
ности на ваш

ия автом
обил

Отопляем волан Off - изключен
(ако тази функция е включена в обо-
рудването)

3-63

Convenient features of your vehicle

3

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.

Align steering wheel (if equipped)

This warning message illuminates if
you start the engine when the steer-
ing wheel is turned 90 degrees to the
left or right.
Turn the steering wheel and make
the angle of the steering wheel be
less than 30 degrees.

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.

OIB044150 OIB044148

OGB044105

Това предупредително съобщение све-
ти, ако изключите отопляемия волан.

За повече подробности се обърнете 
към частта „Отопляем волан“ в този 
раздел.

Изправяне на волана  
(ако е инсталирано)

3-63

Convenient features of your vehicle

3

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.

Align steering wheel (if equipped)

This warning message illuminates if
you start the engine when the steer-
ing wheel is turned 90 degrees to the
left or right.
Turn the steering wheel and make
the angle of the steering wheel be
less than 30 degrees.

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.

OIB044150 OIB044148

OGB044105 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 нама-
лите ъгъла на по-малко от 30 градуса.

Ниско ниво на гориво 
Low Fuel

3-63

Convenient features of your vehicle

3

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.

Align steering wheel (if equipped)

This warning message illuminates if
you start the engine when the steer-
ing wheel is turned 90 degrees to the
left or right.
Turn the steering wheel and make
the angle of the steering wheel be
less than 30 degrees.

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.

OIB044150 OIB044148

OGB044105 Това предупредително съобщение све-
ти, ако резервоарът е почти празен.
- Когато индикаторът за нивото на 

горивото свети.
- Когато бордовият компютър показ-

ва „---км (или мили)“ като разстоя-
ние до изчерпване на горивото.

При тези обстоятелства следва да 
добавите гориво възможно най-скоро.
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Двигателят е прегрял

3-64

Convenient features of your vehicle

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.

Turn on "FUSE SWITCH" 

• This warning message illuminates
if the fuse switch located on the
fuse box under the steering wheel
is OFF.

• It means that you should turn the
fuse switch on.

For more details, refer to “Fuses”
in chapter 7.

Check headlight (if equipped)

This warning message illuminates if
there is a malfunction (burned-out
bulb except LED light or circuit mal-
function) 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 
• When replacing the bulb, use the

same wattage bulb. 
For more information, refer to
“BULB WATTAGE” in chapter 8.

• If a bulb with different wattage is
installed in the vehicle, this warning
message is not displayed.

i

OIB044149 OGB044141 OGB044140

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.

Включете предпазителя 

3-64

Convenient features of your vehicle

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.

Turn on "FUSE SWITCH" 

• This warning message illuminates
if the fuse switch located on the
fuse box under the steering wheel
is OFF.

• It means that you should turn the
fuse switch on.

For more details, refer to “Fuses”
in chapter 7.

Check headlight (if equipped)

This warning message illuminates if
there is a malfunction (burned-out
bulb except LED light or circuit mal-
function) 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 
• When replacing the bulb, use the

same wattage bulb. 
For more information, refer to
“BULB WATTAGE” in chapter 8.

• If a bulb with different wattage is
installed in the vehicle, this warning
message is not displayed.

i

OIB044149 OGB044141 OGB044140

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.

Проверете предните фарове (ако тази 
функция е включена в оборудването)

3-64

Convenient features of your vehicle

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.

Turn on "FUSE SWITCH" 

• This warning message illuminates
if the fuse switch located on the
fuse box under the steering wheel
is OFF.

• It means that you should turn the
fuse switch on.

For more details, refer to “Fuses”
in chapter 7.

Check headlight (if equipped)

This warning message illuminates if
there is a malfunction (burned-out
bulb except LED light or circuit mal-
function) 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 
• When replacing the bulb, use the

same wattage bulb. 
For more information, refer to
“BULB WATTAGE” in chapter 8.

• If a bulb with different wattage is
installed in the vehicle, this warning
message is not displayed.

i

OIB044149 OGB044141 OGB044140

Това предупредително съобщение све-
ти, ако светлините – фарове за мъгла, 
дългите или стоповете са в неизправ-
ност (изгоряла крушка (с изключение на 
LED светлина) или има неизправност в 
ел.веригата). 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. За подробна инфор-
мация се отнесете към „Мощност на електри-
ческите крушки“, глава 8.

• Ако е използвана крушка с различна мощност 
това съобщение няма да бъде изписано на екрана. 
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Филтър за твърди частици (DPF)
Предупреждение (за дизелов двигател)

3-65

Convenient features of your vehicle

3

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.

OGB044142

Това предупредително съобщение ще 
бъде изписано в случай на неизправ-
ност в DPF системата. В същото 
време мига и DPF предупредителната 
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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i  Информация
Предупредителни светлини
След стартирането на двигателя трябва да 
проверите дали всички предупреждаващи 
светлинни индикатори са угаснали. Ако 
някой от тях остане да свети, това показва 
ситуация, която се нуждае от внимание.

Предупреждаващ светли-
нен индикатор за въздуш-
ните 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.

Предупреждаващ светли-
нен индикатор за предпаз-
ните колани 
Този предупреждаващ светлинен инди-
катор нампомня на водача, че коланът 
не е поставен.

За по-подробна информация се отне-
сете към частта „Предпазни колани“ 
в раздел 2.

Предупреждаващ светлинен 
индикатор за спирачката за 
паркирането и за спирачна-
та течност
Този индикатор свети когато:
След като ключът за запалване или Start/
Stop бутонът Engine са на позиция ON.
- Индикаторът светва за около 3 секун-

ди.
- 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 све-

ти, а ръчната спирачка е освободена, 
това означава, че нивото на спирач-
ната течност в резервоара е ниско.

Ако нивото на спирачната течност в 
резервоара е ниско:
1. Карайте внимателно до най-близкото 
безопасно място и спрете автомобила.
2. При загасен двигател проверете не-
забавно нивото на спирачната течност 
и добавете спирачна течност колкото 
е необходимо. След това проверете за 
отсъствие на теч от всички компоненти 
на спирачната система.

Предупреждения и светлинни индикатори

3-93
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3

Parking Brake & Brake
Fluid Warning Light

This warning light illuminates:
• Once you set the ignition switch or

the Engine Start/Stop button to the
ON position.
- It illuminates for approximately 3

seconds
- It remains on if the parking brake

is applied.
• When the parking brake is applied.
• When the brake fluid level in the

reservoir is low.
- If the warning light illuminates

with the parking brake released, it
indicates the brake fluid level in
reservoir is low.

If the brake fluid level in the reser-
voir is low:
1. Drive carefully to the nearest safe

location and stop your vehicle.
2. With the engine stopped, check the

brake fluid level immediately and
add fluid as required (For more
details, refer to “Brake Fluid” in
chapter 7). Then check all brake
components for fluid leaks. If any
leak on brake system is still found,
the warning light remains on, or the
brakes do not operate properly, do
not drive the vehicle.
In this case, we recommend that
you have the vehicle towed to an
authorized HYUNDAI dealer and
inspected.

Dual-diagonal braking system
Your vehicle is equipped with dual-
diagonal braking systems. This
means you still have braking on two
wheels even if one of the dual sys-
tems should fail.
With only one of the dual systems
working, more than normal pedal
travel and greater pedal pressure are
required to stop the vehicle.
Also, the vehicle will not stop in as
short a distance with only a portion
of the brake system working.
If the brakes fail while you are driv-
ing, shift to a lower gear for addition-
al engine braking and stop the vehi-
cle as soon as it is safe to do so.
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СТР.67
Ако откриете течове, ако предупреж-
даващият светлинен индикатор ос-
тане да свети непрекъснато, или ако 
спирачките не действат по нормалния 
начин, спрете да ползвате автомоби-
ла. Организирайте тегленето му до ня-
кой оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI за проверка и извършване 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 спирач-
ната система, автомобилът няма 
да има нормалния 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.

 ВНИМАНИЕ
Шофирането на автомобила при 
светнал предупредителен светлинен 
индикатор за ръчната спирачка и за 
спирачната течност  е опасно.  В слу-
чаите, когато предупредителният 
светлинен индикатор за спирачките 
остане да свети непрекъснато, а ръч-
ната спирачка е освободена, означава, 
че нивото на спирачната течност 
е ниско, в такъв случай изискайте 
незабавно проверка и ремонт на 
спирачките от оторизиран дилър на 
компанията HYUNDAI.

Предупредителен светли-
нен индикатор за антибло-
киращата спирачна систе-
ма (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 сис-
тема работи нормално.

Ако има повреда в системата ABS 
Нормалната спирачна система все още 
ще може да работи нормално, но ще 
работи без помощта на антиблокира-
щата спирачна система.
Ако това се случи, при първа възмож-
ност изискайте проверка на автомоби-
ла от оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI. 
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Convenient features of your vehicle

Anti-lock Brake System
(ABS) Warning Light

This warning light illuminates:
• Once you set the ignition switch or

the Engine Start/Stop button to the
ON position.
- It illuminates for approximately 3

seconds and then goes off.
• When there is a malfunction with

the ABS (The normal braking sys-
tem will still be operational without
the assistance of the anti-lock
brake system).
In this case, we recommend that
you have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

Electronic Brake force
Distribution (EBD)
System Warning Light

These two warning lights illuminate
at the same time while driving:
• When the ABS and regular brake

system may not work normally.
In this case, we recommend that
you have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

Parking Brake & Brake Fluid
Warning Light

Driving the vehicle with a warn-
ing light ON is dangerous. If the
Parking Brake & Brake Fluid
Warning Light illuminates with
the parking brake released, it
indicates that the brake fluid
level is low.
In this case, we recommend
that you have the vehicle
inspected by an authorized
HYUNDAI dealer.

WARNING
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Предупредителен свет-
линен индикатор за сис-
темата на електронния 
серво-волан (EPS)

Този светлинен индикатор светва след 
поставяне на превключвателя за за-
палването във включеното положение. 
Индикаторът остава в позиция ОN 
(включен) до запалване на двигателя.

Ако има неизправност в системата EPS 
В такъв случай 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 запалва-
нето или Start/Stop бутона се завърти 
във включено положение (ON).
Индикаторът остава в позиция ОN 
(включен) до запалване на двигателя.
При повреда в системата за управле-
ние на емисиите. В такъв случай ви 
съветваме да закарате автомобила до 
най-близкия до вас оторизиран дилър 
на компанията HYUNDAI и да изискате 
проверка на системата.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Продължителното каране на автомо-
била при светнал индикатор за повреда 
в системата за управление на еми-
сиите може да предизвика повреда в 
системите за управление на емисиите, 
която може да повлияе на възможност-
ите 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 на 
двигателя. 
При първа възможност изискайте 
проверка на системата за управление 
на двигателя от оторизиран дилър на 
компанията HYUNDAI.
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Convenient features of your vehicle

Electric Power
Steering (EPS)
Warning Light 

This warning light illuminates:
• Once you set the ignition switch or

the Engine Start/Stop button to the
ON position.
- This indicator light comes on after

the ignition key is turned to the
ON position and then goes out
after approximately 3 seconds.

• When there is a malfunction with
the EPS.
In this case, we recommend that
you have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

Malfunction Indicator
Lamp (MIL)

This warning light illuminates:
• Once you set the ignition switch or

the Engine Start/Stop button to the
ON position.
- It remains on until the engine is

started.
• When there is a malfunction with

the emission control system.
In this case, we recommend that
you have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

Driving with the Malfunction Indicator
Lamp (MIL) on may cause damage to
the emission control systems which
could affect drivability and/or fuel
economy.

- Gasoline Engine
If the Malfunction Indicator Lamp
(MIL) illuminates, potential catalyt-
ic converter damage is possible
which could result in loss of
engine power.
In this case, we recommend that
you have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer as
soon as possible.

- Diesel Engine
If the Malfunction Indicator Lamp
(MIL) blinks, some error related to
the injection quantity adjustment
occurs which could result in loss
of engine power, combustion
noise and poor emission.
In this case, we recommend that
you have the engine control sys-
tem inspected by an authorized
HYUNDAI dealer.

NOTICE

NOTICE

NOTICE
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• When there is a malfunction with
the EPS.
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started.
• When there is a malfunction with
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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 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.

Предупреждение за  
зарядната система

Индикаторът ще светне при настъпване на 
следните обстоятелства:
• Когато превключвателят за запалва-

нето се завърти във включено положе-
ние (ON).

 Индикаторът е в позиция (ОN) вклю-
чен до запалване на двигателя.

Повреда в електрическата зареждаща 
системата или алтернатора.
Ако предупредителният светлинен ин-
дикатор светне, когато автомобилът 
е в движение:
1. Придвижете автомобила до най-близ-

кото безопасно място.
2.  При загасен двигател проверете зад-

вижващия ремък за генератора - за 
разхлабване или скъсване.

3. Ако задвижващият ремък е регули-
ран правилно, това означава, че има 
повреда на друго място в електри-
ческата зарядна система. Изискайте 
при първа възможност отстраняване 
на повредата от оторизиран дилър на 
компанията HYUNDAI.

Предупредителен светли-
нен индикатор за нивото на 
маслото в двигателя

Предупредителният светлинен индикатор 
за нивото на маслото в двигателя светва, 
когато се появи необходимост от проверка 
на нивото на маслото в двигателя.
Ако предупредителният светлинен ин-
дикатор светне, проверете при първа 
възможност нивото на маслото в двига-
теля, и долейте необходимото количество 
моторно масло.
Доливайте бавно препоръчвания тип мо-
торно масло на отделни малки порции с 
помощта на фуния. (Количество на долива-
ното масло: приблизително 0,6 до 1 литър).
Използвайте само указания тип моторно 
масло. (Отнесете се към  „Препоръчвани 
видове смазочни материали и техните 
вместимости” в част 8).
Никога не наливайте големи порции мотор-
но масло, за да се гарантира, че нивото на 
маслото няма да превиши маркировката F 
(пълно) на масломерната щека.

i  Информация
След като изминете приблизително 50 км, 
след като сте долели моторно масло, този 
предупредителен светлинен индикатор ще 
угасне незабавно. 
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Charging System
Warning Light

This warning light illuminates:
• Once you set the ignition switch or

the Engine Start/Stop button to the
ON position.
- It remains on until the engine is

started.
• When there is a malfunction with

either the alternator or electrical
charging system.

If there is a malfunction with either
the alternator or electrical charging
system:
1. Drive carefully to the nearest safe

location and stop your vehicle.
2. Turn the engine off and check the

alternator drive belt for looseness
or breakage.
If the belt is adjusted properly,
there may be a problem in the
electrical charging system.
In this case, we recommend that
you have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer as
soon as possible.

Engine Oil Pressure
Warning Light

This warning light illuminates:
• Once you set the ignition switch or

the Engine Start/Stop button to the
ON position.
- It remains on until the engine is

started.
• When the engine oil pressure is low.

If the engine oil pressure is low:
1. Drive carefully to the nearest safe

location and stop your vehicle.
2. Turn the engine off and check the

engine oil level (For more details,
refer to “Engine Oil” in chapter 7).
If the level is low, add oil as required.
If the warning light remains on
after adding oil or if oil is not avail-
able, we recommend that you
have the vehicle inspected by an
authorized HYUNDAI dealer as
soon as possible.

• If the engine does not stop
immediately after the Engine Oil
Pressure Warning Light is illumi-
nated, severe damage could
result.

• If the warning light stays on
while the engine is running, it
indicates that there may be seri-
ous engine damage or malfunc-
tion. In this case,
1. Stop the vehicle as soon as it

is safe to do so.
2. Turn off the engine and check

the oil level. If the oil level is
low, fill the engine oil to the
proper level.

3. Start the engine again. If the
warning light stays on after the
engine is started, turn the
engine off immediately. In this
case, we recommend that you
have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

NOTICE
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3

Charging System
Warning Light
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- It remains on until the engine is

started.
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charging system.

If there is a malfunction with either
the alternator or electrical charging
system:
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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
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soon as possible.
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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
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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
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NOTICE
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Ако три поредни пъти в рамките на 10 се-
кунди включите и изключите двигателя, 
индикаторът ще изгасне. 
Ако обаче изключите предупредителния 
светлинен индикатор, без да сте долели 
моторно масло, след като изминете прибли-
зително 50 км, този светлинен 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 отори-
зиран 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.

Предупредителен светлинен
индикатор за налягането на
маслото в двигателя 

Индикаторът ще светне при настъпване на 
следните обстоятелства:
• Когато превключвателят за запал-

ването се завърти във включено 
положение (ON). Индикаторът е в 
позиция (ОN) включен до запалване 
на двигателя.

• Когато налягането на маслото в 
двигателя е ниско.

Ако предупредителният светлинен 
индикатор светне по време на движение:
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 предупредителният  светлинен 
индикатор остане да свети и след до-
ливането на моторно масло, изгасете 
незабавно двигателя. 
Съветваме ви незабавно да се свърже-
те с оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Ако предупредителният светлинен 
индикатор за налягането на маслото 
остане да свети, когато двигателят 
работи, може да се получи тежка повреда 
на двигателя.
Ако предупредителният светлинен инди-
катор за налягането на маслото остане 
да свети непрекъснато при работещ 
двигател, това е признак за сериозна 
повреда.
Ако това се случи с вашия автомобил, 
спрете автомобила при първа възмож-
ност, загасете двигателя и проверете 
нивото на моторното масло. Ако ниво-
то на маслото е ниско, долейте моторно 
масло до правилното ниво и стартирай-
те двигателя отново. Ако светлинният 
индикатор продължи да свети непрекъс-
нато при работещ двигател, загасете 
незабавно двигателя. При всички случаи, 
когато светлинният индикатор за ниско 
налягане на маслото остане да свети при 
работещ двигател, двигателят трябва 
да бъде проверен от оторизиран дилър 
на компанията HYUNDAI, преди да използ-
вате автомобила отново.
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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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Индикатор за понижено на-
лягане в гумите (ако е обо-
рудвана такава функция)

Индикаторът светва:
След завъртането на превключвателя 
за запалването във включено положе-
ние (ON).
Индикаторът за понижено налягане в 
гумите светва за 3 секунди, когато се 
установи значително понижение на на-
лягането 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.

Тази предупредителна светлина остава вклю-
чена, след като мига в продължение на около 
шестдесет секунди или мига и изключва на 
интервали от по приблизително 3 секунди:
• Когато има неизправност в систе-

мата TPMS.
 В този случай ви препоръчваме да 

прегледате превозното средство 
в оторизиран сервиз на HYUNDAI 
възможно най-скоро.

 За повече подробности се обърнете 
към „Система за контрол на наляга-
нето 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-
чинена от външни фактори.

• Ако забележите нестабилност в 
превозно средство, веднага свалете 
крака си от педала на газта, започне-
те да натискате спирачките посте-
пенно, оказвайки лек натиск върху 
педала и бавно се придвижете до 
безопасно място встрани от пътя.

Предупреждение за ниско 
ниво на горивото

Този предупредителен светлинен ин-
дикатор показва, че горивото в резер-
воара е близо до привършване. 
Когато този светлинен индикатор 
светне, при първа възможност трябва 
да заредите гориво в резервоара. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
В случай, че продължавате да шофи-
рате при светнал предупредителен 
светлинен индикатор за ниско ниво 
на горивото, или когато нивото на го-
ривото спадне под маркировката „Е” 
(празен резервоар), нормалното запал-
ване на двигателя може да се наруши и 
каталитичният преобразувател може 
да се повреди.

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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Convenient features of your vehicle

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 
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.
• [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 марката 
HYUNDAI.

За повече подробности се обърнете 
към частта „Система Lane Keeping 
Assist (LKAS)“ в глава 5. 

Светлинен индикатор за 
открехната врата 

Индикаторът светва: Когато има не-
добре затворена врата.

Светлинен индикатор за 
врата на багажника 

Индикаторът светва: Когато врата-
та на багажника не е добре затворена.

Светлинен индикатор за 
повреда

Този индикатор светва: 
• Когато оставащото време или 
пробег до плановото сервизно обслуж-
ване „Service Interval“ е 0. Ако настрой-
ката се нулира, предупредителната 
светлина се изключва.

3-108

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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Lane Departure
Warning System
(LDWS) Indicator Light 
(if equipped)
This indicator light illuminates:
• [Green] When you activate the lane

departure warning system by
pressing the LDWS button.

• [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
Departure Warning System (LDWS)”
in chapter 5.

Door Ajar Warning
Light

This warning light illuminates:
When a door is not close securely.

Tailgate Open Warning
Light

This warning light illuminates:
When the tailgate is not close
securely.

Master Warning Light

This warning light illuminates:
• When the remaining mileage or

time is 0 on the “Service Interval” in
the cluster.
If the service interval setting is
reset, the master warning light
turns off.
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Convenient features of your vehicle

Lane Departure
Warning System
(LDWS) Indicator Light 
(if equipped)
This indicator light illuminates:
• [Green] When you activate the lane

departure warning system by
pressing the LDWS button.

• [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
Departure Warning System (LDWS)”
in chapter 5.

Door Ajar Warning
Light

This warning light illuminates:
When a door is not close securely.

Tailgate Open Warning
Light

This warning light illuminates:
When the tailgate is not close
securely.

Master Warning Light

This warning light illuminates:
• When the remaining mileage or

time is 0 on the “Service Interval” in
the cluster.
If the service interval setting is
reset, the master warning light
turns off.
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Convenient features of your vehicle

Lane Departure
Warning System
(LDWS) Indicator Light 
(if equipped)
This indicator light illuminates:
• [Green] When you activate the lane

departure warning system by
pressing the LDWS button.

• [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
Departure Warning System (LDWS)”
in chapter 5.

Door Ajar Warning
Light

This warning light illuminates:
When a door is not close securely.

Tailgate Open Warning
Light

This warning light illuminates:
When the tailgate is not close
securely.

Master Warning Light

This warning light illuminates:
• When the remaining mileage or

time is 0 on the “Service Interval” in
the cluster.
If the service interval setting is
reset, the master warning light
turns off.
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Предупредителен светли-
нен индикатор за фаровете 
(ако такава функция е обо-
рудвана)
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 подмяна на изгоряла 
крушка с нова, новата има същата мощност.
Подробна информация ще намерите в раздел 
8 - „Мощност на ел.крушки“.
В противен случай това предупредително 
съобщение няма да се изпише.

Предупредителен свет-
линен индикатор за изпус-
кателната 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 мили), или
 - на втора предавка с 1500 ~ 2000 

оборота 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). В този случай 
ви препоръчваме да прегледате DPF 
системата на вашия автомобил в ото-
ризиран сервиз на марката HYUNDAI.

i  Информация
Ако шофирате продължително, докато DPF 
индикаторът мига,  системата DPF може да 
се повреди и разходът на гориво може да се 
качи значително.

Предупреждаващ светли-
нен индикатор за горивния 
филтър (за моделите с ди-
зелов двигател)

Този индикатор светва:
След поставяне на превключвателя за 
запалването във включено положение 
(ON). Този предупредителен 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.
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Headlight Warning
Light (if equipped)

This warning light illuminates:
This warning light illuminates if there
is a malfunction (burned-out bulb
except LED light or circuit malfunc-
tion) 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 
• When replacing the bulb, use the

same wattage bulb. 
For more information, refer to
“BULB WATTAGE” in chapter 8.

• If a bulb with different wattage is
installed in the vehicle, this warning
message is not displayed.

Exhaust System (DPF)
Warning Light (Diesel
Engine)

This warning light illuminates:
• When there is a malfunction with Diesel

Particulate Filter (DPF) system.
• When this warning light illuminates, it

may turn off  after driving the vehicle:
- at more than 60km/h (37 mph), or
- at more than 2nd gear with 1500 ~

2000 engine rpm for a certain time
(for about 25 minutes).

If the this warning light blinks in spite of
the procedure (at this time LCD warning
message will be displayed), we recom-
mend that you have the DPF system
checked by an authorized HYUNDAI
dealer.

- Diesel Engine with
DPF 

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.

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.

NOTICE

i
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Headlight Warning
Light (if equipped)

This warning light illuminates:
This warning light illuminates if there
is a malfunction (burned-out bulb
except LED light or circuit malfunc-
tion) 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 
• When replacing the bulb, use the

same wattage bulb. 
For more information, refer to
“BULB WATTAGE” in chapter 8.

• If a bulb with different wattage is
installed in the vehicle, this warning
message is not displayed.

Exhaust System (DPF)
Warning Light (Diesel
Engine)

This warning light illuminates:
• When there is a malfunction with Diesel

Particulate Filter (DPF) system.
• When this warning light illuminates, it

may turn off  after driving the vehicle:
- at more than 60km/h (37 mph), or
- at more than 2nd gear with 1500 ~

2000 engine rpm for a certain time
(for about 25 minutes).

If the this warning light blinks in spite of
the procedure (at this time LCD warning
message will be displayed), we recom-
mend that you have the DPF system
checked by an authorized HYUNDAI
dealer.

- Diesel Engine with
DPF 

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.

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.

NOTICE

i
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Headlight Warning
Light (if equipped)

This warning light illuminates:
This warning light illuminates if there
is a malfunction (burned-out bulb
except LED light or circuit malfunc-
tion) 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 
• When replacing the bulb, use the

same wattage bulb. 
For more information, refer to
“BULB WATTAGE” in chapter 8.

• If a bulb with different wattage is
installed in the vehicle, this warning
message is not displayed.

Exhaust System (DPF)
Warning Light (Diesel
Engine)

This warning light illuminates:
• When there is a malfunction with Diesel

Particulate Filter (DPF) system.
• When this warning light illuminates, it

may turn off  after driving the vehicle:
- at more than 60km/h (37 mph), or
- at more than 2nd gear with 1500 ~

2000 engine rpm for a certain time
(for about 25 minutes).

If the this warning light blinks in spite of
the procedure (at this time LCD warning
message will be displayed), we recom-
mend that you have the DPF system
checked by an authorized HYUNDAI
dealer.

- Diesel Engine with
DPF 

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.

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.

NOTICE

i
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 ПРЕДУРЕЖДЕНИЕ 
Когато предупредителният светли-
нен индикатор за горивния филтър 
е светнал, мощността на двигателя 
(скоростта на автомобила и оборо-
тите на празен ход) може да намалее.
Ако продължите да шофирате при 
светнал предупредителен светлинен 
индикатор, може да повредите части-
те на двигателя на вашия автомобил 
и инжекционната система на общата 
горивна магистрала. Ако възникне 
този проблем, при първа възможност 
изискайте проверка на автомобила 
от оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI.

Светлинен индикатор на 
имобилайзъра (без интели-
гентен ключ)

Този светлинен индикатор свети:
• Когато автомобилът отчете имо-

билайзъра в ключа си правилно, дока-
то ключът за запалване е в позиция 
ОN - включен.

- В същото време можете да старти-
рате двигателя.

- Индикаторът ще изгасне след стар-
тиране на двигателя.

Този индикатор мига:
• Когато има неизправност в систе-

мата на имобилайзъра.
В този случай препоръчваме да прегле-
дате превозното средство в оторизи-
ран сервиз на марката HYUNDAI. 

Светлинен индикатор на 
имобилайзъра (с интелиген-
тен ключ)

Този светлинен индикатор светва за 
около 30 секунди:
• Когато автомобилът отчете имо-

билайзъра правилно, докато  Start/
Stop бутонът е в позиция ACC/ОN - 
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.
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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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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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Този индикатор мига за около 2 секунди, 
след което изгасва: 
Когато автомобилът не може да отче-
те правилно имобилайзъра в ключа си  
докато Start/Stop бутонът е в позиция 
ACC/ОN - включен. 
В този случай препоръчваме да прегле-
дате превозното средство в оторизи-
ран сервиз на марката HYUNDAI. 

Индикаторът мига:
• Когато батерията на интелигент-

ния ключ е изтощена.
В този случай не може да запалите 
двигателя. Можете да стартирате 
двигателя, само ако активирате Start/
Stop бутона с интелигентния ключ. За 
повече информация се обърнете към 
частта „Запалване на двигателя“ в 
раздел 5.

• Когато системата на имобилайзъра 
е в неизправност. 

В този случай препоръчваме да прегле-
дате превозното средство в оторизи-
ран сервиз на марката HYUNDAI. 

Обикновени светлинни
индикатори за мигачите 

Индикаторът светва, когато е в пози-
ция ON включен.
Ако настъпи някоя от следните ситу-
ации, 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-голяма 
от нормалната честота,  или не свет-
ване въобще.

Обикновен светлинен ин-
дикатор за включени дълги 
светлини 

Този светлинен индикатор свети, кога-
то фаровете са включени и е избрано 
положението „дълги светлини” на 
фаровете,  когато лостчето за мига-
чите е издърпано към вас до положение 
„присветване за пропускане на други 
автомобили” (светлинен клаксон).

Обикновен светлинен ин-
дикатор за включени къси 
светлини на фаровете (ако е 
оборудвана такава функция)

Този светлинен индикатор светва, 
когато фаровете са включени.
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This indicator light illuminates for
2 seconds and goes off:
When the vehicle can not 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.

High Beam Indicator
Light

This indicator light illuminates:
• When the headlights are on and in

the high beam position
• When the turn signal lever is pulled

into the Flash-to-Pass position.

Low Beam Indicator
Light (if equipped)

This indicator light illuminates:
• When the headlights are on.
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Обикновен светлинен инди-
катор за
включени външни светлини
Този обикновен светлинен индикатор 
свети, когато са включени задните 
габаритни светлини или предните 
фарове.

Обикновен светлинен инди-
катор за включени предни 
фарове за мъгла (ако е обо-
рудвана такава функция) 
Този светлинен индикатор свети, ко-
гато предните фарове за мъгла са във 
включено положение (ON).

Обикновен светлинен ин-
дикатор 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 
системата за автоматич-
но поддържане на посто-
янна скорост (круиз контрол) (ако е 
оборудвана такава функция)

Индикаторът светва:
Когато функцията „круиз контрол”
на автомобила е активирана.
За допълнителна информация се обър-
нете към част „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 част „Системата Круиз 
контрол“ в раздел 5.

Светлинен индикатор за 
системата AUTO STOP (ако 
е оборудвана такава функ-
ция )
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 част“ 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 предупре-
дителната 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 в 
неизправност. 
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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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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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Light ON Indicator
Light

This indicator light illuminates:
When the parking lights or head-
lights are on.

Front Fog Indicator
Light (if equipped)

This indicator light illuminates:
When the front fog lights are on.

Rear Fog Indicator
Light (if equipped)

This indicator light illuminates:
When the rear fog lights are on.

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.

AUTO STOP Indicator
Light (if equipped)

This indicator light illuminates:
This indicator will illuminate 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 chapter 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.

i
SET
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Светлинен индикатор за 
подгревните свещи (за мо-
делите с дизелов двигател)
Този светлинен индикатор светва, 
когато превключвателят за запалва-
нето 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.

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 включено поло-
жение (ON), за да повторите подгряването на 
цилиндрите.

KEY OUT светлинен 
индикатор 

Когато СТАРТ/СТОП бутонът е в по-
ложение ACC или ON, ако има отворе-
на врата, системата ще провери за 
смарт ключа. 
Този индикатор мига: Когато инте-
лигентният ключ не е в автомобила, 
има отворена врата и СТАРТ/СТОП 
бутонът е в положение ACC или ON – в 
същото време, ако затворите всички 
врати, системата ще възпроизведе 
звук в продължение на 5 сек. – звуко-
вият индикатор ще изгасне, докато 
автомобилът е в движение.
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Glow Indicator Light
(Diesel Engine)

This indicator light illuminates:
When the engine is being preheated
with the ignition switch or Engine
Start/Stop button in the ON position.
- The engine can be started after the

glow indicator light goes off.
- The illumination time varies with

the engine coolant temperature, air
temperature, and battery condition.

If the indicator light remains on or
blinks after the engine has warmed
up or while driving, there may a mal-
function with the engine preheating
system.
In this case, we recommend that you
have the vehicle inspected by an
authorized HYUNDAI dealer.

Information - Engine
Preheating

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.

KEY OUT Indicator
Light 

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.

This indicator light blinks:
When the smart key is not in the
vehicle and any door is open with the
ignition switch or Engine Start/Stop
button in the ACC or ON position.
- At this time, if you close all doors,

the chime will also sound for
approximately 5 seconds.

- The indicator will go off while the
vehicle is moving.

i KEY
OUT

3
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The trip computer is a microcomput-
er-controlled driver information sys-
tem that displays information related
to driving, when the ignition switch is
in the ON position. All stored driving
information (except odometer) resets
if the battery is disconnected.

■ Type A
Press the TRIP button for less than 1
second to select any mode as follows:

■ Type B
To change the trip mode, rotate the
MOVE switch “▲, ▼” on the steering
wheel.

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

Tripmeter B

Tripmeter A

Average fuel consumption*

Instant fuel consumption*

Average speed

Elapsed time

Digital speedometer 
on/off setting

Distance to empty*

* : if equipped

* : if equipped

OGB044018

Изпълнява ролята на информационна 
система за водача, която се управля-
ва от микрокомпютър и показва на 
дисплея информация, свързана с пъту-
ването, когато превключвателят за 
запалването е в положение ON – вклю-
чено. Ако акумулаторната батерия се 
изключи, цялата запаметена инфор-
мация за пътуването се рестартира.

Тип А
Натиснете бутона TRIP за по-малко 
от 2 секунди, за да изберете един от 
следните режими:

Тип Б
За да преминете от един режим на 
друг, натиснете съответните стрел-
кички нагоре или надолу.

БОРД КОМПЮТЪР

Пътуване A

Пътуване Б

Пробег с оставащото количество 
гориво*

Среден разход на гориво*

Моментен разход на гориво *

Средна скорост

Време, изминало от началото на 
пътуването 

Дигитален скоростомер настройки 
за вкл./изкл.

*ако е включено в оборудването

*ако е включено в оборудването

ИКОНОМИЯ НА ГОРИВОТО  
FUEL ECONOMY

ПЪТУВАНЕ A

ПЪТУВАНЕ B

Дигитален скоростомер

• Пробег с оставащото 
количество гориво
• Среден разход на гориво*
• Моментен разход на гориво*

• Пробег, километражен брояч за 
отделните пътувания (А)
• Средна скорост (А)
• Време, изминало от началото 
на пътуването (А)

• Пробег, километражен брояч за 
отделните пътувания (В)
• Средна скорост (В)
• Време, изминало от началото 
на пътуването (В)



3-79

3

Ф
ункции и възм

ож
ности на ваш

ия автом
обил

Режим „Икономия на горивото“
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Fuel economy 
(km or mile, L/100km,
km/L or MPG) (if equipped)

Distance To Empty (1)
• The distance to empty is the esti-

mated distance the vehicle can be
driven with the remaining fuel.
- Distance range:

50 ~ 1999 km or 30 ~ 1999 mi.
• If the estimated distance is below

50 km (30 mi.), the trip computer will
display “---” as distance to empty.
And, "Low Fuel" warning message
is displayed.

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 (or
RESET button) on the steering wheel
for more than 1 second when the
average fuel economy is displayed.

Automatic reset
To make the average fuel economy
be reset automatically whenever refu-
eling, select the “Auto Reset” mode in
User Setting menu of the LCD display
(Refer to “LCD Display”).
Under "Auto Reset" mode, the aver-
age fuel economy will be cleared to
zero (---) when the vehicle speed
exceeds 1 km/h after refueling more
than 6 liters (1.6 gallons).

i

OIB044159/OIB044123

■ Type A ■ Type B

Пробег с оставащото количество го-
риво (километри или мили)(1)
• При този режим на дисплея се показва 

приблизителна оценка на разстояние-
то, което може да се измине до пълно 
изпразване на резервоара.

 - Обхват – 50~1999 км или 30~9999 м.
• Ако разстоянието е по-малко от 50 км 

(30 мили), на дисплея ще се изпишат 
три чертички (---), като приблизител-
но разстояние, което може да бъде 
изминато с наличното гориво. И пре-
дупредително съобщение „Ниско ниво 
на горивото“ ще се изпише на екрана.

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 гориво 
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 изминете 
с автомобила с оставащото гориво. Компю-
търът за пътуването може да не регистрира 
допълнително налятото гориво, ако коли-
чеството 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 го-
риво и разстоянието, изминато след 
последното нулиране на индикацията 
за среден разход на гориво.

 - Обхват: 0.0 ~ 99.9 литра/100 км, км/л, 
мили с един галон 

• Средният разход може да бъде нулиран 
както автоматично, така и ръчно.

Ръчно нулиране
Натискането на бутона OK за повече от 
една секунда, когато на дисплея се по-
казва индикацията за средния разход на 
гориво, води до нулиране на индикацията 
за средния разход на гориво (- - . -).
Автоматично нулиране 
За да нулирате автоматично средния  
разход на гориво след презареждане с 
гориво, изберете режим „Auto Reset“ от 
потребителски настройки в менюто на 
LCD дисплея (за подробна информация 
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 (1.6 литра) или 
повече гориво.
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i  Информация
Средната скорост на превозното средство 
не се показва, ако изминатото разстояние е 
по-малко от 300 метра (0.19 мили) или вре-
мето на шофиране е по-малко от 10 секунди 
след превключване на Start/Stop бутона на 
позиция ON.

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 (6.2 мили).

 - Обхват – от 0 до 30 Л/100км, км/Л 

Пътуване А/В
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Information 
The average fuel economy is not dis-
played for more accurate calculation
if the vehicle does not drive more than
10 seconds or 300 meters (0.19 miles)
since the ignition switch or the Engine
Start/Stop button is turned to ON.

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

Trip A/B 
(km or mile, km/h or MPH)

Tripmeter (1)
• The tripmeter is the total driving

distance since the last tripmeter
reset.
- Distance range: 0.0 ~ 9999.9 km

or mi.
• To reset the tripmeter, press the

[OK] button (or RESET button) on
the steering wheel for more than 1
second when the tripmeter is dis-
played.

Average Vehicle Speed (2)
• The average vehicle speed is cal-

culated by the total driving dis-
tance and driving time since the
last average vehicle speed reset.
- Speed range:

0~260 km/h or 0~160 mph
• To reset the average vehicle speed,

press the [OK] button (or RESET
button) on the steering wheel for
more than 1 second when the aver-
age vehicle speed is displayed.

Information 
• The average vehicle speed is not dis-

played if the driving distance is less
than 300 meters (0.19 miles) or the
driving time is less than 10 seconds
since the ignition switch or the Engine
Start/Stop button is turned to ON.

• Even if the vehicle is not in motion,
the average vehicle speed keeps cal-
culating while the engine is running.

i

i

OIB044158/OIB044119

■ Type A ■ Type B

Километражни броячи за отделните 
пътувания (километри или мили) (1)
При този режим на дисплея се показват 
разстоянията на отделните пъту-
вания, 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 бро-
ячи за отделните пътувания (до пока-
зание 0,0) става с натискане на бутона 
ОК (или RESET) по-продължително от 1 
секунда,  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 измина-
та, като изчислението  се извършва 
след момента на последното нули-
ране на средната скорост.

 - Обхват на скоростта: 0 до 260 км/ч 
или от 0 до 160 мили.

• 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
• Средният разход на гориво не се отчита,  

когато след включване на Engine Start/Stop 
бутона превозното средство измине дистан-
ция по-къса от 300 метра (0,19 мили) или е 
управлявано за по-малко от 10 секунди.

• Даже ако автомобилът не се движи, дока-
то двигателят работи, средният разход на 
гориво ще продължава да се отчита.
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Време, изминало от началото на пъ-
туването (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 бутона 
ОК или бутона RESET в продължение 
на повече от една секунда, когато 
на дисплея се показва индикацията 
за времето на пътуването, води до 
нулиране на показанието за време. 

i  Информация
Даже ако автомобилът не се движи, докато 
двигателят работи, времето, изминало от 
началото на пътуването, продължава да се 
отчита.

Дигитален скоростомер
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Elapsed Time (3)
• The elapsed time is the total driv-

ing time since the last elapsed time
reset.
- Time range (hh:mm):

00:00 ~ 99:59
• To reset the elapsed time, press

the [OK] button (or RESET button)
on the steering wheel for more
than 1 second when the elapsed
time is displayed.

Information 
Even if the vehicle is not in motion, the
elapsed time keeps calculating while
the engine is running.

Digital Speedometer 
(km/h or MPH)

This message shows the speed of
the vehicle (km/h, MPH).

In case of type A, the digital
speedometer is displayed when
“SPEED” sets “ON” in the cluster.
Pressing the RESET button for more
than 1 second, when the “SPEED”
“OFF” is displayed, the digital
speedometer is displayed.

i
OIB044160/OIB044125

■ Type A ■ Type B

OLF044085R

Това съобщение показва скоростта на
превозното средство (км/ч, мили в час).
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Elapsed Time (3)
• The elapsed time is the total driv-

ing time since the last elapsed time
reset.
- Time range (hh:mm):

00:00 ~ 99:59
• To reset the elapsed time, press

the [OK] button (or RESET button)
on the steering wheel for more
than 1 second when the elapsed
time is displayed.

Information 
Even if the vehicle is not in motion, the
elapsed time keeps calculating while
the engine is running.

Digital Speedometer 
(km/h or MPH)

This message shows the speed of
the vehicle (km/h, MPH).

In case of type A, the digital
speedometer is displayed when
“SPEED” sets “ON” in the cluster.
Pressing the RESET button for more
than 1 second, when the “SPEED”
“OFF” is displayed, the digital
speedometer is displayed.

i
OIB044160/OIB044125

■ Type A ■ Type B

OLF044085R

При тип A дигиталният скоростомер 
се активира при изписване на надписа 
“SPEED” и при задаване на опцията  
ON – включено, на панела с инструмен-
ти. С натискане на бутона RESET за 
повече от 1 секунда, при съобщение на 
дисплея “SPEED” “OFF”, дигиталният 
скоростомер се показва на екрана.
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One Time Driving Information Mode –  
Режим, показващ на водача  
основната информация от  
пътуването 
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One time driving information
mode (if equipped)

This display shows trip distance (1),
average fuel economy (2) and the
vehicle can be driven with the
remaining fuel (3).
This information is displayed for a few
seconds when you turn off the engine
and then goes off automatically.
The information provided is calculat-
ed according to each trip.

If the estimated distance is below
50km (30 mi.), the distance to empty
(3) will display as "---" and a refuel
message will appear (4).

OIB044162

■ Type B

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 изчисленият пробег с остава-
що количество гориво е по-кратък от 
50 км (30 мили), на екрана се изписват 
три чертички „---“ и съобщение, глася-
що „Ниско съдържание на гориво“ (4).
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Фарове и външни светлини
Управление на фаровете и външните 
светлини
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LIGHT
Exterior lights
Lighting control

To operate the lights, turn the knob at
the end of the control lever to one of
the following positions:
(1) OFF position
(2) AUTO light position (if equipped)
(3) Parking light position
(4) Headlight position

Headlight position ( )
When the light switch is in the head
light position, the headlights, license
plate light and instrument panel lights
are turned ON.

Information 
The ignition switch must be in the ON
position to turn on the headlights.

Parking light position ( )
When the light switch is in the park-
ing light position, the parking (posi-
tion) light, license plate light and
instrument panel lights are turned
ON.

i

OGB044022

OGB044024OGB044023

Включването на фаровете и външни-
те светлини става със завъртане на 
копчето, разположено накрая на лост-
чето за мигачите в едно от следните 
положения:
(1) Изключено положение (OFF)
(2) Положение „автоматично управле-

ние на светлините” (Auto) (ако е 
оборудвана такава функция)

(3) Положение „фарове”
(4) Положение „светлини за паркиране”

3-83

Convenient features of your vehicle

3

LIGHT
Exterior lights
Lighting control

To operate the lights, turn the knob at
the end of the control lever to one of
the following positions:
(1) OFF position
(2) AUTO light position (if equipped)
(3) Parking light position
(4) Headlight position

Headlight position ( )
When the light switch is in the head
light position, the headlights, license
plate light and instrument panel lights
are turned ON.

Information 
The ignition switch must be in the ON
position to turn on the headlights.

Parking light position ( )
When the light switch is in the park-
ing light position, the parking (posi-
tion) light, license plate light and
instrument panel lights are turned
ON.

i

OGB044022

OGB044024OGB044023

Положение „фарове”
Когато превключвателят за фарове-
те и външните светлини се постави 
в положение „фарове”, се включват 
фаровете, осветяването на регис-
трационния номер и осветяването на 
приборното табло.

i  Информация
За включване на фаровете превключвателят 
за запалването трябва да бъде във включено 
положение (ON).
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LIGHT
Exterior lights
Lighting control

To operate the lights, turn the knob at
the end of the control lever to one of
the following positions:
(1) OFF position
(2) AUTO light position (if equipped)
(3) Parking light position
(4) Headlight position

Headlight position ( )
When the light switch is in the head
light position, the headlights, license
plate light and instrument panel lights
are turned ON.

Information 
The ignition switch must be in the ON
position to turn on the headlights.

Parking light position ( )
When the light switch is in the park-
ing light position, the parking (posi-
tion) light, license plate light and
instrument panel lights are turned
ON.

i

OGB044022

OGB044024OGB044023

Положение „светлини за паркиране”
Когато превключвателят за фаровете 
и външните светлини се постави в 
положението „светлини за паркиране”, 
се включват светлините за паркиране, 
осветяването на регистрационния 
номер и осветяването на приборното 
табло.

СВЕТЛИНИ
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AUTO light position (if equipped)
When the light switch is in the AUTO
position, the parking (position) light
and headlights will be turned ON or
OFF automatically 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 lights 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 operation.

• 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.

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.

NOTICE

OGB044026

OGB044025

Do not use high beam when there
are other vehicles approaching
you. Using high beam could
obstruct the other driver's vision.

WARNING  

Положение „автоматично управление” 
(Auto) (ако е оборудвана такава функция)
Когато превключвателят за фаровете 
и външните светлини се постави в по-
ложението 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  „автоматич-
но управление на  фаровете“ е включе-
на,  е препоръчително ръчно  да включ-
вате светлините,  когато шофирате 
през нощта 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 из-
ползване на препарати за почистване 
на стъкла, тъй като почистващият 
препарат може да остави тънък 
филм, който може да попречи на ра-
ботата на датчика.

• Ако автомобилът ви е с тонирано 
предно стъкло или с друг тип покри-
тие на предното стъкло, системата 
за автоматично управление на фаро-
вете и външните светлини може да 
не работи правилно.

Включване на дългите светлини
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AUTO light position (if equipped)
When the light switch is in the AUTO
position, the parking (position) light
and headlights will be turned ON or
OFF automatically 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 lights 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 operation.

• 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.

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.

NOTICE

OGB044026

OGB044025

Do not use high beam when there
are other vehicles approaching
you. Using high beam could
obstruct the other driver's vision.

WARNING  

Включването на дългите светлини на 
фаровете става с  избутване на лост-
чето за мигачите по-далече от вас. За 
обратно включване на късите светли-
ни придърпайте лостчето обратно 
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 види-
мостта на другия водач. 
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To flash the high beam headlights,
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 up on the lever
for a right turn or down for a left 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 lane change function 
(if equipped)
To activate an One-Touch Lane
Change function, move the turn sig-
nal 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.

If the turn signal indicator stays
on and does not flash, or if it flash-
es abnormally, a bulb may be
burned out or have a poor electri-
cal connection in the circuit. The
bulb may require replacement.

NOTICE

OGB044027

OGB044028

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 лента-
та на движение
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To flash the high beam headlights,
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 up on the lever
for a right turn or down for a left 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 lane change function 
(if equipped)
To activate an One-Touch Lane
Change function, move the turn sig-
nal 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.

If the turn signal indicator stays
on and does not flash, or if it flash-
es abnormally, a bulb may be
burned out or have a poor electri-
cal connection in the circuit. The
bulb may require replacement.

NOTICE

OGB044027

OGB044028

Включването на мигачите става с пре-
местване на лостчето за мигачите на-
горе или надолу (А). За да сигнализирате 
само смяна на лентата за движение, 
трябва да преместите лостчето за 
мигачите само леко и да го задържите в 
първото положение на съпротива (В). Ко-
гато 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 изисква 
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.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Ако мигачът не се изгасва или прис-
ветва, или присветва по необичаен 
начин, може би е изгоряла крушка или 
има слаб приток на ток. Крушката 
може да се нуждае от смяна. 
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Предни светлини за мъгла  
(ако е оборудвана такава функция)
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Front fog light (if equipped)  

Fog lights are used to provide
improved visibility when visibility is
poor due to fog, rain or snow, etc.
1. Turn on the parking light.
2. Move the light switch (1) to the

front fog light position.
3. To turn off the front fog light, turn

the light switch to the front fog light
position again or turn off the park-
ing light.

When in operation, the fog lights
consume large amounts of vehicle
electrical power. Only use the fog
lights when visibility is poor.

Rear fog light 

Vehicle with front fog light
To turn on the rear fog light:
Position the light switch in the park-
ing light position, turn the light switch
to the front fog light position, and
then turn the light switch (1) to the
rear fog light position.

NOTICE

OGB044029 OLF044194L

Предните светлини за мъгла се из-
ползват за осигуряване на по-добра 
видимост, когато видимостта напред 
е намалена вследствие на мъгла, дъжд 
или сняг и при други подобни условия. 
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 светлини за мъгла 

3-86

Convenient features of your vehicle

Front fog light (if equipped)  

Fog lights are used to provide
improved visibility when visibility is
poor due to fog, rain or snow, etc.
1. Turn on the parking light.
2. Move the light switch (1) to the

front fog light position.
3. To turn off the front fog light, turn

the light switch to the front fog light
position again or turn off the park-
ing light.

When in operation, the fog lights
consume large amounts of vehicle
electrical power. Only use the fog
lights when visibility is poor.

Rear fog light 

Vehicle with front fog light
To turn on the rear fog light:
Position the light switch in the park-
ing light position, turn the light switch
to the front fog light position, and
then turn the light switch (1) to the
rear fog light position.

NOTICE

OGB044029 OLF044194L

Автомобили с предни светлини за мъгла
Задните индикатори за мъгла се включ-
ват, когато превключвателят за фа-
ровете е поставен в положение „свет-
лини за паркиране”, след което трябва 
да включите предните светлини за 
мъгла и след това задните светлини 
за мъгла. 
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Vehicle without front fog light
To turn on the rear fog light:
Position the light switch in the head-
light position, and then turn the light
switch (1) to the rear fog light position.

To turn the rear fog lights off, do one
of the following:
• Turn off the headlight switch.
• Turn the light switch to the rear fog

light position again.
• When the light switch is in the

parking light position, if you turn off
the front fog light, the rear fog light
will also turn off.

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 lights when the
driver removes the ignition key or
turns the engine off (for smart key)
and opens the driver-side door.
With this feature, the parking lights
will turn off automatically if the driver
parks on the side of road at night.
If necessary, to keep the lights on
when the ignition key is removed or
the engine is turned off (for smart
key), perform the following:
1) Open the driver-side door.
2) Turn the parking lights OFF and

ON again using the light switch on
the steering column.

Headlamp delay function 
(if equipped)
If the key is removed from the ignition
switch or placed in the ACC or
LOCK/OFF position with the head-
lights ON, the headlights (and/or
parking lights) remain on for about 5
minutes. However, with the engine off
if the driver’s door is opened and
closed, the headlights (and/or parking
lights) are turned off after 15 seconds.
The headlights (and/or parking
lights) can be turned off by pressing
the lock button on the remote key (or
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 headlights will not be
turned off.

OLF044195L

Превозно средство без предна светлина за 
мъгла
За включване на задния фар за мъгла:
Поставете превключвателя на позиция 
„фарове“, и след това превключете  (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“.

• Когато превключвателят е в пози-
ция „светлини за паркиране“, ако  
изключите предните светлините 
за мъгла, задните ще се изключат 
автоматично.

Функция за икономия на батерията 
Целта на тази функция е да се предпази
батерията от разреждане. Системата 
автоматично изключва светлината 
за паркиране, когато водачът изклю-
чи двигателя и отвори страничната 
врата. С тази функция светлините за 
паркиране 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 паркира-

не 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 навън е тъмно, 
фаровете няма да бъдат изключени.
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 ЗАБЕЛЕЖКА 
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 врата, 
винаги изключвайте светлините.

Smart cornering lamp - Светлинен ин-
дикатор при влизане в завой (ако е 
оборудван)
По време на завиване, с оглед на ва-
шата видимост  и безопасност, ин-
дикаторът се включва автоматично. 
Системата ще работи автоматично, 
както следва. 
• Когато фарът е включен 
• Когато ъгълът на волана е над 25 ~ 

35° (ъгълът на волана е различен в 
зависимост от скоростта на авто-
мобила) 

• При движение напред или назад

Escort welcome (ако е оборудван)
Когато фарът (превключвателят 
е в положение „фарове“ или AUTO) е 
включен и всички врати (и вратата на 
багажника) са заключени и затворени, 
светлините за паркиране и фаровете 
ще светнат за 15 секунди, ако/или ня-
кое от посочените по-долу действия 
се извършва 
• Без система с интелигентен ключ - 

Когато натиснете бутона за от-
ключване на вратите на дистан-
ционното. 

• Със система с интелигентен ключ 
- Когато натиснете бутона за от-
ключване на вратите на интели-
гентния ключ.

По това време, ако натиснете бутона 
за отключване/заключаване на врати-
те, светлините за паркиране и фаро-
вете автоматично ще се изключат.
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Шофиране с включени фарове през
деня (ако е оборудвана такава функ-
ция)
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 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. Когато двигателят се загаси. 

Устройство за регулиране на висо-
чината на лъча на фаровете  (ако е 
оборудвана такава функция)

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 
регулиране 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, 
вcпротивен случай фаровете ви могат 
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 
превключва-

теля

Само шофьорът 0

Шофьорът плюс предния 
пътник

0

Пълно натоварване с път-
ници (включително шофьо-
ра)

1

Пълно натоварване с път-
ници (включително шофьо-
ра + максимално допусти-
мото натоварване с багаж)

2

Шофьорът + максимално 
допустимото натоварване 
с багаж

3
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Вътрешно осветление

 ПРЕДУПРЕЖЕДНИЕ 
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 предизви-
кат 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 изклю-
чен. Ако вратите са заключени и пре-
возното средство влезе във въоръжен 
режим при задействане на алармената 
система, светлините ще изгаснат 
пет секунди по-късно.

Предни светлини
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Interior lights

Do not use the interior lights for
extended periods when the engine
is turned off or the battery will dis-
charge.

Interior lamp AUTO cut
The interior lamps will automatically
go off approximately 20 minutes after
the engine is turned off and the
doors closed. If a door is opened, the
lamp will go off 40 minutes after the
engine is turned off. If the doors are
locked by the remote key or smart
key and the vehicle enters the armed
stage of the theft alarm system, the
lamps will go off five seconds later.

Front lamps

(1) Front Map Lamp
(2) Front Room Lamp

Front Map Lamp:
Press either the right or left lens to
turn the map lamp on or off. This light
produces a spot beam for convenient
use as a map lamp at night or as a
personal lamp for the driver and the
front passenger.

Front Room Lamp:
The Front Room Lamp Switch acti-
vates the front and rear room lamps
when the switch is pressed in either of
the three positions indicated below:

: The front or rear room lamps
come on when the front or rear
doors are opened if the engine
is running or not. When doors
are unlocked by the remote
key or smart key, the front and
rear lamps come on for
approximately 15 seconds as
long as any door is not
opened. The front and rear
room lamps go out gradually
after approximately 15 sec-
onds if the door is closed.
However, if the ignition switch
is in the ON position or all
doors are locked, the front and
rear lamps will turn off immedi-
ately. If a door is opened with
the ignition switch in the ACC
position or the LOCK/OFF
position, the front and rear
lamps stay on for about 20
minutes. However, if a door is
opened with the ignition switch
in the ON position, the lamps
stays on continuously.

NOTICE

OGC044052

Do not use the interior lights
when driving in the dark. The
interior lights may obscure your
view and cause an accident.

WARNING  

1) Предно осветление за разчитане на 
карта 

(2) Предно интериорно осветление

Осветление за разчитане на карти
Включването или изключването на 
осветлението за разчитане на карти 
става с натискане на лявата или дяс-
ната прозрачна леща. Светлината от 
лампата се концентрира в светлинен 
лъч за удобство при разчитане на кар-
ти или за други цели при използване на 
осветлението от страна на водача и 
пътника.  

Предно интериорно осветление:
Превключвателят за предното интери-
орно осветление активира предните и 
задните светлини, когато ключът е в 
една от три позиции, посочени по-долу:

3-90

Convenient features of your vehicle

Interior lights

Do not use the interior lights for
extended periods when the engine
is turned off or the battery will dis-
charge.

Interior lamp AUTO cut
The interior lamps will automatically
go off approximately 20 minutes after
the engine is turned off and the
doors closed. If a door is opened, the
lamp will go off 40 minutes after the
engine is turned off. If the doors are
locked by the remote key or smart
key and the vehicle enters the armed
stage of the theft alarm system, the
lamps will go off five seconds later.

Front lamps

(1) Front Map Lamp
(2) Front Room Lamp

Front Map Lamp:
Press either the right or left lens to
turn the map lamp on or off. This light
produces a spot beam for convenient
use as a map lamp at night or as a
personal lamp for the driver and the
front passenger.

Front Room Lamp:
The Front Room Lamp Switch acti-
vates the front and rear room lamps
when the switch is pressed in either of
the three positions indicated below:

: The front or rear room lamps
come on when the front or rear
doors are opened if the engine
is running or not. When doors
are unlocked by the remote
key or smart key, the front and
rear lamps come on for
approximately 15 seconds as
long as any door is not
opened. The front and rear
room lamps go out gradually
after approximately 15 sec-
onds if the door is closed.
However, if the ignition switch
is in the ON position or all
doors are locked, the front and
rear lamps will turn off immedi-
ately. If a door is opened with
the ignition switch in the ACC
position or the LOCK/OFF
position, the front and rear
lamps stay on for about 20
minutes. However, if a door is
opened with the ignition switch
in the ON position, the lamps
stays on continuously.

NOTICE

OGC044052

Do not use the interior lights
when driving in the dark. The
interior lights may obscure your
view and cause an accident.

WARNING  

: предните или задните светлини 
се включват, когато предните или 
задните врати се отварят, незави-
симо дали двигателят работи или не. 
Когато вратите са отключени чрез 
дистанционния или смарт ключ, пред-
ните и задни светлини се включват за 
около 15 секунди, докато някоя врата 
не бъде отворена. Предните и задни 
светлини се изгасват постепенно 
след около 15 секунди, ако вратата е 
затворена. Въпреки това, ако ключът 
за запалване е в положение ON или 
всички врати са заключени, предните 
и задни светлини ще се изключат вед-
нага. Ако се отвори врата с ключа за 
запалване в положение ACC или LOCK/
OFF, предните и задни светлини ще 
останат включени за около 20 минути. 
Въпреки това, ако се отвори врата с 
ключа за запалване в положение ON, 
лампите ще останат включени за 
постоянно.
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: With the Front Room Lamp in
this position, the front and
rear room lamps remain on
at all times.

: With the Front Room Lamp in
this position the front and
rear room lamps remain off
at all times.

Information 
When the map lamp (1) is turned ON
by pressing the lens, the map lamp
will not turn off even if the front room
lamp switch is in the OFF position.

Room lamp

Rear Door Lamp Switch: 
Press this switch to turn the room
lamp on and off.

Do not leave the lamp switches on
for an extended period of time
when the engine is turned off.

NOTICE

i
OIB044016

OGC044054

■ Type A

■ Type B

: С предното интериорно освет-
ление в това положение, предните и 
задни светлини остават включени

3-91

Convenient features of your vehicle

3

: With the Front Room Lamp in
this position, the front and
rear room lamps remain on
at all times.

: With the Front Room Lamp in
this position the front and
rear room lamps remain off
at all times.

Information 
When the map lamp (1) is turned ON
by pressing the lens, the map lamp
will not turn off even if the front room
lamp switch is in the OFF position.

Room lamp

Rear Door Lamp Switch: 
Press this switch to turn the room
lamp on and off.

Do not leave the lamp switches on
for an extended period of time
when the engine is turned off.

NOTICE

i
OIB044016

OGC044054

■ Type A

■ Type B

: С предното интериорно освет-
ление в това положение, предните и 
задни светлини остават изключени.

i  Информация 
Когато лампата за разчитане на карти (1) е 
включена, чрез натискане на лещата, лам-
пата няма да се изключи дори и ако прев-
ключвателят за интериорното осветление е 
в положение OFF.

Интериорно осветление
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: With the Front Room Lamp in
this position, the front and
rear room lamps remain on
at all times.

: With the Front Room Lamp in
this position the front and
rear room lamps remain off
at all times.

Information 
When the map lamp (1) is turned ON
by pressing the lens, the map lamp
will not turn off even if the front room
lamp switch is in the OFF position.

Room lamp

Rear Door Lamp Switch: 
Press this switch to turn the room
lamp on and off.

Do not leave the lamp switches on
for an extended period of time
when the engine is turned off.

NOTICE

i
OIB044016

OGC044054

■ Type A

■ Type B

Превключвател за задното интери-
орно осветление: Натиснете този 
бутон, за да включите или изключите 
осветлението.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не оставяйте осветлението свет-
нато за продължителен период от 
време, когато двигателят е изключен.
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Осветление на багажното отделение

3-92

Convenient features of your vehicle

Luggage room lamp (if equipped)

The luggage room lamp comes on
when the tailgate is opened.

The luggage room lamp comes on
as long as the tailgate is open. To
prevent unnecessary charging
system drain, close the tailgate
securely after using the luggage
room.

Vanity mirror lamp (if equipped)

Push the switch to turn the light ON
or OFF.
• : The lamp will turn ON.
• O : The lamp will turn OFF.

To prevent unnecessary charging
system drain, turn off the lamp by
pushing the O button after using
the lamp.

NOTICE

NOTICE

OIB044017 OGC044056

Осветлението на багажното отделе-
ние светва, когато вратата на багаж-
ника се отваря.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Лампата в багажното отделение све-
ти толкова дълго, колкото капакът на 
вратата на багажника е отворен. За да 
предотвратите ненужно изтощаване 
на акумулатора, затваряйте вратата 
на багажника веднага след като сте го 
ползвали.

Осветление на огледалото  
за оглеждане 
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Luggage room lamp (if equipped)

The luggage room lamp comes on
when the tailgate is opened.

The luggage room lamp comes on
as long as the tailgate is open. To
prevent unnecessary charging
system drain, close the tailgate
securely after using the luggage
room.

Vanity mirror lamp (if equipped)

Push the switch to turn the light ON
or OFF.
• : The lamp will turn ON.
• O : The lamp will turn OFF.

To prevent unnecessary charging
system drain, turn off the lamp by
pushing the O button after using
the lamp.

NOTICE

NOTICE

OIB044017 OGC044056

Натиснете съответното копче, за 
да включите или изключите осветле-
нието.
• 
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: With the Front Room Lamp in
this position, the front and
rear room lamps remain on
at all times.

: With the Front Room Lamp in
this position the front and
rear room lamps remain off
at all times.

Information 
When the map lamp (1) is turned ON
by pressing the lens, the map lamp
will not turn off even if the front room
lamp switch is in the OFF position.

Room lamp

Rear Door Lamp Switch: 
Press this switch to turn the room
lamp on and off.

Do not leave the lamp switches on
for an extended period of time
when the engine is turned off.

NOTICE

i
OIB044016

OGC044054

■ Type A

■ Type B

 : При натискане на показания 
тук бутон това осветление ще се 
включи.

• О : При натискане на показания тук 
бутон това осветление ще се из-
ключи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато осветлението за огледалото 
за оглеждане не се използва, винаги 
поставяйте неговия превключвател 
в положение О.
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ЧИСТАЧКИ И УСТРОЙСТВА ЗА НАПРЪСКВАНЕ НА СТЪКЛАТА
■ ПРЕДНИ ■ ЗАДНИ

A: Регулиране на скоростта на чистачките 
(за предното стъкло)

MIST Единично почистване на стъклото
O/ OFF/ off - Изключено положение
INT--- – - Работа на чистачките с паузи
AUTO* - Автоматично управление на
чистачките* (ако е оборудвана такава функ-
ция)

1 LO - Ниска скорост на чистачките
2 HI - Висока скорост на чистачките

B: Регулиране на паузите при работата на чис-
тачките с паузи

C: Напръскване с кратко задействане на чис-

тачките

(*ако е оборудвана такава функция)
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WIPERS AND WASHERS 

■ Front

A : Wiper speed control
· MIST (V) – Single wipe
· OFF (O) – Off
· INT (---) – Intermittent wipe
· AUTO – Automatic control

wipe (if equipped)
· LO (1) – Low wiper speed
· HI (2) – High wiper speed

B : Intermittent wipe time 
adjustment 

C : Wash with brief wipes 
(if equipped)

■ Rear

D : Rear wiper/washer control 
(if equipped)

· HI – High wiper speed
· LO – Low wiper speed 
· OFF – Off

E : Wash with brief wipes 
(if equipped)

OGB044030/OGB044031/OGB044032
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WIPERS AND WASHERS 

■ Front

A : Wiper speed control
· MIST (V) – Single wipe
· OFF (O) – Off
· INT (---) – Intermittent wipe
· AUTO – Automatic control

wipe (if equipped)
· LO (1) – Low wiper speed
· HI (2) – High wiper speed

B : Intermittent wipe time 
adjustment 

C : Wash with brief wipes 
(if equipped)

■ Rear

D : Rear wiper/washer control 
(if equipped)

· HI – High wiper speed
· LO – Low wiper speed 
· OFF – Off

E : Wash with brief wipes 
(if equipped)

OGB044030/OGB044031/OGB044032

D: Управление на задната чистачка

HI - Висока скорост на чистачките
LO - Ниска скорост на чистачките
OFF - Изключено положение

E: Напръскване с кратко задействане на 
чистачката

(ако е оборудвана такава функция)
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Чистачки за предното стъкло

Когато превключвателят за запалва-
нето е поставен във включено положе-
ние (ON), чистачките се управляват по 
следния начин.
MIST: За извършване на единичен цикъл 

на почистване на стъклото: Пре-
местете лостчето за чистачките 
в показаното тук положение и след 
това го освободете. Ако лостчето 
се задържи в това положение, чис-
тачките 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.

AUTO 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 пра-
вилни по продължителност паузи. 
Колкото по-силен е дъждът, толкова 
по-бързо ще работят чистачките. 
Когато дъждът спре, чистачките 
се изключват автоматично. За да 
промените зададената скорост на 
чистачките, трябва да завъртите 
копчето за управление на скорост-
та (В).

LO(1): Нормална скорост на чистачките
HI(2): 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 продълже-
ние на около 10 минути или докато снегът 
и/или заледяването се премахнат, преди да 
използвате чистачките за предното стъкло. 

Устройство за напръскване на  
предното стъкло (ако е включено  
в оборудването)
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Windshield wipers 
Operates as follows when the igni-
tion switch is in the ON position.
MIST (V) : For a single wiping cycle,

push the lever downward
and release. The wipers
will operate continuously
if the lever is held in this
position.

OFF (O) : Wiper is not in operation.
INT (---) : Wiper operates intermit-

tently at the same wiping
intervals. To vary the
speed setting, move the
speed control lever.

AUTO : The rain sensor located on
the upper end of the wind-
shield glass senses the
amount of rainfall and con-
trols the wiping cycle for the
proper interval. The more it
rains, the faster the wiper
operates. When the rain
stops, the wiper stops.To
vary the speed setting, turn
the speed control knob (B).

LO (1) : The wiper runs at a lower
speed.

HI (2) : The wiper runs at a higher
speed.

Information 
If there is heavy accumulation of snow
or ice on the windshield, defrost the
windshield for about 10 minutes, or
until the snow and/or ice is removed
before using the windshield wipers to
ensure proper operation.  
If you do not remove the snow and/or
ice before using the wiper and washer,
it may damage the Wiper and washer
system.

Windshield washers 
(if equipped)

In the OFF position, pull the lever
gently toward you to spray washer
fluid on the windshield and to run the
wipers 1-3 cycles. Use this function
when the windshield is dirty. The
spray and wiper operation will contin-
ue until you release the lever.
If the washer does not work, check
the washer fluid level. If the fluid level
is not sufficient, you will need to add
appropriate non-abrasive windshield
washer fluid to the washer reservoir.
The reservoir filler neck is located in
the front of the engine compartment
on the passenger side.

i

OGB044033

Когато лостчето за чистачките е в 
изключено 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 
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долеете в резервоара за измиваща теч-
ност подходяща неабразивна измиваща 
течност.
Резервоарът се намира в предната част 
на двигателното  отделение от страна-
та на пътника.

 ВНИМАНИЕ
Никога не използвайте напръскване на 
стъклата при температури под ну-
лата, без преди това да сте подгрели 
предното стъкло с устройствата за 
разскрежаване. В противен случай из-
миващият разтвор може да замръзне 
върху предното стъкло и да наруши 
видимостта ви напред, което може 
да доведе до последващ инцидент с 
фатални последици.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• За да избегнете възможна повреда на 

помпата на устройството за напръс-
кване на стъклото, не включвайте 
напръскването, когато резервоарът 
за измиваща течност е празен.

• За да избегнете евентуална повреда 
на чистачките или на предното стък-
ло, никога не включвайте чистачките, 
когато предното стъкло е сухо.

• За да избегнете повреда на перата на 
чистачките, на рамената на чистач-
ките и на други техни компоненти, 
никога не опитвайте да задвижвате 
чистачките ръчно.

Задна чистачка и устройството за 
напръскване на задното стъкло
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• To prevent possible damage to
the washer pump, do not oper-
ate 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 components, do
not attempt to move the wipers
manually.

• To prevent possible damage to
the wipers and washer system,
use anti-freezing washer fluids in
the winter season or cold weather.

Rear window wiper and washer
(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 position to
operate the rear wiper and washer.
HI (2) – High wiper speed
LO (1) – Low wiper speed 
OFF (O) – 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)

NOTICE

When the outside temperature is
below freezing, ALWAYS warm
the windshield using the
defroster to prevent the washer
fluid from freezing on the wind-
shield and obscuring your vision
which could result in an acci-
dent and serious injury or death.

WARNING  

OGB044034

OGB044035

Превключвателят за чистачката и за
устройството за напръскване на зад-
ното стъкло е разположен в края на 
лостчето за чистачките. 
Включването на чистачката и на ус-
тройството за напръскване на зад-
ното стъкло става със завъртане на 
превключвателя в желаното положе-
ние.

2 / HI – висока скорост на почистване 
на чистачките

1 / LO – ниска скорост на почистване на 
чистачките

O / OFF  изключено 
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• To prevent possible damage to
the washer pump, do not oper-
ate 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 components, do
not attempt to move the wipers
manually.

• To prevent possible damage to
the wipers and washer system,
use anti-freezing washer fluids in
the winter season or cold weather.

Rear window wiper and washer
(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 position to
operate the rear wiper and washer.
HI (2) – High wiper speed
LO (1) – Low wiper speed 
OFF (O) – 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)

NOTICE

When the outside temperature is
below freezing, ALWAYS warm
the windshield using the
defroster to prevent the washer
fluid from freezing on the wind-
shield and obscuring your vision
which could result in an acci-
dent and serious injury or death.

WARNING  

OGB044034

OGB044035

Ако искате да напръскате измиваща 
течност върху задното стъкло и да 
включите 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)
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Rear view camera (if equipped)

The Rear View Camera will activate
when the ignition switch is in the ON
position and the shift lever is in the R
(Reverse) position.

Whenever the vehicle ignition is
cycled off and on, the rear view cam-
era will turn on when the shift lever is
put into R (Reverse).
The rear view camera can be turned
off by pressing the ON/OFF button
(1) when the rear view camera is acti-
vated. Press the ON/OFF button  (1)
once more to turn on the rear view
camera when the engine is running
and the shift lever in R (Reverse).

Always keep the camera lens
clean. The camera may not work
normally if the lens is covered
with foreign material.

NOTICE

DRIVER ASSIST SYSTEM

• Never rely solely on the Rear
View Camera 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  

OGB044129

OIB044019

Видеокамерата за обратно виждане се 
активира (включва) при превключвател 
на запалването във включено положе-
ние (ON) и лост за смяна на предавките 
поставен в положението R (заден ход).

При запалване и изгасяне на двигателя,  
камерата ще се активира,  само кога-
то лостът за смяна на предавките е 
в позиция  R (заден ход).
Когато видеокамерата за обратно 
виждане е активирана (включена), тя 
може да се изключи с натискане на бу-
тона ON/OFF. За повторно включване 
на видеокамерата трябва да натисне-
те бутона (1) ON/OFF отново, когато 
превключвателят за запалването се 
намира във включено положение (ON) 
и лостът за смяна на предавките се 
намира в положението R (заден ход).

 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 предотврати 
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 ВОДАЧА DRIVER ASISST
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Система за подпомагане на 
паркирането на заден ход (ако е 
оборудвана такава функция)
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Rear parking assist system 
(if equipped)

The Rear Parking Assist System
aids the driver during reverse move-
ment of the vehicle by chiming if any
object is sensed within the distance
of about 120 cm (47 in.) behind the
vehicle. This is a supplemental sys-
tem that senses objects within the
range and location of the sensors, it
cannot detect objects in other areas
where sensors are not installed.

Operation of the rear parking
assist system
Operation condition 
• This system will activate when

backing up with the engine running.
• Sensing distance when backing up

is approximately 120 cm (47 in.)
when you are driving less than 10
km/h (6 mph).

• When more than two objects are
sensed at the same time, the clos-
est one will be recognized first.

• 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.

• Be aware that some objects
may not be detected by the
sensors, due to the objects
distance, size or material, all
of which can limit the effec-
tiveness of the sensor.

WARNING  

OGB044037

SSeennssoorrss

Системата за подпомагане на паркира-
нето на заден ход се явява в помощ на 
шофьора при движението на автомо-
била назад, чрез издаване на музикален 
сигнал, ако се открие някакво препят-
ствие в рамките на 120 см (47 инча) 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 
предотвратите 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
Условия за включване на системата в 
действие
• Тази система се активира, когато 

автомобилът се движи на заден ход 
при включен двигател.

• Ако автомобилът се движи назад 
със скорост, по-малка от 10 км/ч (6 
мили), системата ще отчете обек-
тите, намиращи се на около 120 см.

• Когато едновременно бъдат от-
крити повече от две препятствия, 
по-близкото препятствие ще бъде 
разпознато най-напред.
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Видове звукови предупреждения

Разстояние от 
препятствието

Индикатор Звук

Когато обектът 
е от 120 см до 61 

см разстояние (47 
инча до 24 инча)

Издава се 
прекъсващ 

зумерен 
сигнал.

Когато обектът 
е от 60 см до 31 

см разстояние (24 
инча до 12 инча)

Зумерният 
сигнал се 
издава с 

повишена 
честота

Когато oбектът е 
на по-малко от 30 

см (12 инча)

Зумерни-
ят сигнал 
се издава 
непрекъс-

нато.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Ако има обект в близост до сензора 

или между сензорите, индикато-
рът, изобразен на екрана, може да 
се различава от илюстрацията.

• Не мийте сензорите с вода под 
висока налягане, това може да ги 
повреди.

• Ако звуковото предупреждение не 
звучи или ако звуковият сигнал пре-
късва при превключване в положение 
R (Reverse), това може да е знак, че 
системата е в неизправност. 

• Или следното изображение 
се изписва на екрана (ако е 
оборудвана такава функция)

Ако това се случи ви препоръч-
ваме да прегледате вашия автомобил 
възможно най-скоро в оторизиран сер-
виз на марката HYUNDAI.

Условия, при които системата за подпо-
магане на паркирането на заден ход не 
функционира правилно
Системата за подпомагане на паркирането 
на заден ход може да не работи правилно, 
когато:
1.  Ако върху датчика има замръзнала влага.
2.  Датчикът е покрит с чужди материи, 

например сняг или вода, или капакът на 
датчика е блокиран. 

Системата за подпомагане на паркирането 
на заден ход може да е в неизправност:
1. При движение по пътища с неравна 

повърхност (пътища без настилка, дви-
жение по чакъл, по път с неравности, по 
път с наклон).

2.  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).

3.  Когато е налице проливен дъжд или на-
пръскване с водни струи.

4.  Когато в обхвата на откриване на дат-
чика се намират безжични предаватели 
или мобилни телефони.

5.  Когато датчикът е покрит със сняг.
6.  При инсталиране на неоригинално обо-

рудване, в случай на модификация на 
височината на бронята или на някои 
сензори. 
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Convenient features of your vehicle

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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Convenient features of your vehicle

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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Convenient features of your vehicle

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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Convenient features of your vehicle

Types of warning indicator and
sound

• If an object is in between sen-
sors or close to a sensor, the
displayed indicator may differ
from the above illustration.

• Do not wash the vehicle's sen-
sor with high pressure water.

• When you shift into the R
(Reverse) position and one or
more of the below situation
occurs, this may indicate a mal-
function with the parking assist
system.

• You don't hear an audible warn-
ing sound or the buzzer sounds
intermittently.

If this occurs, we recommend
that the system be checked by
an authorized HYUNDAI dealer.

Non-operational conditions of
rear parking assist system
The rear parking assist system
may not operate normally when:
• Moisture is frozen to the sensor.
• The sensor is covered or stained

with foreign material, such as snow
or water, or the sensor cover is
blocked.

There is a possibility of a 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

accessories have been installed, or
if the vehicle bumper height or sen-
sor installation has been modified.

NOTICE

Distance from
object

Warning
indicator

Warning
sound

120cm ~ 61cm 
(47 in. ~ 24 in.)

Buzzer beeps
intermittently.

60cm ~ 31cm 
(24 in. ~ 12 in.)

Buzzer beeps
more frequently.

Less than 
30 cm (12 in.)

Buzzer beeps
continuously.

(blinks)

• is displayed. (if equipped)



3-99

3

Ф
ункции и възм

ож
ности на ваш

ия автом
обил

Обхватът на откриване на препят-
ствие може да намалее в следните 
случаи:
1. Когато температурата на външния 

въздух е изключително висока или 
изключително ниска.

2. Когато има предмети с размер 
по-малки от 1 м или по тесни от 14 
см, които не могат да бъдат засе-
чени от системата. 

Датчиците могат да не са в състоя-
ние 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. 

i  Информация
Датчикът може да не разпознае препятствия, 
които са на разстояние по-малко от 30 см от 
датчика, или може да отчете неправилна дис-
танция. Бъдете изключително внимателни.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
• Никога не упражнявайте натиск, 

не надрасквайте и не удряйте дат-
чика. В противен случай датчикът 
може да се повреди.

 ВНИМАНИЕ
Гаранцията на вашия нов автомобил  
не покрива инциденти, повреди на 
превозното средство или нараня-
вания на пътниците, свързани със 
системата за подпомагане на пар-
кирането на заден ход Rear Parking 
Assist System.  Винаги шофирайте 
безопасно и предпазливо.
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Функции и възможности на вашия автомобил

Системата за подпомагане на 
паркирането 
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Convenient features of your vehicle

Parking assist system 
(if equipped)

The Parking Assist System assists
the driver during movement of the
vehicle by chiming if any object is
sensed within 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

Operating condition
- When the Engine Start/Stop button

is in the ON position
- When the shift lever is in D or R

position
- When the vehicle speed is not over

10 km/h (6 mph)
Push the parking assist system but-
ton to the ON position to operate the
parking assist system. The indicator
in the button turns on.
To cancel the system, push the but-
ton again. The indicator in the button
turns off.

OGB044036

OGB044037

■ Front

■ Rear

• ALWAYS look around your
vehicle to make sure there are
not any objects or obstacles
before moving the vehicle in
any direction to prevent a col-
lision.

• Always pay close attention
when the vehicle is driven
close to objects, particularly
pedestrians, 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 effec-
tiveness of the sensor.

WARNING  

OGB044038

SSeennssoorrss

SSeennssoorrss

Системата за подпомагане на паркира-
нето на заден ход се явява в помощ на 
шофьора при движението на автомо-
била назад, чрез издаване на музикален 
сигнал, ако се открие някакво препят-
ствие в рамките на 100 см пред и 120 
см зад автомобила.

Системата за подпомагане на паркира-
нето на заден ход има само допълващи 
функции, системата не може да отче-
те 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 е в бли-
зост до даден обект, по-специално 
пешеходци 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 
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Convenient features of your vehicle

Parking assist system 
(if equipped)

The Parking Assist System assists
the driver during movement of the
vehicle by chiming if any object is
sensed within 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

Operating condition
- When the Engine Start/Stop button

is in the ON position
- When the shift lever is in D or R

position
- When the vehicle speed is not over

10 km/h (6 mph)
Push the parking assist system but-
ton to the ON position to operate the
parking assist system. The indicator
in the button turns on.
To cancel the system, push the but-
ton again. The indicator in the button
turns off.

OGB044036

OGB044037

■ Front

■ Rear

• ALWAYS look around your
vehicle to make sure there are
not any objects or obstacles
before moving the vehicle in
any direction to prevent a col-
lision.

• Always pay close attention
when the vehicle is driven
close to objects, particularly
pedestrians, 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 effec-
tiveness of the sensor.

WARNING  

OGB044038

SSeennssoorrss

SSeennssoorrss

Условия за включване на системата в 
действие
- Когато START/STOP бутонът е в 

положение ON.
- Когато скоростният лост е на по-

зиция R или D.
- Ако се движите с не повече от 10 

км/ч.
Тази система се активира, когато 
натиснете бутона за включване на 
системата, светлинният индикатор 
светва.
Натискайки бутона още веднъж деак-
тивирате системата, светлинният 
индикатор изгасва.
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Условия за включване на системата в 
действие
• Тази система се активира автома-

тично, винаги когато скоростта на 
превозното средство е под 10 км/ч 
и системата е включена.

• Когато скоростният лост е на пози-
ция R (задна предавка) и системата 
е изключена, бутонът, активиращ 
системата, се включва автоматич-
но и системата се задейства. 

• Ако обаче автомобилът се движи със 
скорост по-голяма от 20 км/ч, инди-
каторът ще се изключи. Системата 
няма да се активира автоматично 
отново, дори и скоростта на авто-
мобила да достигне 10 км/ч.

• За да активирате системата, на-
тиснете отново Parking Assist буто-
на. 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
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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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прекъсван зумерен 
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120 - 61 см отзад -
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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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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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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 
подпомагане на паркирането не 
функционира правилно

Системата за подпомагане на паркирането 
може да не работи правилно, когато:
1. Върху датчика има замръзнала влага.
2. Датчикът е покрит с чужди мате-

рии, например сняг или вода, или 
капакът на датчика е блокиран.

Системата за подпомагане на паркирането на 
заден ход може да е в неизправност, когато:
1. се осъществява движение по пъти-

ща с неравна повърхност (пътища 
без настилка, движение по чакъл, по 
път с неравности, 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. е налице проливен дъжд или напръс-
кване с водни струи.

4. в обхвата на откриване на датчика 
се намират безжични предаватели 
или мобилни телефони.

5.  датчикът е покрит със сняг.
6.  е монтирано нефабрично оборудва-

не или аксесоари или при промяна на 
височината на бронята или модифи-
кация на сензорната система. 

Обхватът на откриване на препятствие 
може да намалее в следните случаи:
1. Когато температурата на външния 

въздух е изключително висока или 
изключително ниска.

2. Когато има предмети с размер 
по-малки от 1 м или по тесни от 14 
см, които не могат да бъдат засе-
чени от системата.

 
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.

i  Информация
Датчикът може да не разпознае препятствия, 
които са на разстояние по-малко от 30 см 
от датчика, или може да отчете неправилна 
дистанция.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
Никога не упражнявайте натиск, не 
надрасквайте и не удряйте датчика. 
В противен случай датчикът може да 
се повреди. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Гаранцията на вашия нов автомобил  
не покрива инциденти, повреди на 
превозното средство или нараня-
вания на пътниците, свързани със 
системата за подпомагане на парки-
рането Parking Assist System. Винаги 
шофирайте безопасно и предпазливо.
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Разкрежаване на стъклата

 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.
Ако желаете да разскрежите и пре-
махнете замъгляването на предното 
стъкло, отнесете се към частта 
„Разскрежаване и премахване на за-
мъгляването на предното стъкло” 
по-нататък в този раздел.

Устройство за разскрежаване на зад-
ното стъкло (ако е оборудвано)
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Defroster

To prevent damage to the conduc-
tors bonded to the inside surface
of the rear window, never use
sharp instruments or window
cleaners containing abrasives to
clean the window.
If you want to defrost and defog
the front windshield, refer to
“Windshield defrosting and defog-
ging” in this section.

Rear window defroster 
(if equipped)

The defroster heats the window to
remove frost, fog and thin ice from
the   interior and exterior of the rear
window, while engine is running.

To activate the rear window
defroster, press the rear window
defroster button located in the cli-
mate control system. The indicator
on the rear window 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 automat-
ically turns off after approximately
20 minutes or when the ignition
switch is turned off. 

Outside rearview mirror defroster
(if equipped)
If your vehicle is equipped with out-
side rearview mirror defrosters, they
will operate at the same time you
turn on the rear window defroster.

i

NOTICE

CLIMATE CONTROL SYSTEM

OGB044108

OGB044109

■ Manual Climate Control System

■ Automatic Climate Control System

Когато двигателят работи, устрой-
ството (реотаните) за разскрежаване на 
задното стъкло подгрява стъклото за от-
страняване на заскрежаването, замъглява-
нето и тънкия слой лед от вътрешната и 
външната повърхност на задното стъкло.
Включването на устройството за раз-
скрежаване на задното стъкло става с 

натискане на бутона за устройството за 
разскрежаване на задното стъкло, който 
е разположен на централния лицев панел с 
превключватели за климатичната уредба. 
Когато устройството за разскрежаване е 
включено (ON), светлинният индикатор в 
бутона за устройството за разскрежаване 
на задното стъкло свети.
Изключването на устройството за раз-
скрежаване става с повторно натискане на 
бутона за устройството за разскрежаване 
на задното стъкло.

i  Информация
Ако има голямо количество сняг на задното стък-
ло, следва да го почистите преди да включите 
устройството за разскрежаване на задното стъкло.
Устройството за разскрежаване на задното стъкло 
се изключва автоматично след приблизително 20 
минути работа, или когато превключвателят за 
запалването е изключен. 

Устройства за разскрежаване на външните 
огледала за обратно виждане (ако е оборудвана 
такава функция)
Ако вашият автомобил е оборудван с ус-
тройства за разскрежаване на външните 
огледала за обратно виждане, те ще се 
включват всеки път, когато включвате 
устройството за разскрежаване на задно-
то стъкло.

КЛИМАТИЧНА УРЕДБА
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Климатична уредба с ръчно управление (ако е оборудвана такава функция)

1. Бутон за управление на 
температурата

2. Бутон за управление на 
скоростта на вентила-
тора

3. Бутон за избиране на ре-
жима на работа

4. Бутон за разскрежаване 
на задното стъкло (ако е 
оборудвана такава функ-
ция)

5. A/C бутон за климатизи-
ране на въздуха в купето 
(ако е оборудвана такава 
функция)

6. Бутон за управление на 
режима за входящия въз-
душен поток 

3-104

Convenient features of your vehicle

1. Temperature control knob

2. Fan speed control knob

3. Mode selection knob

4. Rear window defroster button 
(if equipped)

5. A/C (Air conditioning) button 
(if equipped)

6. Air intake control button

OGB044110

Manual climate control system (if equipped)
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Отопляване и климатизиране  
на въздуха в купето
1. Включете двигателя.
2. Изберете желания от вас режим. 

За подобряване на ефективността 
на отопляването и охлаждането на 
въздуха в купето:

 - за отопляване: (

3-105
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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 or recirculated
air position.

5. Set the fan speed control to the
desired speed.

6. If air conditioning is desired, turn
the air conditioning system (if
equipped) on.

OGB044039

)
 - за охлаждане: (
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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 or recirculated
air position.

5. Set the fan speed control to the
desired speed.

6. If air conditioning is desired, turn
the air conditioning system (if
equipped) on.

OGB044039

)
3. Поставете регулатора за темпера-

турата в желаното от вас положе-
ние.

4. Поставете регулатора за входящия 
въздушен поток в положението 
„свеж външен въздух” или „затво-
рена вътрешна циркулация”.

5. Поставете регулатора за скорост-
та (оборотите) на вентилатора в 
желаното от вас положение.

6. Ако желаете климатизация на възду-
ха, включете климатичната уредба 
(ако е оборудвана такава функция).
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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 or recirculated
air position.

5. Set the fan speed control to the
desired speed.

6. If air conditioning is desired, turn
the air conditioning system (if
equipped) on.

OGB044039
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Избиране на режим

3-106

Convenient features of your vehicle

Mode selection

The mode selection knob controls
the direction of the air flow through
the ventilation system.
Air can be directed to the floor, dash-
board outlets, or windshield. Five
symbols are used to represent Face,
Bi-Level, Floor, Floor-Defrost and
Defrost air position.

Face-Level (B, D)

Air flow is directed toward the upper
body and face. Additionally, each
outlet can be controlled to direct the
air discharged from the outlet.

Bi-Level (B, D, C)

Air flow is directed towards the face
and the floor.

Floor-Level (A, C, D)

Most of the air flow is directed to the
floor, with a small amount of the air
being directed to the windshield, side
window defrosters and side vents.

Floor/Defrost-Level (A, C, D)

Most of the air flow is directed to the
floor and the windshield with a small
amount directed to the side window
defrosters and side vents.

Defrost-Level (A, D)

Most of the air flow is directed to the
windshield with a small amount of air
directed to the side vents. (A/C &
fresh mode automatically on)

OIB044069

Бутоните за избиране на режим упра-
вляват разпределянето на въздушния 
поток посредством вентилационната 
система.
Можете да насочите въздушната 
струя към предното стъкло, пода 
или въздуховодите, разположени на 
таблото.
Пет символа се използват за обознача-
ване на положенията на въздуховодите 
– ниво на лицето, Bi-ниво, ниво на пода, 
ниво на краката/разскрежаване и ниво 
на разскрежаване.

Ниво на лицето (B, D)
Изходящият въздушен поток 
се насочва към горната част на 
тялото и към лицето. Допъл-

нително всеки вентилационен отвор 
може да се регулира, за да се променя 
посоката на въздуха, който излиза от 
вентилационния отвор.

Bi-Ниво (B, D, C)
Изходящият въздушен поток 
се насочва към  лицето и пода.

Ниво на краката (A, C, D)
По-голямата част от изходя-
щия въздушен поток се насочва 
към пода на автомобила и малка 

част към предното стъкло, странични-
те вентилационни отвори и странич-
ните устройства за разскрежаване.

Ниво на краката/разскрежаване 
(A, C, D)
По-голямата част от изходя-
щия въздушен поток се насочва 

към пода на автомобила и предното 
стъкло, а по-малка към страничните 
вентилационни отвори и страничните 
устройства за разскрежаване.

Ниво разскрежаване (А, D)
По-голямата част от изходя-
щия въздушен поток се насочва 
към предното стъкло и малка 

част се насочва към страничните 
вентилационни отвори. (A/C и режим 
„свеж въздух“ се включват автома-
тично)
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Mode selection

The mode selection knob controls
the direction of the air flow through
the ventilation system.
Air can be directed to the floor, dash-
board outlets, or windshield. Five
symbols are used to represent Face,
Bi-Level, Floor, Floor-Defrost and
Defrost air position.

Face-Level (B, D)

Air flow is directed toward the upper
body and face. Additionally, each
outlet can be controlled to direct the
air discharged from the outlet.

Bi-Level (B, D, C)

Air flow is directed towards the face
and the floor.

Floor-Level (A, C, D)

Most of the air flow is directed to the
floor, with a small amount of the air
being directed to the windshield, side
window defrosters and side vents.

Floor/Defrost-Level (A, C, D)

Most of the air flow is directed to the
floor and the windshield with a small
amount directed to the side window
defrosters and side vents.

Defrost-Level (A, D)

Most of the air flow is directed to the
windshield with a small amount of air
directed to the side vents. (A/C &
fresh mode automatically on)

OIB044069
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Mode selection

The mode selection knob controls
the direction of the air flow through
the ventilation system.
Air can be directed to the floor, dash-
board outlets, or windshield. Five
symbols are used to represent Face,
Bi-Level, Floor, Floor-Defrost and
Defrost air position.

Face-Level (B, D)

Air flow is directed toward the upper
body and face. Additionally, each
outlet can be controlled to direct the
air discharged from the outlet.

Bi-Level (B, D, C)

Air flow is directed towards the face
and the floor.

Floor-Level (A, C, D)

Most of the air flow is directed to the
floor, with a small amount of the air
being directed to the windshield, side
window defrosters and side vents.

Floor/Defrost-Level (A, C, D)

Most of the air flow is directed to the
floor and the windshield with a small
amount directed to the side window
defrosters and side vents.

Defrost-Level (A, D)

Most of the air flow is directed to the
windshield with a small amount of air
directed to the side vents. (A/C &
fresh mode automatically on)

OIB044069
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Mode selection

The mode selection knob controls
the direction of the air flow through
the ventilation system.
Air can be directed to the floor, dash-
board outlets, or windshield. Five
symbols are used to represent Face,
Bi-Level, Floor, Floor-Defrost and
Defrost air position.

Face-Level (B, D)

Air flow is directed toward the upper
body and face. Additionally, each
outlet can be controlled to direct the
air discharged from the outlet.

Bi-Level (B, D, C)

Air flow is directed towards the face
and the floor.

Floor-Level (A, C, D)

Most of the air flow is directed to the
floor, with a small amount of the air
being directed to the windshield, side
window defrosters and side vents.

Floor/Defrost-Level (A, C, D)

Most of the air flow is directed to the
floor and the windshield with a small
amount directed to the side window
defrosters and side vents.

Defrost-Level (A, D)

Most of the air flow is directed to the
windshield with a small amount of air
directed to the side vents. (A/C &
fresh mode automatically on)

OIB044069
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Mode selection

The mode selection knob controls
the direction of the air flow through
the ventilation system.
Air can be directed to the floor, dash-
board outlets, or windshield. Five
symbols are used to represent Face,
Bi-Level, Floor, Floor-Defrost and
Defrost air position.

Face-Level (B, D)

Air flow is directed toward the upper
body and face. Additionally, each
outlet can be controlled to direct the
air discharged from the outlet.

Bi-Level (B, D, C)

Air flow is directed towards the face
and the floor.

Floor-Level (A, C, D)

Most of the air flow is directed to the
floor, with a small amount of the air
being directed to the windshield, side
window defrosters and side vents.

Floor/Defrost-Level (A, C, D)

Most of the air flow is directed to the
floor and the windshield with a small
amount directed to the side window
defrosters and side vents.

Defrost-Level (A, D)

Most of the air flow is directed to the
windshield with a small amount of air
directed to the side vents. (A/C &
fresh mode automatically on)

OIB044069
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Mode selection

The mode selection knob controls
the direction of the air flow through
the ventilation system.
Air can be directed to the floor, dash-
board outlets, or windshield. Five
symbols are used to represent Face,
Bi-Level, Floor, Floor-Defrost and
Defrost air position.

Face-Level (B, D)

Air flow is directed toward the upper
body and face. Additionally, each
outlet can be controlled to direct the
air discharged from the outlet.

Bi-Level (B, D, C)

Air flow is directed towards the face
and the floor.

Floor-Level (A, C, D)

Most of the air flow is directed to the
floor, with a small amount of the air
being directed to the windshield, side
window defrosters and side vents.

Floor/Defrost-Level (A, C, D)

Most of the air flow is directed to the
floor and the windshield with a small
amount directed to the side window
defrosters and side vents.

Defrost-Level (A, D)

Most of the air flow is directed to the
windshield with a small amount of air
directed to the side vents. (A/C &
fresh mode automatically on)

OIB044069
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Instrument panel vents 
You can adjust the direction of air
delivered from these vents using the
vent control lever as shown.

Temperature control

The temperature will increase by
turning the knob to the right.
The temperature will decrease by
turning the knob to the left.

Air intake control 

This button is used to select the out-
side (fresh) air position or recirculat-
ed air position.

OIB044068 OGB044111

OGB044040

Вентилационни отвори на арматурното 
табло
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.

Управление на температурата 
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Instrument panel vents 
You can adjust the direction of air
delivered from these vents using the
vent control lever as shown.

Temperature control

The temperature will increase by
turning the knob to the right.
The temperature will decrease by
turning the knob to the left.

Air intake control 

This button is used to select the out-
side (fresh) air position or recirculat-
ed air position.

OIB044068 OGB044111

OGB044040

Ако желаете да промените темпера-
турата на въздуха в пътническото 
купе, трябва да завъртите копчето 
надясно - за затопляне  или наляво - за 
охлаждане.

Управление на режима за входящия 
въздушен поток
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Convenient features of your vehicle

3

Instrument panel vents 
You can adjust the direction of air
delivered from these vents using the
vent control lever as shown.

Temperature control

The temperature will increase by
turning the knob to the right.
The temperature will decrease by
turning the knob to the left.

Air intake control 

This button is used to select the out-
side (fresh) air position or recirculat-
ed air position.
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OGB044040

Управлението на режима за входящия 
въздушен поток се използва за изби-
ране на положението „свеж външен 
въздух” или положението „затворена 
циркулация”. 
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Положение „затворена циркулация”
При избор на този режим, 
светлинният индикатор 
на бутона свети. Когато е 
избрано положението „за-

творена циркулация”, въздухът от 
пътническото купе се прекарва през 
отоплителната система и се подгрява 
или охлажда в съответствие с избра-
ната функция.

Положение „свеж външен въздух”
При избор на този режим, 
светлинният индикатор на 
бутона не свети. Когато е 
избрано положението „свеж 

външен въздух”, въздухът за вентила-
ционната система се взема отвън и се 
подгрява или охлажда в съответствие 
с избраната функция. 

i  Информация
Продължителното използване на отопляване 
на въздуха в купето в положението „затворе-
на циркулация” води до прекалено изсуша-
ване на въздуха вътре в пътническото купе.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Продължителното използване на 

климатичната уредба в положение-
то „затворена циркулация” може да 
причини замаяност или сънливост и 
да доведе до загуба на контрол върху 
управлението на автомобила. По 
време на движение на автомобила 
за режима за входящия въздушен 
поток избирайте колкото се може 
по-често положението „свеж вън-
шен въздух”.

• Продължителното използване на 
климатичната уредба в положение-
то „затворена циркулация” може да 
доведе до повишаване на влажност-
та вътре в автомобила, при което 
стъклата може да се замъглят и 
видимостта да се влоши.

• Никога не спете в автомобила при 
включена климатична уредба или 
система за отопляване. В противен 
случай може да се стигне до тежко 
увреждане или смърт вследствие на 
спадане на нивото на кислорода във 
въздуха и/или спадане на телесната 
температура.3-108

Convenient features of your vehicle

Recirculated air position      
The indicator light on the
button illuminates when
the recirculated air posi-
tion is selected.
With the recirculated air
position selected, air
from the passenger com-
partment will be drawn
through the climate con-
trol system and heated
or cooled according to
the function selected.

Outside (fresh) air position  
The indicator light on the
button will turn off when
the outside (fresh) air
position is selected.
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 use of the air conditioning
with the recirculated air position
selected will result in excessively dry
air in the passenger compartment. 

i

• Continued use of the climate
control system operation in
the recirculated air position
can cause drowsiness or
sleepiness, that may cause
loss of vehicle control result-
ing in an accident. Set the air
intake control to the outside
(fresh) air position as much as
possible while driving.

• Continued use of the climate
control system operation in
the recirculated air position
(without the air conditioning
selected) may allow humidity
to increase inside the vehicle
which may fog the glass and
obscure visibility.

• 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.

WARNING  
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Управление на скоростта (обороти-
те) на вентилатора
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Fan speed control

Turn the knob to the right to increase
the fan speed and airflow. Turn the
knob to the left to decrease fan
speed and airflow.

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. Select the Face Level mode.
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. Select the Floor Level mode.
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, select the
Floor & Defrost mode or select
the Front Defroster mode.

OIB044073

OGB044112Промяната на скоростта на вентила-
тора става със завъртане на копчето 
надясно - за по-голяма скорост, или 
наляво - за по-малка скорост.

Климатизиране на въздуха в купето 
А/С (ако е оборудвана такава функ-
ция)
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Fan speed control

Turn the knob to the right to increase
the fan speed and airflow. Turn the
knob to the left to decrease fan
speed and airflow.

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. Select the Face Level mode.
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. Select the Floor Level mode.
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, select the
Floor & Defrost mode or select
the Front Defroster mode.

OIB044073
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Включването на климатичната уредба 
става с натискане на бутона А/С (свет-
линният индикатор ще светне). Ако 
искате да изключите климатичната 
уредба, трябва да натиснете същия 
бутон отново.

Начин на работа на климатичната 
уредба
Вентилация (проветряване)
1. Поставете режима на работа за изходя-

щия въздушен поток в положение (ниво 
на лицето 
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Fan speed control

Turn the knob to the right to increase
the fan speed and airflow. Turn the
knob to the left to decrease fan
speed and airflow.

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. Select the Face Level mode.
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. Select the Floor Level mode.
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, select the
Floor & Defrost mode or select
the Front Defroster mode.

OIB044073
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).
2. Поставете управлението за режима на 

входящия въздушен поток в положение 
„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 поло-
жение.

Отопляване
1. Поставете режима за изходящия възду-

шен поток в положение (ниво на краката 
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Fan speed control

Turn the knob to the right to increase
the fan speed and airflow. Turn the
knob to the left to decrease fan
speed and airflow.

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. Select the Face Level mode.
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. Select the Floor Level mode.
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, select the
Floor & Defrost mode or select
the Front Defroster mode.

OIB044073
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).

2. Поставете регулатора за режима за 
входящия въздушен поток в положение 
„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 поло-
жение.

5. Ако желаете отопляване с подсушаване 
на въздуха, включете климатичната 
уредба (ако е оборудвана такава функ-
ция).

• Ако предното стъкло се замъгли, задай-
те режим за изходящия въздушен поток 
в положение (ниво на краката 
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Fan speed control

Turn the knob to the right to increase
the fan speed and airflow. Turn the
knob to the left to decrease fan
speed and airflow.

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. Select the Face Level mode.
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. Select the Floor Level mode.
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, select the
Floor & Defrost mode or select
the Front Defroster mode.

OIB044073
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) или в 
положение (разскрежаване 
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Fan speed control

Turn the knob to the right to increase
the fan speed and airflow. Turn the
knob to the left to decrease fan
speed and airflow.

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. Select the Face Level mode.
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. Select the Floor Level mode.
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, select the
Floor & Defrost mode or select
the Front Defroster mode.
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) или избе-
рете предно разскрежаване.
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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 посред-
ством вентилационната система, 
временно може да поставите регула-
тора за режима за входящия въздушен 
поток в положението „затворена 
циркулация”.

Не забравяйте обаче да върнете управле-
нието в положението „свеж външен 
въздух” веднага, след като неблаго-
приятната зона бъде отмината, за да 
поддържате навлизане на свеж външен 
въздух в автомобила. Това ще помогне 
на шофьора да поддържа повишено 
внимание и да се чувства комфортно.

• За да избегнете замъгляване на въ-
трешната повърхност на предното 
стъкло, поставете регулатора за 
режима за входящия въздушен поток 
в положението „свеж външен въздух” 
и скоростта на вентилатора в же-
ланото от вас положение, след това 
включете климатичната уредба и 
настройте регулатора за темпера-
турата на желаната от вас темпе-
ратура.

Климатизиране на въздуха в купето
(ако е оборудвана такава функция)
Всички климатични уредби на компа-
нията HYUNDAI са заредени с еколого- 
съобразния хладилен агент R-134a или 
R-1234yf, който не уврежда озоновия 
слой на атмосферата.
1. Включете двигателя. 
2. Натиснете бутона за климатизира-

не на въздуха в купето.
3. Задайте режим за изходящия въз-

душен поток в положение (ниво на 
лицето 
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Fan speed control

Turn the knob to the right to increase
the fan speed and airflow. Turn the
knob to the left to decrease fan
speed and airflow.

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. Select the Face Level mode.
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. Select the Floor Level mode.
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, select the
Floor & Defrost mode or select
the Front Defroster mode.

OIB044073
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).
3. Поставете регулатора в положение 

„затворена циркулация”. Имайте 
предвид, че въздухът в купето може 
прекомерно да се изсуши. Ако това 
стане, сменете режима.

4. Настройте регулатора за скорост-
та на вентилатора и регулатора за 
температурата за поддържане на 
максимален комфорт.

Когато желаете максимално охлажда-
не, поставете регулатора за темпе-
ратурата в крайно ляво положение, а 
регулатора за скоростта на вентила-
тора на най-високата степен. 

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 разберете с кой хладилен агент 
е снабден вашият автомобил чрез етикета, 
намиращ се от вътрешната страна на пред-
ния капак на автомобила.  Отнесете се към 
раздел 8 „Местоположение на етикета на 
хладилния агент“.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Когато използвате климатичната 
уредба, трябва непрекъснато да следи-
те термометъра за температурата 
на охлаждащата двигателя течност, 
когато изкачвате наклони, или при пре-
товарен трафик, когато външната 
температура е висока. Работата на 
климатичната уредба може да доведе 
до прегряване на двигателя. Ако инди-
каторът за температурата на охлаж-
дащата двигателя течност покаже 
прегряване на двигателя, продължете 
да използвате вентилатора на клима-
тичната уредба, но изключете самата 
климатична уредба.
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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.

• След максимално охлаждане преми-
нете от режим „затворена циркула-
ция”  в режим „свеж външен въздух“.

• 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. 

• 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.

• При постоянна работа на климатич-
ната уредба, поради разликата в 
температурата на външния въздух 
и този на предното стъкло, предно-
то стъкло може да се замъгли, кое-
то да намали видимостта. В този 
случай изберете режим „ниво на 
лицето 
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Fan speed control

Turn the knob to the right to increase
the fan speed and airflow. Turn the
knob to the left to decrease fan
speed and airflow.

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. Select the Face Level mode.
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. Select the Floor Level mode.
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, select the
Floor & Defrost mode or select
the Front Defroster mode.

OIB044073
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” и най-ниската скорост 
на вентилатора.

Поддръжка на климатичната система
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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.

• After sufficient cooling has been
achieved, switch back from the
recirculated air to the fresh outside
air position.

• To help reduce moisture inside of
the windows on rainy or humid
days, decrease the humidity inside
the vehicle by operating the air
conditioning system with the win-
dows closed.

• Use the air conditioning system
every month only for a few minutes
to ensure maximum system per-
formance.

• If you operate air conditioner
excessively, the difference between
the temperature of the outside air
and that of the windshield could
cause the outer surface of the
windshield to fog up, causing loss
of visibility. In this case, set the
mode selection knob or button to
the position and fan speed
control to the lower speed.

System maintenance

Climate control air filter
This filter is installed behind the glove
box. It filters the dust or other pollu-
tants that enter the vehicle through the
heating and air conditioning system.
We recommend the climate control air
filter be replaced by an authorized
HYUNDAI dealer according to the
maintenance schedule. If the car is
being driven in severe conditions
such as dusty or rough roads, more
frequent air conditioner filter inspec-
tions and changes are required.
If the air flow rate suddenly decreas-
es, we recommend the system be
checked at an authorized HYUNDAI
dealer.

1LDA5047

Outside air

Recirculated
air

Climate control
air filter

Blower

Evaporator
core

Heater core

Въздушен филтър на климатичната уредба
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.
Препоръчваме ви да сменяте филтъра в 
съответствие с графика за сервизното 
обслужване и  в оторизиран сервиз на мар-
ката HYUNDAI.
Ако автомобилът се кара при силно небла-
гоприятни условия, например по прашни и 
неравни пътища, се налага да извършвате 
по-чести проверки и смени на въздушния 
филтър за климатичната уредба.
Ако дебитът на въздушния поток намалее 
рязко, климатичната уредба трябва да се 
провери от оторизиран дилър на компани-
ята HYUNDAI. 
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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 причина, ако забележите не-
обичайна работа на климатичната 
уредба, изискайте нейната проверка 
от оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI. 

i  Информация
Когато се извършва сервизно обслужване на 
климатичната уредба, много е важно да се 
използват правилните типове и количества 
смазочни вещества и хладилни агенти. В 
противен случай компресорът може да се 
повреди и работата на климатичната уредба 
може да се влоши.

 ВНИМАНИЕ
Климатичната система на автомо-
били с хладилен агент R-134a  трябва 
да бъде сервизирана от обучени и  
сертифицирани техници, тъй като 
агентът е  под голямо налягане. 
Важно е да се използва  правилното 
количество и вид, както масло (за 
компресора), така и агент.  В проти-
вен случай автомобилът може да се 
повреди и  да се стигне до инцидент, 
с последващо нараняване.

 ВНИМАНИЕ
Климатичната система на автомо-
били с хладилен агент R-1234yf  тряб-
ва да бъде сервизирана от обучени 
и  сертифицирани техници, тъй 
като агентът е запалим под голя-
мо налягане. Важно е да се използва  
правилното количество и вид, както 
масло (за компресора), така и агент.  
В противен случай автомобилът 
може да се повреди и  да се стигне до 
инцидент, с последващо нараняване.

Препоръчваме климатичната система 
да се поддържа от оторизиран дилър на 
марката HYUNDAI.
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Климатична уредба с автоматично управление (ако е оборудвана такава функция)

1. Бутон за управление на темпера-
турата 

2. Бутон за управление на скорост-
та на вентилатора 

3.  Бутон AUTO (автоматично 
действие)

4. Бутон за изключване (OFF)
5. Бутон за избор на режим
6. Бутон за разскрежаване на пред-

ното стъкло
7. Бутон за разскрежаване на задно-

то стъкло
8. Бутон за избиране на режима за 

изходящия въздушен поток
9. А/С бутон за климатизиране на 

въздуха*
10. Информационен екран (LCD дис-

плей) за климатичната уредба

3-113
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1. Temperature control knob

2. Fan speed control knob

3. AUTO (automatic control) button

4. OFF button

5. Mode selection button

6. Front windshield defroster button

7. Rear window defroster button

8. Air intake control button

9. A/C (Air conditioning) button

10. LCD display

OGB044113

Automatic climate control system (if equipped)
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Автоматично отопляване и клима-
тизиране на въздуха
Автоматичната климатична уредба се 
управлява чрез задаване на желаната 
температура.

3-114

Convenient features of your vehicle

Automatic heating and air con-
ditioning
The Automatic Climate Control
System is controlled by setting the
desired temperature.

1. Press the AUTO button.
The modes, fan speeds, air intake
and air-conditioning will be controlled
automatically by the temperature set-
ting you select.

2. Turn the temperature control knob
to the desired temperature. If the
temperature is set to the lowest
setting (LO), the air conditioning
system will operate continuously.

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 functions
operate automatically.
For your convenience and to improve
the effectiveness of the climate con-
trol, use the AUTO button and set the
temperature to 23°C (73°F).OGB044133

OGB044132

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
The Automatic Climate Control
System is controlled by setting the
desired temperature.

1. Press the AUTO button.
The modes, fan speeds, air intake
and air-conditioning will be controlled
automatically by the temperature set-
ting you select.

2. Turn the temperature control knob
to the desired temperature. If the
temperature is set to the lowest
setting (LO), the air conditioning
system will operate continuously.

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 functions
operate automatically.
For your convenience and to improve
the effectiveness of the climate con-
trol, use the AUTO button and set the
temperature to 23°C (73°F).OGB044133

OGB044132

2. Настройте бутона за температу-
рата на желаната от вас темпе-
ратура.

Ако е избраната най-ниската темпе-
ратура (LO),  климатичната уредба ще 
функционира продължително. 

Ако искате да изключите автоматич-
ното действие, можете да изберете 
всеки от следните бутони:
... бутона за избиране на режима 
... бутона за разскрежаване на предно-

то стъкло (Натиснете бутона още 
веднъж, за да деактивирате функ-
цията. След което на екрана ще се 
изпише и ще светне надпис, гласящ 
‘AUTO’).

... бутона за управление скоростта на 
вентилатора

Избраната от вас функция ще започне 
да се управлява ръчно, а останалите 
функции ще продължат да се изпълня-
ват автоматично.
За ваше удобство и за подобряване на 
ефективността на климатизирането 
на въздуха в купето, използвайте бу-
тона AUTO и задавайте температура 
на въздуха 23°C.
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i  Информация
Никога не поставяйте каквото и да било 
върху датчика, за да се гарантира по-добро 
управление 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. Включете двигателя.
2. Настройте режима в желаното по-

ложение.
 За подобряване на ефективността 

на отопляването и охлаждането:
 - Отопляване (ниво на краката 
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Fan speed control

Turn the knob to the right to increase
the fan speed and airflow. Turn the
knob to the left to decrease fan
speed and airflow.

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. Select the Face Level mode.
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. Select the Floor Level mode.
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, select the
Floor & Defrost mode or select
the Front Defroster mode.

OIB044073

OGB044112
)

 - Охлаждане: (ниво на лицето 
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Fan speed control

Turn the knob to the right to increase
the fan speed and airflow. Turn the
knob to the left to decrease fan
speed and airflow.

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. Select the Face Level mode.
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. Select the Floor Level mode.
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, select the
Floor & Defrost mode or select
the Front Defroster mode.

OIB044073

OGB044112

)

3. Настройте регулатора за темпера-
турата в желаното от вас положе-
ние.

4. Настройте регулатора на 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.

7. Ако искате да преминете към на-
пълно автоматично действие на 
климатичната уредба, трябва да 
натиснете бутона AUTO.
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Избор на режим на климатичната 
уредба

3-116

Convenient features of your vehicle

Mode selection

The mode selection button controls
the direction of the air flow through
the ventilation system.

OGB044114

OGB044039

Бутоните за избиране на режима за 
изходящия въздушен поток управля-
ват разпределението на изходящия 
въздушен поток от вентилационната 
система.

3-116

Convenient features of your vehicle

Mode selection

The mode selection button controls
the direction of the air flow through
the ventilation system.

OGB044114

OGB044039



3-117

3

Ф
ункции и възм

ож
ности на ваш

ия автом
обил

Ниво на лицето (B, D)
Изходящият въздушен поток 
се насочва към горната част на 
тялото и към лицето. Допълнително 
всеки вентилационен отвор може да 
се регулира, за да променя посоката 
на въздуха, който излиза от вентила-
ционния отвор.

Ниво на краката (A,C, D)
По-голямата част от изходя-
щия въздушен поток се насочва 
към пода на автомобила.

Ниво разскрежаване (А, D)
По-голямата част от изходя-
щия въздушен поток се насочва 
към предното стъкло.
Можете също да избирате едновре-
менно 2 или 3 режима, за да получите 
желаното разпределение на изходящия 
въздушен поток.
- Към лицето ( ) + към пода ( )
- Към лицето ( ) + разскрежаване ( )
- Към пода ( ) + разскрежаване ( )
- Към лицето ( ) + към пода ( ) +раз-

скрежаване ( )

3-117

Convenient features of your vehicle

3

Face-Level (B, D)

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)

Most of the air flow is directed to the
floor.

Defrost-Level (A, D)

Most of the air flow is directed to the
windshield.

Also you may select 2~3 modes at
the same time for desired air flow.
- face ( ) + floor ( ) mode
- face ( ) + defrost ( ) mode
- floor ( ) + defrost ( ) mode
- face ( ) + floor ( ) + 

defrost ( ) mode

Max defrost level
Most of the air flow is directed to the
windshield with a small amount of air
directed to the side window defrosters.
(A/C & fresh mode automatically on)

OGB044115

Максимално ниво на разскрежаване 
По-голямата част от изходящия въз-
душен поток се насочва към предното 
стъкло и съвсем малка част от въз-
душния поток се насочва към странич-
ните устройства за разскрежаване на 
стъклата. А/С и режим „свеж външен 
въздух“ се включват автоматично.
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Convenient features of your vehicle

Instrument panel vents
You can adjust the direction of air
delivered from these vents using the
vent control lever as shown.

Temperature control

The temperature will increase to the
maximum (HI) by turning the knob to
the right.
The temperature will decrease to the
minimum (LO) by turning the knob to
the left.
The temperature will increase or
decrease by 0.5°C/1°F each time you
turn the knob. When set to the lowest
temperature setting, the air condition-
ing will operate continuously.

Air intake control

This button is used to select the out-
side (fresh) air position or recirculat-
ed air position.

OGB044116OGB044132

OGB044040

Вентилационни отвори на арматурното 
табло
Можете да регулирате посоката на 
въздушната струя, излизаща от тези 
вентилационни отвори, като използ-
вате управляващата ръчка така, както 
е показано на фигурата по-горе. 

Управление на температурата
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Convenient features of your vehicle

Instrument panel vents
You can adjust the direction of air
delivered from these vents using the
vent control lever as shown.

Temperature control

The temperature will increase to the
maximum (HI) by turning the knob to
the right.
The temperature will decrease to the
minimum (LO) by turning the knob to
the left.
The temperature will increase or
decrease by 0.5°C/1°F each time you
turn the knob. When set to the lowest
temperature setting, the air condition-
ing will operate continuously.

Air intake control

This button is used to select the out-
side (fresh) air position or recirculat-
ed air position.

OGB044116OGB044132

OGB044040

Завъртете копчето, за да зададете 
желаната температура.
Температурата ще достигне мак-
симално ниво (HI) при завъртане на 
копчето надясно. Температурата ще 
достигне минимално ниво (LO) при 
завъртане на копчето наляво. Темпе-
ратурата се увеличава или намалява 
с 0.5°C/1°F при завъртане на копчето. 
При зададена най-ниска степен на тем-
пературата климатичната уредба ще 
работи продължително. 

Управление на режима за входящия 
въздушен поток
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Convenient features of your vehicle

Instrument panel vents
You can adjust the direction of air
delivered from these vents using the
vent control lever as shown.

Temperature control

The temperature will increase to the
maximum (HI) by turning the knob to
the right.
The temperature will decrease to the
minimum (LO) by turning the knob to
the left.
The temperature will increase or
decrease by 0.5°C/1°F each time you
turn the knob. When set to the lowest
temperature setting, the air condition-
ing will operate continuously.

Air intake control

This button is used to select the out-
side (fresh) air position or recirculat-
ed air position.

OGB044116OGB044132

OGB044040

Тези регулатор се използва за избиране 
на положението „свеж външен въздух” 
или на положението „затворена цир-
кулация”.
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Положение „затворена 
циркулация”
При избиране на този режим, 
светлинният индикатор светва. Кога-
то е избрано положението „затворена 
циркулация”, въздухът от купето се 
изсмуква от купето, прекарва се през 
системата за отопляване, и се под-
грява или охлажда в съответствие с 
избраната функция.

Положение „свеж външен 
въздух”
При избиране на този режим, 
светлинният индикатор не светва. 
Когато е избрано положението „свеж 
външен въздух”, в купето се вкарва 
въздух отвън, който се подгрява или 
охлажда в съответствие с избраната 
функция. 

i  Информация
Продължителната работа на системата за 
отопляване в положението „затворена цирку-
лация” ще доведе до прекалено изсушаване 
на въздуха в пътническото купе.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Продължителното използване на 

климатичната уредба в положение-
то „затворена циркулация” може да 
предизвика замаяност 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”.

• Продължителното използване на 
климатичната уредба в положе-
нието „затворена циркулация” 
може да доведе до повишаване на 
влажността вътре в автомобила, 
което от своя страна може да до-
веде до замъгляване на стъклата 
и до нарушаване на видимостта 
ви навън.

• Никога не спете в автомобила при 
включено климатизиране на въздуха 
или включена отоплителна система. 
Това може да доведе до тежко увреж-
дане или смърт вследствие на спадане 
на нивото на кислорода и/или пониже-
ние на телесната температура.
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Recirculated air position
The indicator light on the
button illuminates when
the recirculated air posi-
tion is selected.
With the recirculated air
position selected, air
from passenger com-
partment will be drawn
through the heating sys-
tem and heated or
cooled according to the
function selected.

Outside (fresh) air position
The indicator light on the
button will turn off when
the outside (fresh) air
position is selected.
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 use of the air conditioning
with the recirculated air position
selected will result in excessively dry
air in the passenger compartment. 

i

• Continued use of the climate
control system operation in
the recirculated air position
can cause drowsiness or
sleepiness, that may cause
loss of vehicle control result-
ing in an accident. Set the air
intake control to the outside
(fresh) air position as much as
possible while driving.

• Continued use of the climate
control system operation in
the recirculated air position
(without the air conditioning
selected) may allow humidity
to increase inside the vehicle
which may fog the glass and
obscure visibility.

• 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.

WARNING  
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Recirculated air position
The indicator light on the
button illuminates when
the recirculated air posi-
tion is selected.
With the recirculated air
position selected, air
from passenger com-
partment will be drawn
through the heating sys-
tem and heated or
cooled according to the
function selected.

Outside (fresh) air position
The indicator light on the
button will turn off when
the outside (fresh) air
position is selected.
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 use of the air conditioning
with the recirculated air position
selected will result in excessively dry
air in the passenger compartment. 

i

• Continued use of the climate
control system operation in
the recirculated air position
can cause drowsiness or
sleepiness, that may cause
loss of vehicle control result-
ing in an accident. Set the air
intake control to the outside
(fresh) air position as much as
possible while driving.

• Continued use of the climate
control system operation in
the recirculated air position
(without the air conditioning
selected) may allow humidity
to increase inside the vehicle
which may fog the glass and
obscure visibility.

• 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.

WARNING  
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Управление на скоростта (обороти-
те) на вентилатора
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Fan speed control

Turn the knob to the right increase
the fan speed and air flow. Turn the
knob to the left to decrease fan
speed and air flow.

Air conditioning

Push the A/C button to manually turn
the system on (indicator light will illu-
minate) and off.

OFF mode

Push the OFF button to turn off the
climate control system. You can still
operate the mode and air intake but-
tons with the ignition switch in the
ON position.

OGB044130 OGB044131 OGB044117

Завъртете копчето надясно, за да 
увеличите скоростта и потока на въз-
душната струя. Завъртете копчето 
наляво, за да ги намалите. 

Климатизиране на въздуха в купето
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Convenient features of your vehicle

Fan speed control

Turn the knob to the right increase
the fan speed and air flow. Turn the
knob to the left to decrease fan
speed and air flow.

Air conditioning

Push the A/C button to manually turn
the system on (indicator light will illu-
minate) and off.

OFF mode

Push the OFF button to turn off the
climate control system. You can still
operate the mode and air intake but-
tons with the ignition switch in the
ON position.

OGB044130 OGB044131 OGB044117

Включването на климатичната уред-
ба става с натискане на бутона А/С 
(светлинният индикатор в бутона 
трябва да светне). Изключването на 
климатичната уредба става с повтор-
но натискане на същия бутон.

Режим OFF (изключена климатична 
уредба)

3-120

Convenient features of your vehicle

Fan speed control

Turn the knob to the right increase
the fan speed and air flow. Turn the
knob to the left to decrease fan
speed and air flow.

Air conditioning

Push the A/C button to manually turn
the system on (indicator light will illu-
minate) and off.

OFF mode

Push the OFF button to turn off the
climate control system. You can still
operate the mode and air intake but-
tons with the ignition switch in the
ON position.

OGB044130 OGB044131 OGB044117

Изключването на климатичната уред-
ба става с натискане на бутона за из-
ключване (OFF). Докато обаче превключ-
вателят за запалването се намира във 
включено положение (ON), все още ще 
можете да използвате бутоните за 
режима за входящия въздушен поток.
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Работа на климатичната уредба
Вентилация (проветряване)
1. Поставете режима на работа за из-

ходящия въздушен поток в положение 
(ниво на лицето 
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Fan speed control

Turn the knob to the right to increase
the fan speed and airflow. Turn the
knob to the left to decrease fan
speed and airflow.

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. Select the Face Level mode.
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. Select the Floor Level mode.
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, select the
Floor & Defrost mode or select
the Front Defroster mode.

OIB044073

OGB044112

).
2. Поставете управлението за режима 

на входящия въздушен поток в поло-
жението „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.

Отопляване
1. Поставете режима за изходящия 

въздушен поток в положение (ниво на 
краката 
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Fan speed control

Turn the knob to the right to increase
the fan speed and airflow. Turn the
knob to the left to decrease fan
speed and airflow.

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. Select the Face Level mode.
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. Select the Floor Level mode.
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, select the
Floor & Defrost mode or select
the Front Defroster mode.

OIB044073

OGB044112
).

2. Поставете регулатора за режима за 
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.

5. Ако желаете отопляване с подсушава-
не на въздуха, включете климатична-
та уредба (ако е оборудвана такава 
функция).

• Ако предното стъкло се замъгли, за-
дайте режим за изходящия въздушен 
поток в положение „разскрежаване” 
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Fan speed control

Turn the knob to the right to increase
the fan speed and airflow. Turn the
knob to the left to decrease fan
speed and airflow.

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. Select the Face Level mode.
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. Select the Floor Level mode.
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, select the
Floor & Defrost mode or select
the Front Defroster mode.

OIB044073

OGB044112

.

Съвети за работата с вентилационна-
та система / с климатичната уредба
• За да се предпазите от проникване 

в купето на автомобила на прах или 
неприятни изпарения отвън посред-
ством вентилационната система, 
временно може да поставите регу-
латора за режима за входящия възду-
шен поток в положение „затворена 
циркулация”.Не забравяйте обаче да 
върнете управлението в положение-
то „свеж външен въздух” веднага, след 
като неблагоприятната зона бъде 
отмината, за да поддържате навли-
зане на свеж външен въздух в авто-
мобила. Това ще помогне на шофьора 
да поддържа повишено внимание и да 
се чувства комфортно.

• За да избегнете замъгляване на въ-
трешната повърхност на предното 
стъкло, поставете регулатора за 
режима за входящия въздушен поток 
в положението „свеж външен въздух” 
и скоростта на вентилатора в же-
ланото от вас положение, след това 

включете климатичната уредба и 
настройте регулатора за темпера-
турата на желаната от вас темпе-
ратура.

Климатик
Всички климатични уредби на компани-
ята HYUNDAI са заредени с  хладилен 
агент R-134a или R-1234yf 
1. Включете двигателя. 
2. Натиснете бутона за климатизиране 

на въздуха в купето.
3. Задайте режим за изходящия въздушен 

поток в положение (ниво на лицето).
4. Поставете регулатора за режима за 

входящия въздушен поток в положение  
„затворена циркулация”. Продължи-
телната употреба на тази функция 
ще доведе до изключително изсуша-
ване на въздуха. Ако това се случи, 
сменете положението на въздуховода.

5. Настройте регулатора за скорост-
та на вентилатора и регулатора за 
температурата за поддържане на 
максимален комфорт.

Когато желаете да постигнете макси-
мално охлаждане, поставете регулато-
ра на температурата на най-ниската 
степен (LO), а вентилаторът на най-ви-
соката.
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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 разберете с кой хладилен агент е 
снабден вашият автомобил чрез етикета, на-
миращ се от вътрешната страна на предния 
капак на автомобила.  
Отнесете се към раздел 8 „Местоположение 
на етикета на хладилния агент“.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Когато използвате климатичната 
уредба, трябва непрекъснато да следи-
те термометъра за температурата 
на охлаждащата двигателя течност, 
когато изкачвате наклони или при пре-
товарен трафик, когато външната 
температура е висока. Работата на 
климатичната уредба може да доведе 
до прегряване на двигателя.Ако инди-
каторът за температурата на охлаж-
дащата двигателя течност покаже 
прегряване на двигателя, продължете 
да използвате вентилатора на клима-
тичната уредба, но изключете самата 
климатична уредба.

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.

• След максимално охлаждане премине-
те от режим „затворена циркулация”  
в режим „свеж външен въздух“.

• 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 клима-
тичната уредба. 

• За поддържане на максимално високо 
качество на работа на климатичната 
уредба, трябва да я включвате всеки 
месец да работи само по няколко ми-
нути.

• При постоянна работа на климатич-
ната уредба, поради разликата в тем-
пературата на външния въздух и този 
на предното стъкло, предното стъкло 
може да се замъгли, което да намали 
видимостта. В този случай изберете 
режим „ниво на лицето” и най-ниската 
скорост на вентилатора.

Поддръжка на климатичната  
система
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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.

When using the air conditioning
system, monitor the temperature
gauge closely while driving up hills
or in heavy traffic when outside
temperatures are high. Air condi-
tioning system operation may
cause engine overheating.
Continue to use the blower fan but
turn the air conditioning system off
if the engine temperature gauge
indicates engine overheating.

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.

• After sufficient cooling has been
achieved, switch back from the recir-
culated air to the fresh outside air
position.

• To help reduce moisture inside of the
windows on rainy or humid days,
decrease the humidity inside the
vehicle by operating the air condition-
ing system with the windows closed.

• Use the air conditioning system every
month only for a few minutes to
ensure maximum system perform-
ance.

• If you operate air conditioner exces-
sively, the difference between the
temperature of the outside air and
that of the windshield could cause the
outer surface of the windshield to fog
up, causing loss of visibility. In this
case, set the mode selection knob or
button to the position and fan
speed control to the lower speed.

System maintenance

Climate control air filter
This filter is installed behind the glove
box. It filters the dust or other pollu-
tants that enter the vehicle through the
heating and air conditioning system.
We recommend the climate control air
filter be replaced by an authorized
HYUNDAI dealer according to the
maintenance schedule. If the car is
being driven in severe conditions such
as dusty or rough roads, more fre-
quent air conditioner filter inspections
and changes are required.
If the air flow rate suddenly decreases,
we recommend the system be checked
at an authorized HYUNDAI dealer.

NOTICE

i

1LDA5047

Outside air

Recirculated
air

Climate control
air filter

Blower

Evaporator
core

Heater core

Въздушен филтър на климатичната уредба
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.
Препоръчваме ви да сменяте филтъра в 
съответствие с графика за сервизното 
обслужване и  в оторизиран сервиз на мар-
ката HYUNDAI.
Ако автомобилът се кара при силно небла-
гоприятни условия, например по прашни и 
неравни пътища, се налага да извършвате 
по-чести проверки и смени на въздушния 
филтър за климатичната уредба.
Ако дебитът на въздушния поток намалее 
рязко, климатичната уредба трябва да се 
провери от оторизиран дилър на компани-
ята HYUNDAI. 
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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 
климатична- та уредба.
По тази причина, ако забележите не-
обичайна работа на климатичната 
уредба, изискайте нейната проверка 
от оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI. 

i  Информация
Когато се извършва сервизно обслужване на 
климатичната уредба, много е важно да се 
използват правилните типове и количества 
смазочни вещества и хладилни агенти. В 
противен случай компресорът може да се 
повреди и работата на климатичната уредба 
може да се влоши.

 ВНИМАНИЕ
Климатичната система на автомо-
били с хладилен агент R-134a  трябва 
да бъде сервизирана от обучени и  
сертифицирани техници, тъй като 
агентът е  под голямо налягане. 
Важно е да се използва  правилното 
количество и вид, както масло (за 
компресора), така и агент.  В проти-
вен случай автомобилът може да се 
повреди и  да се стигне до инцидент, 
с последващо нараняване.

 ВНИМАНИЕ
Климатичната система на автомо-
били с хладилен агент R-1234yf  тряб-
ва да бъде сервизирана от обучени 
и  сертифицирани техници, тъй 
като агентът е запалим под голя-
мо налягане. Важно е да се използва  
правилното количество и вид, както 
масло (за компресора), така и агент.  
В противен случай автомобилът 
може да се повреди и  да се стигне до 
инцидент, с последващо нараняване.

Препоръчваме климатичната система 
да се поддържа от оторизиран дилър на 
марката HYUNDAI.
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Разскрежаване и премахване на 
замъгляването

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Подгряване на предното стъкло
Не използвайте положение (разскре-
жаване на предното стъкло 
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Windshield defrosting and
defogging

• 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 posi-
tion.

• 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 at the buttom of
the windshield.

• If the engine temperature is still
cold after starting, then a brief
engine warm up period may be
required for the vented air flow to
become warm or hot.

Manual climate control system

To defog inside windshield
1. Select desired fan speed.
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 or position.

If the air conditioning and outside
(fresh) air position are not selected
automatically, press the correspon-
ding button manually.

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. Set the mode selec-
tion to the position and fan
speed control to a lower speed.

WARNING  

OIB044076

 или 
ниво на лицето 
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Convenient features of your vehicle

Windshield defrosting and
defogging

• 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 posi-
tion.

• 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 at the buttom of
the windshield.

• If the engine temperature is still
cold after starting, then a brief
engine warm up period may be
required for the vented air flow to
become warm or hot.

Manual climate control system

To defog inside windshield
1. Select desired fan speed.
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 or position.

If the air conditioning and outside
(fresh) air position are not selected
automatically, press the correspon-
ding button manually.

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. Set the mode selec-
tion to the position and fan
speed control to a lower speed.

WARNING  

OIB044076

) по време на охлаж-
дане на въздуха в купето при изклю-
чително влажно време. Разликата 
между температурите на външния 
въздух и предното стъкло може да 
доведе до замъгляване на външната 
повърхност на предното стъкло, 
което ще причини влошаване на 
видимостта навън. В такива случаи 
поставяйте избрания режим за изхо-
дящия въздушен поток в положение 
(ниво на лицето 
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Convenient features of your vehicle

Windshield defrosting and
defogging

• 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 posi-
tion.

• 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 at the buttom of
the windshield.

• If the engine temperature is still
cold after starting, then a brief
engine warm up period may be
required for the vented air flow to
become warm or hot.

Manual climate control system

To defog inside windshield
1. Select desired fan speed.
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 or position.

If the air conditioning and outside
(fresh) air position are not selected
automatically, press the correspon-
ding button manually.

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. Set the mode selec-
tion to the position and fan
speed control to a lower speed.

WARNING  

OIB044076

), а управлението 
на скоростта на вентилатора - 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, по-
ставете режима в положение „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 отделение 
и от отвора под решетката.

• Ако температурата на двигате-
ля, след запалването му, е все още 
ниска, за да се затопли въздуха в 
купето ще е необходимо да измине 
кратък период от време, за да се 
загрее двигателят и въздухът да 
стане топъл. 

Климатична уредба с ръчно управление 
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Convenient features of your vehicle

Windshield defrosting and
defogging

• 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 posi-
tion.

• 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 at the buttom of
the windshield.

• If the engine temperature is still
cold after starting, then a brief
engine warm up period may be
required for the vented air flow to
become warm or hot.

Manual climate control system

To defog inside windshield
1. Select desired fan speed.
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 or position.

If the air conditioning and outside
(fresh) air position are not selected
automatically, press the correspon-
ding button manually.

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. Set the mode selec-
tion to the position and fan
speed control to a lower speed.

WARNING  

OIB044076

Премахване на замъгляването на предното 
стъкло отвътре
1. Регулирайте скоростта на вентилато-

ра в желаното от вас положение, но не 
и в положение 0.

2. Изберете желаната температура.

3. Изберете положението 
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Convenient features of your vehicle

Windshield defrosting and
defogging

• 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 posi-
tion.

• 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 at the buttom of
the windshield.

• If the engine temperature is still
cold after starting, then a brief
engine warm up period may be
required for the vented air flow to
become warm or hot.

Manual climate control system

To defog inside windshield
1. Select desired fan speed.
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 or position.

If the air conditioning and outside
(fresh) air position are not selected
automatically, press the correspon-
ding button manually.

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. Set the mode selec-
tion to the position and fan
speed control to a lower speed.

WARNING  

OIB044076

 или 
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Convenient features of your vehicle

Windshield defrosting and
defogging

• 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 posi-
tion.

• 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 at the buttom of
the windshield.

• If the engine temperature is still
cold after starting, then a brief
engine warm up period may be
required for the vented air flow to
become warm or hot.

Manual climate control system

To defog inside windshield
1. Select desired fan speed.
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 or position.

If the air conditioning and outside
(fresh) air position are not selected
automatically, press the correspon-
ding button manually.

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. Set the mode selec-
tion to the position and fan
speed control to a lower speed.

WARNING  

OIB044076

.
4. За входящия въздушен поток ще се избе-

ре автоматично режима „свеж външен 
въздух”. Ако е избрано положение 
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Convenient features of your vehicle

Windshield defrosting and
defogging

• 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 posi-
tion.

• 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 at the buttom of
the windshield.

• If the engine temperature is still
cold after starting, then a brief
engine warm up period may be
required for the vented air flow to
become warm or hot.

Manual climate control system

To defog inside windshield
1. Select desired fan speed.
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 or position.

If the air conditioning and outside
(fresh) air position are not selected
automatically, press the correspon-
ding button manually.

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. Set the mode selec-
tion to the position and fan
speed control to a lower speed.

WARNING  

OIB044076

 или 

3-124

Convenient features of your vehicle

Windshield defrosting and
defogging

• 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 posi-
tion.

• 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 at the buttom of
the windshield.

• If the engine temperature is still
cold after starting, then a brief
engine warm up period may be
required for the vented air flow to
become warm or hot.

Manual climate control system

To defog inside windshield
1. Select desired fan speed.
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 or position.

If the air conditioning and outside
(fresh) air position are not selected
automatically, press the correspon-
ding button manually.

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. Set the mode selec-
tion to the position and fan
speed control to a lower speed.

WARNING  

OIB044076

, ще се извърши също автоматично 
избиране на климатизиране на въздуха 
(ако е оборудвана такава функция).

Ако климатизирането на въздуха  и/или 
положението „свеж външен въздух” не 
бъдат избрани автоматично, трябва да 
натиснете съответния бутон ръчно.
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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 adjusted to higher fan
speed.

OIB044077

OGB044118Разскрежаване на външната повърхност на 
предното стъкло
1. Регулирайте скоростта на вентила-

тора в положението на най-висока 
скорост.

2. Регулирайте температурата на 
най-високата възможна стойност.

3. Изберете положение (разскрежаване 
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Convenient features of your vehicle

Windshield defrosting and
defogging

• 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 posi-
tion.

• 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 at the buttom of
the windshield.

• If the engine temperature is still
cold after starting, then a brief
engine warm up period may be
required for the vented air flow to
become warm or hot.

Manual climate control system

To defog inside windshield
1. Select desired fan speed.
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 or position.

If the air conditioning and outside
(fresh) air position are not selected
automatically, press the correspon-
ding button manually.

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. Set the mode selec-
tion to the position and fan
speed control to a lower speed.

WARNING  

OIB044076

).
4. Автоматично ще се изберат по-

ложение „свеж външен въздух” и 
климатизиране на въздуха (ако е 
оборудвана такава функция).

Автоматична климатична система
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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 adjusted to higher fan
speed.

OIB044077

OGB044118

Премахване на замъгляването отвътре на 
предното стъкло
1. Изберете скоростта на вентила-
тора.
2. Изберете желаната от вас темпе-
ратура.
3. Натиснете бутона за разскрежаване
(
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Convenient features of your vehicle

Windshield defrosting and
defogging

• 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 posi-
tion.

• 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 at the buttom of
the windshield.

• If the engine temperature is still
cold after starting, then a brief
engine warm up period may be
required for the vented air flow to
become warm or hot.

Manual climate control system

To defog inside windshield
1. Select desired fan speed.
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 or position.

If the air conditioning and outside
(fresh) air position are not selected
automatically, press the correspon-
ding button manually.

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. Set the mode selec-
tion to the position and fan
speed control to a lower speed.

WARNING  

OIB044076

).
4. Климатичната уредба ще се включи в 
съответствие с отчетената външна 
температура и за входящия въздушен 
поток ще се избере автоматично ре-
жимът „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 положение (разскрежа-
ване 
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Convenient features of your vehicle

Windshield defrosting and
defogging

• 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 posi-
tion.

• 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 at the buttom of
the windshield.

• If the engine temperature is still
cold after starting, then a brief
engine warm up period may be
required for the vented air flow to
become warm or hot.

Manual climate control system

To defog inside windshield
1. Select desired fan speed.
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 or position.

If the air conditioning and outside
(fresh) air position are not selected
automatically, press the correspon-
ding button manually.

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. Set the mode selec-
tion to the position and fan
speed control to a lower speed.

WARNING  

OIB044076

), по-ниската скорост на вен-
тилатора се регулира към по-висока 
скорост.
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Разскрежаване на външната повърх-
ност на предното стъкло

3-126

Convenient features of your vehicle

To defrost outside windshield  

1. Set the fan speed to the highest
position.

2. Set the 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 adjusted to higher fan
speed.

Auto defogging system 
(if equipped)

Auto defogging reduces the probabil-
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.

This indicator illuminates
when the auto defogging
system senses the mois-
ture of inside the wind-
shield and operates.

If more moisture is in the vehicle, the
higher steps operate as follow. For
example if auto defogging does not
defog inside the windshield at step 1
Outside air position, it tries to defog
again at step 2 Blowing air toward
the windshield.

Step 1 : Operating the air condition-
ing 

Step 2 : Outside air position
Step 3 : Blowing air toward the wind-

shield
Step 4 : Increasing air flow toward

the windshield
Step 5 : Maximizing the air condi-

tioning

OGB044119

OGB0441341. Регулирайте скоростта на венти-
латора в най-високата възможна 
стойност.

2. Регулирайте температурата до 
най-високата възможна стойност 
(HI).

3. Натиснете бутона за разскрежава-
не.

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 положение (разскрежава-
не), по-ниската скорост на вентилато-
ра се регулира към по-висока скорост.

Система за автоматично премахва-
не на замъгляването Auto defogging
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Convenient features of your vehicle

To defrost outside windshield  

1. Set the fan speed to the highest
position.

2. Set the 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 adjusted to higher fan
speed.

Auto defogging system 
(if equipped)

Auto defogging reduces the probabil-
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.

This indicator illuminates
when the auto defogging
system senses the mois-
ture of inside the wind-
shield and operates.

If more moisture is in the vehicle, the
higher steps operate as follow. For
example if auto defogging does not
defog inside the windshield at step 1
Outside air position, it tries to defog
again at step 2 Blowing air toward
the windshield.

Step 1 : Operating the air condition-
ing 

Step 2 : Outside air position
Step 3 : Blowing air toward the wind-

shield
Step 4 : Increasing air flow toward

the windshield
Step 5 : Maximizing the air condi-

tioning

OGB044119

OGB044134

Системата намалява възможността 
от замъгляване от вътре чрез ав-
томатично разпознаване на влагата 
от вътрешната страна на предното 
стъкло. Системата работи, когато 
отоплението или климатичната ин-
сталация са включени.

Когато системата Auto 
Defogging отчете наличие 
на влага, този индикатор ще 
светне.
Ако в превозното средство се усеща 
по-високо ниво на влага, системата 
Auto Defogging ще работи в следния 
ред и ще преминава от една степен 
към друга т.е. ако по време на степен 
2 не се премахне замъгляването, сис-
темата автоматично преминава към 
степен 3:

Стъпка 1: Управление на климатика 
Стъпка 2: Определяне на посоката на 

влизащия въздушен поток
Стъпка 3: Изпращане на въздушна 

струя към предното стъкло
Стъпка 4: Повишаване на въздушния 

поток към предното стъкло
Стъпка 5: Оптимизиране работата на 

климатичната уредба
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Convenient features of your vehicle

To defrost outside windshield  

1. Set the fan speed to the highest
position.

2. Set the 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 adjusted to higher fan
speed.

Auto defogging system 
(if equipped)

Auto defogging reduces the probabil-
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.

This indicator illuminates
when the auto defogging
system senses the mois-
ture of inside the wind-
shield and operates.

If more moisture is in the vehicle, the
higher steps operate as follow. For
example if auto defogging does not
defog inside the windshield at step 1
Outside air position, it tries to defog
again at step 2 Blowing air toward
the windshield.

Step 1 : Operating the air condition-
ing 

Step 2 : Outside air position
Step 3 : Blowing air toward the wind-

shield
Step 4 : Increasing air flow toward

the windshield
Step 5 : Maximizing the air condi-

tioning

OGB044119

OGB044134
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Ако автомобилът ви е оборудван със 
система за автоматично премахване 
на замъгляването -  auto defogging, тя 
се активира при нужда. Ако искате да 
деактивирате системата, натиснете 
предния бутон за разскрежаване 4 пъти 
в рамките на 2 секунди, натискайки 
едновременно и бутона AUTO. За да 
използвате системата, повторете 
процедурата. 
Светлинният индикатор на бутона 
за размразяване на предното стъкло 
ще мигне 3 пъти, за да сигнализира, че 
системата е активирана или деакти-
вирана.
При смяна или падане на акумулаторна-
та батерия системата автоматично 
избира режим  автоматично премахва-
не на замъгляването.

i  Информация
Ако ръчно сте деактивирали А/С режима, 
докато автоматичната система за премахване 
на замъгляването е активирана, светлинният 
индикатор ще светне 3 пъти, за да ви уведо-
ми, че режимът А/С не може да бъде избран.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
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.

Чист въздух (ако е оборудвана така-
ва функция)
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If your vehicle is equipped with the
auto defogging system, it is automati-
cally activated when the conditions
are met. However, if you would like to
cancel the auto defogging system,
press the front defroster button 4
times within 2 seconds while pressing
the AUTO button. To use the system,
repeat the above procedure again.

The indicator in the front defroster
button will blink 3 times to notify you
that the system is cancelled or set.

If the battery has been disconnected
or discharged, it resets to the auto
defogging status.

Information 
If the A/C off is manually selected
while the auto defogging system is on,
the auto defogging indicator will blink
3 times to give notice that the A/C off
can not be selected. 

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.

Clean air (if equipped)

When the ignition switch is in the ON
position, the clean air function turns
on automatically.
Also, the clean air function turns off
automatically, when the ignition
switch turns to the OFF position.

NOTICE

i

OGB044135

Когато превключвателят на запал-
ването е в позиция ON (включено), 
функцията „чист въздух“ се активира 
автоматично и се деактивира автома-
тично, когато превключвателят на за-
палването е в позиция OFF (изключено).
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 ВНИМАНИЕ
Запалими материали
Никога не съхранявайте в автомо-
била запалки за цигари, флакони с газ 
пропан, или други запалими/избухли-
ви материали. Такива предмети или 
вещества могат да се запалят и/или 
избухнат, ако автомобилът бъде из-
ложен на много високи температури 
за продължителни периоди от време.

 ВНИМАНИЕ
По време на движение винаги дръжте 
капаците на нишите и отделенията 
за съхранение на дребни предмети 
затворени. Предметите се движат  
със скоростта на автомобила и в 
случай на инцидент,  рязък завой или 
внезапно спиране могат да изхврък-
нат от съответното отделение и 
да причинят сериозно нараняване, 
удряйки водача или пътник. 

 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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To avoid possible theft, do not
leave valuables in the storage
compartment.

Center console storage

To open the center console storage,
pull up the lever.

NOTICE

STORAGE COMPARTMENT 

Flammable materials

Do not 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  

OGB044136

За да я отворите натиснете лоста. 

ОТДЕЛЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДРЕБНИ ПРЕДМЕТИ
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Жабка
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Glove box

To open the glove box, pull the lever
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. Turn the open/close switch (1) of

the vent installed in the glove box
to the open position.

3. When the cool box is not used,
turn the switch (1) to the closed
position.

Information 
• If the vent is blocked by items in the

coolbox, cooling will be reduced.
• If the climate control system tem-

perature control is in the warm or
hot position, warm or hot air will
flow into the glove box.

i

OGB044042

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  

Do not put perishable food in
the cool box because it may not
maintain the necessary consis-
tent temperature to keep the
food fresh.

WARNING  

OGB074002

Отварянето на жабката става с издърп-
ване на дръжката, при което жабката 
ще се отвори автоматично. След из-
ползване винаги затваряйте жабката. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За намаляване на риска от нара-
няване при пътно-транспортно 
произшествие или при внезапно 
спиране, винаги дръжте вратичката 
на жабката затворена по време на 
движение на автомобила. В противен 
случай може да се стигне до сериозен 
инцидент, дори и пътникът да е с 
поставен предпазен колан.

Охладителна кутия (ако е оборудвана 
такава функция)
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Glove box

To open the glove box, pull the lever
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. Turn the open/close switch (1) of

the vent installed in the glove box
to the open position.

3. When the cool box is not used,
turn the switch (1) to the closed
position.

Information 
• If the vent is blocked by items in the

coolbox, cooling will be reduced.
• If the climate control system tem-

perature control is in the warm or
hot position, warm or hot air will
flow into the glove box.

i

OGB044042

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  

Do not put perishable food in
the cool box because it may not
maintain the necessary consis-
tent temperature to keep the
food fresh.

WARNING  

OGB074002

Можете да съхранявате изстудени ку-
тийки с напитки или други предмети, 
като използвате ръчката за отваряне/
затваряне на вентилационния отвор, 
монтиран вътре в жабката.
1. Включете климатизирането на въз-

духа.
2. Плъзнете ръчката за отваряне/

затваряне (1) на вентилационния 
отвор, който е монтиран в жабка-
та, към отвореното положение.

3. Когато охладителната кутия не се 
използва, плъзнете ръчката (1) в 
нейното затворено положение. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не съхранявайте малотрайни хра-
нителни продукти в жабката, тъй 
като поддържаната температура 
може да не е достатъчна за запазване 
на храната свежа.

i  Информация
Ако някои предмети в охладителната кутия 
блокират вентилационния отвор, ефектив-
ността на охлаждането в охладителната 
кутия ще намалее.
Ако зададената температура на климатична-
та уредба е в режим „топло“ или „горещо“, 
топъл или горещ въздух ще влиза в жабката.  
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Държател за слънчеви очила
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Sunglass holder (if equipped)

To open the sunglass holder, press
the cover and the holder will slowly
open. Place your sunglasses in the
compartment door with the lenses
facing out.
To close the sunglass holder, push
back into position. Make sure the sun-
glass holder is closed while driving.

Luggage box (if equipped)

You can place a first aid kit, a reflec-
tor triangle, tools, etc. in the box for
easy access.
To use the luggage box, lift the floor
cover of the luggage compartment.

• Do not keep objects except
sunglasses inside the sun-
glass holder. Such objects can
be thrown from the holder in
the event of a sudden stop or
an accident, possibly injuring
the passengers in the vehicle.

• Do not open the sunglass
holder while the vehicle is
moving. The rear view mirror
of the vehicle can be blocked
by an open sunglass holder.

• Do not put the glasses forcibly
into a sunglass holder. It may
cause personal injury if you
try to open it forcibly when the
glasses are jammed in holder.

WARNING  

OGC044065 OGB044137

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 със стъклата към вас.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• В държателя за слънчеви очила не 

поставяйте никакви други пред-
мети, освен слънчеви очила. В про-
тивен случай такива предмети 
могат да бъдат изхвърлени извън 
държателя (в случай на внезапно 
спиране или при произшествие) и 
съществува опасност от нараня-
ване на пътуващите в автомоби-
ла.

• Никога не отваряйте държателя 
за слънчеви очила по време на дви-
жение на автомобила. В противен 
случай огледалото за обратно 
виждане може да се блокира от 
отворения държател за слънчеви 
очила.

• Внимателно поставяйте очила-
та в държателя, така че да не 
се заклещят.  В противен случай 
може да се нараните при опит да  
отворите държателя със сила, в 
случай  на невнимателно поста-
вяне и последващо заклещване на 
очилата в държателя. 

Кутия за багаж (ако е включена в 
оборудването)
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Sunglass holder (if equipped)

To open the sunglass holder, press
the cover and the holder will slowly
open. Place your sunglasses in the
compartment door with the lenses
facing out.
To close the sunglass holder, push
back into position. Make sure the sun-
glass holder is closed while driving.

Luggage box (if equipped)

You can place a first aid kit, a reflec-
tor triangle, tools, etc. in the box for
easy access.
To use the luggage box, lift the floor
cover of the luggage compartment.

• Do not keep objects except
sunglasses inside the sun-
glass holder. Such objects can
be thrown from the holder in
the event of a sudden stop or
an accident, possibly injuring
the passengers in the vehicle.

• Do not open the sunglass
holder while the vehicle is
moving. The rear view mirror
of the vehicle can be blocked
by an open sunglass holder.

• Do not put the glasses forcibly
into a sunglass holder. It may
cause personal injury if you
try to open it forcibly when the
glasses are jammed in holder.

WARNING  

OGC044065 OGB044137

В нея може да поставите светлоот-
разителен триъгълник, комплект за 
оказване на първа помощ, инструмен-
ти и др. За да използвате кутията, 
повдигнете кората на багажника. 
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Цифров часовник (ако е включен в 
оборудването)

 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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INTERIOR FEATURES 
Digital clock (if equipped) Type A

To set the time:
The ignition switch must be in the
ACC position or the ON position.
1. Press the SETUP button.
2. Select "Clock" → "Clock Settings"

by using the TUNE knob.
3. Set the clock by using the TUNE

knob.

Type B

Whenever the battery terminals or
related fuses are disconnected, you
must reset the time.
When the ignition switch is in the
ACC or ON position, the clock but-
tons operate as follows:

• H (Hour)
Press the "H" button to advance the
time displayed by one hour.

Do not adjust the clock while
driving.You may lose your steer-
ing control and cause severe
personal injury or accidents.

WARNING  

OGB044043 OIB044038

За да сверите часовника 
Превключвателят за запалването 
трябва да се намира в положението 
АСС или ON.
1. Изберете „Системни настройки „ 

на „Setup“ екрана.
2. Изберете „Clock“ посредством 

TUNE бутона.
3. Задайте датата и часа посред-

ством TUNE бутона.
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INTERIOR FEATURES 
Digital clock (if equipped) Type A

To set the time:
The ignition switch must be in the
ACC position or the ON position.
1. Press the SETUP button.
2. Select "Clock" → "Clock Settings"

by using the TUNE knob.
3. Set the clock by using the TUNE

knob.

Type B

Whenever the battery terminals or
related fuses are disconnected, you
must reset the time.
When the ignition switch is in the
ACC or ON position, the clock but-
tons operate as follows:

• H (Hour)
Press the "H" button to advance the
time displayed by one hour.

Do not adjust the clock while
driving.You may lose your steer-
ing control and cause severe
personal injury or accidents.

WARNING  

OGB044043 OIB044038

Когато превключвателят за запалва-
нето се намира в положението АСС 
или ON, бутоните имат следните 
функции:

• H (час)
Натиснете бутона „H“, за да смените 
часа с 1  час напред.

ФУНКЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ НА ИНТЕРИОРА
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• M (минути)
Натиснете бутона „M“, за да смените 
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 вечерта/p.m., часът ще се 
промени на 22:15.

Запалка за цигари (ако е оборудвана 
такава функция)
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• 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.

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.

• 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 ciga-
rette lighter.

NOTICE

OGB044044

Do not hold down the cigarette
lighter while it is heating. It may
overheat and damage the
lighter or the heating element.
Do not use the cigarette lighter
for accessories (shavers, hand-
held vacuums, and coffee pots,
etc.). The use of plug-in acces-
sories may damage the socket
or cause electrical failure. Use
the power outlets for this pur-
pose.

CAUTION

Привеждането на запалката за цигари в 
работно състояние е възможно, когато 
превключвателят за запалването е в по-
ложението АСС или в положението ON.
За да използвате запалката за цигари,
трябва да я пъхнете докрай навътре в
гнездото. Когато нагревателният еле-
мент на запалката се нагорещи доста-
тъчно, запалката ще изскочи навън до
положението на готовност.
Ако се появи необходимост от подмяна
на запалката за цигари, използвайте
само оригинални запалки HYUNDAI или
техен одобрен еквивалент.

 ВНИМАНИЕ
Никога не задържайте със сила за-
палката за цигари в натиснатото 
докрай положение, когато тя вече е 
загряла, тъй като същата може да 
прегрее. 
В гнездото за запалката за цигари 
трябва да се използват само ориги-
нални запалки HYUNDAI.
Използването на други електри-
чески аксесоари с щепсел (например 
електрически самобръсначки, ръчни 
прахосмукачки и кафеварки) може да 
повреди контакта или да причини 
електрическа повреда.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
• Не дръжте запалката в гнездото 

след като се е загряла, тъй като ще 
прегрее.

• Ако запалката за цигари не изскочи 
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.
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Пепелник (ако е оборудвана такава 
функция)
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Ashtray (if equipped)

To use the ashtray, open the cover.
To clean or empty the ashtray, pull
the ashtray out.
Do not use the vehicle’s ashtray as
waste receptacles.

Cup holder

Cups or small beverage cans may be
placed in the cup holders.

Keep cans or bottles out of
direct sun light and do not put
them in a hot vehicle. It may
explode.

WARNING  

(Continued)
• 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.

OGB044045

• 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.

(Continued)

WARNING  

Putting lit cigarettes or matches
in an ashtray with other com-
bustible materials may cause
fire.

WARNING  

OGB044046

За да използвате пепелника, трябва да 
отворите капачето му. За да почистите 
пепелника: трябва да извадите пласт-
масовия контейнер и да го издърпате.
Никога не използвайте пепелниците 
на автомобила като кутийки за от-
падъци.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Оставянето на незагасени цигари или 
на запалени клечки кибрит в пепелника 
заедно с други запалими материали може 
да доведе до възникването на пожар.

Чашкодържатели
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Ashtray (if equipped)

To use the ashtray, open the cover.
To clean or empty the ashtray, pull
the ashtray out.
Do not use the vehicle’s ashtray as
waste receptacles.

Cup holder

Cups or small beverage cans may be
placed in the cup holders.

Keep cans or bottles out of
direct sun light and do not put
them in a hot vehicle. It may
explode.

WARNING  

(Continued)
• 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.

OGB044045

• 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.

(Continued)

WARNING  

Putting lit cigarettes or matches
in an ashtray with other com-
bustible materials may cause
fire.

WARNING  

OGB044046

В чашкодържателите могат да се по-
ставят само чашки или малки кутийки 
с напитки.

 ВНИМАНИЕ
• Когато автомобилът е в дви-

жение, никога не поставяйте 
непокрити чаши или горещи на-
питки в чашкодържателите. Ако 
горещата напитка се разлее, може 
да получите изгаряния. Такова 
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. 
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 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 нанесе повреда на електрически/
електронни части.

• При почистване на разлети течно-
сти не изсушавайте чашкодържа-
теля на висока температура. Това 
може да го повреди.

Сенници
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Convenient features of your vehicle

• Keep your drinks sealed while
driving to prevent spilling your
drink. If liquid spills, it may get
into the vehicle's electrical/elec-
tronic system and damage elec-
trical/electronic parts.

• When cleaning spilled liquids,
do not dry the cup holder at high
temperature. This may damage
the cup holder.

Sunvisor

To use a sunvisor, pull it downward.
To use a sunvisor for a side window,
pull it downward, unsnap it from the
bracket (1) and swing it to the side.
To use the vanity mirror, pull down the
sunvisor and slide the mirror cover (2).
Use the ticket holder (3) to hold tickets.

Smartphone docking station
(if equipped)
The smartphone size to be held by
the smartphone docking station is
limited by law.
- Recommended smartphone mod-

els: iPhone 5/6 and Galaxy
S2/S3/S4/S5

- Refer to the separate manual of
the smartphone docking station for
other models.

Refer to the separate manual sup-
plement to this Owner's Manual to
find further information about the
smartphone docking system usage,
converter specifications, converter
replacement and other cautions.

NOTICE

For your safety, do not block
your view when using the sunvi-
sor.

WARNING  
• Avoid using your smartphone

or adjusting the smartphone
docking station, while the
vehicle is in motion.

• For your safety, take off the
smartphone cover, before fit-
ting the smartphone into the
smartphone docking station.

WARNING  

OGB044047/Q

Използването на сенника става посред-
ством смъкването му надолу.
За да използвате сенника откъм стра-
ничното стъкло, трябва най-напред да 
го издърпате надолу, да го откачите 
от скобата (1) и да го завъртите назад.  
Използването на огледалото става, 
като най-напред издърпате сенника на-
долу, и плъзнете капака на огледалото 
настрани (2). Държателят за билети (3) 
е предвиден за поставяне на билети за 
пътни и магистрални такси.

Поставка за мобилен телефон (ако е 
включена в оборудването) 
Размерът на телефона, който може да 
бъде поставен в поставката, е ограни-
чен със закон. 
Препоръчани модели: iPhone 5/6 и Galaxy 
S2/S3/S4/S5. Подробна информация 
относно начина на използване на по-
ставката, допълнителни функции и ха-
рактеристики ще намерите в отделен 
наръчник, допълнение към настоящия 
Наръчник на собственика.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
• Избягвайте да използвате постав-

ката, докато автомобилът е в 
движение. 

• С оглед на безопасността ви е по-
добре да свалите калъфа на те-
лефона преди да го поставите в 
държача. 
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Контакти за захранване (ако са 
включени в оборудването)
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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 180W
(Watt) with the engine running.

To prevent damage to the Power
outlet:
• Use the power outlet only when

the engine is running and
remove the accessory plug after
use. Using the accessory plug
for prolonged periods of time
with the engine off could cause
the battery to discharge.

• Only use 12V electric acces-
sories which are less than 180W
(Watt) in electric capacity.

• Adjust the air-conditioner or
heater to the lowest operating
level when using the power out-
let.

• Close the cover when not in use.
• Some electronic devices can

cause electronic interference
when plugged into a vehicle’s
power outlet.These devices may
cause excessive audio static
and malfunctions in other elec-
tronic systems or devices used
in your vehicle.

(Continued)

(Continued)
• Push the plug in as far as it will

go. If good contact is not made,
the plug may overheat or the
internal temperature fuse may
open.

• Plug in battery equipped electri-
cal/electronic devices with
reverse current protection. The
current from the battery may
flow into the vehicle's electri-
cal/electronic system and cause
system malfunction.

NOTICE

Avoid electrical shocks. Do not
place your fingers or foreign
objects (pin, etc.) into a power
outlet or touch the power outlet
with a wet hand.

WARNING  

OGB044048

Контактите за захранване са проектирани 
да осигуряват захранване за мобилни теле-
фони или други устройства, проектирани 
да работят съвместно с електрическите 
системи на автомобила. Консумацията на 
такива устройства трябва да бъде по-мал-
ка от 180W при работещ двигател.

 ВНИМАНИЕ
Никога не пъхайте пръстите си или 
чужди предмети (щифтове и други по-
добни) в контактите за захранване и не 
докосвайте контакта с мокри ръце. В 
противен случай може да получите елек-
трически удар.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
За да предпазите контактите:
• Използвайте контактите за захран-

ване само когато двигателят ра-
боти, a след като сте използвали 
даден аксесоар, изваждайте щепсела 
от контакта. Използването на ак-
сесоари, включени с щепсел към кон-
такта за продължителни периоди 
от време, когато двигателят не 
работи, може да доведе до разреж-
дане на акумулаторната батерия на 
автомобила.

• Използвайте само електрически 
аксесоари за напрежение 12 волта, 
които имат консумация на електри-
чество по-малка от 180 волта.

• Когато използвате контактите 
за захранване, регулирайте клима-
тичната уредба или системата 
за отопляване на автомобила на 
най-ниската степен на работа.

• Винаги затваряйте капачето на 
контакта, когато същият не се 
използва.

• Някои електронни устройства 
могат да генерират електронни 
смущения, когато се включват 

към някой от електрическите 
контакти 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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Закачалка за дрехи (ако е оборудвана 
такава функция)
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Clothes hanger (if equipped)

To hang items, pull the hanger down.
These hangers are not designed to
hold large or heavy items.

Shopping bag holder 
(if equipped)

Do not hang a bag weighing more
than 3 kg (7 lbs.). It may cause dam-
age to the shopping bag holder.

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.

NOTICE

OMD040195NOGB044138

OGC044075

Do not hang other objects
except clothes. In an accident it
may cause vehicle damage or
personal injury.

WARNING  

За да я ползвате, дръпнете закачалка-
та надолу. Тези закачалки не са пред-
назначени за закачане на обемни 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.

Закачалка за пазарска чанта (ако е 
оборудвана такава функция)
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Clothes hanger (if equipped)

To hang items, pull the hanger down.
These hangers are not designed to
hold large or heavy items.

Shopping bag holder 
(if equipped)

Do not hang a bag weighing more
than 3 kg (7 lbs.). It may cause dam-
age to the shopping bag holder.

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.

NOTICE

OMD040195NOGB044138

OGC044075

Do not hang other objects
except clothes. In an accident it
may cause vehicle damage or
personal injury.

WARNING  

Не закачайте чанта с тегло по-голямо 
от 3 кг. Това може да повреди закачал-
ката.

Фиксатори за стелките за под (ако са 
оборудвани такива)
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Clothes hanger (if equipped)

To hang items, pull the hanger down.
These hangers are not designed to
hold large or heavy items.

Shopping bag holder 
(if equipped)

Do not hang a bag weighing more
than 3 kg (7 lbs.). It may cause dam-
age to the shopping bag holder.

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.

NOTICE

OMD040195NOGB044138

OGC044075

Do not hang other objects
except clothes. In an accident it
may cause vehicle damage or
personal injury.

WARNING  

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.
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 ВНИМАНИЕ
При поставянето на стелките за 
под, имайте предвид следното:
• 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 
(фиксаторите).

• Никога не поставяйте допълни-
телни стелки за под върху закре-
пената с фиксатори стелка за под 
– например универсална стелка 
върху текстилна. Винаги използ-
вайте само една стелка.

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 оригинални стелки HYUNDAI, 
проектирани специално за вашия 
автомобил.

Мрежа за багажа (ако е оборудвана 
такава)
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Luggage net holder 
(if equipped)

To keep items from shifting in the
cargo area, you can use the 4 holders
located in the cargo area (under the
floor panel) to attach the luggage net.
Make sure the luggage net is secure-
ly attached to the holders in the
cargo area.
If necessary, we recommend that
you contact an authorized HYUNDAI
dealer to obtain a luggage net.

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  

OGB044139

Avoid eye injury. DO NOT over-
stretch the luggage net. ALWAYS
keep your face and body out of
the luggage net’s recoil path. DO
NOT use the luggage net when
the strap has visible signs of
wear or damage.

WARNING  

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.
Уверете се, че мрежата е правилно 
закрепена към държачите. При необхо-
димост ви съветваме да се обърнете 
към оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI.

 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.
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Покривало за сигурност на багажа 
(ако е оборудвана такава функция)

Използвайте покривалото за сигур-
ност на багажа за прикриване на вещи-
те, които съхранявате в товарната 
зона.  Покривалото на багажника може 
да бъде свалено или поставено в изпра-
вено положение. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• 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.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
Никога не поставяйте върху покрива-
лото багаж, когато е опънато, тъй 
като покривалото за сигурност на 
багажа може да се повреди или дефор-
мира.
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 ИНФОРМАЦИЯ 
•	 Ако	инсталирате	втора	ръка	фаро-

ве,	е	възможно	аудио	системата	и	
електронните	уреди	да	не	функцио-
нират	правилно.

•	 Не	допускайте	разливането	на	хи-
микали	като	парфюми,	козметични	
масла,	слънцезащитни	кремове,	
почистващи	препарати	и	аромати-
затори,	тъй	като	могат	да	нанесат	
вреди	на	тапицерията	или	да	я	обез-
цветят.

AUX,	USB	и	iPod®	port
• If you install an aftermarket HID

head lamp, your vehicle’s audio
and electronic device may mal-
function.

• Prevent chemicals such as per-
fume, cosmetic oil, sun cream,
hand cleaner, 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.

iNOTICE

MULTIMEDIA SYSTEM

4-2

Multimedia System

OGB044120

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.

Мултимедийна система
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Антена
Антена на покрива

Антената на покрива приема както AM 
така и FM сигнали. Антената се сваля. 
Завъртете антената обратно на ча-
совниковата стрелка, ако искате да я 
свалите. За да я монтирате отново, 
завъртете по часовниковата стрелка.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
•	 Преди	навлизане	в	места	с	ограни-

чение	за	височината	винаги	прове-
рявайте	дали	антената	е	напълно	
смъкната	надолу	или	демонтирана.	

•	 Преди	вкарването	на	автомобила	
в	автоматични	автомивки	за	из-
миването	му,	не	забравяйте	да	де-
монтирате	антената,	в	противен	
случай	тя	може	да	се	повреди.	

•	 Когато	монтирате	обратно	анте-
ната,	от	особена	важност	е	същата	
да	бъде	добре	затегната	и	регулира-
на	в	изправеното	положение,	за	да	
се	гарантира	правилно	приемане	на	
радиовълните.	Когато	паркирате	
автомобила,	антената	може	да	се	
демонтира.	

 ЗАБЕЛЕЖКА 
Поставянето	на	антена	втора	ръка	
може	да	доведе	до	шум,	прекъсвания	
и	неизправност	на	радио	уредбата.	
Препоръчваме	ви	да	използвате	анте-
ни	от	оторизирани	представители	на	
марката	HYUNDAI.
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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 to promote safe driving.

Do not operate audio remote con-
trol buttons simultaneously.

VOLUME ( / ) (1)
• Move the VOLUME lever up to

increase volume.
• Move the VOLUME lever down to

decrease volume.

SEEK/PRESET ( / ) (2)
If the SEEK/PRESET button is
pressed for 0.8 second or more, it
will work as follows in each mode.

RADIO mode
It will function as the AUTO SEEK
select button. It will SEEK until you
release the button.

CDP mode
It will function as the FF/REW button.

If the SEEK/PRESET button is
pressed for less than 0.8 second, it
will work as follows in each mode.

RADIO mode
It will function as the PRESET STA-
TION select buttons.

CDP mode
It will function as the TRACK
UP/DOWN button.

MODE ( ) (3)
Press the MODE button to select
Radio, CD (Compact Disc) or AUX
(Auxiliary, if equipped).

MUTE ( ) (4, if equipped)
• Press the button to mute the

sound.
• Press the button to turn off the

microphone during a telephone
call.

Information 
Detailed information for audio control
buttons is included in the following
pages in this chapter.

i

NOTICE

Multimedia System
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Бутонът за аудио контрол на волана е 
инсталиран за ваше удобство. 

 ЗАБЕЛЕЖКА 
Не	работете	едновременно	с	няколко	
аудио	дистанционни	бутона.	

Сила	на	звука	( 	/	 )	(1)
• Натиснете бутона, обозначен с 

VOLUME нагоре, за да увеличите 
звука.

• Натиснете бутона, обозначен с 
VOLUME надолу, за да намалите зву-
ка.

SEEK/PRESET	( / )	(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.

CDP режим
Ще функционира като FF/REW бутон 
(превъртане напред и назад).

Ако бутонът SEEK/PRESET е натиснат 
за по-малко от 8 сек., ще функционира 
в следните режими:

RADIO режим
Ще функционира като PRESET STATION 
UP/DOWN бутон.

CDP режим
Ще функционира като TRACK UP/DOWN 
бутон.

MODE	( )	(3)
Натиснете бутона MODE, за да избере-
те един от следните режими:
Radio, Disc, или AUX.

MUTE	( )	(4	ако	е	включен	в	оборудва-
нето)
• Натиснете бутона, за да заглушите 

изцяло звука.
• Натиснете отново, за да изключите 

микрофона по време на обаждане. 

i 	Информация
Подробна информация за аудио контрол 
бутоните ще намерите в последващите стра-
ници от този раздел. 



4-5

3

4

М
ултим

едийна систем
а

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)

Audio / Video / Navigation sys-
tem (AVN) (if equipped)
Detailed information for the AVN sys-
tem is described in a separately sup-
plied manual.

Bluetooth® Wireless Technology
hands-free (if equipped)

You can use the phone wirelessly by
using the Bluetooth® Wireless
Technology.

(1) Call / Answer button
(2) Call end button
(3) Microphone

• Audio : For detailed information,
refer to “AUDIO” in this chapter.

• AVN : Detailed information for the
Bluetooth® Wireless Technology
hands-free is described in the man-
ual supplied separately.

4-5
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Можете да свържете телефона без-
жично чрез системата Bluetooth® 
Wireless Technology.

(1) Бутон за прекратяване/приемане на 
разговора 

(2) Бутон за прекратяване на разговора 
Call end button

(3) Микрофон
4
• Аудио :за подробна информация, 

прегледайте глава “АУДИО” в този 
раздел.

• AVN: Подробна информация за систе-
мата Bluetooth® Wireless Technology 
handsfree е предоставена в допълни-
телен наръчник.
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Как	работи	аудио	системата	на	
вашия	автомобилHow 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 vehi-
cle 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.

JBM001

FM reception

JBM002

AM reception

Multimedia System
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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 радио станции, 
сгради, мостове или големи комплекси, 
което пак предизвиква смущения.

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 vehi-
cle 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.

JBM001

FM reception

JBM002

AM reception

Multimedia System
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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 радио вълни 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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FM broadcasts are transmitted at
high frequencies and do not bend to
follow the earth's surface. Because
of this, FM broadcasts generally
begin to fade within short distances
from the station. Also, FM signals are
easily affected by buildings, moun-
tains, and obstructions. This can lead
to undesirable or unpleasant  listen-
ing conditions which might lead you
to believe a problem exists with your
radio. The following conditions are
normal and do not indicate radio
trouble:

• Fading - As your vehicle moves
away from the radio station, the
signal will weaken and sound will
begin to fade. When this occurs,
we suggest that you select another
stronger station.

• Flutter/Static - Weak FM signals or
large obstructions between the
transmitter and your radio can dis-
turb the signal causing static or
fluttering noises to occur. Reducing
the treble level may lessen this
effect until the disturbance clears.

• Station Swapping - As an FM signal
weakens, another more powerful
signal near the same frequency
may begin to play. This is because
your radio is designed to lock onto
the clearest signal. If this occurs,
select another station with a
stronger signal.

• Multi-Path Cancellation - Radio sig-
nals being received from several
directions can cause distortion or
fluttering. This can be caused by a
direct and reflected signal from the
same station, or by signals from two
stations with close frequencies. If
this occurs, select another station
until the condition has passed.

JBM003

FM radio station

JBM004 JBM005
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FM радио сигналите се предават чрез ви-
соки честоти и не следват формата на 
земната повърхност, затова сигналът 
често започва да се губи, когато се отда-
лечим от радио станцията. Влияние върху 
качеството на FM сигналите оказват сгра-
ди, планини и други. При влошаването на 
качеството на сигнала 
трябва да имате следните ситуации пред-
вид, при които влошаването се дължи не на 
повреда във вашия автомобил: 

FM broadcasts are transmitted at
high frequencies and do not bend to
follow the earth's surface. Because
of this, FM broadcasts generally
begin to fade within short distances
from the station. Also, FM signals are
easily affected by buildings, moun-
tains, and obstructions. This can lead
to undesirable or unpleasant  listen-
ing conditions which might lead you
to believe a problem exists with your
radio. The following conditions are
normal and do not indicate radio
trouble:

• Fading - As your vehicle moves
away from the radio station, the
signal will weaken and sound will
begin to fade. When this occurs,
we suggest that you select another
stronger station.

• Flutter/Static - Weak FM signals or
large obstructions between the
transmitter and your radio can dis-
turb the signal causing static or
fluttering noises to occur. Reducing
the treble level may lessen this
effect until the disturbance clears.

• Station Swapping - As an FM signal
weakens, another more powerful
signal near the same frequency
may begin to play. This is because
your radio is designed to lock onto
the clearest signal. If this occurs,
select another station with a
stronger signal.

• Multi-Path Cancellation - Radio sig-
nals being received from several
directions can cause distortion or
fluttering. This can be caused by a
direct and reflected signal from the
same station, or by signals from two
stations with close frequencies. If
this occurs, select another station
until the condition has passed.

JBM003

FM radio station

JBM004 JBM005
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• Загуба на сигнал – колкото повече ав-

томобилът се отдалечава от радио 
станцията, толкова повече сигналът 
започва да се губи. Когато това се слу-
чи, ви препоръчваме да изберете друга 
радио станция с по-силен сигнал.

• Пращене/Смущения – слаби FM сигнали 
или пречки (планини, сгради, мостове) 
между предавателя и вашето радио мо-
гат да влошат качеството на сигнала. 
Намаляването на честотата на тона 
на звука може да редуцира този ефект, 
докато сигналът се изчисти. 

FM broadcasts are transmitted at
high frequencies and do not bend to
follow the earth's surface. Because
of this, FM broadcasts generally
begin to fade within short distances
from the station. Also, FM signals are
easily affected by buildings, moun-
tains, and obstructions. This can lead
to undesirable or unpleasant  listen-
ing conditions which might lead you
to believe a problem exists with your
radio. The following conditions are
normal and do not indicate radio
trouble:

• Fading - As your vehicle moves
away from the radio station, the
signal will weaken and sound will
begin to fade. When this occurs,
we suggest that you select another
stronger station.

• Flutter/Static - Weak FM signals or
large obstructions between the
transmitter and your radio can dis-
turb the signal causing static or
fluttering noises to occur. Reducing
the treble level may lessen this
effect until the disturbance clears.

• Station Swapping - As an FM signal
weakens, another more powerful
signal near the same frequency
may begin to play. This is because
your radio is designed to lock onto
the clearest signal. If this occurs,
select another station with a
stronger signal.

• Multi-Path Cancellation - Radio sig-
nals being received from several
directions can cause distortion or
fluttering. This can be caused by a
direct and reflected signal from the
same station, or by signals from two
stations with close frequencies. If
this occurs, select another station
until the condition has passed.

JBM003

FM radio station

JBM004 JBM005
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• Смяна на радио станциите – с отслабва-

не 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 по-
добна ситуация, може сами да изберете 
друга радио станция с по-силен сигнал. 

• Приемането на няколко радио сигнала 
от различни посоки може да доведе до 
смущения или пращене. Това може да 
бъде причинено от директен или от-
разен сигнал от същата станция или 
от сигнали от две станции, но с близки 
предавателни честоти. При тази ситу-
ации ви препоръчваме да изберете друга 
станция с различна честота, докато 
смущенията не преминат.
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Полагане	на	грижи	за	
компактдисковете	(ако	са	
оборудвани)	
• Ако температурата вътре в ку-

пето на автомобила е прекалено 
висока, преди да включите аудио 
системата на вашия автомобил от-
ворете стъклата, за да проветрите 
купето. 

• Презаписването и използването на 
файлове MP3/ WMA без разрешение 
е незаконно. Използвайте компакт-
дискове, които са произведени само 
по законен начин. 

• Никога не използвайте за почиства-
не на компактдисковете летливи 
вещества, например бензол или 
разредители, нормални почистващи 
препарати и магнитни спрейове, 
които са произведени за стария тип 
грамофонни плочи. 

• За да предпазите повърхността 
на компактдисковете от повреда, 
хващайте и пренасяйте компактди-
сковете само за външните ръбове и 
централния отвор. 

• Преди да заредите компактдиска, 
почиствайте повърхността му 

с парче мек плат (изтриването 
трябва да става от центъра към 
външния ръб).

 • Не допускайте повреда на повърх-
ността на диска и не залепвайте 
тиксо или хартиени етикети върху 
тях.

• Не допускайте пъхане на каквито и 
да било нежелани материи в плейъра 
за компактдискове, освен самите 
компактдискове (не зареждайте 
повече от един компактдиск навед-
нъж). 

• След използване съхранявайте ком-
пактдисковете в техните кутийки, 
за да ги предпазите от надраскване 
или замърсяване.

 • В зависимост от типа на компактди-
сковете (CD-R или CD-RW), някои ком-
пактдискове могат да не работят 
нормално в зависимост от компани-
ите, които са ги произвели, или от 
начините на производство и запис. 
В такива случаи, ако продължите да 
използвате такива компактдискове, 
те могат да причинят повреда на 
аудиосистемата на вашия авто-
мобил.

i 	Информация	
За възпроизвеждането на несъвместими аудио 
компактдискове, защитени от презапис Някои 
компактдискове, които са защитени от преза-
пис, които не са съвместими с международните 
стандарти за аудио компактдискове (червената 
книга), могат да не се възпроизвеждат от аудио-
системата на вашия автомобил. Моля обърнете 
внимание, че ако се опитате да възпроизвежда-
те компактдискове срещу защита срещу преза-
пис и плейърът за компактдискове не работи 
изправно, причината може би е в дефектните 
компактдискове, а не във вашия плейър.

MP3	файлове	-	информация
•	Поддържани	аудио	формати

Системни 
аудио  

файлове

ISO 9660 Level 1

ISO 9660 Level 2

Romeo / Juliet (128 знака)

Компреси-
рани 
аудио  

файлове

MPEG1 Audio Layer3 

MPEG2 Audio Layer3 

MPEG2.5 Audio Layer3

Windows Media Audio Ver 7.X & 8.X

* Файл-формати, които не отговарят на гореизброените 
може да не бъдат разпознати от системата или ако 
бъдат, има вероятност наименованията или допълнител-
ната информация да не бъде правилно изписана на дисплея. 
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• Поддържани формати компресирани 
аудио файлове 

1. Поддържана побитова скорост бит-
рейти (Kbps)

• Support for Compressed Files
1. Supported Bitrates (Kbps)

MPEG1 MPEG2 MPEG2.5 WMA
Layer3 Layer3 Layer3 High Range

32 8 8 48
40 16 16 64
48 24 24 80
56 32 32 96
64 40 40 128
80 48 48 160
96 56 56 192
112 64 64
128 80 80
160 96 96
192 112 112
224 128 128
256 144 144
320 160 160

2. Sampling Frequencies (Hz)

MPEG1 MPEG2 MPEG2.5 WMA
44100 22050 11025 32000  
48000 24000 12000 44100
3000 16000 8000 48000

• For MP3/WMA compression files,
differences in sound quality will
occur depending on the bitrate.
(Higher sound quality can be expe-
rienced with higher bitrates.)

• This device only recognizes files
with MP3/WMA extensions. Other
file extensions may not be properly
recognized.

3. Maximum number of recognized
folders and files 

- Folder : 255 folders for CD, 2,000
folders for USB 

- File : 999 files for CD, 6,000 files
for USB

❈ There are no limitations to the
number of recognized folder levels

• Language Support 
(Unicode Support)

1. English: 94 characters 
2. Special characters and Symbols :

986 characters 
❈ Languages other than Korean and

English (including Chinese) are
not included.

3. Text Display (Based on Unicode)
- File name: Maximum 64 English

characters
- Folder name: Max 32 English

characters
❈Using the scroll feature allows you

to see the entire name of files with
names that are too long to be dis-
played at once.
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2.	Примерни	честоти	

• Support for Compressed Files
1. Supported Bitrates (Kbps)

MPEG1 MPEG2 MPEG2.5 WMA
Layer3 Layer3 Layer3 High Range

32 8 8 48
40 16 16 64
48 24 24 80
56 32 32 96
64 40 40 128
80 48 48 160
96 56 56 192
112 64 64
128 80 80
160 96 96
192 112 112
224 128 128
256 144 144
320 160 160

2. Sampling Frequencies (Hz)

MPEG1 MPEG2 MPEG2.5 WMA
44100 22050 11025 32000  
48000 24000 12000 44100
3000 16000 8000 48000

• For MP3/WMA compression files,
differences in sound quality will
occur depending on the bitrate.
(Higher sound quality can be expe-
rienced with higher bitrates.)

• This device only recognizes files
with MP3/WMA extensions. Other
file extensions may not be properly
recognized.

3. Maximum number of recognized
folders and files 

- Folder : 255 folders for CD, 2,000
folders for USB 

- File : 999 files for CD, 6,000 files
for USB

❈ There are no limitations to the
number of recognized folder levels

• Language Support 
(Unicode Support)

1. English: 94 characters 
2. Special characters and Symbols :

986 characters 
❈ Languages other than Korean and

English (including Chinese) are
not included.

3. Text Display (Based on Unicode)
- File name: Maximum 64 English

characters
- Folder name: Max 32 English

characters
❈Using the scroll feature allows you

to see the entire name of files with
names that are too long to be dis-
played at once.

B
IT

 R
AT

E
(k

bp
s)

M
ultim

edia System

4-9

4

• При MP3/WMA компресирани файло-
ве, разликата в качеството на звука 
зависи от побитовата скорост (би-
трейт). (Колкото по-висока е поби-
товата скорост, толкова по-високо 
е качеството на звука.) 

• Това устройство разпознава файло-
ве в MP3/WMA формат. Други фор-
мати файлове могат да не бъдат 
разпознати правилно.

3.	Максимален брой на разпознати 
папки и файлове - Папки : 255 папки 
за CD, 2 000 папки за USB - файлове: 
999 файла за CD, 6 000 файла за USB 

* Няма ограничение в броя на разпозна-
тите папки с файлове

• Език (поддържан тип:Unicode) 
1. Английски: 94 знака 
2. Специални знаци и символи : 986 зна-

ка
 * Други езици, освен корейски и ан-

глийски (и китайски) не са заложени 
в системата.

3. Начин на изображение на текста 
(Unicode) – Име на файла: максимум 
64 английски знака – има на папката: 
максимум 32 английски знака 

* Използвайки опцията „scroll“ (пре-
глед) можете да видите целите 
имена на файловете или папките, 
в случай че са прекалено дълги, за да 
бъдат изписани изцяло. 
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•	Съвместими	файл	формати	според	
типа	компактдиск	Compatibility	by	Disc	
Type	
1.Възпроизвеждане на компактдискове 

с различни файл-формати (MIXED 
CDs): Първо се възпроизвеждат фай-
ловете от компактдиска, след това 
компресираните аудио файлове. 

2. Възпроизвеждане на EXTRA компакт-
дискове: Първо се възпроизвеждат 
файловете от диска, след това ком-
пресираните аудио файлове.

3. Възпроизвеждане на мултусешън ком-
пактдискове (multisession CDs):фай-
ловете се възпроизвеждат по ред:

 - MIXED компактдискове: компакт-
диск, на който има записани MP3 и 
аудио CD файлове. 

 - Multisession CD – компактдиск, кой-
то включва повече от две сесии. 

 - За разлика от Extra -компактди-
сковете, мултисешън дисковете се 
записват на сесии и нямат ограни-
чение във формата. 

•	Полезна	информация	при	записване	
на	компактдискове
1. Във всички други случаи освен при 

записването на мултисешън ком-
пактдискове, проверете опцията 
“затворена сесия“ (close session) 
преди да запишете диска. Това не 
води до неизправност, но понякога 
устройството проверява дали сеси-
ята е приключена (за около 25 сек.). 
(Допълнително време също може да 
бъде необходимо, в зависимост от 
броя папки и файлове.) 

2. Промяната на разширенията на 
MP3/WMA файлове или промяната 
на разширенията на друг формат 
файлове може да бъде причина за 
неправилното функциониране на 
системата.

3. При именуването на MP3/WMA файл 
формати, използвайте английски 
или корейски. (Други езици не се под-
държат от системата.) 

4. Неоторизираната употреба или 
записване на музикални файлове е 
забранена със закон. 
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Използване 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. 

 ЗАБЕЛЕЖКА 
Ако	използвате	комуникационна	систе-
ма	като	мобилен	телефон	или	радио	
оборудване	в	автомобила,	трябва	да	
инсталирате	допълнителна	антена.	
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.	

	ВНИМАНИЕ
Не	използвайте	мобилен	телефон,	до-
като	шофирате.	Спрете	на	безопасно	
място,	ако	искате	да	използвате	мо-
билния	си	телефон.	

 БЕЛЕЖКА: 
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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Multimedia System

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	ек-

рана	в	аудио	системата,	тъй	като	
това	може	да	доведе	до	неочакван	
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	поради	загу-
ба	на	концентрация.	Използвайте	
телефона,	след	като	паркирате	
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.

БЕЛЕЖКА:
Работа	със	системата	по	време	на	
шофиране	може	да	доведе	до	инциден-
ти	поради	загуба	на	концентрация.	
Първо	паркирайте	автомобила	и	след	
това	работете	с	уредите.	
•	 Регулирайте	силата	на	звука	така,	

че	да	чувате	какво	става	около	вас.	
В	противен	случай	има	голяма	веро-
ятност	от	неочакван	инцидент.	

•	 Обърнете	внимание	на	силата	на	
звука	при	включване	на	системата.	
Силен	звук	при	включване	на	аудио	
системата	може	да	причини	вре-
менна	загуба	на	слуха.	(Регулирайте	
силата	на	звука	преди	да	включите	
системата).	

•	 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	кой-
то	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	
Използване	на	компактдискове	(ако	са	
оборудвани)
• Това устройство е било произведено, за да 

бъде съвместимo със софтуер, обозначен 
със следните лого знаци. 

• Не поставяйте два диска едновременно. 
• Когато използвате CD-R / CD-RW дискове, 

могат да настъпят разлики в разчитането и 
възпроизвеждането на компактдиска в за-
висимост от производителя, производстве-
ния метод и метода на запис, както и начина, 
по който се използва от потребителя. 

• При използването на CD-R / CD-RW ком-
пактдискове с етикети същите могат да 
се заклещят в слота на плейъра или да се 
изваждат трудно. Такива дискове също 
могат да доведат до шум, докато бъдат 
възпроизвеждани от системата.

• Качеството на възпроизвеждане на този 
продукт може да се различава в зависимост 
от използвания CD-RW софтуер. 

• Защитените с авторски права компакт-
дискове, като например такива от S-тип 
могат да не функционират в устройството. 
DATA компактдисковете не могат да бъдат 
възпроизведени. (Тези дискове може и да 
бъдат възпроизведени от системата, но с 
влошено качество.) 

• Не използвайте компактдискове с необи-
чайна форма (осемсантиметрови, с форма 
на сърце, осмоъгълни и др.), тъй като та-
кива дискове могат да повредят уредбата. 

• Ако дискът се е заклещил в слота за диско-
ве за повече от 10 секунди, той автоматично 
ще бъде върнат обратно в плейъра (уредба-
та).

• Презаписването и използването на файлове 
MP3 / WMA без разрешение е незаконно. 
Използвайте компактдискове, които са 
произведени само по законен начин.

• Никога не използвайте за почистване на 
компактдисковете летливи вещества, на-
пример бензол или разредители, нормални 
почистващи препарати и магнитни спре-
йове, които са произведени за стария тип 
грамофонни плочи. 

• За да предпазите повърхността на компак-
тдисковете от повреда, хващайте и прена-
сяйте компактдисковете само за външните 
ръбове и централния отвор. 

• Преди да заредите компактдиска, почист-
вайте повърхността му с парче мек плат 
(изтриването трябва да става от центъра 
към външния ръб).

 • Не допускайте повреда на повърхността на 
диска и не залепвайте тиксо или хартиени 
етикети върху него.

• Не допускайте пъхане на каквито и да било 
нежелани материи в плейъра за компакт-
дискове, освен самите компактдискове (не 
зареждайте повече от един компактдиск 
наведнъж). 

• След използване, съхранявайте компакт-
дисковете в техните кутийки, за да ги пред-
пазите от надраскване или замърсяване.

 • В зависимост от типа на компактдисковете 
(CD-R или CD-RW), някои компактдискове 
могат да не работят нормално в зависимост 
от компаниите, които са ги произвели, или 
от начините на производство и запис. В 
такива случаи, ако продължите да използ-
вате такива компактдискове, те могат да 
причинят повреда на аудиосистемата на 
вашия автомобил.
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i 	Информация	
Как	да	използвате	USB

• Свържете USB устройството след като 
стартирате двигателя. USB устройството 
може да се повреди, ако е свързано преди 
автомобилът да бъде запален. При включ-
ване и изключване на автомобила и при 
вече свързано USB устройство има веро-
ятност то да не функционира правилно.

• Повишено внимание от появата на ста-
тично електричество 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 устройство, 
устройството може да не бъде разпознато от 
системата.

• Само продукти под 64 КБ се разпознават 
от системата.

• Системата чете и разпознава USB устрой-
ства, поддържащи следните формати фай-
лове: FAT 12/16/32. Файлове в NTFS формат 
не се разпознават.

• Някои USB устройства могат и да не бъдат 
поддържани от системата поради несъвмес-
тимост.

• Избягвайте пряк контакт на USB конекто-
ра 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 ус-
тройства с изключването на аудио систе-
мата. 

(Продължение)

• Времето за разпознаването на устройството 
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 изображения и видеа не се поддържат.
• Не използвайте USB I/F извода за зарежда-

не на други устройства или за други USB-
та, генериращи ........

Това може да влоши качеството или да по-
вреди устройството.

• Системата може да не разпознае USB ус-
тройството, ако са използвани допълни-
телно закупени

USB изводи и кабели. Свържете USB-то 
директно към извода за мултимедия в 
автомобила.

(Продължение)
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• Само файловете запазени на самото USB 
ще могат да бъдат разчетени. 

• Файловете могат да не бъдат правилно 
разчетени от системата, ако на USB устрой-
ството има други приложения.

• Системата може да не функционира пра-
вилно, ако други устройства като MP3 
плейeри, 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 да не 
функционира правилно с други запаметя-
ващи устройства освен (Metal Cover Type) 
USB памет. 

• Системата може да не функционира пра-
вилно при следните формати HDD, CF или 
SD-памет.

• Системата няма да поддържа файлове, 
които са предпазени с парола.

• USB мемори флашки използвани чрез 
свързване с адаптер (SD или CF) може да 
не 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 мо-
гат да бъдат използвани като 
аксесоари за мобилни устрой-
ства. Това може да повреди USB 
жака.

• Свързването на MP3 устройства или теле-
фони чрез различни изводи като AUX/BT 
или Audio/USB може да доведе до смущения 
или неправилно функциониране.

(Continued)
• When using mass storage USB

devices with separate logical drives,
only files saved to the root drive can
be played.

• Files may not properly operate if
application programs are installed
to the USBs.

• The device may not operate normal-
ly if MP3 Players, cellular phones,
digital cameras, or other electronic
devices (USB devices not recognized
as portable disk drives) are connect-
ed with the device.

• Charging through the USB may not
work for some mobile devices.

• The device may not support normal
operation when using a USB memo-
ry type besides (Metal Cover Type)
USB Memory.

(Continued)

(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)

(Continued)

(Continued)
• 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.
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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 предоставен 
при закупуване на iPod® /iPhone® проду-
кти)

• При свързването на iPod®, който в момен-
та работи към автомобила, може да се поя-
ви силен звук за около 1-2 секунди веднага 
след свързване на устройството. Ако имате 
възможност свържете iPod-а към автомоби-
ла 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 до край в 
жака, за да избегнете смущения.

(Продължение)

(Продължение)
• Когато EQ функциите (функциите на екви-

лайзера) на външно устройство като iPod® 
и аудио системата са едновременно вклю-
чени, EQ ефектите може да се препокрият 
и това да причини смущения в звука или 
в системата като цяло.

Когато е възможно изключвайте EQ функци-
ите на външното устройство при едновре-
менно свързване с аудио системата.

• 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 приби-
райте.

• 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 тряб-
ва да продължавате да ги зареждате. 

• Прескачане или неправилно функциони-
ране може да се появи в зависимост от ха-
рактеристиките на вашето iPod® /Phone® 
устройство.

 (Продължение)
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(Продължение)
• Някои iPod® устройства може да не се син-

хронизират със системата, в зависимост от 
версията. Ако устройството е изключено 
преди да бъде разпознато, системата може 
да не е в състояние да се върне към послед-
но избрания режим.

 (iPod® зареждане 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, системата 
ще се върне в предишния режим. 

• AUX режимът може да бъде използван, 
само когато външен аудио плейер е свързан 
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 
AUX жака. 
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i 	Информация
Преди	да	използвате	системата	
Bluetooth®	свободни	ръце	(ако	е	обо-
рудвана)
Какво е Bluetooth® ?
• Bluetooth® е безжична технология на близ-

ки разстояния, която използва честоти 
между 2.4GHz ~ 2.48GHz, за да свързва раз-
лични устройства в рамките на определена 
дистанция.

• Поддържайки компютри, външни устрой-
ства, Bluetooth® телефони, PDAs, различни 
електронни устройства и автомобилни 
системи, Bluetooth® прави възможно прех-
върлянето 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 телефони 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	шофи-
ране
• Bluetooth® Handsfree е система, която 

позволява на водачите да управляват ав-
томобила безопасно. Свързвайки мобилния 
си телефон към системата, потребителят 
може да извършва и приема обаждания. 
Преди да използвате системата, внимател-
но прочетете указанията.

• Прекалената употреба на системата или из-
вършването 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 
инциденти. По време на шофиране поглеж-
дайте екрана от време на време.

i 	Информация
Свързване	на	Bluetooth®	с	телефона	
• Преди да свържете телефона към устрой-

ството, проверете дали телефона 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 стартиране 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 свързвате 

телефона със системата. 
• При някои устройства Bluetooth® връзката 

може незабавно да бъде преустановена.
 1. В такъв случай, следвайки тези стъпки, 

опитайте отново да свържете устройството.
 2. През телефона включете и изключете 

Bluetooth® функцията и опитайте отново.
 3. Включете и изключете телефона и опи-

тайте отново.
 4. Извадете батерията, след което я поста-

вете отново и включете телефона. 
 5. Рестартирайте аудио системата и опи-

тайте отново. 
 6. Изтрийте всички свързани устройства, 

свържете ги отново и опитайте пак. 
• Качеството на връзката и звука зависят от 

модела на телефона. 
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* Ако не се поддържа функцията, на аудио системата няма бъде изобразено  логото.

AUDIO	:	AC102C8EE,	AC101C8EE,	AC1C0C8EE

4-20

Multimedia System

■ CD Player : AC102C8EE, AC101C8EE

❋ No logo will be shown if the Bluetooth® Wireless Technology feature is not supported.
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Контролни	бутони	и	функции
Audio	Head	Unit
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Audio Head Unit 

Name Description

Ejects the disc

RADIO

• Changes to FM/AM mode.
• Each time the key is pressed,the mode is changed

in order of FM1 ➟ FM2 ➟ FMA ➟ AM ➟ AMA.
(❈ For RDS Model)

Name Description

RADIO

❈ 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

MEDIA

• Each time the key is pressed, the mode is
changed in order of CD, 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.

51

On

(if equipped)
PHONE

• Operates Phone Screen
❈ When a phone is not connected, the connec-

tion screen is displayed.

SEEK
TRACK

• Radio Mode : Automatically searches for broad-
cast frequencies.

• CD, USB, iPod®, My Music modes :
- Shortly press the key : Moves to next or previ-

ous song(file)
- Press and hold the key : Rewinds or fast-for-

wards the current song(file)

PWR/ 
VOL knob

• Power Knob : Turns power On/Off by press-
ing the knob

• Volume Knob : Sets volume by turning the
knob left/right

Наименование					 Описание

Изваждане на диска

• Смяна на режим FM/AM
При натискане на бутона режимът се сменя в следния ред 
FM1  FM2  FMA  DAB1  AM  AMA.
(* за DAB модел)

Наименование					 Описание

* 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.

MEDIA

При натискане на бутона режимът се сменя в следния 
ред: CD, 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 отвори 
нов прозорец „медиен режим“ .
* Когато се отвори новият прозорец, изберете бутона 
„ настройки“  TUNE или копчетата , за 
да зададете желания от вас режим. 

PHONE
Управление на екрана на телефона.
* Когато телефонното устройство не е свързано, на 
екрана се показва опция за свързване на устройството. 

SEEK
TRACK

Radio режим: автоматично избира радио честотите
• Други режими: CD, USB, iPod, My Music/моята музика:
- Натиснете бутона без да задържате: така премина-
вате 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	сила	
на	звука	
POWER/VOL

• Бутон за включване ( ): включвате ON или изключвате 
OFF системата
• Бутон за сила на звука : регулира силата на звука, 
чрез завъртане на ляво или надясно
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Name Description
• Each time the button is shortly pressed (under

0.8 seconds), sets 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.

TA
SCAN

• Radio Mode
- Press and hold the key (over 0.8 seconds):

Previews each broadcast for 5 seconds each
• Media mode

- Press and hold the key (over 0.8seconds):
Previews each song (file) for 10seconds each.

❈ Press and holding the key again to continue lis-
tening to the current song (file).

SETUP
CLOCK

• Shortly press the key (under 0.8 seconds) :
Moves to the Display, Sound, Clock, Phone,
System setting modes

• Press and hold the key (over 0.8 seconds) :
Move to the Time setting screen

MENU
Displays menus for the current mode.
❈ iPod® List : Move to parent category

FOLDER • CD MP3, USB mode : Folder Search

TUNE knob

• Radio mode : Changes frequency by turning
the knob left/right

• CD, USB, iPod®, My Music mode: Searches
songs (files) by turning the knob left/right

❈ When the desired song is displayed, press the
knob to play the song.

• Moves focus in all selection menus and selects
menus

Name Description

~ 
(Preset)

61

• Radio Mode: Saves frequencies (channels) or
receives saved frequencies (channels)

• CD, USB, iPod®, My Music mode

- : Repeat

- : Random
• In the Radio, Media, Setup, and Menu pop up

screen, the number menu is selected.

2 RDM

1 RPT

Наименование					 Описание

• Radio режим: запазва радио честотите (каналите) или 
приема запазените честоти (канали).
• Режими: USB, iPod, My Music/моята музика
-  : Repeat повтори
-  : Random избери произволно• На прозореца, чрез 
който задавате Радио/Radio, Медия/Media, Меню/Menu 
функции и избирате опция „Настройки“Set up, можете 
да зададете и номера на менюто.

При натискане на бутона без задържане под 8 сек., екра-
нът се изключва. 
Screen Off    Screen On    Screen Off.
* Аудио системата работи, само екранът е изключен. За 
да активирате екрана, отново натиснете произволно 
един бутон.

Наименование					 Описание

TA
SCAN

Radio режим
- Натиснете бутона за кратко под 8 сек.: Показва всяка 
запаметена радио станция за 5 секунди. 
 Media режим
- Натиснете и задръжте бутона над 8 сек.: Показва всяка 
запаметена радио станция за 10 секунди
* Натиснете отново бутона, за да продължите да слу-
шате избраната радио станция. 

SETUP
CLOCK

Clock	Settings Настройки на часовника
Натиснете бутона без да задържате: така избирате 
следните настройки на екрана, на звука/Sound, на часов-
ника/Clock, на телефона/Phone, общи настройки/System 
setting. 
• Натиснете и задръжте: Избирате настройките на 
часовника/time settings
• USB, iPod режими
- Натиснете бутона за кратко: Показва всяка песен 
(файл) за около 10 секунди.
* Натиснете отново бутона, за да продължите да слу-
шате избраната песен (файл). 

MENU
MENU Показва менюто за избрания в момента режим.
 * iPod® List Отивате към следващата опция 

FOLDER
FOLDER – папка • CD MP3, USB mode: търсене на папка
• DAB радио режим : DAB търсене на ансамбъл.

TUNE	бутон

• Radio режим : сменяте честотите като завъртате 
копчето наляво или надясно
• USB, iPod modes, My music: Можете да търсите песни 
(файлове), като завъртате копчето наляво или надясно
* Когато на екрана се покаже желаната от вас песен, 
натиснете копчето, за да я чуете. 
• Чрез него можете да маркирате желаните опции във 
всички менюта и да задавате съответните менюта.
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Наименование					 Описание

FM

FM	бутон– с избиране на тази опция, сменяте режима 
на FM режим.
• При натискане на бутона режимът се сменя от FM1 
на  FM2  FMA

AM
АМ	бутон – с избиране на тази опция преминавате към 
AM режим.
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Name Description

FM
• Changes to FM mode.
• Each time the key is pressed, the mode changed

in order of FM1 ➟ FM2 ➟ FMA

AM • Changes to AM ➟ AMA mode.



4-24

Мултимедийна система

* Ако функцията Bluetooth® Wireless Technology не се поддържа, на екрана няма да бъде изобразено  лого.

АУДИО	AC100C8EE,	AC110C8EE

4-24

Multimedia System

■ AC100C8EE, AC110C8EE

❋ No logo will be shown if the Bluetooth® Wireless Technology feature is not supported.
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Audio	Head	Unit
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Audio Head Unit 

Name Description
• Each time the button is shortly pressed (under 0.8

seconds), sets 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.

RADIO

• Changes to FM/AM mode.
• Each time the key is pressed,the mode is changed

in order of FM1 ➟ FM2 ➟ FMA ➟ AM ➟ AMA.
(❈ For RDS Model)

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

(if equipped)
PHONE

• Operates Phone Screen
❈ When a phone is not connected, the connec-

tion screen is displayed.

SEEK
TRACK

• Radio Mode : Automatically searches for broad-
cast frequencies.

• USB, iPod®, My Music modes :
- Shortly press the key : Moves to next or previ-

ous song(file)
- Press and hold the key : Rewinds or fast-for-

wards the current song(file)

PWR/ 
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 mode

- : Repeat

- : Random
• In the Radio, Media, Setup, and Menu pop up

screen, the number menu is selected.

2 RDM

1 RPT

Наименование					 Описание

1. При натискане на бутона без задържане под 8 сек., 
екранът се изключва. 
Screen Off  Screen On  Screen Off.
* Aудио системата работи, само екранът е изключен. За 
да активирате екрана, отново натиснете произволно 
един бутон. 

Смяна на режим FM/AM
При натискане на бутона режимът се сменя в следния ред 
FM1  FM2  FMA  AM  AMA.
(за	RDS	модел)

Наименование					 Описание

MEDIA

• При натискане на бутона, режимът се сменя в следния 
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 от  можете да 
изберете желания режим. 

PHONE
•	Управление на екрана на телефона.
* Ако няма свързан телефон, на екрана се отваря прозо-
рец, от където можете да свържете телефона.

SEEK
TRACK

• Радио режим : автоматично търси радио честоти.
• USB, iPod режими, My music :
- Натиснете без да задържате: Избирате следващата 
или предишната песен (файл). 
- Натиснете и задръжте: превърта назад или бързо на-
пред песента (файл), звучаща в момента.

POWER/VOL
Бутон

• Power бутон  : Включвате и изключвате системата 
чрез натискане на бутона.
• Volume бутон  : Регулирате силата на звука като 
завъртате бутона наляво или надясно. 

• Радио режим: Запазва радио честоти/канали или приема 
запазени честоти/канали.
• USB, iPod®,	My music	режими 
-  :Repeat/Повторение
- : Random/Избор на файл в случаен ред
• На прозореца, чрез който задавате Радио/Radio, Медия/
Media, Меню/Menu функции и избирате опция „Настрой-
ки“Set up, можете да зададете и номера на менюто.
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Наименование					 Описание

BACK Връщате се на предишния екран

TA
SCAN

•	Радио режим
- Натиснете без да задържате – под 8 сек.: Преглежда 
всяка радио станция за 5 сек.
- Натиснете и задръжте – над 8 сек: Преглежда всяка 
радио станция за 10 секунди.
* Натиснете отново бутона и задръжте, за да продъл-
жите да слушате избраната песен/файл. 
• USB, iPod режим
- Натиснете без да задържате: Възпроизвежда всяка 
песен/файл за около 10 сек.
* Натиснете отново бутона, за да продължите да слу-
шате избраната песен (честота).

SETUP
CLOCK

SET	UP	Clock	(Настройки	на	часовника)
• Натиснете без да задържате (под 0.8 сек.) : Можете да 
изберете следните опции - Display/Дисплей, Sound/Звук, 
Clock/Часовник, Phone/Телефон, System setting modes/
Настройки 
• Натиснете и задръжте (над 0.8 сек.): Препраща ви към 
Time setting screen/прозорец за настройка на часа

MENU
MENU показва менюто за избрания режим.
Връща ви една стъпка назад.

FOLDER

USB режим: Избиране на папка.
* Може да се различава в зависимост от избраната 
аудио система. 

TUNE	бутон

• Радио режим : Сменяте честотите, като завъртате 
бутона наляво или надясно. 
• USB, iPod, My music режими: Търсите определена песен 
(файл), като завъртате бутона наляво или надясно. 
* Когато намерите желаната песен, натиснете бутона, 
за да я пуснете.
Чрез този бутон избирате всички други менюта и зада-
вате желаните функции. 
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Name Description

BACK Go to previous depth(no previous screen)

TA
SCAN

• Radio Mode
- Press and hold the key (over 0.8 seconds):

Previews each broadcast for 5 seconds each
• Media mode

- Press and hold the key (over 0.8seconds):
Previews each song (file) for 10seconds each.

❈ Press and holding the key again to continue lis-
tening to the current song (file).

SETUP
CLOCK

• Shortly press the key (under 0.8 seconds) :
Moves to the Display, Sound, Clock, Phone,
System setting modes

• Press and hold the key (over 0.8 seconds) :
Move to the Time setting screen

MENU
Displays menus for the current mode.
❈ iPod® List : Move to parent category

FOLDER • USB mode : Folder Search

TUNE knob

• Radio mode : Changes frequency by turning
the knob left/right

• USB, iPod®, My Music mode: Searches songs
(files) by turning the knob left/right

❈ When the desired song is displayed, press the
knob to play the song.

• Moves focus in all selection menus and selects
menus
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Наименование					 Описание

FM

FM	бутон– с избиране на тази опция, сменяте режима 
на FM режим.
• При натискане на бутона режимът се сменя от FM1 
на  FM2  FMA

AM
АМ	бутон – с избиране на тази опция преминавате към 
AM режим.
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Name Description

FM
• Changes to FM mode.
• Each time the key is pressed, the mode changed

in order of FM1 ➟ FM2 ➟ FMA

AM • Changes to AM ➟ AMA mode.
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Настройки (за RDS модул)

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  или 
деактивирате  функцията.
•  : Поддържа прегледа на текста.
•  : Преглежда текста еднократно.

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/Изпълни-
тел/Песен’.

Настройки	на	звука
Натиснете бутона 
Изберете опцията „Звук“ (Sound) чрез 
TUNE бутона  или копчето 
Изберете MENU чрез  TUNE бутона.
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Аудио	настройки
Менюто ви позволява да настроите тона 
посредством регулиране на трите режима 
‘Bass, Middle, Treble’, както и разпределение-
то на звука (вляво, вдясно, отпред и отзад) 
посредством опцията: Fader and Balance.
Изберете (аудио настройки (audio settings)), 
след което изберете меню чрез  TUNE 
бутона.
Завъртете копчето  TUNE наляво или 
надясно, за да настроите:
• Bass, Middle,Treble: ниските, средните 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 първо-
началните настройки.
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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 (if equipped)
Adjust voice recognition volume.

Select [Volume Dialogue] Set vol-
ume of TUNE knob

Clock Settings

Press the key Select [Clock]
through TUNE knob or key
Select menu through TUNE knob

3

SETUP
CLOCK

Speed	Dependent	Volume	Control	
Силата	на	звука,	зависи	от	
скоростта	
Тази функция автоматично контроли-
ра силата на звука според скоростта 
на автомобила. 
Изберете [Speed Dependent Vol.]  Вклю-
чете On/ Изключете Off, като натисне-
те  TUNE бутона.
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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 (if equipped)
Adjust voice recognition volume.

Select [Volume Dialogue] Set vol-
ume of TUNE knob

Clock Settings

Press the key Select [Clock]
through TUNE knob or key
Select menu through TUNE knob

3

SETUP
CLOCK

Volume	Dialogue	Сила	на	звука	на	
функцията	„гласово	разпознаване“	
Регулирайте силата на звука на функ-
цията „гласово разпознаване“.	
Изберете [Volume Dialogue], настройте 
звука чрез TUNE бутона.
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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 (if equipped)
Adjust voice recognition volume.

Select [Volume Dialogue] Set vol-
ume of TUNE knob

Clock Settings

Press the key Select [Clock]
through TUNE knob or key
Select menu through TUNE knob

3

SETUP
CLOCK

Настройки	на	часовника
Натиснете бутона  
Изберете „Часовник“ (Clock) през TUNE 
бутона  или чрез натискане на коп-
чето .
Изберете (Select) меню (menu) през 
TUNE бутона .
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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 (if equipped)
Adjust voice recognition volume.

Select [Volume Dialogue] Set vol-
ume of TUNE knob

Clock Settings

Press the key Select [Clock]
through TUNE knob or key
Select menu through TUNE knob

3

SETUP
CLOCK
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Clock	Settings	Настройки	на	часовника
Чрез това меню настройвате часов-
ника.
Изберете (Clock Settings/настройки на 
часовника).
Задайте часа чрез TUNE бутона . 
Натиснете TUNE бутон0а .

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
(MM/DD/YYYY).
Select [Calendar 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
Year/Month/Day) 

Time Format
This function is used to set the 12/24
hour time format of the audio system.
Select [Time Format] Set 12Hr /
24Hr through TUNE knob

Clock Display when Power is
OFF
Select [Clock Disp.(Pwr Off)] Set

/ through TUNE knob
• : Displays time/date on screen
• : Turn off.

Automatic RDS Time
This option is used to automatically
set the time by synchronizing with
RDS.

/ through TUNE knob
• : Turn on Automatic Time
• : Turn off.

Because some local radio stations
do not support an automatic RDS
time function, some RDS Trans
mitters may not provide correct
time.
if incorrect time is displayed, set it
manually following the Step
"Clock Setting" in previous page.

NOTICE

Off

On

OffOn

Off

On

OffOn
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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 (Calendar Settings/настройки 
на деня). 
Задайте датата чрез  TUNE бутона.
Натиснете  TUNE бутона.

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
(MM/DD/YYYY).
Select [Calendar 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
Year/Month/Day) 

Time Format
This function is used to set the 12/24
hour time format of the audio system.
Select [Time Format] Set 12Hr /
24Hr through TUNE knob

Clock Display when Power is
OFF
Select [Clock Disp.(Pwr Off)] Set

/ through TUNE knob
• : Displays time/date on screen
• : Turn off.

Automatic RDS Time
This option is used to automatically
set the time by synchronizing with
RDS.

/ through TUNE knob
• : Turn on Automatic Time
• : Turn off.

Because some local radio stations
do not support an automatic RDS
time function, some RDS Trans
mitters may not provide correct
time.
if incorrect time is displayed, set it
manually following the Step
"Clock Setting" in previous page.

NOTICE

Off

On

OffOn

Off

On

OffOn
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* За да настроите датата, изберете 
маркираното число, след което на-
тиснете TUNE бутона, за да преми-
нете към следващото число – (като 
редът е следният: ден, месец, година).

Time	Format	–	избиране	на	формат	на	
часа
Тази функция се използва за задаване 
на 12/24 часов формат на аудио сис-
темата.
Изберете [Time Format]. Изберете же-
лания формат 12HR/24 - чрез бутона 

 TUNE.

Показване	на	часа	при	спрян	двигател
Изберете [Clock Disp. (PWR OFF) ] На-
стройте чрез бутона TUNE.
• ON: Показва часа/дата на екрана.
• OFF: 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]. 
Настройте чрез бутона TUNE.
• ON: Включване – активира функцията 
Automatic Time (автоматично настрой-
ване на времето).
• OFF: Изключване.

 ЗАБЕЛЕЖКА
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.
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Настройки	на	телефона
(за	RDS,	модел	оборудван	с	Bluetooth®)

Натиснете бутона  
Изберете (Phone (Телефон)) чрез 
TUNE бутона или чрез натискане на 
бутона 
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Phone Setup 
(for RDS, 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

➀ Search for device names as dis-
played on your mobile phone and
connect.

➁ 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.

➂ 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

SETUP
CLOCK

.
Изберете меню чрез  TUNE бутона.

Свързване	на	мобилен	телефон	с	
Bluetooth®
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. (Passke/Парола: 0000)

* Името на устройството и парола 
ще бъдат изписани на екрана в про-
дължение на 3 минути. Ако свързва-
нето не е приключило в рамките на 
3 минути, процесът ще бъде авто-
матично 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 
бъдат показани.
A [

4-32

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]

➀ Select a mobile phone that is not
currently connected.

➁ Connect the selected mobile
phone.

➂ 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]

➀ Select the currently connected
mobile phone.

➁ Disconnect the selected mobile
phone.

➂ Disconnection completion is dis-
played.

] се показва пред текущо свързания 
телефон.
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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]

➀ Select a mobile phone that is not
currently connected.

➁ Connect the selected mobile
phone.

➂ 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]

➀ Select the currently connected
mobile phone.

➁ Disconnect the selected mobile
phone.

➂ Disconnection completion is dis-
played.

Изберете желаното устройство, за да 
го настроите.

• Свързване	на	телефона
Изберете опцията [Phone List] 
Изберете мобилния телефон, който 
желаете да свържете, чрез бутона 
TUNE.
Изберете опцията [Connect Phone].
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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]

➀ Select a mobile phone that is not
currently connected.

➁ Connect the selected mobile
phone.

➂ 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]

➀ Select the currently connected
mobile phone.

➁ Disconnect the selected mobile
phone.

➂ Disconnection completion is dis-
played.

1. Изберете мобилен телефон, който 
не е свързан в момента.

2. Свържете избрания мобилен теле-
фон.

3. След което не екрана се изписва 
потвърждаващо съобщение, че 
свързването 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 изключите, чрез TUNE бу-
тона.
Изберете опцията [Disconnect Phone].
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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]

➀ Select a mobile phone that is not
currently connected.

➁ Connect the selected mobile
phone.

➂ 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]

➀ Select the currently connected
mobile phone.

➁ Disconnect the selected mobile
phone.

➂ Disconnection completion is dis-
played.

1. Изберете свързан в момента моби-
лен телефон.

2. Изключете избрания мобилен теле-
фон.

3. След което на екрана се изписва 
съобщение, потвърждаващо, че пре-
късването е завършено успешно.
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•	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 No. 1
1. Изберете [Priority].
2. От свързаните телефоните, изберете 

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 мобилен 
телефон, зададен като приоритет 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 свързания те-
лефон, се опитва да се свърже в реда, в 
който телефоните са зададени.

- Свързаният успешно телефон автома-
тично ще бъде зададен като приоритет 
No.1.

• Delete Изтриване
Изберете опцията [Phone List]. 
Изберете 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 изтриете 

телефон свързан в момента, теле-
фонът първо се изключва от систе-
мата.

 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.

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.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
•	 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.
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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].

Audio	Streaming
Изберете ON (включено) или Off (изклю-
чено) чрез бутона TUNE – за да активи-
рате или деактивирате тази опция.
Песните (файловете) запазени във 
вашия телефон, оборудван с Bluetooth, 
могат да бъдат възпроизведени от 
аудио системата. Изберете опцията 
[Audio Streaming] чрез TUNE бутона.

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 бу-
тона TUNE.
* Дори по време на разговор, силата 

на звука може да се променя с помо-
щта на SEEK

TRACK 	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 бутона TUNE.
* Ако в момента телефонyt е свързан, 

изключете го и след това изключете 
Bluetooth® режима.

Използване	на	Bluetooth®	
За да използвате безжичната техно-
логия Bluetooth®, когато системата 
е изключена, следвайте тези стъпки.
• Включване на Bluetooth® чрез натиска-
не на бутона .
Натиснете бутона . След нати-
скане на бутона, системата по под-
разбиране ви препраща към опцията 
Screen guidance.
* Препраща ви към екрана, откъде-

то можете да зададете желаните 
Bluetooth® настройки и където са 
дадени съответните насоки.
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• Включване	на	Bluetooth®	чрез	натис-
кате	на	 .
Натиснете бутона . Изберете 
опцията [Phone] чрез TUNE бутона. 
1. На екрана излиза нов прозорец, кой-

то ви пита дали искате да активи-
рате Bluetooth®.

2. Изберете YES /ДА/, за да активира-
те Bluetooth® системата. 

* Ако Bluetooth® системата е включе-
на, тя автоматично ще се опита 
да се свържете с последно свързания 
чрез Bluetooth® мобилен телефон.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
•	 Bluetooth®	връзката	може	да	пре-

късва	при	някои	мобилни	телефо-
ни.	Следвайте	тези	стъпки,	за	да	
се	опитате	отново	да	прикачите	
устройството.

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	отно-
во.

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] посредством TUNE бутона или 
чрез натискане на бутон 
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Multimedia System

System Settings

Press the key Select
[System] through tune knob or 
key Select menu through TUNE
knob

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.

❈ May differ depending on the
selected audio.

VRS Mode (if equipped)
This feature is used to change voice
command feedback between Normal
and Expert modes.
Select [VRS Mode] Set though 

TUNE knob
• Nomal : This mode is for beginner

users and provides detailed
instructions during voice command
operation.

• 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
- 

5

SETUP
CLOCK

. Избере-
те MENU чрез TUNE бутона.
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System Settings
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Displays currently used memory and
total system memory.
Select [Memory Information] OK
The currently used memory is dis-
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system memory is displayed on the
right side.
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This feature is used to change voice
command feedback between Normal
and Expert modes.
Select [VRS Mode] Set though 

TUNE knob
• Nomal : This mode is for beginner

users and provides detailed
instructions during voice command
operation.

• 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
- 

5

SETUP
CLOCK

Memory	Information	
Информация	за	паметта	на	систе-
мата	(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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TUNE knob
• Nomal : This mode is for beginner

users and provides detailed
instructions during voice command
operation.
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When using Expert mode, guid-
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language is changed.

❈ Language support by region
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5
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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 
функцията „гласово разпознаване“. 
Изберете опцията [Language]. Задайте 
езика чрез TUNE бутона.
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System Settings
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5

SETUP
CLOCK

* Системата ще се рестартира, след 
като езикът бъде избран.

* Поддържани езици по регион (немски, 
английски (Великобритания), испански, 
италиански, френски, холандски, дат-
ски, полски, руски, шведски, турски)
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Радио: За RDS  
модели FM, AM

Смяна	на	радио	режима
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RADIO (FOR RDS MODEL) :
FM, AM

Changing RADIO mode

SEEK
Press the key
• Shortly pressing the key (under 0.8

seconds): Changes the frequency.
• Pressing and holding the key (over

0.8 seconds): Automatically search-
es for the next frequency.

Preset SEEK
Press the ~ key
• Shortly pressing the key (under 0.8

seconds): Plays the frequency
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
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
seconds each. After scanning all
frequencies, returns and plays the
current broadcast frequency.

Selecting through manual
search
Turn the TUNE knob left/right to
adjust the frequency.
• AC100C8EE, AC110C8EE,

AC102C8EE,AC101C8EE
- FM : Changes by 50KHz
- AM : Changes by 9khz

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 

SEEK
TRACK

SEEK
Натиснете копчетата SEEK,TRACK. 
• Натиснете без да задържате коп-

чето – под 8 сек.: ще промените 
честотата.

• Натискане и задържане на копчето 
– над 8 сек.: Автоматично търси 
следващата честота.

Preset	SEEK
Натиснете което и да е копче от 

.
• Натискане без задържане на копчето 

– под 8 сек: възпроизвежда
радио честотата, запаметена под този 

номер.
• Натискане и задържане на копчето – 

над 8 сек.: Натискане и задържане на 
желаното копче от 1 до 6 ще запази 
зададената в момента радио често-
та към избраното (от 1 до 6) копче, 
след което ще чуете потвърждаващ 
сигнал. 

Натиснете TA
SCAN  бутона.

• Натискането и задържането на 
кoпчето: увеличава честотата на 
излъчване на радио честотите и въз-
произвежда всяка за 5 секунди. След 
преминаване през всички честоти, се 
връща към първоначално избраната 
честотата.

Selecting	through	manual	search	Избиране	
чрез	ръчно	търсене
Завъртете копчето TUNE наляво/дясно, 
за да регулирате честотата.
• AC100C8EE, AC110C8EE, AC102C8EE, 

AC101C8EE - FM : Промяна с по 50 
kHz - AM : Промяна с 9 kHz

Информация	за	трафика	(TA)	Traffic	
Announcement
Натискане на копчето TA

SCAN  без задър-
жане (под 0.8 секунди): Включва/Изключ-
ва този режим.

МЕНЮ/MENU
В опцията MENU  може да зададете или 
изберете функциите: Auto	Store	и	Info	
functions.
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AST	(Auto	Store)
Изберете 

4-38

Multimedia System

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 . 
Изберете 
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MENU

3
MENU

2 RDM

MENU

61 

61 

1 RPT

MENU  чрез 
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3
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2 RDM
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61 

61 

1 RPT
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Изберете AST (Auto Store), за да запази-
те от 
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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

 радио честотите с 
превъзходно качество. Ако няма избра-
ни, последно регистрираната радио 
честота ще бъде възпроизведена.
* Запазва само в Preset паметта при 

FMA или AMA режим. (за DAB модел)
* запазва се само в Preset памет-
та ~ в FMA режим.

AF	(Alternative	Frequency)	
Алтернативна	честота
Изберете 
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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 .	
Задайте [
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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 ] чрез 
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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

 бутона или на-
тиснете 
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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

. Алтернативната чес-
тота може да се включи или изключи.

Регион	Region
Изберете 

4-38

Multimedia System

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 .	
Задайте [
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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

] - чрез 
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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

 бутона или 
натиснете 
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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

. Опцията „Region“ 
може да се включи/изключи.

Новини	News
Изберете 
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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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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

] чрез 
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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

 бутона 
или натиснете 

4-38

Multimedia System

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

. Опцията „news/
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 контро-
лира чрез завъртане на копчето 
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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

 
наляво/дясно по време на излъчване на 
новините или предаване на трафик 
информацията.
* AF, Region и News са RDS Радио ме-

нюта.
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4

М
ултим

едийна систем
а

Основен начин на 
употреба (ако е оборудван)

MENU:	Аудио	CD	
В „CD“ режим, натиснете бутона 
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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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BASIC METHOD OF USE

MENU : Audio CD
In CD mode, press key.

Repeat
Set [ RPT] through the TUNE
knob or key to repeat the cur-
rent song.
❈ Press RPT again to turn off.

Random
Set [ RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play
songs within the current folder.
❈Press 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.

MENU : MP3 CD / USB
In MP3 CD / 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.

2 RDM

1 RPT

MENU

MENU

3

2 RDM

1 RPT

MENU

Repeat	(Повторение)
Избирайки бутон 
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BASIC METHOD OF USE

MENU : Audio CD
In CD mode, press key.

Repeat
Set [ RPT] through the TUNE
knob or key to repeat the cur-
rent song.
❈ Press RPT again to turn off.

Random
Set [ RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play
songs within the current folder.
❈Press 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.

MENU : MP3 CD / USB
In MP3 CD / 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.

2 RDM

1 RPT

MENU

MENU

3

2 RDM

1 RPT

MENU

 можете да пов-
торите песента.
* Натиснете бутона 
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BASIC METHOD OF USE

MENU : Audio CD
In CD mode, press key.

Repeat
Set [ RPT] through the TUNE
knob or key to repeat the cur-
rent song.
❈ Press RPT again to turn off.

Random
Set [ RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play
songs within the current folder.
❈Press 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.

MENU : MP3 CD / USB
In MP3 CD / 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.

2 RDM

1 RPT

MENU

MENU

3

2 RDM

1 RPT

MENU

 отново, за 
да изключите повторението.

Random	(Избиране	на	случаен	
принцип)	
Избирайки бутона 
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BASIC METHOD OF USE

MENU : Audio CD
In CD mode, press key.

Repeat
Set [ RPT] through the TUNE
knob or key to repeat the cur-
rent song.
❈ Press RPT again to turn off.

Random
Set [ RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play
songs within the current folder.
❈Press 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.

MENU : MP3 CD / USB
In MP3 CD / 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.

2 RDM

1 RPT

MENU

MENU

3

2 RDM

1 RPT

MENU

 възпроизвежда 
всички песни от папката на случаен 
принцип.
* Натиснете бутона 
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BASIC METHOD OF USE

MENU : Audio CD
In CD mode, press key.

Repeat
Set [ RPT] through the TUNE
knob or key to repeat the cur-
rent song.
❈ Press RPT again to turn off.

Random
Set [ RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play
songs within the current folder.
❈Press 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.

MENU : MP3 CD / USB
In MP3 CD / 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.

2 RDM

1 RPT

MENU

MENU

3

2 RDM

1 RPT

MENU

 отново, за 
да изключите функцията.

Информация
Задайте [Info] през 
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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

 бутона или чрез 
избиране на 
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BASIC METHOD OF USE

MENU : Audio CD
In CD mode, press key.

Repeat
Set [ RPT] through the TUNE
knob or key to repeat the cur-
rent song.
❈ Press RPT again to turn off.

Random
Set [ RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play
songs within the current folder.
❈Press 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.

MENU : MP3 CD / USB
In MP3 CD / 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.

2 RDM

1 RPT

MENU

MENU

3

2 RDM

1 RPT

MENU

, за да получите ин-
формация за текущата песен.
9 Натиснете копчето, за да изключите 
информационния дисплей.

MENU	:	MP3	CD	/	USB	
В MP3 CD / USB режим, натиснете бу-
тона 
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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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BASIC METHOD OF USE

MENU : Audio CD
In CD mode, press key.

Repeat
Set [ RPT] through the TUNE
knob or key to repeat the cur-
rent song.
❈ Press RPT again to turn off.

Random
Set [ RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play
songs within the current folder.
❈Press 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.

MENU : MP3 CD / USB
In MP3 CD / 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.

2 RDM

1 RPT

MENU

MENU

3

2 RDM

1 RPT

MENU

Repeat	(Повторение)
Избирайки бутон 
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M
ultim

edia System

4

BASIC METHOD OF USE

MENU : Audio CD
In CD mode, press key.

Repeat
Set [ RPT] through the TUNE
knob or key to repeat the cur-
rent song.
❈ Press RPT again to turn off.

Random
Set [ RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play
songs within the current folder.
❈Press 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.

MENU : MP3 CD / USB
In MP3 CD / 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.

2 RDM

1 RPT

MENU

MENU

3

2 RDM

1 RPT

MENU

 можете да пов-
торите песента.
* Натиснете бутона 
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M
ultim

edia System

4

BASIC METHOD OF USE

MENU : Audio CD
In CD mode, press key.

Repeat
Set [ RPT] through the TUNE
knob or key to repeat the cur-
rent song.
❈ Press RPT again to turn off.

Random
Set [ RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play
songs within the current folder.
❈Press 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.

MENU : MP3 CD / USB
In MP3 CD / 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.

2 RDM

1 RPT

MENU

MENU

3

2 RDM

1 RPT

MENU

 отново, за 
да изключите повторението.

Folder	Random	
Задайте опцията [F.RDM] през 
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Multimedia System

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

 буто-
на или изберете 
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M
ultim

edia System

4

BASIC METHOD OF USE

MENU : Audio CD
In CD mode, press key.

Repeat
Set [ RPT] through the TUNE
knob or key to repeat the cur-
rent song.
❈ Press RPT again to turn off.

Random
Set [ RDM] through the TUNE
knob or key to randomly play
songs within the current folder.
❈Press 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.

MENU : MP3 CD / USB
In MP3 CD / 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.

2 RDM

1 RPT

MENU

MENU

3

2 RDM

1 RPT

MENU

, за да изберете 
на случаен принцип
песни от текущата папка.
* Натиснете F.RDM отново, за да из-

ключите.
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Мултимедийна система

Folder	Repeat
Задайте опцията [F.RPT] през 
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Multimedia System

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

 бутона 
или изберете 
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Multimedia System

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

, за да повторите 
песните от текущата папка.
* Натиснете F.RPT отново, за да из-

ключите.

All	Random
Задайте [A.RDM] през 

4-38

Multimedia System

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

 бутона или 
изберете 
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Multimedia System

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

, за да бъдат възпро-
изведени всички песни от USB-то на 
случаен принцип. 
* Натиснете A.RDM отново, за да 

изключите.

Информация
Задайте [Info] през 
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Multimedia System

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

 бутона или чрез 
избиране на 
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Multimedia System

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 CD.
❈ 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
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, CD, iPod®, AUX)
while copying is in progress, copy-
ing is canceled.

❈ Music will not be played while
copying is in progress.

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.

2 RDM

1 RPT

MENU
6

MENU

5

4

3

, за да получите ин-
формация за текущата песен.
* Натиснете 
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Multimedia System

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 , за да изключите 
информационния дисплей.

Copy	(ако	има	такава	функция)
Задайте [Copy] през 
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Multimedia System

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

 бутона или чрез 
избиране на 
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Multimedia System

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 CD.
❈ 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
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, CD, iPod®, AUX)
while copying is in progress, copy-
ing is canceled.

❈ Music will not be played while
copying is in progress.

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.

2 RDM

1 RPT

MENU
6

MENU

5

4

3 .
* тази функция се използва, за да ко-

пирате песента в My Music. Можете 
да слушате копираната музика 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.

MENU:	iPod®
В режим iPod, изберете 
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Multimedia System

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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Multimedia System

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 CD.
❈ 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
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, CD, iPod®, AUX)
while copying is in progress, copy-
ing is canceled.

❈ Music will not be played while
copying is in progress.

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.

2 RDM

1 RPT

MENU
6

MENU

5

4

3

Repeat	(Повторение)
Избирайки бутон 
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Multimedia System

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 CD.
❈ 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
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, CD, iPod®, AUX)
while copying is in progress, copy-
ing is canceled.

❈ Music will not be played while
copying is in progress.

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.

2 RDM

1 RPT

MENU
6

MENU

5

4

3

 можете да пов-
торите песента.
* Натиснете бутона 
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Multimedia System

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 CD.
❈ 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
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, CD, iPod®, AUX)
while copying is in progress, copy-
ing is canceled.

❈ Music will not be played while
copying is in progress.

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.

2 RDM

1 RPT

MENU
6

MENU

5

4

3

отново, за 
да изключите повторението.

Random	(Избиране	на	случаен	
принцип)	
Избирайки бутона 
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Multimedia System

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 CD.
❈ 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
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, CD, iPod®, AUX)
while copying is in progress, copy-
ing is canceled.

❈ Music will not be played while
copying is in progress.

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.

2 RDM

1 RPT

MENU
6

MENU

5

4

3

 възпроизвежда 
всички песни от папката на случаен 
принцип.
* Натиснете бутона 
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Multimedia System

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 CD.
❈ 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
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, CD, iPod®, AUX)
while copying is in progress, copy-
ing is canceled.

❈ Music will not be played while
copying is in progress.

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.

2 RDM

1 RPT

MENU
6

MENU

5

4

3

 отново, за 
да изключите функцията.
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INFORMATION
Задайте опцията [Info] през 
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Multimedia System

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

 бутона 
или изберете 
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Multimedia System

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

. Тази функция ви 
предоставя информация за съответ-
ната песен.
* Натиснете бутона 
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Multimedia System

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 , за да из-
ключите информационния дисплей.

SEARCH	Търсене
Задайте опцията [Search] през 
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Multimedia System

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

 бу-
тона или изберете 
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Multimedia System

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

.
Показва се списък с iPod® категории.
* Търсене на iPod® категория – избере-

те 
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Multimedia System

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 , за да отидете в главната 
категория.

MENU:	My	Music	режим	(ако	е	
инсталиран)
В My Music режим, изберете 
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Multimedia System

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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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.

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
➀ Select the file you wish to delete

by using the TUNE knob.

➁ Press the key and select
the delete menu to delete the
selected file.

MENU

4

MENU

3

2 RDM

1 RPT

MENU

MENU

4

MENU

3

REPEAT	Повторение
Задайте опцията [RPT] чрез бутона 
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Multimedia System

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

 
или изберете 
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Multimedia System

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 CD.
❈ 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
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, CD, iPod®, AUX)
while copying is in progress, copy-
ing is canceled.

❈ Music will not be played while
copying is in progress.

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.

2 RDM

1 RPT

MENU
6

MENU

5

4

3

. Тази функция пов-
таря песента в момента.
* Натиснете 
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Multimedia System

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 CD.
❈ 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
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, CD, iPod®, AUX)
while copying is in progress, copy-
ing is canceled.

❈ Music will not be played while
copying is in progress.

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.

2 RDM

1 RPT

MENU
6

MENU

5

4

3

 отново, за да из-
ключите функцията REPEAT.

RANDOM
Задайте опцията [RDM] чрез бутона 
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Multimedia System

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

 
или изберете 
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Multimedia System

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 CD.
❈ 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
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, CD, iPod®, AUX)
while copying is in progress, copy-
ing is canceled.

❈ Music will not be played while
copying is in progress.

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.

2 RDM

1 RPT

MENU
6

MENU

5

4

3

.
Възпроизвежда всички песни в рамките 
на текущо избраната папка в случаен 
ред.
* Натиснете 
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Multimedia System

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 CD.
❈ 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
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, CD, iPod®, AUX)
while copying is in progress, copy-
ing is canceled.

❈ Music will not be played while
copying is in progress.

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.

2 RDM

1 RPT

MENU
6

MENU

5

4

3

 отново, за да изклю-
чите функцията RANDOM.

INFORMATION
Задайте опцията [Info] през 
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Multimedia System

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

 бутона 
или изберете 
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Multimedia System

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

. Тази функция ви 
предоставя информация за съответ-
ната песен.
* Натиснете бутона 

4-38

Multimedia System

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 , за да из-
ключите информационния дисплей.

DELETE	Изтриване	
Изберете опцията [Delete] през 
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Multimedia System

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

 бу-
тона или изберете 
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Multimedia System

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

.
• Изтрива текущия файл 
На екрана при натискане на DELETE се 
изтрива песента в момента.
• Изтрива файл от списъка
1. Изберете файла, който искате да 

изтриете с помощта на 
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Multimedia System

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

 бутона.
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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.

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.

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
➀ Select the file you wish to delete

by using the TUNE knob.

➁ Press the key and select
the delete menu to delete the
selected file.

MENU

4

MENU

3

2 RDM

1 RPT

MENU

MENU

4

MENU

3

2. Натиснете 
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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  и изберете ме-
нюто за изтриване, за да изтриете 
избрания файл.
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Delete	All	Изтриване	на	всички
Задайте опцията [Del.All] през 
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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

 буто-
на или изберете 
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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 CD.
❈ 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
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, CD, iPod®, AUX)
while copying is in progress, copy-
ing is canceled.

❈ Music will not be played while
copying is in progress.

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.

2 RDM

1 RPT

MENU
6

MENU

5

4

3

.
Изтрива всички песни от секцията My 
Music.

Delete	Selection		
Изтриване	на	определени	файлове	
Задайте опцията [Del.Sel] през 
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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

 буто-
на или чрез избиране на 
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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 CD.
❈ 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
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, CD, iPod®, AUX)
while copying is in progress, copy-
ing is canceled.

❈ Music will not be played while
copying is in progress.

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.

2 RDM

1 RPT

MENU
6

MENU

5

4

3 .
Изтрива всички песни в My Music – всич-
ки файлове са избрани и се изтриват.
1. Изберете песните, които искате да 

изтриете от списъка.
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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.
➀Select the songs you wish to

delete from the list.

➁After 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.

Information
- USING THE AUX

Fully insert the AUX cable into the
AUX terminal for use.

i

MEDIA

MENU

6
MENU

5

2. След избиране, натиснете 
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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  и 
изберете менюто за изтриване.

4-42

Multimedia System

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.
➀Select the songs you wish to

delete from the list.

➁After 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.

Information
- USING THE AUX

Fully insert the AUX cable into the
AUX terminal for use.

i

MEDIA

MENU

6
MENU

5

AUX
AUX се използва, за да свържете външ-
но устройство чрез AUX извод.
AUX режимът се включва автоматич-
но, когато външното устройство е 
свързано към AUX-извода.
Ако външното устройство е вече свър-
зано, можете също да 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
➀ Select the file you wish to delete

by using the TUNE knob.

➁ 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.

➀Select the songs you wish to
delete from the list.

➁After 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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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.
➀Select the songs you wish to

delete from the list.

➁After 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.

Information
- USING THE AUX

Fully insert the AUX cable into the
AUX terminal for use.

i

MEDIA

MENU

6
MENU

5

*  Режим AUX не може да се бъде из-
бран, освен ако външно устройство 
не е свързано към AUX извода.

i 	Информация
При използването на AUX поставете AUX 
кабела до край в AUX извода.
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Осъществяване	на	телефонно	обаждане	чрез	контролните	бутони	на	волана	
(ако	е	оборудвана	такава	функция).

* Действителното устройство в автомобила може да се различава от илюстрацията.

Наименование					 Описание

VOLUME	
бутон

за увеличаване или намаляване на звука
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MAKING A CALL USING THE STEERING WHEEL
REMOTE CONTROLLER (if equipped)

The actual feature in the vehicle may differ from the illustration.

Name Description

➀ VOLUME 
button

Raises or lowers speaker volume.

➁ button Activates voice recognition.

➂ button Places and transfers calls.

➃ button Ends calls or cancels functions.

Бутон, активиращ функцията гласово разпознаване
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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

➀ Shortly press (under 0.8 seconds) the 
key on the steering remote controller.

➁ The call history list will be displayed on the
screen.

➂ Press the key again to connect a call
to the selected number.

• Redialing the most recently called number

➀ Press and hold (over 0.8 seconds) the 
key on the steering remote controller.

➁ The most recently called number is redialed.

key Ends calls or cancels functions.
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Бутон за осъществяване или прехвърляне на обаждания
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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

➀ Shortly press (under 0.8 seconds) the 
key on the steering remote controller.

➁ The call history list will be displayed on the
screen.

➂ Press the key again to connect a call
to the selected number.

• Redialing the most recently called number

➀ Press and hold (over 0.8 seconds) the 
key on the steering remote controller.

➁ The most recently called number is redialed.

key Ends calls or cancels functions.
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Бутон за прекъсване и приключване на обаждания
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MAKING A CALL USING THE STEERING WHEEL
REMOTE CONTROLLER (if equipped)

The actual feature in the vehicle may differ from the illustration.

Name Description

➀ VOLUME 
button

Raises or lowers speaker volume.

➁ button Activates voice recognition.

➂ button Places and transfers calls.

➃ button Ends calls or cancels functions.
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Phone menu – меню на 
телефона (за RDS модел) 
(ако е оборудвано)

Натиснете бутона 
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PHONE MENU 
(FOR RDS MODEL)

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 sup-
ported 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
PHONE

2 RDM

PHONE

1 RPT

PHONE

PHONE , за да бъдат 
показани трите менюта. (History Call – 
регистър на обажданията, Phone Book – 
телефонен указател, Phone Setup – на-
стройки на телефона) на екрана.
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PHONE MENU 
(FOR RDS MODEL)

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 sup-
ported 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
PHONE

2 RDM

PHONE

1 RPT

PHONE

PHONE

History	Call	/	Регистър	на	обажданията
Натиснете 
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PHONE MENU 
(FOR RDS MODEL)

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 sup-
ported 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
PHONE

2 RDM

PHONE

1 RPT

PHONE

PHONE . Задайте опцията 
[1 History] чрез бутона 
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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

 или изберете 
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PHONE MENU 
(FOR RDS MODEL)

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 sup-
ported 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
PHONE

2 RDM

PHONE

1 RPT

PHONE

PHONE

.
Регистърът на обажданията се отваря 
и може да изберете номер или да осъ-
ществите повикване.
Ако няма запаметен регистър, на ек-
рана се отваря нов прозорец, който 
ви пита дали искате регистърът да 
бъде изтеглен (функцията за изтег-
ляне може да не се поддържа при някои 
мобилни телефони).

Phone	Book	/	Телефонен	указател
Натиснете 
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PHONE MENU 
(FOR RDS MODEL)

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 sup-
ported 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
PHONE

2 RDM

PHONE

1 RPT

PHONE

PHONE . Задайте опцията 
[Р.Book] чрез бутона 
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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

 или 
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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 CD.
❈ 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
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, CD, iPod®, AUX)
while copying is in progress, copy-
ing is canceled.

❈ Music will not be played while
copying is in progress.

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.

2 RDM

1 RPT

MENU
6

MENU

5

4

3

.
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 номер 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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PHONE MENU 
(FOR RDS MODEL)

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 sup-
ported 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
PHONE

2 RDM

PHONE

1 RPT

PHONE

PHONE . Задайте опцията 
Set [Setup] чрез бутона 
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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

 или изберете 
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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

. 
На екрана се отваря прозорец за на-
стройки на Bluetooth® системата. За 
повече информация се обърнете се към 
раздел „Настройки на телефона“.
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ВНИМАНИЕ	ПРИ	РАБОТА	С	МОБИЛНИТЕ	
ТЕЛЕФОНИ	С	ВРЪЗКА	BLUETOOTH®	
•	 Никога	не	използвайте	мобилни	те-

лефони	и	не	извършвайте	настрой-
ки	на	връзката	Bluetooth®	(например	
свързване	на	телефон)	по	време	на	
движение.	

•	 Някои	мобилни	телефони,	оборудва-
ни	с	връзката	Bluetooth®,	могат	да	
не	бъдат	разпознати	от	система-
та	или	могат	да	не	бъдат	напълно	
съвместими	със	системата.	

•	 Преди	да	използвате	функциите	и	
възможностите,	свързани	с	връзка-
та	Bluetooth®	към	аудиосистемата,	
отнесете	се	към	наръчника	на	при-
тежателя	на	мобилния	телефон,	
за	да	видите	как	работи	връзката	
Bluetooth®	от	страна	на	мобилния	
телефон.	

•	 Мобилният	телефон	трябва	да	
се	свърже	предварително	към	ау-
диосистемата,	за	да	могат	да	се	
използват	свързаните	с	връзката	
Bluetooth®	функции	и	възможности.

•	 Няма	да	можете	да	използвате	
функцията	„хендс-фри”,	когато	
вашият	мобилен	телефон	(в	авто-
мобила)	се	намира	извън	обхвата	
на	покритие	на	мобилния	телефон	
(например	в	тунели,	когато	авто-
мобилът	е	в	подземни	гаражи,	в	пла-
нински	райони	и	при	други	подобни	
условия).	

•	 Ако	сигналът	за	мобилния	телефон	
е	слаб,	или	ако	шумът	в	купето	на	
автомобила	е	прекалено	силен,	може	
да	имате	затруднения	при	чуване-
то	на	гласа	на	отсрещната	страна	
по	време	на	телефонния	разговор.	

•	 Никога	не	поставяйте	мобилния	
телефон	близо	до	или	вътре	в	ме-
тални	предмети	(кутии).	В	проти-
вен	случай	комуникациите	между	
системата	Bluetooth®	или	връзката	
с	радиостанциите	на	мобилния	те-
лефон	могат	да	се	нарушат.

•	 	Когато	даден	мобилен	телефон	
е	свързан	посредством	връзката	
Bluetooth®,	батерията	на	вашия	мо-
билен	телефон	може	да	се	разреди	
по-бързо	от	обичайното	заради	до-
пълнителните	операции,	свързани	
с	връзката	Bluetooth®.	

•	 Някои	мобилни	телефони	или	други	
устройства	могат	да	причиняват	
смущения	от	шум	или	неправил-
на	работа	на	аудиосистемата.	В	
такива	случаи	положението	може	
да	се	коригира,	като	поставите	
устройството	на	друго	място	в	
автомобила.

•	 Имената	в	регистъра	на	телефона	
трябва	да	се	запаметяват	на	ан-
глийски	или	няма	да	бъдат	изписани	
правилно.	

•	 Ако	е	зададен	Приоритет	при	стар-
тиране	на	превозното	средство	
(IGN/ACC	ON),	телефонът	с	без-
жична	технология	-	Bluetooth®	ще	
бъде	свързан	автоматично.	Дори	
и	ако	сте	навън,	телефонът	авто-
матично	ще	бъде	свързан	веднага	
щом	бъдете	в	близост	до	превоз-
ното	средство.	Ако	не	желаете	
да	се	осъществява	автоматич-
на	връзка	с	безжична	технология	
Bluetooth®,	изключете	функцията	
Bluetooth®Wireless	Technology.	

(Продължение)
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(Продължение)	

•	 Обемът	и	качеството	на	разгово-
рите	чрез	технологията	ВТ	може	да	
се	различава	в	зависимост	от	вида	
на	мобилния	телефон.	

•	 Функциите	на	Bluetooth®	безжична-
та	технология	могат	да	се	използ-
ват	само,	когато	мобилният	те-
лефон	е	сдвоен	и	свързан	с	устрой-
ството.	За	повече	информация	
относно	сдвояване	и	свързване	на	
мобилни	телефони	чрез	Bluetooth®,	
вижте	раздела	„Настройки	на	теле-
фона“.	

•	 Когато	мобилен	телефон	е	свързан	
чрез	Bluetooth®	безжична	техноло-
гия,	ще	се	появи	икона	()	в	горната	
част	на	екрана.	Ако	иконата	()	не	
се	показва,	това	означава,	че	ус-
тройството	не	е	свързано.	Трябва	
да	свържете	устройството	преди	
употреба.	 За	 повече	 информа-
ция	относно	мобилни	телефони	с	
Bluetooth®	безжична	технология,	
вижте	раздела	„Настройки	на	те-
лефона“.	

•	 Сдвояването	и	свързването	на	
мобилен	телефон	чрез	безжичната	
технология	Bluetooth®	ще	работи	
само,	когато	опцията	Bluetooth®	
във	вашия	мобилен	телефон	е	зада-
дена.	(Включването	на	функцията	
Bluetooth®	може	да	се	различава	в	
зависимост	от	модела	на	мобилния	
телефон.)	

•	 При	някои	мобилни	телефони,	стар-
тирането	на	автомобила	докато	
говорите	чрез	Bluetooth®,	ще	доведе	
до	прекъсване	на	разговора.	(Прех-
върлете	повикването	обратно	към	
мобилния	си	телефон	при	старти-
ране	на	двигателя.)	

•	 Някои	Bluetooth®	функции	не	се	
поддържат	от	определени	мобилни	
телефони	и	устройства.	(Продъл-
жение)

•	 Bluetooth®	връзката	може	да	е	нес-
табилна	в	зависимост	от	състоя-
нието	на	комуникация.	

•	 Поставянето	на	аудио	система	в	
рамките	на	електромагнитна	среда	
може	да	доведе	до	смущения.
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Използване на гласови команди (ако са 
оборудвани) 
• Функцията за гласово разпознаване на 

този продукт поддържа разпознаването 
на командите, изброени в рамките на този 
наръчник на собственика. При използва-
не на гласово разпознаване, използването 
нa дистанционното управление на во-
лана или на устройството ще прекрати 
гласовото разпознаване. Вие ще можете 
ръчно да зададете желаните функции. 
Поставете микрофона над главата на 
седалката на водача. За отлично качество 
на възпроизвеждане, поддържайте добра 
стойка, когато задавате гласови команди. 
Гласовото разпознаване може да не функ-
ционира правилно поради външен шум. 
Следните условия могат да повлияят на 
изпълнението на функцията „Гласово 
разпознаване“:

 - Когато прозорците и люка на покрива 
са отворени. 

 - Когато системата за охлаждане/отопле-
ние е включена.

 - При преминаване на тунел. 
 - При движение по пресечени и неравни 

пътища.
 (Продължение) 

• След свалянето на Bluetooth® контактите, 
системата се нуждае от време, за да ги 
преобразува в гласова информация. През 
това време функцията „гласово разпозна-
ване“ може да не работи правилно. При 
въвеждане на вашите контакти имайте 
предвид, че специални символи и цифри 
не могат да бъдат разпознати. Например, 
„John Doe #% &“ ще бъде разпознато като 
„John Doe“.
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 ЗАБЕЛЕЖКА 
•	 Функцията	за	гласово	разпознаване	

на	този	продукт	поддържа	разпоз-
наването	на	командите,	изброени	
в	рамките	на	този	Наръчник	на	
собственика.	При	използване	на	
гласово	разпознаване,	използването	
нa	дистанционното	управление	на	
волана	или	на	устройството	ще	
прекрати	гласовото	разпознаване.	
Вие	ще	можете	ръчно	да	зададете	
желаните	функции.	Поставете	ми-
крофона	над	главата	на	седалката	
на	водача.	За	отлично	качество	на	
възпроизвеждане,	поддържайте	до-
бра	стойка,	когато	задавате	гласо-
ви	команди.	Гласовото	разпознаване	
може	да	не	функционира	правилно	
поради	 външен	 шум.	 Следните	
условия	могат	да	повлияят	на	из-
пълнението	на	функцията	„Гласово	
разпознаване“:

-	Когато	прозорците	и	люка	на	покрива	
са	отворени.	

-	Когато	системата	за	охлаждане/
отопление	е	включена.

-	При	преминаване	на	тунел.

-	При	движение	по	пресечени	и	неравни	
пътища.

	(Продължение)

•	 След	свалянето	на	Bluetooth®	кон-
тактите,	системата	се	нуждае	от	
време,	за	да	ги	преобразува	в	гласо-
ва	информация.	През	това	време	
функцията	„гласово	разпознаване“	
може	да	не	работи	правилно.	При	
въвеждане	на	вашите	контакти	
имайте	предвид,	че	специални	сим-
воли	и	цифри	не	могат	да	бъдат	
разпознати.	Например,	„John	Doe	#%	
&“	ще	бъде	разпознато	като	„John	
Doe“.

Гласови команди

Задаване	на	Гласовата	команда/Voice	
Command
Натиснете копчето 

4-48

Multimedia System

• The voice recognition feature of
this product supports recogni-
tion of the commands listed
within this user’s manual.

 While using voice recognition,
operating the steering remote
control or the device will termi-
nate voice recognition and allow
you to manually operate desired
functions.

 Position the microphone above the
head of the driver’s seat. For supe-
rior performance, maintain good
posture when saying voice com-
mands.

 Voice recognition may not func-
tion properly due to outside
noise. The following conditions
can affect the performance of
Voice Recognition:
- When the windows and sunroof

are open
- When the heating/cooling sys-

tem is on
- When passing a tunnel
- When driving on rugged and

uneven roads
(Continued)

(Continued)
 After downloading Bluetooth®

Wireless Technology contacts,
the system requires some times
to convert the contacts into
voice information. During this
time, voice recognition may not
operate properly.

 Upon inputting your contacts,
special symbols and numbers
cannot be recognized by voice.
For example, “# John Doe%&”
will be recognized as “John Doe

VOICE COMMAND (If equipped)

Starting Voice Command
• To start voice command, shortly

press the key on the steering
wheel remote controller.

• If voice command is in [Normal
Mode], then the system will say
“Please say a command. Beep”

❈ If voice command is in [Expert Mode],
then the system will only say a “Beep-”

❈ Setting Voice command [Normal] /
[Expert]:Press the key Select 

[System] Select [Voice Command

Mode] through the TUNE knob
Set [Normal] / [Expert]

• Say the voice command.

For proper voice recognition, say
the voice command after the guid-
ance message and the “Beep”
sound.

NOTICE

SETUP
CLOCK

NOTICE

 без да задър-
жате (под 0.8 секунди).
Ако системата е в нормален режим - 
NORMAL, тогава тя ще каже:
Моля, задайте команда след сигнала и 
ще подаде звуков сигнал.
Ако системата е в режим „Експерт“/
EXPERT, ще подаде само звуков сигнал.
Задаване на режим EXPERT/NORMAL - 
натиснете 
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• The voice recognition feature of
this product supports recogni-
tion of the commands listed
within this user’s manual.

 While using voice recognition,
operating the steering remote
control or the device will termi-
nate voice recognition and allow
you to manually operate desired
functions.

 Position the microphone above the
head of the driver’s seat. For supe-
rior performance, maintain good
posture when saying voice com-
mands.

 Voice recognition may not func-
tion properly due to outside
noise. The following conditions
can affect the performance of
Voice Recognition:
- When the windows and sunroof

are open
- When the heating/cooling sys-

tem is on
- When passing a tunnel
- When driving on rugged and

uneven roads
(Continued)

(Continued)
 After downloading Bluetooth®

Wireless Technology contacts,
the system requires some times
to convert the contacts into
voice information. During this
time, voice recognition may not
operate properly.

 Upon inputting your contacts,
special symbols and numbers
cannot be recognized by voice.
For example, “# John Doe%&”
will be recognized as “John Doe

VOICE COMMAND (If equipped)

Starting Voice Command
• To start voice command, shortly

press the key on the steering
wheel remote controller.

• If voice command is in [Normal
Mode], then the system will say
“Please say a command. Beep”

❈ If voice command is in [Expert Mode],
then the system will only say a “Beep-”

❈ Setting Voice command [Normal] /
[Expert]:Press the key Select 

[System] Select [Voice Command

Mode] through the TUNE knob
Set [Normal] / [Expert]

• Say the voice command.

For proper voice recognition, say
the voice command after the guid-
ance message and the “Beep”
sound.

NOTICE

SETUP
CLOCK

NOTICE

, изберете SYSTEM, 
след което изберете опцията VOICE 
COMMAND чрез 
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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

 бутона.
Задайте желания режим.
Задайте гласова команда.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
За	правилно	разпознаване,	задайте	ко-
мандата	след	съобщението	и	звуковия	
сигнал.
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Прескачане	на	гласовото	съобщение
Докато съобщението тече, натиснете 
бутона 
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• The voice recognition feature of
this product supports recogni-
tion of the commands listed
within this user’s manual.

 While using voice recognition,
operating the steering remote
control or the device will termi-
nate voice recognition and allow
you to manually operate desired
functions.

 Position the microphone above the
head of the driver’s seat. For supe-
rior performance, maintain good
posture when saying voice com-
mands.

 Voice recognition may not func-
tion properly due to outside
noise. The following conditions
can affect the performance of
Voice Recognition:
- When the windows and sunroof

are open
- When the heating/cooling sys-

tem is on
- When passing a tunnel
- When driving on rugged and

uneven roads
(Continued)

(Continued)
 After downloading Bluetooth®

Wireless Technology contacts,
the system requires some times
to convert the contacts into
voice information. During this
time, voice recognition may not
operate properly.

 Upon inputting your contacts,
special symbols and numbers
cannot be recognized by voice.
For example, “# John Doe%&”
will be recognized as “John Doe

VOICE COMMAND (If equipped)

Starting Voice Command
• To start voice command, shortly

press the key on the steering
wheel remote controller.

• If voice command is in [Normal
Mode], then the system will say
“Please say a command. Beep”

❈ If voice command is in [Expert Mode],
then the system will only say a “Beep-”

❈ Setting Voice command [Normal] /
[Expert]:Press the key Select 

[System] Select [Voice Command

Mode] through the TUNE knob
Set [Normal] / [Expert]

• Say the voice command.

For proper voice recognition, say
the voice command after the guid-
ance message and the “Beep”
sound.

NOTICE

SETUP
CLOCK

NOTICE

 за кратко, под 8 сек., и го 
прекъснете.
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Skipping the Guidance Message
While the guidance message is
being stated, shortly press the 
key (under 0.8 seconds) to discontin-
ue the guidance message and sound
the “beep”.

After the “beep”, say the voice com-
mand.

Ending Voice Command
• While using voice command, press

and hold the key (over 0.8 sec-
onds) to end voice command.

• While using voice command, press-
ing the steering wheel remote con-
troller or a different key will end
voice command.

• In a state where the system is wait-
ing for your voice command, say
“cancel” or “end” to end voice com-
mand.

• In a state where the system is wait-
ing for your voice command, short-
ly press the key (under 0.8 sec-
onds) to end voice command.

След звуковия сигнал задайте своето 
съобщение.

Прекратяване/отменяне	на	гласова	
команда

Докато функцията 
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Multimedia System

• The voice recognition feature of
this product supports recogni-
tion of the commands listed
within this user’s manual.

 While using voice recognition,
operating the steering remote
control or the device will termi-
nate voice recognition and allow
you to manually operate desired
functions.

 Position the microphone above the
head of the driver’s seat. For supe-
rior performance, maintain good
posture when saying voice com-
mands.

 Voice recognition may not func-
tion properly due to outside
noise. The following conditions
can affect the performance of
Voice Recognition:
- When the windows and sunroof

are open
- When the heating/cooling sys-

tem is on
- When passing a tunnel
- When driving on rugged and

uneven roads
(Continued)

(Continued)
 After downloading Bluetooth®

Wireless Technology contacts,
the system requires some times
to convert the contacts into
voice information. During this
time, voice recognition may not
operate properly.

 Upon inputting your contacts,
special symbols and numbers
cannot be recognized by voice.
For example, “# John Doe%&”
will be recognized as “John Doe

VOICE COMMAND (If equipped)

Starting Voice Command
• To start voice command, shortly

press the key on the steering
wheel remote controller.

• If voice command is in [Normal
Mode], then the system will say
“Please say a command. Beep”

❈ If voice command is in [Expert Mode],
then the system will only say a “Beep-”

❈ Setting Voice command [Normal] /
[Expert]:Press the key Select 

[System] Select [Voice Command

Mode] through the TUNE knob
Set [Normal] / [Expert]

• Say the voice command.

For proper voice recognition, say
the voice command after the guid-
ance message and the “Beep”
sound.

NOTICE

SETUP
CLOCK

NOTICE

 „гласово раз-
познаване“ е включена, натиснете и 
задръжте бутона.
• При използване на функцията „гла-

сова команда“, натискането на друг 
бутон на волана или на приборното 
табло автоматично преустановява 
функцията.

• 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 без да 
задържате копчето на волана (под 
8 сек.), за да прекратите гласовата 
команда.
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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.

Ако зададете команда: системата подава звуков 
сигнал.

Ако кажете „Помощ“: системата ви предоставя 
допълнителна информация.
Режим „Помощ“ - Примерни команди:
Може да зададете радио като FM, AM, Media, AUX
USB, My Music, IPOD, Bluetooth Audio.
Имате възможност и да зададете команди като:
„Контакти“, „Регистър на повикванията“, или 
„Избери номер“.
Моля, задайте команда след сигнала.

Ако кажете „Помощ“: системата ви предоставя 
допълнителна информация.

Режим „Помощ“ - Примерни команди:
Може да зададете радио като FM, AM, Media, AUX
USB, My Music, IPOD, Bluetooth Audio.
Имате възможност и да зададете команди като:
„Контакти“, „Регистър на повикванията“, или 
„Избери номер“.

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 мо-
гат да бъдат използвани навсякъде в системата.

Help / Помощ Предоставя насоки за команди, които могат 
да бъдат използвани в рамките на текущия 
режим.

Call <name> Обади се 
на <Име> 

Свързва се с <Име> запаметен в „Контакти“. 
Например: Обади се на „John Smith“.

Phone 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“

Call History Показва историята на обажданията.

Phone book 
Телефонен указател 
(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 про-
диктувате на глас даден номер и той автома-
тично ще бъде избран. 

Redial  
Повторно набиране 

Набира последно избрания номер.

Radio Радио • Когато слушате радио, показва следващия 
радио екран. (FM1 ® FM2 ® FMA ® AM ® AMA)
• Когато сте в различен режим, показва послед-
ния радио екран.

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

FM • Когато слушате FM радио, поддържа избрания 
режим.
• Когато сте в различен режим, показва последно 
избрания FM екран.

FM1 (FM One) Показва екран FM1.

FM2 (FM Two) Показва екран FM2.

FMA Показва екран FMA.

AM Показва екрана AM.

AMA Показва екрана AMA.

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	~	108 Възпроизвежда FM излъчването на съответната 
честота.

AM	522	~	1620 Възпроизвежда AM излъчването на съответната 
честота.

Ta	on Включва функцията „Информация за пътната 
обстановка“.

Ta	off Изключва функцията „Информация за пътната 
обстановка“.
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Команди Функции

News on Включва функцията.

News off Изключва функцията.

Медии Преминава към последно избираните медийни 
екрани.

Play Track 1-30 Aко има поставено CD, се пуска избраната песен.

USB Възпроизвежда USB музика.

USB SEARCH Препраща ви към прозорец, където може ръчно 
да си изберете файл/песен от устройството, 
който желаете да чуете.

iPod Възпроизвежда IPOD музика.

IPOD SEARCH Препраща ви към прозорец, където може ръчно 
да си изберете файл/песен от устройството, 
който желаете да чуете.

My Music Възпроизвежда музиката, запазена в секцията 
„My music“/Моята музика.

Команди Функции

Search My music Препраща ви към прозорец, където може ръчно да 
изберете файл/песен, който желаете да чуете.

AUX (Спомагателна) Възпроизвежда свързаното външно устройство.

Bluetooth® Audio Възпроизвежда музика, запазена в свързаното 
Bluetooth® устройство.

Mute Заглушава звука.

Pardon Повтаря последния коментар.

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.

Auto Store Автоматично избира честоти с превъзходно 
качество и ги запаметява в режим Preset 1~6.

Save Preset Запаметява радио честотите в режим Preset 
1~6.

Seek up Възпроизвежда следващата прихваната чес-
тота.

Seek down Възпроизвежда предишната прихваната чес-
тота.

Next Preset Възпроизвежда следващата честота, ако в мо-
мента слушате preset 3, избира preset 4.

Previous Preset Възпроизвежда предишната честота, ако в мо-
мента слушате preset 3, избира preset 2.

Scan Преглежда приетите честоти от сегашния 
предавател и възпроизвежда всяка в продължение 
на 10 секунди.

AF ON Включва функцията „Алтернативна честота“.

AF OFF Изключва функцията „Алтернативна честота“.

Region ON Включва функцията.

Region OFF Изключва функцията.

•	 CD Команди : Команди, които могат да се избират, кога-
то слушате диск

Команди Функции

Random Произволно избиране на файловете от теку-
щата папка.

Random Off Отменя случайния ред на избиране на файловете 
и преминава в последователен режим.

Repeat Повтаря текущия файл.

Repeat Off Отменя повторното възпроизвеждане, за да 
възпроизвежда файлове в последователен ред.

Next track Възпроизвежда следващата песен. 

Previous track Възпроизвежда предишната песен.

Scan Преглежда песните и излъчва всяка в продълже-
ние на 10 секунди.

Track 1-30 Възпроизвежда желаната песен.

Information Показва екрана с информация за текущата песен.
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• MP3 CD / USB Команди: Команди, които могат да бъдат 
зададени, докато слушате файлове, записани на MP3, CD 
и USB

Команди Функции

Random Произволно избиране на файловете от теку-
щата папка.

All Random Възпроизвежда произволно всички запаметени 
файлове.

Random Off Отменя случайния ред на избиране на файловете 
и преминава в последователен
режим.

Repeat Повтаря текущия файл.

Folder Repeat Повтаря файловете от избраната папка.

Repeat Off Отменя повторното възпроизвеждане, за да 
възпроизвежда файлове в последователен ред.

Next file Възпроизвежда следващата песен.

Previous file Възпроизвежда предишната песен.

Scan Преглежда песните и излъчва всяка в продълже-
ние на 10 секунди.

Information Показва екрана с информация за текущата песен.

Copy Копира файловете в директория My music.

•	 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 ред на избиране на файловете 
и преминава в последователен режим.

Repeat Повтаря песента.

Repeat Off Отменя повторното възпроизвеждане, за да 
възпроизвежда файлове в последователен ред.

Next song Възпроизвежда следващата песен. 

Previous song Възпроизвежда предишната песен.

Information Показва екрана с информация за текущата песен.
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• My Music Команди: команди, които могат да бъдaт из-
бирани по време на My Music режим

Команди Функции

Random Произволно избиране на файловете от теку-
щата папка.

Random Off Отменя случайния ред на избиране на файловете 
и преминава в последователен
режим.

Repeat Повтаря избрания файл.

Repeat Off Отменя повторното възпроизвеждане, за да 
възпроизвежда файлове в последователен ред.

Next file Възпроизвежда следващата песен.

Previous file Възпроизвежда предишната песен.

Scan Преглежда песните и излъчва всяка в продълже-
ние на 10 секунди.

Information Показва екрана с информация за текущата пе-
сен/файл.

Delete Изтрива текущия файл. Преминавате през до-
пълнителен процес на потвърждение.

Delete All Изтрива всички файлове. Преминавате през 
допълнителен процес на потвърждение.

•	 Bluetooth® аудио команди, Команди, които могат да 
бъдaт избирани по време на Bluetooth audio режим от 
мобилен телефон

Команди Функции

Play Възпроизвежда в момента спряната песента.

Pause Спира текущата песен.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Наименование Описание
Monday Понеделник
Tuesday Вторник
Wednesday Сряда
Thursday Четвъртък
Friday Петък
Saturday Събота
Sunday Неделя
Use tune knob Използвайте копчето
Volume Сила на звука
Min Максимална сила на звука
Max Минимална сила на звука
AST Автоматично избира и 

запаметява канали
No media Празен файл на CD-то или USB 

устройството
No file Липса на файл на CD-то или USB 

устройството
Empty file Празен файл в директорията 

MY MUSIC
Info 
(information)

Информация за 
възпроизвежданите файлове

Artist Изпълнител на МР3/CD файла, 
възпроизвеждан в момента

Title Заглавие на МР3/CD файла, 
възпроизвеждан в момента

Album Заглавие на албума, МР3/
CD файла, възпроизвеждан в 
момента

Geners Жанр - ключова дума за търсене 
в режим SEARCH в списъка от 
файлове за iPOD

Наименование Описание
Composers Композитор - ключова дума 

за търсене в режим SEARCH в 
списъка от файлове за iPOD

Playlists Ключова дума за търсене в 
режим SEARCH в списъка от 
файлове за iPOD

Songs Ключова дума за търсене в 
режим SEARCH в списъка от 
файлове за iPOD

Audiobooks Ключова дума за търсене в 
режим SEARCH в списъка от 
файлове за iPOD

Podcasts Ключова дума за търсене в 
режим SEARCH в списъка от 
файлове за iPOD

RPT Повторение
FWD.RPT Повторение на файлове от 

папка
RDM Произволен избор на файлове
ALL RDM Избиране на всички файлове на 

произволен принцип
Copy Копиране на MR3 файлове на 

флаш-памет за директорията 
My Music

Cancel copy Отменяне на командата - 
копиране

File copied Файл копиран
Free Свободна памет
Copy failed Копирането възпрепятствано
Search Търсене на файлове
Loading CD Зареждане на диска
Reading CD Диска се чете от системата
Reading Error Диска не може да бъде прочетен 
Mechanism Error Грешка в механизма
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Наименование Описание
Ejecting CD Опция за автоматично излизане 

на диска от слота на аудио 
уредбата

Audio CD Аудио диск
Track Номер на песен от диска
Reading Media Възпроизвеждане на файла
Not supported Неподдържан формат 
Empty IPOD В устройството няма 

разпознаваеми по формат 
файлове

Communication 
Error

Грешка при свързването на 
преносими устройства

Delete Изтрий свързаните телефони 
или файлове от директорията 
My music

Delete all Изтрий всички файлове
Delete Sel. Избере файлове за изтриване
Return Върни се назад
List Списък на файлове или свързани 

телефони
Select Files Избор на файлове
Memory is full, 
delete files

Паметта е запълнена, 
изтрийте файлове

Over 6000 files, 
can copied/not 
be copied

Над 6000 файла могат/ не могат 
да бъдат копирани

Over 1000 same 
files cannot be 
copied

Над 1000 файла не могат да 
бъдат копирани

System will 
automatically 
switch off after 
1 hour with 
ignition off

Системата ще се изключи 
автоматично след 1 час, ако 
двигателят е загасен.

Battery discharge 
Start the engine

Батерията е разредена, 
стартирайте двигателя

Наименование Описание

Set up Настройки

Display Дисплей

Mode pop up Екран за избор на режим

Scroll text Преглед на текст

Scroll info Преглед на информацията

Song info Информация за песен

Folder/File Показва името на 
възпроизвежданата в момента 
папка/файл

Album/Artist/
Song

Албум/Изпълнител/Песен на 
възпроизвеждания в момента 
файл

Sound Настройки на звука

Audio settings Аудио настройки, чрез тях 
настройвате аудио функциите 

Power Bass Тази функция подобрява 
качеството на баса.

Speed 
Dependent Vol.

Автоматично настройване на 
силата звука спрямо скоростта 
на автомобила

Volume Dialogue Настройване на силата на гласа 
по време на разговор

Bass Настройване на ниските 
честоти на звука „бас“

Middle Настройване на средните 
честоти на звука

Treble Настройване на високите 
честоти на звука
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Наименование Описание

Fader Настройване на 
разпределението на звука в 
предната и задната част на 
автомобила

Balance Настройване на 
разпределението на звука вляво 
и вдясно

Default Задава настройките по 
подразбиране

Clock Часовник

Clock settings Настройки на часовника

Day settings Задаване на деня

Time format Задаване на часови формат – 12 
или 24 часов

Clock disp.(Pwr 
off)

Тази функция се избира, когато 
желаете часовника да се показва 
на дисплея при загасен двигател.

Automatic RDS 
time

Настройва RDS времето

Memory 
information

Дава информация относно 
размера на свободната памет.

VRC Mode Настройки на режим – Гласова 
команда

Normal Режим – Нормален, използва се 
за задаване на настройки по 
подразбиране за функцията 
„Гласова команда“.

Expert Режим – Експерт, използва се 
за задаване на настройки за 
функцията „Гласова команда“

Наименование Описание

Language Настройки на езика

Deutsch Немски

English Английски

Francais Френски

Italiano Италиански

Espanol Испански

Nederlands Холандски

Svenska Шведски

Dansk Датски

Руский Руски

Polsk Полски

Türkce Турски

The system will 
be rebooted

Системата ще бъде 
рестартирана.

Please change 
language when 
ignition ON

Моля сменете езика при 
превключвател на запалването 
в положение ON (включено).

Bluetooth not 
ready, please 
wait

Не можете да използвате 
системата BT, тъй като в 
момента се активира.

Add a new 
Bluetooth®
Wireless 
Technology 
device from your 
phone

Свържете ново устройство 
чрез системата Bluetooth.

Processing 
Bluetooth 
Please try later

Не можете да използвате 
системата BT, тъй като в 
момента изпълнява друга 
команда или се активира.
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Наименование Описание

Incoming call Входящо обаждане
Call ended Прекратяване на разговора
Call rejected Отхвърляне на входящо 

обаждане
Unknown Повикване от непознат номер
Call is not 
possible

Обаждането не може да бъде 
осъществено в момента.

MIC Mute Звукът на микрофона е 
изключен.

Activate 
Bluetooth 
system?

Активиране на ВТ системата

Bluetooth 
system activated

ВТ системата е активирана

No phone paired, 
Pair a phone

Няма сдвоен чрез ВТ телефон, 
свържете телефон.

No connected 
phone, connect a 
phone?

Няма свързан телефон, 
свържете телефон.

Phone book 
is empty, 
download?

Телефонният указател е празен, 
желаете ли да бъде свален 
тел.указател от мобилното 
устройство?

Available only 
when

Предупредително съобщение: 
Не избирайте опцията МЕНЮ 
по време на движение на 
автомобила.

Listening Системата отправя гласови 
инструкции

Phone book 
download
Vehicle is 
stationary

Сваляне на телефонния 
указател от телефон свързан 
към аудио системата

Наименование Описание

Auto download След свързване на телефон чрез 
ВТ, системата автоматично 
сваля тел.указател от 
устройството.

Audio streaming След свързване на телефона 
чрез ВТ, аудио системата 
поддържа режим Audio Streaming.

Outgoing 
volume

Задаване на силата на 
изходящия звук

Bluetooth 
system ON

ВТ системата е активирана.

Bluetooth 
system OFF

ВТ системата е деактивирана.

Device Тип на свързваното устройство

Passkey Задаване на парола при 
свързване на устройството

Pairing complete Свързването е успешно.

Pairing failed Свързването е неуспешно.

Already 5 
devices paired. 
Delete a paired 
one?

Има 5 свързани устройства, 
желаете ли някое да бъде 
изтрито, за да може да 
свържете ново?

Connection 
complete

ВТ връзката е успешно 
установена.

Connection 
failed. Retry ?

Не може да бъде установена 
връзка, опитайте отново.

Priority changed Сменете реда на 
приоритизиране.

Overwrite 
previous phone 
book?

Запаметете още веднъж тел.
указател на телефона.
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Наименование Описание

Phone does not 
support 
phone book 
download

Телефонният указател не може 
да бъде свален в ВТ системата.

No connected 
Bluetooth device

Няма свързано чрез ВТ 
устройство

Phone does 
not support 
Bluetooth Audio

Телефонът не поддържа ВТ 
аудио.

Downloading 
stopped 

Процесът на сваляне на 
информация е спрян.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Въглеродният диоксид  (CO) е токсичен, вдишването му може да доведе до състояние на безсъзнание и смърт. 
Парите на отработените (изгорелите) газове от двигателя съдържат въглероден диоксид, който не може да бъде нито 
помирисан, нито видян.
• Избягвайте да вдишвате отработени (изгорели) газове.
В случай на вдишване на отработени газове, незабавно отворете прозореца. Излагането на въглероден монооксид може да 
доведе до безсъзнание и смърт от задушаване.
• Проверявайте изпускателната система 
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 изпускателната 
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, се създава опасна практика. 
Никога не оставяйте двигателя да работи в гаража по-дълго от времето, което е необходимо за стартиране на двигателя 
и изкарване на автомобила извън гаража. 
Избягвайте да оставяте двигателя да работи на празен ход за продължителен период от време, когато в автомобила 
има и други пътници. Ако все пак се наложи, погрижете се, да сте на открито и въздуховодите да са поставени в положение 
„свеж въздух“, на най-високата степен, за да може възможно най-голямо количество кислород да влиза в купето.
Пазете въздушните вентили чисти
За да се осигури правилното функциониране на климатичната система, поддържайте въздуховодите, разположени в пред-
ната 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 положение „свеж външен въздух”, регулатора за изходя-
щия въздушен поток - в положение
„към пода” или в положение „към лицето”, а вентилатора - на една от най-високите обороти.
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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 визуално 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 стартирате двигателя
• Затворете и заключете всички вра-

ти.
• Регулирайте както седалката, така 

и волана.
• Регулирайте външните и вътреш-

ното огледало за обратно виждане.
• Проверете дали работят всички 

външни светлини.
• Сложете предпазния си колан и се 

уверете, че всички пътници са също 
с предпазни колани.

• Когато поставите превключвателя 
за запалването във включеното по-
ложение (ON), проверете работата 
на предупреждаващите светлинни 
индикатори и на всички контрол-
но-измервателни прибори.

• 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 или 
смърт:
• 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-
ходци могат да допуснат грешка 
или да бъдат невнимателни. 

• Бъдете концентрирани, когато 
шофирате. 

• 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 и 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. Шофиране-
то под въздействие на лекар- ства 
е също толкова, или даже по-опасно, 
от шофирането в пияно състояние. 
Опасността от възникване на тежко 
пътнотранспортно произшествие е 
много по-голяма, ако шофирате, след 
като сте поели алкохол или някои 
видове лекарства.

 

Ако сте поели алкохол или сте взели 
някои видове лекарства, по-добре е 
да не шофирате. Никога не пътувай-
те с шофьор, който е поел алкохол 
или е взел някои конкретни лекар-
ства. В такива случаи помолете 
друг да шофира автомобила, или си 
поръчвайте 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 стартиране-
то или свързани с него части, тъй 
като има опасност от внезапно 
задвижване на автомобила. 

• Никога не се пресягайте към стар-
тера или към каквито и да било 
други командни бутони през об-
ръча на волана, докато автомо-
билът е в движение. Ако ръката 
ви или дланта ви се окаже вътре 
в обръча на волана, това може да 
доведе до загуба на контрол.

(Продължение)

СТАРТЕР (превключвател на 
стартирането)

5-6

Driving your vehicle

Key ignition switch 
(if equipped)

IGNITION SWITCH 

OIB054010

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  

• NEVER turn the ignition
switch to the LOCK or ACC
position while the vehicle is in
motion except in an emer-
gency. This will result in the
engine turning off and loss of
power assist for the steering
and brake systems.

(Continued)

(Continued)
This may lead to loss of direc-
tional control and braking
function, which could cause
an accident.

• 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.

WARNING   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не поставяйте превключва-
теля в позиция LOCK/ACC, когато 
автомобилът е в движение, освен в 
случай на авария. Това ще доведе до 
изключване на двигателя и загуба на 
управление на волана и функциите на 
спирачките, както и ще окаже влия-
ние върху контрола на автомобила 
и спирачната система, което ще 
доведе до инцидент.

(Продължение)

(Продължение)
Преди да напуснете седалката за 
шофьора, винаги проверявайте 
дали лостът за смяна на предавки-
те е поставен в положение на първа 
предавка (за моделите с механична 
трансмисия) или в положение Р (пар-
киране) - за моделите с автоматична 
трансмисия, дали сте задействали 
докрай спирачката за паркирането и 
дали сте спрели двигателя. Ако тези 
предпазни мерки не бъдат предприе-
ти, може да се получи неочакваното 
и рязко задвижване на автомобила.

ЗАПАЛВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ 
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Положения на контактния ключ

Положение Функция Забележки

LOCK Може да завъртите превключвателя за 
стартирането в положението LOCK (заключен 
волан)

При това положение воланът 
се заключва, за да се предпази 
автомобилът от
кражби.

ACC При това положение електрическите аксесоари 
могат да се ползват.

Воланът е отключен. Ако не 
можете да превключите в позиция 
АСС, завъртете ключа, като 
едновременно с това завъртате 
волана наляво/надясно, за да 
освободите напрежението.

ON Това положение е нормалното положение на работа 
на двигателя след неговото стартиране.
Всички функции и аксесоари могат да се използват.
Можете да проверите предупреждаващите 
светлинни индикатори когато превключвате от 
позиция АСС на ON.

Никога не оставяйте 
превключвателя за стартирането 
в положението ON (включено 
стартиране), когато двигателят не 
работи, за да се избегне разреждане 
на акумулаторната батерия.

START Стартирането на двигателя става със завъртане 
на превключвателя в положение START (Стартер).
След като освободите ключа превключвателят за 
стартиране се връща автоматично в положението 
ON (включено стартиране).

Двигателят ще бъде в готовност, 
докато не отпуснете ключa.
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Стартиране 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 спирач-
ките, на газта и педала на съеди-
нителя (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 двигате-
лят влезе в нормални обороти. 

• Автомобилът може рязко да 
се задвижи напред при освобож-
даване на спирачния педал, ако 
двигателят е влязъл във високи 
обороти. 

Стартиране на бензинов двигател 
За моделите с механична трансмисия
1. Проверете дали спирачката за пар-

кирането е задействана.
2. Уверете се, че лостът за смяна на 

предавките е в неутралното му 
положение. 

3. Дръжте педала на съединителя и 
педала на спирачките натиснати 
докрай.

4. Поставете превключвателя за 
стартирането в положението 
START (стартер) и го задръжте в 
това положение, докато двигате-
лят 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 положението Р (паркира-
не). 

3. Натиснете педала на спирачките 
докрай.

4. Поставете превключвателя за 
стартирането в положението 
START (стартер) и го задръжте в 
това положение, докато двигате-
лят запали (максимум за 10 секунди), 
след това освободете контактния 
ключ.



5-9

3

5

Управление на автом
обила

i  Информация
Не очаквайте двигателят да загрее, докато 
автомобилът е в покой. Започнете да шофи-
рате с умерена скорост (избягвайте рязко 
подаване и отпускане на педала на газта). 
Винаги стартирайте двигателя без да нати-
скате педала на газта и не го форсирайте, 
докато все още загрява.

Стартиране на дизелов двигател
Стартирането на дизеловия двигател, кога-
то двигателят е студен, става след предва-
рително подгряване преди запалването на 
двигателя, след което двигателят трябва 
да загрее преди да потеглите.
За моделите с механична трансмисия:
1. Проверете дали е задействана спирач-

ката за паркирането.
2. Превключете трансмисията в неу-

тралното положение. 
3. Дръжте педала на съединителя и педа-

ла на спирачките натиснати докрай.
4. Завъртете превключвателя за запал-

ването във включеното положение 
(ON), за да подгреете предварително 
цилиндрите на двигателя. При това 
положение светлинният индикатор 
за подгряването на цилиндрите ще 
светне.

5. След като светлинният индикатор 
за подгряването на цилиндрите угас-
не, завъртете превключвателя за 
запалването в положението START 
(стартер) и го задръжте в това поло-
жение, докато двигателят стартира 
(максимално за 10 секунди), след това 
освободете контактния ключ. 

i  Информация
Ако двигателят не запали в рамките на 10 
секунди след завършването на подгряването 
на цилиндрите, завъртете превключвателя 
за запалването още веднъж в положението 
LOCK (заключен волан) за нови 10 секунди, 
и след това го завъртете във включеното 
положение (ОN), с цел да извършите ново 
подгряване на цилиндрите на двигателя.
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Стартиране 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 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 
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 спирането на двигателя.

 ВНИМАНИЕ 
Никога не спирайте 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.

 ВНИМАНИЕ 
Никога не оставяйте стартера вклю-
чен за повече от 10 секунди. Изчакай-
те от 5 до 10 секунди. Неправилното 
използване на стартера може да го 
повреди. Не поставяйте превключва-
теля за стартирането в положение 
START, докато двигателят работи. 
Това може да повреди стартера.
Ако автомобилното движение и път-
ните условия позволяват това, мо-
жете да преместите лоста за смяна 
на предавките в положението N (не-
утрално), докато автомобилът все 
още се движи по инерция и да завърти-
те превключвателя за стартирането 
в положението START (стартер), в 
опит да стартирате двигателя от-
ново.

Stаrt/Stop бутон
Бутон за стартиране/спиране на 
двигателя
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Starting and stopping the engine
for turbocharger intercooler
1.Do not race or accelerate the

engine immediately after starting
the engine.
If the engine is cold, idle for sever-
al seconds before sufficient lubri-
cation is ensured in the turbo
charger unit.

2.After high speed or extended driv-
ing that requires heavy engine
load, idle the engine about one
minute before turning the engine
off.
This idle time will allow the tur-
bocharger to cool prior to shutting
the engine off.

Do not turn off the engine immedi-
ately after it has been subjected to
a heavy load. Doing so may cause
severe damage to the engine or
turbo charger unit.

To prevent damage to the vehicle:
• Do not hold the ignition key in

the START position for more
than 10 seconds. Wait 5 to 10
seconds before trying again.

• Do not turn the ignition switch to
the START position with the
engine running. It may damage
the starter.

• If traffic and road conditions
permit, you may put the shift
lever in the N (Neutral) position
while the vehicle is still moving
and turn the ignition switch to
the START position in an
attempt to restart the engine.

• Do not push or tow your vehicle
to start the engine.

Engine Start/Stop button 
(if equipped)

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.

NOTICE

NOTICE

OGB054001

При всяко отваряне на предната врата 
за ваше удобство бутонът за стар-
тиране/ спиране на двигателя (ENGINE 
START/STOP) ще светва. Осветява-
нето на бутона ще угасне след около 
30 секунди, след като вратата бъде 
затворена.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от нараняване 
или смърт НИКОГА не позволявайте 
на дете или друг човек, който не 
е запознат с автомобила, да пипа 
СТАРТ/СТОП бутона или други части 
на автомобила. Може да се получи 
неочаквано и внезапно самоволно 
задвижване на автомобила.

 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 
стартирате 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 Старт/

Стоп бутона по време на движе-
ние на автомобила. В противен 
случай това би довело до загуба 
на управлението на автомобила 
с кормилната уредба, изключване 
на двигателя и до загуба на спи-
рачната функция, което може да 
доведе до пътно-транспортно 
произшествие.

• Преди да напуснете седалката за 
шофьора, винаги проверявайте 
дали лостът за смяна на предав-
ките е поставен в положението Р 
(паркиране), дали сте задействали 
спирачките за паркирането 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.

(Продължение)
• Никога не се пресягайте към стар-

тера или към каквито и да било 
други командни бутони през об-
ръча на волана, докато автомо-
билът е в движение. Ако ръката 
ви или дланта ви се окаже вътре 
в обръча на волана, това може да 
доведе до загуба на контрол върху 
автомобила.
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Положения на STАRT/STOP бутона
– За моделите с механична трансмисия

Положение Действие Бележки

Положение OFF  
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Engine Stop/Start button positions 
- Vehicle with manual transaxle

Button Position Action Notice

OFF • To turn off the engine, stop the vehicle and
then press the Engine Start/Stop button.

• The steering wheel locks to protect the
vehicle from theft.

If the steering wheel is not locked properly
when you open the driver's door, the warning
chime will sound.

Not illuminated 

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.

Amber indicator

(изключено запалване)

Загасете двигателя, спрете автомобила и 
след това натиснете бутона за стартиране/
спиране на двигателя. Воланът се заключва, за 
да предпази автомобила от кражба.

Ако воланът не е заключен правилно, когато 
отворите вратата на шофьора ще се чуе 
предупреждаващ музикален сигнал.

Положение АСС
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Engine Stop/Start button positions 
- Vehicle with manual transaxle

Button Position Action Notice

OFF • To turn off the engine, stop the vehicle and
then press the Engine Start/Stop button.

• The steering wheel locks to protect the
vehicle from theft.

If the steering wheel is not locked properly
when you open the driver's door, the warning
chime will sound.

Not illuminated 

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.

Amber indicator(аксесоари)

Натиснете Старт/Стоп бутона  на двигате-
ля, когато същият се намира в изключеното 
положение (OFF), без да натискате педала на 
съединителя.
Електронните уреди са активни.
Воланът се отключва.

Ако Старт/Стоп бутонът  се намира в положе-
ние АСС в продължение 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 буто-
нът 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 
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Engine Stop/Start button positions 
- Vehicle with manual transaxle

Button Position Action Notice

OFF • To turn off the engine, stop the vehicle and
then press the Engine Start/Stop button.

• The steering wheel locks to protect the
vehicle from theft.

If the steering wheel is not locked properly
when you open the driver's door, the warning
chime will sound.

Not illuminated 

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.

Amber indicatorСин индикатор

Натиснете Старт/Стоп бутона, когато 
същият се намира в положение АСС, без да 
натискате педала на съединителя.  Преду-
преждаващите светлинни индикатори могат 
да се проверяват преди стартирането на 
двигателя.

Никога не оставяйте Старт/Стоп бутона 
в състоянието ON продължително време. В 
противен случай акумулаторната батерия 
може да се разреди, тъй като двигателят не 
работи. 

START
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Engine Stop/Start button positions 
- Vehicle with manual transaxle

Button Position Action Notice

OFF • To turn off the engine, stop the vehicle and
then press the Engine Start/Stop button.

• The steering wheel locks to protect the
vehicle from theft.

If the steering wheel is not locked properly
when you open the driver's door, the warning
chime will sound.

Not illuminated 

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.

Amber indicator

Не свети

Стартирането на двигателя става с едновре-
менно натискане на педала на съединителя и 
педала на спирачките, след което трябва да 
натиснете Старт/Стоп бутона, при лост за 
смяна на предавките, поставен в положението 
N (неутрално). 

Ако натиснете Старт/Стоп бутона, без да 
сте натиснали педала на съединителя (за мо-
делите с механична трансмисия) или без да 
сте натиснали педала на спирачките (за мо-
делите с автоматична трансмисия), двигате-
лят няма да запали, и Старт/Стоп бутонът 
ще променя своето състояние в следния ред: 
OFF > ACC > ON > OFF
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Положения на STАRT/STOP бутона
– За моделите с автоматична трансмисия

Положение Действие Бележки

Положение OFF  
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Engine Stop/Start button positions 
- Vehicle with manual transaxle

Button Position Action Notice

OFF • To turn off the engine, stop the vehicle and
then press the Engine Start/Stop button.

• The steering wheel locks to protect the
vehicle from theft.

If the steering wheel is not locked properly
when you open the driver's door, the warning
chime will sound.

Not illuminated 

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.

Amber indicator

(изключено запалване)

Трябва да спрете двигателя, да натиснете 
Старт/Стоп бутона  при лост за смяна на пре-
давките, поставен в положение Р (паркиране).
Когато натиснете бутона за стартиране/
спиране на двигателя, без лостът за смяна 
на предавките да е поставен в положение Р 
(паркиране), Старт/Стоп бутонът  няма да 
премине в своето изключено състояние (OFF), 
а ще премине в положение АСС.
Воланът се заключва, за да предотврати ве-
роятна кражба на автомобила.

Ако воланът не е заключен правилно, когато 
отворите вратата на шофьора, ще се чуе 
предупреждаващ музикален сигнал.

Положение АСС
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Engine Stop/Start button positions 
- Vehicle with manual transaxle

Button Position Action Notice

OFF • To turn off the engine, stop the vehicle and
then press the Engine Start/Stop button.

• The steering wheel locks to protect the
vehicle from theft.

If the steering wheel is not locked properly
when you open the driver's door, the warning
chime will sound.

Not illuminated 

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.

Amber indicator(аксесоари)

Натиснете бутона за стартиране/спиране  
на двигателя, когато същият се намира в 
изключено положение (OFF), без да натискате 
педала на спирачките. Воланът ще се отключи 
и ще можете да ползвате електрическите 
аксесоари.

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 правилно, бутонът 
за стартиране/спиране на двигателя няма да 
работи. В такъв случай натиснете бутона за 
стартиране/спиране на двигателя, като в също-
то време раздвижвате волана наляво и надясно, 
за да освободите механичното напрежение, 
което възпрепятства отключването на волана.
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– За моделите с автоматична  трансмисия

Положение Действие Бележки

ON 
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Engine Stop/Start button positions 
- Vehicle with manual transaxle

Button Position Action Notice

OFF • To turn off the engine, stop the vehicle and
then press the Engine Start/Stop button.

• The steering wheel locks to protect the
vehicle from theft.

If the steering wheel is not locked properly
when you open the driver's door, the warning
chime will sound.

Not illuminated 

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.

Amber indicatorСин индикатор

Натиснете бутона за стартиране/спиране 
на двигателя, когато същият се намира в 
положение АСС, без да натискате педала на 
спирачките.
Предупреждаващите светлинни индикатори 
могат да се проверяват преди стартирането 
на двигателя.

Никога не оставяйте бутона за стартиране/
спиране  на двигателя в положение ON про-
дължително време. В противен случай акуму-
латорната батерия може да се разреди, тъй 
като двигателят не работи.

START
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Engine Stop/Start button positions 
- Vehicle with manual transaxle

Button Position Action Notice

OFF • To turn off the engine, stop the vehicle and
then press the Engine Start/Stop button.

• The steering wheel locks to protect the
vehicle from theft.

If the steering wheel is not locked properly
when you open the driver's door, the warning
chime will sound.

Not illuminated 

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.

Amber indicator

Не свети

За да стартиране двигателя, трябва да на-
тиснете педала на спирачките и след това - 
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, двигателят няма стартира и 
бутонът за стартиране/спиране на двигателя 
ще променя своето състояние в следния ред: 
OFF > ACC > ON > OFF 
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Стартиране 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 спирач-
ките, на газта и педала на съеди-
нителя (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 освобождаване на 
спирачния педал, ако двигателят 
е влязъл във високи обороти. 

i  Информация
• Двигателят се стартира при натискане 

на Start/Stop бутона, само когато интели-
гентният ключ е в автомобила. 

• Дори и ако интелигентният 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 автомобила, 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 интелигентния 
ключ в автомобила, когато Start/Stop 
бутонът е в ACC позиция или двигателят 
на автомобила работи. 

Запалване на бензинов двигател
За автомобил с механична трансмисия:
1. Носете със себе си интелигентния 

контактен ключ.
2. Проверете дали спирачката за пар-

кирането е задействана. 
3. Уверете се, че скоростният лост е 

в позиция N.
4. Натиснете съединителя и педала на 

спирачката
5. Натиснете Start/Stop бутона.



5-17

3

5

Управление на автом
обила

За автомобил с автоматична тран-
смисия:
1. Носете със себе си интелигентния 

контактен ключ.
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.

i  Информация
• Не чакайте двигателя 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, натискай-
ки педала на спирачката, без да натискате 
педала на газта и не го форсирайте, докато 
все още загрява.

Запалване на дизелов двигател
Стартирането на дизеловия двигател, 
когато двигателят е студен, става 
след предварително подгряване преди 
запалването на двигателя, след което 
двигателят трябва да загрее преди да 
потеглите.
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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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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 изгасне, 
двигателят ще се запали.

i  Информация
Ако Start/Stop бутонът бъде натиснат, докато 
двигателят се подгрява, двигателят може да 
запали.
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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 двигателя 
веднага след стартирането му. Ако 
двигателят е студен, оставете го да 
работи на празен ход няколко секунди, 
за да се гарантира достатъчно добро 
смазване на блока на турбокомпресо-
ра.

2. След като сте шофирали с високи обо-
роти на двигателя или продължител-
но време, изискващи тежко натовар-
ване на двигателя, преди спирането на 
двигателя го оставете да поработи 
на празен ход около една минута. Това 
време за работа на празен ход ще поз-
воли турбокомпресорът да се охлади 
преди загасянето на двигателя.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
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. 

 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 положението 
Р (паркиране). 

 Ако автомобилното движение и 
пътните условия позволяват това, 
можете да преместите лоста за 
смяна на предавките в положение 
N (неутрално), докато автомоби-
лът все още се движи по инерция, и 
да завъртите превключвателя за 
стартирането в положение START 
(стартер), в опит да запалите дви-
гателя отново. 

• Не теглете или бутайте автомо-
била в опит да го запалите.

 ЗАБЕЛЕЖКА 

За да предпазите автомобила от по-
вреда:
Ако предпазителят е изгорял, не може-
те да запалите двигателя нормално. 
Подменете изгорелия предпазител с 
нов. В случай, че не можете да го под-
мените, можете да стартирате дви-
гателя, като натиснете и задържите 
Start/Stop бутона, който е в положение 
ACC, за около 10 сек. 
Не натискайте и задържайте Start/
Stop бутона за повече от 10 сек., освен 
в случаите, когато предпазителят на 
стоп-светлините е изгорял.
С оглед на безопасността ви, винаги 
натискайте спирачния педал или педа-
ла на съединителя, преди да запалите 
двигателя.
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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
OGB054002

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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Manual transaxle operation 
The manual transaxle has 5 (or 6)
forward gears. The transaxle is fully
synchronized in all forward gears so
shifting to either a higher or a lower
gear is easily accomplished.

To shift to R (Reverse), make sure
the vehicle has completely stopped,
and then move the shift lever to neu-
tral before moving into R (Reverse).

When you've come to a complete
stop and it's hard to shift into 1st gear
or R (Reverse):
1.Put the shift lever in neutral and

release the clutch pedal.
2.Depress the clutch pedal, and then

shift into first or R (Reverse) gear.

Information
During cold weather, shifting may be
difficult until the transaxle lubricant
has warmed up. 

i

MANUAL TRANSAXLE (IF EQUIPPED)

OIB054009/OIB054001

The shift lever can be moved without
pressing the button (1).

The button (1) must be pressed while
moving the shift lever.

Before leaving the driver’s seat,
always make sure the shift lever
is in 1st gear when the vehicle
is parked on a uphill and in  R
(Reverse) on a downhill, set the
parking brake, and place the
ignition switch in the LOCK/OFF
position. Unexpected vehicle
movement may occur if these
precautions are not followed.

WARNING  

■ Type A

■ Type B

Лостът за смяна на предавките може да се прев-
ключва без да издърпвате пръстена (1) нагоре.
Когато премествате лоста за смяна на предав-
ките в посочените случаи, пръстенът (1) трябва 
да се издърпва нагоре.

Механична трансмисия
Механичната трансмисия има 5 или 
6 предавки за движение напред. Тран-
смисията е напълно синхронизирана 
за всички предавки за движение напред, 
така че превключването на по-висока 
или на по-ниска предавка се осъщест-
вява много лесно.
T 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Преди да напуснете седалката за 
шофьора, винаги задействайте 
докрай спирачката за паркирането 
и спирайте двигателя. След това 
проверявайте дали трансмисията 
е превключена на 1-ва предавка, ко-
гато автомобилът е паркиран на 
равно място или по наклон нагоре 
или превключена в положението R и 
превключвателяте 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 неочак-
вано и внезапно самоволно задвижва-
не на автомобила.

 E

Преди да превключите трансмисията 
в положението (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 пълно 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)
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Начин на работа със съединителя 
(ако е включен в оборудването)
Педалът на съединителя трябва да се 
натиска докрай:
- При стартиране на двигателя.
 Двигателя няма да заработи, ако не 

сте натиснали съединителя.
- При смяна на скоростите.
 Освобождавайте педала постепен-

но. 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 
автомобилът се движи. Не дръжте 
автомобила със съединителя по на-
клон, 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 двигателя, и дава по-голе-
ми възможности за ускоряване, когато 
ще се нуждаете от последващо увели-
чаване 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 от 5-та 

предавка на 4-та предавка, трябва 
да внимавате особено много да не 
натиснете неволно лоста за смяна 
на предавките настрани вляво по 
начин, по който трансмисията ще 
се включи на втора предавка. При 
такова драстично, рязко сменяне на 
предавките надолу, оборотите на 
двигателя могат да се увеличат до 
точката, при която оборотомерът 
ще навлезе в червената зона. Такова 
прекомерно форсиране на двигате-
ля може да предизвика повреда на 
двигателя.

• Никога не превключвайте предав-
ките в низходящ ред на повече от 
две предавки, и не превключвайте 
на по-ниска предавка, когато двига-
телят работи на високи обороти (5 
000 об./мин. или по-високи). В проти-
вен 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 
предавка. Това ще спомогне да из-
бегнете 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.

• 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.

i  Информация
Kickdown механизъм
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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Начин на работа на автоматичната 
трансмисия
Автоматичната трансмисия има 4 
скорости за движение напред и една 
за заден ход. Отделните скорости се 
избират автоматично, от положение 
D на лоста за смяна на предавките.

АВТОМАТИЧНА ТРАНСМИСИЯ (АКО Е ОБОРУДВАН ТАКЪВ ТИП ТРАНСМИСИЯ)
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Automatic transaxle operation 
The automatic transaxle has four for-
ward speeds and one reverse speed.
The individual speeds are selected
automatically in the D (Drive) posi-
tion.

AUTOMATIC TRANSAXLE (IF EQUIPPED)

OGB054003

Move shift lever.

Depress the brake pedal, press the shift button, and then move shift lever.
Press the shift button, then move shift lever.
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Automatic transaxle operation 
The automatic transaxle has four for-
ward speeds and one reverse speed.
The individual speeds are selected
automatically in the D (Drive) posi-
tion.

AUTOMATIC TRANSAXLE (IF EQUIPPED)

OGB054003

Move shift lever.

Depress the brake pedal, press the shift button, and then move shift lever.
Press the shift button, then move shift lever.

Натиснете педала на спирачките, бутона за смяна на предав-
ките и сменете предавката.
Натискайте бутона за смяна на предавките, когато сменяте 
скоростите.
Лостът за смяна на предавките може да се превключва сво-
бодно.
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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 (паркира-
не); след това задействайте докрай 
спирачките за паркиране и накрая 
поставете превключвателя в поло-
жение LOCK/OFF. Ако тези предпазни 
мерки не бъдат изпълнени в посоче-
ния 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.

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 (паркинг), отнесете се към „Shift 
-Lock Release“ на стр.28.
Лостът за смяна трябва да е в пози-
ция P (паркинг), преди да изключите 
двигателя. 

 ВНИМАНИЕ
• Превключването на трансмисия-

та в положението 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 изгасете двигателя.

• Никога не използвайте положе-
нието Р (паркиране) вместо за-
действането на спирачката за 
паркирането. 
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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 положението R (заден 
ход), докато автомобилът още се дви-
жи, 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 скорост-
ният лост на позиция P (паркинг), ако 
трябва да излезете 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 
превключване на лоста за смяна на 
предавките от положение Р (паркира-
не) в друго положение, за да избегнете 
неочаквано задвижване на автомоби-
ла, 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.
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Спортен режим
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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 four 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 accelerating from a stop on a
slippery road, push the shift lever
forward into the + (Up) position.
This allows 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.

i
OGB054004

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 обрат- 
но 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 четири скорости (предав-
ки) за движение напред.

• За движение на заден ход или за паркира-
не на автомобила трябва да превключвате 
лоста за смяна на предавките в положение 
R (заден ход) или в положение Р (парки-
ране) - както е необходимо.

• При спортния режим на работа, при 
намаляване скоростта на автомобила 
превключването на предавките към 
по-ниска предавка става автоматично. 
Когато автомобилът 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.

• Ако водачът желае да премине на по-
ниска или по-висока предавка, тран-
смисията може да не му позволи, ако 
предавката, на която той желае да пре-
мине, е извън допустимите оборотите на 
двигателя. Водачът следва да превключва 
на по-висока предавка в съответствие 
с пътните условия, като внимава колко 
форсира двигателя (оборотите на двига-
теля 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 предавка, трябва да 
издърпате лоста за смяна на предавките 
към страната – (надолу).
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Система за заключване на 
предавките Shift-lock system 
(ако е оборудвана такава функция) 
За осигуряване на вашата безопас-
ност, автоматичната трансмисия 
притежава система за заключване на 
предавките, която не допуска прев-
ключване на трансмисията от положе-
ние Р (паркиране) в положение R (заден 
ход), освен когато се натисне педала 
на спирачките.
Превключването на трансмисията от 
положение Р (паркиране) в положение R 
(заден ход):
1. Натиснете и задръжте натиснат 

педала на спирачките.
2. Стартирайте двигателя, или завър-

тете превключвателя за запалва-
нето във включено положение (ON).

3. Преместете лоста за смяна на пре-
давките.

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) в положение R (заден ход) 
при натиснат педал на спирачките, 
продължавайте да натискате педала 
на спирачките, след това направете 
следното:
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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. Press the shift-lock release but-
ton.

2. Press and hold the lock release
button on the shift lever.

3. Move the shift lever.
We recommend that you have your
vehicle inspected by an authorized
HYUNDAI dealer immediately.

OGB054005

1. Натиснете бутона за заключване/
отключване на предавките shift-lock 
release. 

2. Натиснете и задръжте бутона на 
скоростния лост. 

3. Сменете предавката. 
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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Паркиране
Винаги спирайте напълно и продължавайте 
да натискате спирачния педал.
Преместете скоростния лост в положение 
P (паркинг), вдигнете ръчната спирачка и 
поставете превключвателя за запалване-
то в положение LOCK/OFF. Вземете ключа с 
вас, когато излизате от автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
По време на престой в превозното 
средство при работещ двигател, внима-
вайте да не натиснете продължително 
педала на газта. Двигателят или изпус-
кателната система могат да прегреят 
и да предизвикат пожар.
Отработените газове и изпускателна 
система са нагорещени. Стойте далеч 
от компонентите на изпускателната 
системата.
Не спирайте или паркирайте върху за-
палими 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 газта, 

никога не се опитвайте да превключва-
те лоста за смяна на предавките от по-
ложение 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 (паркира-
не), когато автомобилът е в движение.

• Винаги спирайте автомобила напълно, 
преди да се опитате да превключите 
трансмисията в положение R (заден ход) 
или в положение D (движение).

• Не превключвайте скоростния лост в 
позиция N (неутрална), докато шофи-
рате. Това може да бъде причина за 
инцидент поради загуба на спирачните 
функции и последваща повреда в тран-
смисията. 

• Никога не оставяйте крака си опрян на 
педала на спирачките. В противен слу-
чай това може да доведе до прегряване 
на спирачките и до тяхното неправилно 
функциониране. 

• Натискането едновременно на педала на 
газта и спирачката може да предизвика 
намаляване на мощността на двига-
теля, за да се осигури отрицателно 
ускорение на превозното средство. 

Ускорението на превозното средство 
ще се възобнови след като педалът на 
спирачката бъде освободен.

• Когато шофирате в режим СПОРТ, на-
малете скоростта преди да преминете 
на по-ниска предавка. В противен случай 
трансмисията може да не премине на 
по-ниската предавка, ако оборотите на 
двигателя надвишават допустимите 
за предавката граници. 

• Винаги използвайте спирачката за пар-
кирането. Никога не разчитайте само на 
поставянето на трансмисията в поло-
жение Р (паркиране), за да не допуснете 
автомобилът да се задвижи самоволно.

• Упражнявайте изключително голямо 
внимание, когато шофирате по път с 
хлъзгава повърхност. Внимавайте осо-
бено много когато спирате, ускорявате 
или сменяте предавките. Когато се 
движите попът с хлъзгава повърхност, 
рязката промяна на скоростта на ав-
томобила 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 натискане и 
освобождаване на педала на газта.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от сериозни 
наранявания или смърт:
• 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, в 
сравнвение с пътниците, които 
са поставили правилно своите 
предпазни колани.

• Избягвайте високите скорости 
при завиване или при смяна на по-
соката 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)

(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 препоръчва никога да 
не превишавате максималните 
скорости, сигнализирани с пътни 
знаци.

i  Информация
Kickdown механизъм
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 по 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 
може да се стигне до временна за-
губа на спирачното им действие.

• 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 задействате 
спирачките. Задействайте леко 
спирачките, за да проверите дали 
те са засегнати по този начин.

(Продължение)

• Винаги след прекосяване на дълбо-
ки води проверявайте спирачките 
по този начин. За подсушаване на 
спирачките ви, ги задействате 
леко като поддържате безопасна 
скорост напред, докато качест-
вото на работата на спирачките 
се възстанови до нормалното. 
Не шофирайте с висока скорост, 
когато спирачките са мокри.

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 прони-
зителен предупреждаващ звук от пред-
ните или задните спирачки. 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).

Задни барабанни спирачки (ако има 
такива)
Вашите задни барабанни спирачки ня-
мат видими белези на износване. Зато-
ва, проверете накладките на задните 
спирачни, ако чуете необичаен звук и 
триене при натискане на спирачния 
педал. Проверявайте вашите задни 
спирачки всеки път, когато „завърта-
те“ или сменяте гумите си или когато 
сменяте предните спирачки.

Спирачка за паркиране (ръчна, ако е 
оборудвана такава функция)
Винаги задействайте спирачката за 
паркирането, когато напускате авто-
мобила. Задействането на спирачка-
та за паркирането става по следния 
начин:
Най-напред натиснете педала на спи-
рачките, след това издърпайте лоста 
на спирачката за паркирането нагоре - 
колкото е възможно по-високо.
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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.

Rear drum brakes 
(if equipped)
Your rear drum brakes do not have
wear indicators.Therefore, have the
rear brake linings inspected if you
hear a rear brake rubbing noise. Also
have your rear brakes inspected
each time you change or rotate your
tires and when you have the front
brakes replaced.

Parking brake 

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

OGB054006

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  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от НАРАНЯ-
ВАНИЯ или СМЪРТ, не задействайте 
ръчната спирачка, докато автомо-
билът е в движение, освен в случай 
на аварийна ситуация, тъй като 
това може да повреди спирачната 
система на автомобила и да доведе 
до инцидент. 
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Освобождаване на спирачката за 
паркирането
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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 sys-
tem 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

OGB054007

• 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  

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 освобож-
даващия бутон. Ако спирачката за пар-
кирането не може да се освободи, или 
не се освобождава изцяло, изискайте 
проверка на нейната система от ото-
ризиран 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 (паркиране) за авто-
мобили с автоматична трансми-
сия или 1-ва предавка за механична 
трансмисия, след което вдигнете 
ръчната спирачка и сложете прев-
ключвателя 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.

• 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 спирачка, 
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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СТР.34
Проверете предупреж-
даващия светлинен ин-
дикатор за спирачките 
посредством завъртане 

на превключвателя за запалването във 
включено положение (ON) (но без да 
стартирате двигателя). 
Този светлинен индикатор трябва да 
свети, когато спирачката за паркира-
нето е задействана, при положение, че 
превключвателят 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 преду-
преждаващият светлинен индикатор 
за спирачките е угаснал.

Ако след освобождаването на спи-
рачката за паркирането предупреж-
даващият светлинен индикатор за 
спирачките остане да свети, при рабо-
тещ двигател, може да има повреда в 
спирачната система.
Необходимо е да обърнете незабавно 
внимание на този проблем.
Ако това е възможно, прекратете 
незабавно пътуването с автомобила. 
Ако това се окаже невъзможно, използ-
вайте автомобила с изключително 
голямо внимание и продължете да 
шофирате, само докато достигнете 
до безопасно място за спиране или до 
ремонтен сервиз. 

АНТИБЛОКИРАЩА СПИРАЧНА 
СИСТЕМА (ABS)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Системата АBS или системата 
ESP не могат да предотвратят 
произшествията, случващи се в 
следствие на неправилни или опасни 
маневри при шофиране. Въпреки, 
че благодарение на тази система 
контролът върху управлението на 
автомобила се подобрява при ава-
рийно спиране, винаги поддържайте 
безопасна дистанция между вас и 
обектите пред вашия автомобил.
При екстремни условия на пътя 
скоростите на автомобила трябва 
винаги да се намаляват.
Спирачната дистанция за авто-
мобилите, които са оборудвани с 
антиблокираща спирачна система 
(или с електронно-стабилизираща 
програма) може да бъде по-дълга от 
спирачния път на автомобилите без 
такива системи в посочените по-до-
лу пътни условия. 

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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При посочените по-долу условия, ав-
томобилът трябва да се шофира с 
намалена скорост:
• По неравни и покрити с чакъл или 

сняг пътища.

• По пътища, чиято повърхност е 
осеяна с дупки или повърхността 
на пътя е с различна височина.

• При монтирани вериги на гумите.

Обезопасяващите възможности на ав-
томобилите, оборудвани със система 
ABS (или със система ESP) никога не 
трябва да се проверяват чрез шофи-
ране с високи скорости или при зави-
ване 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 ваша-
та система ABS при аварийни ситуации, 
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 щра-
кащ звук откъм спирачките, или да почув-
ствате съответно възприятие от педала 
на спирачките. Това е нормално 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 боксуване 
в резултат от внезапна смяна на посо-
ката, 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.

Не правете резки маневри. Антиблоки-
ращата спирачна система ABS не може 
да предотврати загуба на контрол върху 
автомобила. Не правете резки маневри, 
когато натискате спирачките, тъй като 
автомобилът може да бъде изтласкан 
от пътя или да навлезе в насрещното 
движение. 
При пътища с хлабава настилка или с 
неравна повърхност работата на ан-
тиблокиращата спирачна система може 
да се прояви като постигане на по-дълъг 
спирачен път отколкото автомобилите, 
които са оборудвани с обикновена спи-
рачна система.
Предупреждаващият светлинен индика-
тор ABS ще продължи да свети няколко 
секунди след поставянето на превключ-
вателя за запалването във включено 
положение (ON). През този период сис-
темата ABS ще премине през самоди-
агностика и ако всичко при тази само-
диагностика е нормално, светлинният 
индикатор ще угасне. Ако светлинният 
индикатор остане да свети, това показ-
ва, че във вашата система ABS може да 
има повреда. При първа възможност се 
свържете с оторизиран дилър на компа-
нията HYUNDAI.
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 ВНИМАНИЕ
Ако предупреждаващият светлинен 
индикатор ABS (
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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.

i

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  

When you drive on a road hav-
ing poor traction, such as an icy
road, and apply your brakes
continuously, the ABS will be
active continuously 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
problem with your ABS system.
We recommend that you con-
tact an authorized HYUNDAI
dealer as soon as possible.

CAUTION

) светне и остане 
да свети постоянно, в системата 
ABS може да има повреда. В този 
случай обаче вашата обикновена 
спирачна система ще продължи да 
работи нормално. Препоръчваме ви 
при първа възможност да посети-
те оторизиран сервиз на марката 
HYUNDAI.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Когато шофирате по пътища със 
слабо сцепление, например по заледе-
ни пътища, и много често задейства-
те спирачките, системата ABS ще се 
активира непрекъснато и предупреж-
даващият светлинен индикатор ABS 
(
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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.

i

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  

When you drive on a road hav-
ing poor traction, such as an icy
road, and apply your brakes
continuously, the ABS will be
active continuously 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
problem with your ABS system.
We recommend that you con-
tact an authorized HYUNDAI
dealer as soon as possible.

CAUTION

)може да светне. В такъв случай 
спрете автомобила на безопасно 
място и загасете двигателя.
Стартирайте отново двигателя. 
Ако предупреждаващият светлинен 
индикатор ABS (
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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.

i

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  

When you drive on a road hav-
ing poor traction, such as an icy
road, and apply your brakes
continuously, the ABS will be
active continuously 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
problem with your ABS system.
We recommend that you con-
tact an authorized HYUNDAI
dealer as soon as possible.

CAUTION

) 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 стартирате 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 предупреждаващият светлинен индикатор 
ABS (
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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.

i

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  

When you drive on a road hav-
ing poor traction, such as an icy
road, and apply your brakes
continuously, the ABS will be
active continuously 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
problem with your ABS system.
We recommend that you con-
tact an authorized HYUNDAI
dealer as soon as possible.

CAUTION

)в същото време може да светне. 
Това се случва заради ниското напрежение 
на акумулаторната батерия и в този случай 
няма да означава, че вашата система ABS 
работи неизправно.
• Преди да потеглите с автомобила, дозаре-
дете акумулаторната батерия.
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Електронна стабилизираща система 
(ESС) (ако е оборудвана такава 
функция)
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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.

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 rou-
tine conditions.

OGB054008

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  

Електронната стабилизираща систе-
ма (ESС) е предназначена да стабили-
зира автомобила при маневрите за 
завиване.
Системата ESС проверява дали зави-
вате с волана и накъде всъщност се 
насочва автомобилът. Системата ESС 
задейства спирачките на всяко колело 
поотделно и взаимодейства със систе-
мата за управление на двигателя, за да 
стабилизира автомобила.
Системата ESС (електронна ста-
билизираща система) представлява 
електронна система, чието предназ-

начение е да помогне на шофьора да 
поддържа контрол върху управлението 
на автомобила при неблагоприятни 
условия за шофирането.
Тя не се явява заместител на безопас-
ните практики за шофиране, затова 
винаги спазвайте ограниченията на 
пътя и регулирайте скоростта спрямо 
пътните условия.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не карайте прекалено бързо 
за конкретните условия на пътя, 
по който се движите, или прекалено 
бързо при завиване. Електронната 
стабилизираща система не може да 
предотврати възникването на про-
изшествия.
Прекалено високата скорост при 
завиване, резките маневри и аква-
планингът при мокра повърхност 
на пътя и при тази програма могат 
да доведат до тежки пътно-транс-
портни произшествия.

Работа на системата ESС
Състояние ESС ON (включена система 
ESС)
Когато стартирането на автомобила 
се постави във включено положение 
(ON), светлинните индикатори ESС и 
ЕSС ОFF трябва да светнат за прибли-
зително 3 секунди, след това систе-
мата ESP се включва, а индикаторите 
изгасват.

Когато системата ESС се е задействала
Когато системата ESС се е 
задействала (работи), свет-
линният индикатор ESС мига.

При натискане на спирачките, в мо-
мент, в който те биха могли да се за-
ключат, може да чуете остър звук или 
да усетите леко напрежение в педала. 
Това е напълно нормално и показва, че 
системата ESC е активна.
• Когато системата ESC е активна, 

двигателят може да не отговаря на 
педала на газта по начина, по който 
това се случва обикновено.
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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
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position, the ESC and the ESC OFF
indicator lights illuminate for approxi-
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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 rou-
tine conditions.

OGB054008

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  
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• Ако Круиз контролът е бил включен, 
при активиране на ESC системата 
той автоматично се изключва. Кру-
из контролът може да бъде активи-
ран отново, ако пътните условия 
го позволяват. Отнесете се към 
„Круиз Контрол“ в този раздел, (ако 
е оборудван такъв).

• 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.
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• If the Cruise Control was in use
when the ESC activates, the
Cruise Control automatically disen-
gages. The Cruise Control can be
reengaged when the road condi-
tions allow. See “Cruise Control
System” later in this chapter. (if
equipped)

• When moving out of the mud or
driving on a slippery road, the
engine rpm (revolutions per
minute) may not increase even if
you press the accelerator pedal
deeply. This is to maintain the sta-
bility 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. In other words, the traction
control function does not operate but
only the brake control function oper-
ates.

• State 2
Press the ESC OFF button for more
than 3 seconds. ESC OFF indicator
light and message illuminates with
an ESC OFF warning chime. At this
state, the engine control function and
brake control function does not oper-
ate. In other words, the vehicle sta-
bility control function does not oper-
ate 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.

OGB044106 OGB044107

Изключване на работата на системата ESС
Състояние ESС OFF
(изключена система ESP)
Етап 1
За да отмените работата на система-
та ESС, трябва да натиснете бутона 
ESС OFF (светлинният индикатор 
ESС OFF ще светне). При този режим 
контролирането на двигателя от 
ESС системата не функционира. Кон-
тролът на сцеплението на колелата 
също не работи, а функционира само 
управлението на спирачките.
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• If the Cruise Control was in use
when the ESC activates, the
Cruise Control automatically disen-
gages. The Cruise Control can be
reengaged when the road condi-
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System” later in this chapter. (if
equipped)

• When moving out of the mud or
driving on a slippery road, the
engine rpm (revolutions per
minute) may not increase even if
you press the accelerator pedal
deeply. This is to maintain the sta-
bility 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. In other words, the traction
control function does not operate but
only the brake control function oper-
ates.

• State 2
Press the ESC OFF button for more
than 3 seconds. ESC OFF indicator
light and message illuminates with
an ESC OFF warning chime. At this
state, the engine control function and
brake control function does not oper-
ate. In other words, the vehicle sta-
bility control function does not oper-
ate 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.

OGB044106 OGB044107

Етап 2
Натиснете бутона ESС 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 ESС 
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 
ESС е изключена, системата ще остане 
изключена. При следващото запалване 
на двигателя, системата ESС ще се 
включи автоматично отново.
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Светлинен индикатор
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Indicator lights 

When the ignition switch is placed 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 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.

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
press the ESC OFF button while
the ESC indicator light is blink-
ing or you may lose control of
the vehicle resulting in an acci-
dent.

WARNING  

Когато превключвателят за запалва-
нето се превключи във включено по-
ложение ON, светлинният индикатор 
светва и след това, ако системата 
ESC работи нормално, той трябва да 
угасне.
При всяко задействане на система-
та ESC светлинният индикатор ESC 
започва да мига. Ако индикаторът 
свети постоянно, системата ESС е в 
неизправност. 
Ако индикаторът не се изключва, ви 
препоръчваме да прегледате автомо-
била при първа възможност в оторизи-
ран сервиз на марката HYUNDAI. 
Когато системата ESС е изключена 
посредством бутона, светлинният 
индикатор ESС OFF светва.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато ESC индикаторът мига, това 
означава, че системата е активна. 
Карайте бавно и НЕ ускорявайте. 
НИКОГА не изключвайте ESC сис-
темата, докато ESC индикаторът 
мига, тъй като има опасност от 
загуба на контрол върху автомобила 
и последващ инцидент.

 ВНИМАНИЕ 
Шофирането с различни размери на гу-
мите или джантите може да доведе до 
неправилна работа на системата ESС. 
Когато сменяте гуми, проверявайте 
дали имат същите размери както ори-
гиналните гуми на автомобила. 

Функции на режима ESC OFF 
По време 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 
системата по време на шофиране, 
натиснете 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 авто-
мобила. Намалете мощността 
на двигателя и не Позволявайте 
колелата да боксуват 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.

Системата Vehicle Stability 
Management (VSM) 
Помага да се гарантира, че превозното 
средство остава стабилно при уско-
ряване или внезапно спиране на мокра, 
хлъзгава и неравна пътна настилка, 
вследствие на което теглителната 
сила на четирите колела може да бъде 
разпределена неравномерно.
N O T I C E 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вземете следни предпазни мерки, ко-
гато използвате Системата Vehicle 
Stability Management (VSM):
• ВИНАГИ проверявайте скоростта 

и разстоянието до превозното 
средство пред вас. Системата 
VSM не е заместител на безопас-
ното шофиране.

• Никога не шофирайте по-бързо 
от разрешената за определените 
пътни условия скорост. Система-
та VSM не може да предотврати 
инцидент. Прекомерно високата 
скорост в лошо време, по хлъзгави 
и неравни пътища може да доведе 
до тежки злополуки.

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 мили/ч) на пътища със 
завои.

• Скорост на превозното средство е 
над 20 км/ч (12 мили/ч) при спиране 
по неравен път.

Когато системата е включена
Когато шофирате и натиснете спи-
рачния педал, при условия, при които 
системата ESC се активира, може да 
чуете необичаен звук или да усетите 
вибрации в спирачния педал. Това е 
нормално и означава, че системата 
VSM е активна.
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 ВНИМАНИЕ 
VSM Системата не функционира, ко-
гато:
• Шофирате по наклон или стръмен 

участък.

• Шофирате назад.

• ESC OFF индикаторът свети.

• Предупредителният 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 ( ) ще светне.
За да активирате системата VSM, 
натиснете ESC OFF бутона отново. 
Светлинният индикатор ESC OFF ще 
изгасне.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В случай, че светлинният ESC инди-
катор ( ) или предупредителният 
EPS индикатор ( ) 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 
марката 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.
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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 по 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 авто-
мобилът потегля по наклон, винаги 
натискайте педала на газта.

ВНИМАНИЕ 
• Системата НАС не работи, когато 

лостът за смяна на предавките е в 
положение Р (паркиране) или в поло-
жение N (неутрално).

• Системата НАС се активира даже, 
ако системата ESC e изключена, но 
не се активира, когато в системата 
ESC има повреда.

Сигнал ESS: Сигнал за аварийно 
спиране 
Emergency Stop Signal

Системата - сигнал за аварийно спира-
не предупреждава шофьора, който се 
движи зад вас, чрез включване на стоп 
светлините в мигащ режим, при рязко 
или внезапно спиране.
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 престане 
да действа, или ситуацията на вне-
запно и рязко спиране премине, стоп 
светлините ще угаснат. Вместо това 
автоматично ще се включи мигащата 
аварийна сигнализация.
Мигащата аварийна сигнализация ще 
се изключи, когато скоростта на ав-
томобила 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 ава-
рийна сигнализация и ръчно, посред-
ством натискане на превключвателя 
(бутона) за мигащата аварийна сиг-
нализация.
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Добри шофьорски практики

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги, когато напускате автомоби-
ла, или го паркирате, спирайте напъл-
но и продължавайте да натискате 
спирачния педал. 
Зацепвайте сигурно трансмисията 
на автомобила в положение Р (парки-
ране – за автоматична трансмисия) 
или на първа предавка (за механична 
трансмисия), задействайте докрай 
спирачката за паркирането и поста-
вете превключвателя в положение 
LOCK/OFF. 
Ако спирачката за паркирането не е 
задействана докрай, автомобилът 
може да се задвижи самоволно и да 
нарани вас или вас и други хора.

Мокрените спирачки могат да бъдат 
много опасни! Вашият автомобил 
няма да може да спре достатъчно бър-
зо, ако спирачките му са мокри. 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 и извикайте оторизиран дилър на 
компанията HYUNDAI за помощ.
Никога не оставяйте крака си опрян на 
педала на спирачките. Оставянето на 
крака на 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.
За да избегнете самоволното задвиж-
ване на автомобила напред, дръжте 
натиснат силно педала на спирачките, 
когато автомобилът е спрял.
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ISG системата 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 потегляне. 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.

Режим „Auto stop“
За да спрете двигателя в режим Auto 
stop“
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Driving your vehicle

Your vehicle may be equipped with
the ISG system, which reduces fuel
consumption by automatically shut-
ting down the engine, when the vehi-
cle is at a standstill. (For example :
red light, stop sign and traffic jam)
The engine starts automatically as
soon as the starting conditions are
met.
The ISG system is ON whenever the
engine is running.

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.

Auto stop
To stop the engine in idle stop
mode

1. Decrease the vehicle speed to
less than 5 km/h (3 mph).

2. Shift into N (Neutral) position.
3. Release the clutch pedal.

The engine will stop and the green
AUTO STOP ( ) indicator on the
instrument cluster will illuminate.

Also, a message "Auto Stop" will
appear on the LCD display.

Information
You must reach a speed of at least 10
km/h (6 mph) since last idle stop.

i

i

ISG (IDLE STOP AND GO) SYSTEM (IF EQUIPPED)

OGB054010

OGB054009

1. Намалете скоростта под 5 км/ч (3 
мили/ч).

2. Поставете скоростния лост в по-
зиция N (неутрална).

3. Отпуснете педала на съединителя.

Индикаторът за автоматично спиране 
(
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Your vehicle may be equipped with
the ISG system, which reduces fuel
consumption by automatically shut-
ting down the engine, when the vehi-
cle is at a standstill. (For example :
red light, stop sign and traffic jam)
The engine starts automatically as
soon as the starting conditions are
met.
The ISG system is ON whenever the
engine is running.

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.

Auto stop
To stop the engine in idle stop
mode

1. Decrease the vehicle speed to
less than 5 km/h (3 mph).

2. Shift into N (Neutral) position.
3. Release the clutch pedal.

The engine will stop and the green
AUTO STOP ( ) indicator on the
instrument cluster will illuminate.

Also, a message "Auto Stop" will
appear on the LCD display.

Information
You must reach a speed of at least 10
km/h (6 mph) since last idle stop.

i

i

ISG (IDLE STOP AND GO) SYSTEM (IF EQUIPPED)

OGB054010

OGB054009

) на арматурното табло свети в зе-
лено, когато двигателят се изключва. 
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Driving your vehicle

Your vehicle may be equipped with
the ISG system, which reduces fuel
consumption by automatically shut-
ting down the engine, when the vehi-
cle is at a standstill. (For example :
red light, stop sign and traffic jam)
The engine starts automatically as
soon as the starting conditions are
met.
The ISG system is ON whenever the
engine is running.

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.

Auto stop
To stop the engine in idle stop
mode

1. Decrease the vehicle speed to
less than 5 km/h (3 mph).

2. Shift into N (Neutral) position.
3. Release the clutch pedal.

The engine will stop and the green
AUTO STOP ( ) indicator on the
instrument cluster will illuminate.

Also, a message "Auto Stop" will
appear on the LCD display.

Information
You must reach a speed of at least 10
km/h (6 mph) since last idle stop.

i

i

ISG (IDLE STOP AND GO) SYSTEM (IF EQUIPPED)

OGB054010

OGB054009

Също така на дисплея ще се изпише 
съобщение: AUTO STOP

i  Информация
Скоростта на движение трябва да достигне 
най-малко 10 км/ч (6 мили/ч), след като 
двигателят е бил изключен посредством 
системата ISG.

Системата ISG – IDLE STOP AND GO
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5
Information

If you unfasten the seatbelt or open
the driver's door (or engine hood) in
auto stop mode, the following will
happen:
• The ISG system will deactivate (the

light on the ISG OFF button will
illuminate).

(Continued)

(Continued)
• A message "Auto Stop Deactivated

Start Manually" will appear on the
LCD display.

Auto start
To restart the engine from idle
stop mode

• Press the clutch pedal when the
shift lever is in the N (Neutral) posi-
tion.

• A message "Press Clutch Pedal for
Auto Start" will appear on the LCD
display.

• The engine will start and the green
AUTO STOP ( ) indicator on the
instrument cluster will go out.

i
OGB054012 OGB054014

OGB054013

i  Информация
Когато водачът освободи предпазния колан 
или отвори вратата (или предния капак), в 
AUTO STOP режим се случва следното:
• ISG системата се деактивира. (Индикато-

рът ISG OFF светва.)
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5
Information

If you unfasten the seatbelt or open
the driver's door (or engine hood) in
auto stop mode, the following will
happen:
• The ISG system will deactivate (the

light on the ISG OFF button will
illuminate).

(Continued)

(Continued)
• A message "Auto Stop Deactivated

Start Manually" will appear on the
LCD display.

Auto start
To restart the engine from idle
stop mode

• Press the clutch pedal when the
shift lever is in the N (Neutral) posi-
tion.

• A message "Press Clutch Pedal for
Auto Start" will appear on the LCD
display.

• The engine will start and the green
AUTO STOP ( ) indicator on the
instrument cluster will go out.

i
OGB054012 OGB054014

OGB054013

• Следното съобщение „Auto Stop режим де-
активиран. Стартирайте ръчно./Auto Stop 
deactivated. Start manually‘“ се изписва на 
LCD дисплея.

Режим Auto Start
Автоматично стартиране 
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5
Information

If you unfasten the seatbelt or open
the driver's door (or engine hood) in
auto stop mode, the following will
happen:
• The ISG system will deactivate (the

light on the ISG OFF button will
illuminate).

(Continued)

(Continued)
• A message "Auto Stop Deactivated

Start Manually" will appear on the
LCD display.

Auto start
To restart the engine from idle
stop mode

• Press the clutch pedal when the
shift lever is in the N (Neutral) posi-
tion.

• A message "Press Clutch Pedal for
Auto Start" will appear on the LCD
display.

• The engine will start and the green
AUTO STOP ( ) indicator on the
instrument cluster will go out.

i
OGB054012 OGB054014

OGB054013

• За да рестартирате двигателя в 
режим на автоматично спиране 
натиснете педала на съединителя 
със скоростния лост в позиция N 
(неутрална). 

• Съобщението:“Press clutch pedal 
for Auto Start/Натиснете педала на 
съединителя, за да преминете в 
Auto Start режим“ се изписва на LCD 
дисплея. 

• Индикаторът за автоматично спи-
ране на приборното табло, светещ 
в зелено (
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Your vehicle may be equipped with
the ISG system, which reduces fuel
consumption by automatically shut-
ting down the engine, when the vehi-
cle is at a standstill. (For example :
red light, stop sign and traffic jam)
The engine starts automatically as
soon as the starting conditions are
met.
The ISG system is ON whenever the
engine is running.

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.

Auto stop
To stop the engine in idle stop
mode

1. Decrease the vehicle speed to
less than 5 km/h (3 mph).

2. Shift into N (Neutral) position.
3. Release the clutch pedal.

The engine will stop and the green
AUTO STOP ( ) indicator on the
instrument cluster will illuminate.

Also, a message "Auto Stop" will
appear on the LCD display.

Information
You must reach a speed of at least 10
km/h (6 mph) since last idle stop.

i

i

ISG (IDLE STOP AND GO) SYSTEM (IF EQUIPPED)

OGB054010

OGB054009

) се изключва, когато 
двигателят се рестартира.
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Двигателят се изключва, след 
което стартира автоматично, 
без предприемането на действия 
от страна на шофьора, в следните 
ситуации:
- Скоростта на вентилатора на ме-

ханичната климатична уредба е над 
3-та позиция, с включен климатик.

- Скоростта на вентилатора на ав-
томатичната климатична уредба 
е над 6-та позиция, с включен клима-
тик.

- Определен период от време е изми-
нал от включването на климатика.

- Размразителят е деактивиран. 
- Вакуумното налягане в спирачките 

е ниско.
- Акумулаторната батерията е сла-

ба. 
- Скоростта на движение е над 5 км/ч 

(3 мили/ч).
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The engine will also restart
automatically without the dri-
ver’s any actions if the following
occurs:
- The fan speed of manual climate

control system is set above the 3rd
position when the air conditioning is
on.

- The fan speed of automatic climate
control system is set above the 6th
position when the air conditioning is
on.

- When a certain amount of time has
passed with the climate control sys-
tem on.

- When the defroster is on.
- The brake vaccum pressure is low.
- The battery charging status is low.
- The vehicle speed exceeds 5 km/h

(3 mph).

The green AUTO STOP ( ) indica-
tor on the instrument cluster will blink
for 5 seconds and a message "Auto
Start" will appear on the LCD display.

Condition of ISG system oper-
ation
The ISG system will operate
under the following condition:
- The driver’s seat belt is fastened.
- The driver’s door and engine hood

are closed.
- The brake vaccum pressure is ade-

quate.
- The battery is sufficiently charged.
- The outside temperature is

between -2°C to 35°C (28.4°F to
95°F).

- The engine coolant temperature is
not too low.

OGB054011

Индикаторът за автоматично спиране 
(

5-44

Driving your vehicle

Your vehicle may be equipped with
the ISG system, which reduces fuel
consumption by automatically shut-
ting down the engine, when the vehi-
cle is at a standstill. (For example :
red light, stop sign and traffic jam)
The engine starts automatically as
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The engine will stop and the green
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appear on the LCD display.

Information
You must reach a speed of at least 10
km/h (6 mph) since last idle stop.

i

i

ISG (IDLE STOP AND GO) SYSTEM (IF EQUIPPED)

OGB054010

OGB054009

), разположен на приборното табло, 
мига в зелено за 5 секунди и на дисплея 
се изписва съобщение AUTO START.

Предпоставки за активиране на ISG 
системата
Системата работи в следните 
ситуации:
 
- Предпазният колан на водача е по-

ставен. 
- Вратата на шофьора и предния ка-

пак 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
• If the ISG system does not meet the

operation condition, the ISG system
is deactivated. The light on the ISG
OFF button will illuminate and a
message "Auto Stop conditions not
met" will appear on the LCD display.

(Continued)

(Continued)
• If the light or notice comes on con-

tinuously, please check the opera-
tion condition.

ISG system deactivation

• If you wish to deactivate the ISG
system, press the ISG OFF button.
The light on the ISG OFF button
will illuminate and a message
"Auto Stop System Off" will appear
on the LCD display.

i

OGB054012

OGB054030

OGB054012

OGB054015i  Информация
• ISG системата не се активира, когато пред-

поставките за активиране не са изпълнени. 
В този случай индикаторът на бутона ISG 
OFF свети и съобщението, „Auto Stop усло-
вията не се изпълнени/Auto Stop conditions 
not met“ се изписва на LCD дисплея. 

(Продължение )

(Продължение) 
• 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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Information
• If the ISG system does not meet the

operation condition, the ISG system
is deactivated. The light on the ISG
OFF button will illuminate and a
message "Auto Stop conditions not
met" will appear on the LCD display.

(Continued)

(Continued)
• If the light or notice comes on con-

tinuously, please check the opera-
tion condition.

ISG system deactivation

• If you wish to deactivate the ISG
system, press the ISG OFF button.
The light on the ISG OFF button
will illuminate and a message
"Auto Stop System Off" will appear
on the LCD display.

i

OGB054012

OGB054030

OGB054012

OGB054015

• Натиснете бутона ISG OFF, за да 
деактивирате ISG системата. След 
това индикаторът на бутона ISG 
OFF светва и съобщението „Auto 
Stop Off“ се изписва на LCD дисплея. 
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• Натиснете бутона ISG OFF отново, 
за да активирате ISG системата. 
След това, индикаторът на бутона 
ISG OFF се изключва.

Неизправност в системата ISG
Система може да не работи: 
Когато има неизправност с ISG сензо-
рите или ISG система.

Когато има неизправност в ISG систе-
ма се случва следното: 
• Индикаторът за автоматично 

спиране (
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Your vehicle may be equipped with
the ISG system, which reduces fuel
consumption by automatically shut-
ting down the engine, when the vehi-
cle is at a standstill. (For example :
red light, stop sign and traffic jam)
The engine starts automatically as
soon as the starting conditions are
met.
The ISG system is ON whenever the
engine is running.

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.

Auto stop
To stop the engine in idle stop
mode

1. Decrease the vehicle speed to
less than 5 km/h (3 mph).

2. Shift into N (Neutral) position.
3. Release the clutch pedal.

The engine will stop and the green
AUTO STOP ( ) indicator on the
instrument cluster will illuminate.

Also, a message "Auto Stop" will
appear on the LCD display.

Information
You must reach a speed of at least 10
km/h (6 mph) since last idle stop.

i

i

ISG (IDLE STOP AND GO) SYSTEM (IF EQUIPPED)

OGB054010

OGB054009

) остава в положение ON 
(включено) и свети в жълто, след 
като мига за 5 секунди.
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• If you press the ISG OFF button
again, the system will be activated
and the light on the ISG OFF button
will turn off.

ISG system malfunction
The system may not operate
when:
The ISG related sensors or system
error occurs.

The following will happen:
• The yellow AUTO STOP ( ) indi-

cator on the instrument cluster will
stay on after blinking for 5 seconds.

• The light on the ISG OFF button
will illuminate.

OGB054012

• Светлинният индикатор на бутона 
Auto stop off светва. 
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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. 

• Можете да изключите индикатора на 
бутона като шофирате с над 80 км/ч (50 
мили/ч) за 2 часа и скоростта на венти-
латора е под 2-ра позиция. Ако индикатор 
Auto Stop OFF бутон остане включен, ви 
препоръчваме да се свържете с оторизи-
ран дилър на марката HYUNDAI.

i  Информация
Ако искате да използвате функцията ISG, 
сензорът на акумулатора трябва да се ка-
либрира за около 4 часа при изключено по-
ложение на превключвателя за запалване и 
след това да стартирате и спрете двигателя 
2 - 3 пъти.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато двигателят работи в режим 
„Idle Stop“ може да се рестартира, 
без да се предприемат допълнител-
ни действия от страна на водача. 
Преди напускане на автомобила или 
извършване на проверка на двига-
телното отделението, спрете дви-
гателя чрез поставяне на ключа за 
запалване на LOCK/OFF позиция или 
изваждане на контактния ключ.
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Действие на системата „круиз 
контрол
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Cruise Control Operation

1. CRUISE indicator
2. SET indicator

The Cruise Control system allows
you to drive at speeds above 40
km/h (25 mph) without depressing
the accelerator pedal.

Cruise control switch

: Turns cruise control system on
or off. (ON → CANCEL → 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.

CRUISE CONTROL (IF EQUIPPED) 

OGB054016

Take the following precautions:
• If the Cruise Control is left on,

(CRUISE indicator light in the
instrument cluster illuminat-
ed) the Cruise Control can be
activated unintentionally.
Keep the Cruise Control sys-
tem off ( indicator light
OFF) when the Cruise Control
is not in use, to avoid inadver-
tently setting a speed.

• Use the Cruise Control system
only when traveling on open
highways in good weather.

• Do not use the Cruise Control
when it may not be safe 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  

OGB054032

1. Светлинен индикатор за системата 
„круиз контрол” - SET

2. Светлинен индикатор за включена 
система „круиз контрол” - CRUISE

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 40 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), 
когато 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.

• Не се препоръчва използване на 
системата „круиз контрол” кога-
то поддържането на постоянна 
скорост от автомобила може да не 
бъде безопасно, например:

 - При шофиране при претоварен или 
променлив трафик.

 - При движение по хлъзгави пътища 
(дъждовно време, заледени или по-
крити със сняг пътища), при пъти-
ща с много завои или с остър наклон.

 - Ветровити райони.

Превключвател за системата Cruise 
control: 
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Cruise Control Operation

1. CRUISE indicator
2. SET indicator

The Cruise Control system allows
you to drive at speeds above 40
km/h (25 mph) without depressing
the accelerator pedal.

Cruise control switch

: Turns cruise control system on
or off. (ON → CANCEL → 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.

CRUISE CONTROL (IF EQUIPPED) 

OGB054016

Take the following precautions:
• If the Cruise Control is left on,

(CRUISE indicator light in the
instrument cluster illuminat-
ed) the Cruise Control can be
activated unintentionally.
Keep the Cruise Control sys-
tem off ( indicator light
OFF) when the Cruise Control
is not in use, to avoid inadver-
tently setting a speed.

• Use the Cruise Control system
only when traveling on open
highways in good weather.

• Do not use the Cruise Control
when it may not be safe 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  

OGB054032

 : Включва или изключва системата.

 : Сменя режимите между системи-
те cruise control и speed limit control.

RES+: възстановява или увеличава 
скоростта 

SET-: задава или намалява скоростта.

СИСТЕМА “КРУИЗ КОНТРОЛ” (АКО Е ОБОРУДВАНА ТАКАВА ФУНКЦИЯ)



5-51

3

5

Управление на автом
обила

Задаване на постоянна скорост за 
движение на автомобила:
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5

To set Cruise Control speed 

1. Push 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 40 km/h
(25 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
The vehicle may slow down or speed
up slightly while going uphill or down-
hill.

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.

i

i

OGB054018

OGB054019

OGB054021

1. Включването на системата „круиз кон-

трол” става с натискане на бутона  
за включване/изключване на системата, 
разположен на волана и показан на гор-
ната фигура. Светлинният индикатор 
„круиз контрол”  на приборното 
табло ще светне.

2. Ускорете автомобила до желаната 
от вас скорост, която трябва да бъде 
по-висока от 40 км/ч.

i  Информация
На стръмен склон при спускане или изкач-
ване, автомобилът може да ускори или да 
намали. 
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To set Cruise Control speed 

1. Push 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 40 km/h
(25 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
The vehicle may slow down or speed
up slightly while going uphill or down-
hill.

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.

i

i

OGB054018

OGB054019

OGB054021 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.

Увеличаване на зададената 
постоянна скорост за движение:
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To set Cruise Control speed 

1. Push 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 40 km/h
(25 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
The vehicle may slow down or speed
up slightly while going uphill or down-
hill.

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.

i

i

OGB054018

OGB054019

OGB054021

• 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. 
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• Натискайте педала на газта. Кога-
то превозното средство достигне 
желаната скорост, бутнете лоста 
(1) надолу (към обозначението SET-).

Намаляване на зададената постоянна 
скорост за движение на автомобила:
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• 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-).

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.

OGB054018

• Преместете лостчето (1) надолу 
(към означението SET-) и го задръж-
те в това положение. Автомобилът 
ще започне постепенно да намалява 
скоростта си. Когато автомобилът 
достигне скоростта, която жела-
ете да поддържате, освободете 
лостчето.

• Преместете лостчето (1) надолу 
(към означението SET-) и го осво-
бодете незабавно. При всяко пре-
местване на лостчето надолу (към 
означението SET-) по указания по-го-
ре начин, поддържаната постоянна 
скорост ще се намалява с по 2,0 км/ч.

• Леко натиснете спирачния педал. 
Когато превозното средство дос-
тигне желаната скорост, натисне-
те лоста (1) надолу (SET-).

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. Ако освободите педала на 
газта, автомобилът ще се върне към 
първоначално зададената скорост.
Ако натиснете лоста надолу (SET-), при 
увеличена вече скорост, системата ще 
поддържа тази скорост. 
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Отмяната (изключването) на систе-
мата „круиз контрол” се извършва 
по един от следните начини:
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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. Both the 

indicator and the SET indicator will
turn OFF.

• Moving the shift lever into N
(Neutral). (for automatic transaxle
vehicle)

• Decreasing the vehicle speed
lower than the memory speed by 
15 km/h (9 mph).

• Decreasing the vehicle speed to
less than approximately 40 km/h
(25 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.

To resume preset Cruising
speed 

Push the lever (1) up (RES+). If the
vehicle speed is over 40 km/h (25
mph), the vehicle will resume the
preset speed.

i
OGB054019OGB054021

• Чрез натискане на педала на спирач-
ките.

• Чрез натискане на педала на съеди-
нителя (за моделите с механична 
трансмисия).

• С натискане на бутона , разполо-
жен на волана. 

• Натискайки бутона . Индикато-
рът  и SET индикаторът ще се 
изключат.

• Чрез превключване на трансмисията 
в положение N (неутрално) (за моде-
лите с автоматична трансмисия).

• Чрез намаляване на скоростта на 
автомобила под запаметената 
постоянна скорост с повече от 15 
км/ч.

• Чрез намаляване на скоростта на 
автомобила до по-малко от прибли-
зително 40 км/ч.

• Системата ESC (Electronic Stability 
Control) е 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 система-
та. Ако желаете да възстановите действието 
на системата „круиз контрол”, преместете 
лостчето, разположено на волана, нагоре 
(към означението RES+). Така автомобилът 
ще се върне към зададената преди това ско-
рост, в случай, че системата не е изключена 
посредством бутона .

Възстановяване на постоянната 
скорост на движение на автомобила 
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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. Both the 

indicator and the SET indicator will
turn OFF.

• Moving the shift lever into N
(Neutral). (for automatic transaxle
vehicle)

• Decreasing the vehicle speed
lower than the memory speed by 
15 km/h (9 mph).

• Decreasing the vehicle speed to
less than approximately 40 km/h
(25 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.

To resume preset Cruising
speed 

Push the lever (1) up (RES+). If the
vehicle speed is over 40 km/h (25
mph), the vehicle will resume the
preset speed.

i
OGB054019OGB054021

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 
40 км/ч.
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Изключването на системата „круиз 
контрол” става по един от следните 
начини:
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To turn Cruise Control off

• Press the button (the CRUISE
light will go off).

• Turn the engine OFF.

OGB054021

• С натискане на бутона  (свет-
линният индикатор за системата 
„круиз контрол”  на приборното 
табло ще угасне).

• Посредством изключване на двига-
теля на автомобила.
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Функцията Speed   Limit Control 
Operation  (ако тази функция е 
включена в оборудването)
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 system
on or off. (ON → CANCEL →
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 light in the
instrument cluster will illuminate.

i

SPEED LIMIT CONTROL SYSTEM (IF EQUIPPED)

OGB054032

OGB054021

OGB054017

 : Включва или изключва системата. 

 : Сменя режим между тази система 
и круиз контрол системата. 

RES + : Възстановява или увеличава 
скоростта. 

SET: 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 system
on or off. (ON → CANCEL →
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 light in the
instrument cluster will illuminate.

i

SPEED LIMIT CONTROL SYSTEM (IF EQUIPPED)

OGB054032

OGB054021

OGB054017

1. Натиснете бутона на волана  и 

след това натиснете бутона , за 
да включите системата. Индикато-
рът за ограничение на скоростта на 
приборното табло ще светне.

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.

OGB054021

OGB054020

2. Натиснете лоста надолу (настрой-
ка).

3. Бутнете лоста нагоре (RES +) или 
надолу (SET) и го отпуснете при 
желаната скорост. 

 Бутнете лоста нагоре (RES +) или 
надолу (SET) и го задръжте. Скорост-
та ще се увеличи или намали с 5 км/ч. 

 Границата 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% , ско-
ростта на превозното средство ще 
се запази в рамките на ограничението 
на скоростта. Въпреки това, ако нати-
скате педала на газта повече от 70%, 
можете да карате над ограничението 
на скоростта. Тогава ограничението 
на скоростта ще мига и ще звучи 
звуков сигнал, докато скоростта на 
автомобила не се върне в рамките на 
ограничението 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.

OGB054021

OGB054020

• Натиснете бутона  

• Натиснете бутона  Системата 
за Cruise Control ще се включи.
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Lane Departure Warning System
detects the lane with the camera at
the front windshield and warns you
when your vehicle departs from the
lane.

LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM (LDWS) (IF EQUIPPED)

OGB054022

OGB054023

Take the following precautions
when using the Lane Departure
Warning System (LDWS):
• ALWAYS check the road con-

ditions. The LDWS does not
make the vehicle change
lanes or stay in the lanes.

• Do not turn the steering wheel
suddenly if the LDWS warns
that your vehicle is leaving the
lane.

• If the camera cannot detect
the lane or if the vehicle speed
does not exceed 60 km/h
(38 mph), the LDWS will not be
able to notify you if the vehi-
cle leaves the lane.

• If your vehicle has window tint
or other types of coating and
accessory on the front wind-
shield, the LDWS may not
work properly.

(Continued)

(Continued)
• Do not allow any water or liq-

uid to contact the LDWS cam-
era or the camera may be
damaged.

• Do not remove the LDWS
parts and do not damage the
camera by a strong impact.

• Do not put objects that reflect
light on the dash board.

• The operation of the LDWS
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.

WARNING  

Системата засича с камерата на пред-
ното стъкло лентата за движение и ви 
предупреждава, когато автомобилът 
ви се отклони от лентата.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вземете следните предпазни мерки 
при използване на система за преду-
преждение при напускане на лентата 
(LDWS): 
• Винаги проверявайте условията 

на пътя. Системата LDWS не кара 
автомобила да сменя лентата или 
да остане в нея. 

• Не завъртайте волана изведнъж, 
ако LDWS системата ви преду-
преждава, че автомобилът ви е 
напуснал пътната лента. 

• Ако камерата не може да засече 
пътната лента или ако скорост-
та на превозното средство не 
надвишава 60 км/ч, системата 
LDWS няма да бъде в състояние 
да ви уведоми, ако превозното 
средство напусне пътната лента. 

• Ако автомобилът ви има затъм-
нени стъкла или други видове по-
крития и аксесоари на предното 
стъкло, камерата на системата 
на LDWS няма да работи правилно. 

(Продължение)

(Продължение)

• Не позволявайте вода или друга 
течност да влезе в контакт с 
камерата, тъй като може да я 
повреди. 

• Не разглобявайте камерата и я 
предпазвайте от силни удари. 

• Не поставяйте предмети, които 
отразяват светлината от табло-
то. 

• Правилното функциониране на 
LDWS системата може да се влияе 
от няколко фактора (включител-
но условията на околната среда). 
Отговорност на водача е да бъде 
внимателен и да държи превозно-
то средство винаги в пътната 
лента.

СИСТЕМА ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРИ НАПУСКАНЕ НА ЛЕНТАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ (LDWS)
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LDWS Operation

To operate:
Press the LDWS button with the
Engine Start/Stop button in the ON
position. The indicator (white) illumi-
nates on the cluster.

To cancel:
Press the LDWS button again. The
indicator on the cluster will go off.

If the vehicle leaves the lane when
the LDWS is operating and vehicle
speed exceeds 60 km/h (38 mph),
the warning operates as follows:

1. Visual warning
If you leave the lane, the lane you
leave on the LCD display blinks yel-
low.
2. Acoustic warning
If you leave the lane, the warning
sound operates.

OGB054024

OGB054025

OGB054026

■ Lane detected

■ Lane undetected
OGB054027/OGB054028

■ Left ■ Right

За да активирате системата:
Натиснете бутона LDW със Старт/
Стоп бутона в положение ON. Инди-
каторът (в бяло) светва на панела с 
инструменти.
За да деактивирате: Натиснете от-
ново LDW бутона. Индикаторът ще 
изгасне.
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LDWS Operation

To operate:
Press the LDWS button with the
Engine Start/Stop button in the ON
position. The indicator (white) illumi-
nates on the cluster.

To cancel:
Press the LDWS button again. The
indicator on the cluster will go off.

If the vehicle leaves the lane when
the LDWS is operating and vehicle
speed exceeds 60 km/h (38 mph),
the warning operates as follows:

1. Visual warning
If you leave the lane, the lane you
leave on the LCD display blinks yel-
low.
2. Acoustic warning
If you leave the lane, the warning
sound operates.

OGB054024

OGB054025

OGB054026

■ Lane detected

■ Lane undetected
OGB054027/OGB054028

■ Left ■ Right

Ако превозното средство напуска път-
ната лента, когато LDWS системата 
работи и скоростта на автомобила 
надвишава 60 км/ч, системата ви пре-
дупреждава по следния начин:
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LDWS Operation

To operate:
Press the LDWS button with the
Engine Start/Stop button in the ON
position. The indicator (white) illumi-
nates on the cluster.

To cancel:
Press the LDWS button again. The
indicator on the cluster will go off.

If the vehicle leaves the lane when
the LDWS is operating and vehicle
speed exceeds 60 km/h (38 mph),
the warning operates as follows:

1. Visual warning
If you leave the lane, the lane you
leave on the LCD display blinks yel-
low.
2. Acoustic warning
If you leave the lane, the warning
sound operates.

OGB054024

OGB054025

OGB054026

■ Lane detected

■ Lane undetected
OGB054027/OGB054028

■ Left ■ Right

1. Визуално предупреждение: ако на-
пускате пътната лента, лентата, 
която напускате мига в жълто на 
LCD дисплея. 

2. Звуково предупреждение: ако ос-
танете в лентата, се задейства 
звуков сигнал.
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Warning Light and Message

When the LDWS is not working prop-
erly, the warning light will illuminate
and the warning message will come
on for a few second.
We recommend that you take your
vehicle to an authorized HYUNDAI
dealer and have the system checked.

The LDWS does not operate when:
• The driver turns on the turn signal

to change lanes or operates the
hazard warning flasher.

• Driving on the lane.

Information
Always operate the turn signal before
changing lanes.

DRIVER’S ATTENTION
The LDWS may not warn you even
if the vehicle leaves the lane, or
may warn you even if the vehicle
does not leave the lane when:
• The lane is not visible due to

snow, rain, stain, a puddle or
other factors.

• The brightness outside changes
suddenly such as when entering
or exiting a tunnel.

• The headlamps are not on at
night or in a tunnel, or light level
is low.

• It is difficult to distinguish the
color of the lane marking from
the road or the lane is damaged
or indistinct.

• Driving on a steep grade or a
curve.

• Light such as street light, sun-
light or oncoming vehicle light
reflects from the water on the
road.

• The lens or windshield is cov-
ered with foreign matter.

(Continued)

i

OGB054029/OGB054024

■ Warning message ■ Warning light

Когато LDWS системата не работи 
правилно, предупредителният светли-
нен индикатор ще светне и в продъл-
жение на няколко секунди на екрана ще 
се изпише предупредителното съоб-
щение. Препоръчваме ви да прегледате 
превозното средство в оторизиран 
дилър на марката HYUNDAI.
 

Системата LDWS не работи, когато: 
• Водачът включва мигачите, за да 

смени пътната лентата или задей-
ства аварийните светлини. 

• Шофиране в пътната лентата.

i  Информация
Винаги подавайте мигач при смяна на път-
ната лента.

КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ВОДАЧА
Системата LDWS може да не ви преду-
преди, дори и ако превозното средство 
напуска пътната лента или да ви пре-
дупреди, когато превозното средство 
не напуска пътната лента, когато:
• Платно не е видимо поради сняг, 

дъжд, локва или други фактори.

• Яркостта вън се променя внезапно, 
както при влизане или излизане от 
тунел. 

• Фаровете не са включени при шофи-
ране през нощта или в тунел, или не 
са достатъчно силни и не осветя-
ват добре.

• Трудно е да се различи цвета на мар-
кировката от цвета на платното 
или платното е с лоша настилка или 
е неясно. 

• Шофиране по стръмен наклон или 
при остри завои. 

• Светлина, като например улично освет-
ление, слънчева светлина или насрещно 
движещите се превозни средства се 
отразява от водата на пътя. 

• Лещата на камерата или предното 
стъкло са замърсени. 

(Продължение)
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(Продължение) 
• Камерата не може да регистрира 

пътната лента поради мъгла, силен 
дъжд или обилен снеговалеж. 

• Температурата около вътрешното 
огледалото за обратно виждане е 
изключително висока, поради пряка 
слънчева светлина. 

• Пътната лента е много широка или 
тясна. 

• Предното стъкло е замъглено от 
влажен въздух в автомобила. 

• Сянката на разделителната манти-
нела пада върху пътното платно и 
това прави лентите трудно раз-
познаваеми за системата.

• Налице е марка, която прилича на 
линия платно. 

• Налице е конструкция, като напри-
мер бетон бариера. 

• Обективът на камерата или пред-
ното стъкло са зацапани. 

• Сензорът не може да регистрира 
линии поради мъгла, силен дъжд или 
обилен снеговалеж.

• Маркировката на линията е неясна. 

(Продължение)

(Продължение)
• 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 
сянка върху предната част на линии 
на лентата за движение. 

• Автомобилът се клати поради 
извършване на пътно-ремонтни 
дейности.

• Броят на линиите на лентите за 
движение се увеличава или намаля-
ва, или лентите се пресичат помеж-
ду си. 

• Нещо е поставено над предния па-
нел.

• Има повече от две линии на ленти-
те за движение.

• Автомобилът се движи срещу слън-
цето. 

• Превозно средство е на строителна 
площадка/обект. 
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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. Нати-
скайте бавно педала на газта, за да 
избегнете боксуване на задвижва-
щите колела.

• Когато сте заседнали в лед, сняг или 
кал, използвайте под задвижващите 
колела пясък, каменна сол, вериги на 
гумите или други материали про-
тив плъзгане на гумите.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Превключването на по-ниска предавка 
при моделите с автоматична тран-
смисия, когато автомобилът се движи 
по пътища с хлъзгава повърхност, 
може да доведе до пътно-транспортно 
произшествие.
Рязката промяна на скоростта на вър-
тене на гумите може да доведе до под-
насяне на гумите. Когато превключвате 
на по-ниска предавка по движение по 
пътища с хлъзгава повърхност, внима-
вайте особено много.

„Разклащане” на автомобила
Ако се появи необходимост да „разклати-
те” автомобила, за да го освободите 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 предав-
ките за движение назад и напред т.е. меж-
ду първа предавка и задна R (заден ход).
Не форсирайте двигателя, и допускайте 
минимално боксуване на колелата.
За да предотвратите износване на 
скоростната кутия, изчакайте, докато 
колелата на автомобила спрат да се 

въртят, преди да превключите на опре-
делена скорост.
Освободете педала на газта, докато 
превключвате предавките и го натисне-
те леко, когато вече сте на определена 
предавка. Леко задвижите колелата на-
пред и назад, това ще разклати автомо-
била и ще ви помогне да го освободите.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Не позволявайте да се получи боксуване 
на колелата, особено при скорости над 56 
км/ч. Боксуването на колелата с високи 
обороти на колелата, когато автомоби-
лът е неподвижен, може да причини екс-
плоадиране на боксуващата гума, което 
може да причини повреда на гумата, която 
може да нарани стоящите наблизо хора. 
Също така автомобилът може да прегрее, 
което да причини повреда на двигателя.

 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 двигателя, 
повреда на скоростната кутия или дру-
ги. За подробна информация се обърнете 
към „Теглене“ раздел 6.

ОСОБЕНИ УСЛОВИЯ ЗА ШОФИРАНЕ
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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 шофирането нощем предпос-
тавя повече и най-различни опасности, 
отколкото 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, затова трябва да намалявате 
скоростта и да спазвате по-голяма 
дистанция.

• Винаги поддържайте оборудването 
на чистачките за предното стъкло 
в добро състояние. Подменяйте 
перата на чистачките за предното 
стъкло, когато при работата си чис-
тачките оставят следи или непочис-
тени участъци от предното стъкло.

• Ако гумите ви не са в добро със-
тояние, рязкото спиране на мокра 
павирана настилка може да доведе 
до поднасяне и съществува опас-
ност от пътно-транспортно про-
изшествие. Винаги поддържайте 
гумите на автомобила в добро 
състояние. Отнесете се към раздел 
7 “Протектор на гумата“

• 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.

Хидропланинг
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 
колелата.
През покритите с вода участъци ви-
наги карайте бавно. Винаги спазвайте 
подходяща спирачна дистанция, тъй 
като качеството на работа на спирач-
ките 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.
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Шофиране по заснежени или заледени 
пътища
За намаляване на скоростта използвай-
те в най-голяма степен двигателното 
спиране.
Рязкото задействане на спирачките 
при заснежени или заледени пътища 
може да доведе до поднасяния на ав-
томобила.
Винаги трябва да поддържате доста-
тъчна дистанция между автомобила, 
който се движи пред вас, и вашия 
автомобил. Освен това трябва да за-
действате спирачките винаги плавно. 
За шофиране на вашия автомобил 
по дълбок сняг може да се наложи да 
използвате зимни гуми или да монти-
рате вериги на гумите. 
Винаги носете оборудване за аварийни 
ситуации.
Някои от нещата, с които винаги 
трябва да разполагате, 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.

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 автомо-
бил могат да се повлияят в отрица-
телна 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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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 tire chains without
first checking local and municipal
regulations for possible restrictions
against their use.

Chain Installation
When installing tire chains, follow the
manufacturer's instructions and
mount them as tightly possible. Drive
slowly (less than 30 km/h (20 mph))
with chains installed. If you hear the
chains contacting the body or chas-
sis, stop and tighten them. If they still
make contact, slow down until the
noise stops. Remove the tire chains
as soon as you begin driving on
cleared roads.
When mounting snow chains, park
the vehicle on level ground away
from traffic. Turn on the vehicle
Hazard Warning Flasher and place a
triangular emergency warning device
behind the vehicle (if available).
Always place the vehicle in P (Park),
apply the parking brake and turn off
the engine before installing snow
chains.

i

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  

OED050200

Тъй като страничните стени на радиалните 
гуми са по-тънки, те могат да се повредят при 
монтиране на някои видове вериги върху тях. По 
тази причина препоръчваме да използвате зимни 
гуми вместо вериги върху гумите.
Никога не монтирайте вериги на гумите за 
автомобили, които са оборудвани с алуминиеви 
джанти, в противен случай веригите могат да 
повредят джантите.
Ако се наложи използване на вериги на гумите, 
използвайте вериги за сняг от метални въжета. 
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 покрива от гаранциите на производителя на 
автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Използването на вериги върху гумите може 

да повлияе отрицателно на управляемост-
та на автомобила.

• Никога не превишавайте скоростта от 30 
км/ч или препоръчваната максимална ско-
рост от производителя на веригите – което 
ограничение е по-ниско.

• Шофирайте внимателно и избягвайте не-
равностите и дупките по пътя, резките 
завивания и други опасности по пътя, които 
могат да доведат до подскачане на автомо-
била.

• Избягвайте резките завивания или спирани-
ята, които могат да доведат до блокиране 
на колелата.

i  Информация 
Поставяне на вериги за сняг върху предните гуми.
Следва да се отбележи, че инсталирането на вери-
ги на гумите ще осигури по-голяма движеща сила, 
но няма да предотврати нежелани подхлъзвания 
на превозното средство.
• Не поставяйте гуми с шипове, без първо да 

проверите местните и общински наредби за въз-
можни ограничения срещу тяхното използване.

Поставяне на вериги
Когато монтирате вериги на гумите, спазвайте 
указанията на производителя на веригите и ги 
монтирайте колкото е възможно по-стегнато. 
Когато сте монтирали вериги на гумите, шофи-
райте бавно (с не повече от 30 км/ч). Ако чуете 

звук от контакт на веригите с корпуса или шаси-
то на автомобила, спрете и ги притегнете. Ако 
звукът от такъв контакт продължи да се издава, 
намалете скоростта, докато този звук изчезне. 
Веднага след като стъпите на почистени пъти-
ща, демонтирайте веригите от гумите.
Когато монтирате вериги на гумите, парки-
райте автомобила на равно място, по възмож-
ност по-далече от автомобилното движение. 
Включвайте мигащата аварийна сигнализация на 
автомобила, и ако разполагате със светлоотрази-
телен триъгълник, поставяйте го на подходящо 
разстояние зад автомобила. Винаги поставяйте 
трансмисията на автомобила в положение Р (пар-
киране), задействайте спирачката за паркиране-
то и спирайте двигателя преди да пристъпите 
към монтирането на вериги на гумите.
Когато използвате вериги:
При инсталиране на вериги за сняг следвайте 
инструкциите на производителя и ги монти-
райте възможно най-плътно. Шофирайте бавно 
(със скорост по-ниска от 30 км/ч), когато сте с 
вериги. Ако чуете, че веригите са в контакт с 
тялото или шасито, спрете и ги затегнете. 
Ако те все още се опират, карайте бавно, дока-
то шумът спре. Свалете веригите на гумите, 
веднага след като започнете да шофирате по из-
чистени пътища. При монтаж на вериги за сняг, 
паркирайте автомобила на равно място далеч 
от трафика. Включете аварийните светлини и 
поставете светлоотразителния триъгълник 
зад превозното средство (ако има такъв). Ви-
наги поставяйте лоста за смяна на предавките 
в положение P (паркинг), задействайте ръчната 
спирачка и спрете двигателя, преди да инстали-
рате вериги за сняг.
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 ЗАБЕЛЕЖКА 
Когато използвате вериги:

• Винаги проверявайте дали вериги-
те 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 
такива от метални въжета.

• Ако чуете шум, причинен от кон-
такта на вериги с корпуса на авто-
мобила, затегнете веригите, за да 
предотвратите надрасквания на ка-
росерията на превозното средство.

• За да предотвратите повреда на 
каросерията, затягайте веригите 
през 0.5 ~ 1.0 км (0.3 ~ 0.6 мили).

• Не използвайте вериги за сняг върху 
превозните средства, оборудвани с 
алуминиеви джанти. Ако се налага, 
използвайте верига от метални 
въжета.

• Използвайте вериги от метални въ-
жета на по-малко от 15 мм (0,59 инча 
) широчина, за да се предотврати 
повреда на свързващите елементи 
на веригата.

Препоръчителни мерки за 
безопасност през зимния периоделе;
Използвайте висококачествена охлаж-
даща течност от етилен-гликолов 
тип
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.

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 необхо-
димост ги подменете с нови. Провере-
те също целия кабелаж и компоненти 
на запалването, за да сте сигурни, че 
по тях няма напуквания, износване или 
повреди от какъвто и да било тип.
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Предпазване на ключалките от 
замръзване
За да предпазите ключалките на вратите 
от замръзване, напръсквайте в отворите 
им одобрена противозаледяваща теч-
ност или глицерин. Ако някоя от ключал-
ките е покрита с лед, напръсквай- те я с 
одобрена противозаледяваща течност, 
за да отстраните леда. Ако ключалката е 
замръзнала, може да отстраните в някои 
случаи замръзването, като използвате 
подгрят контактен ключ. Оперирайте с 
подгретия контактен ключ внимателно, 
за да избегнете нараняване (изгаряне).

Използвайте одобрена, незамръзваща 
измиваща течност за стъклата.
За да не се допусне замръзване на водата 
в резервоара на системата за напръс-
кване на стъклата, добавяйте одобрен 
разтвор против замръзване, в съот-
ветствие с инструкциите, които са 
посочени на тубичката. Незамръзваща 
измиваща течност може да закупите 
от оторизираните дилъри на компания-
та 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.

Не оставяйте спирачката за паркиране 
да замръзва
При някои условия спирачката за парки-
ране може да замръзне, когато е в задей-
ствано 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 парки-
ране, задействайте тази спирачка само 
временно, като превключите лоста за 
смяна на предавките в положение Р, задна 
или 1-ва предавка и подпрете задните 
колела на автомобила така, че да не може 
да се задвижи самоволно. След това осво-
бодете 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 автомоби-

ла. Когато шофирате в сурови зимни 
условия, при които това може да се слу-
чи, трябва периодично да проверявате 
долната част на автомобила, за да сте 
сигурни, че движението на предните 
колела и на компонентите на кормилна-
та система не е възпрепятствано от 
такива натрупвания.

Носете със себе си аварийно 
оборудване
В зависимост от суровите условия на 
климата, трябва да имате в автомобила 
подходящо аварийно оборудване.
Някои от нещата, които следва да имате 
на свое разположение, 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.

Не поставяйте предмети в 
двигателното 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 гаранцията 
на производителя.
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Ако възнамерявате да теглите ремарке 
с автомобила, трябва да проверите 
най-напред какви са законовите изисква-
ния за теглене на ремарке в съответ-
ната служба на Министерството на 
транспорта във вашата страна.
Тъй като законовите изисквания може 
да са най-различни, изискванията за те-
глене на ремарке за автомобилите, или 
за другите типове превозни средства 
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 ремарке 
се различава от шофирането на автомо-
бил без ремарке. Тегленето на ремарке 
означава промени в управляемостта, 
дълготрайността, издръжливостта и 
разхода на гориво. Успешното и безопас-
но теглене на ремарке изисква използване 
на подходящо оборудване, като това 
оборудване трябва да се използва пра-
вилно. Повреда на автомобила в резул-
тат 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 осигуряване 
на вашата лична безопасност и тази на 
вашите пътници. Преди да пристъпите 
към теглене на ремарке, моля прочетете 
внимателно настоящия раздел.

i  Информация
За Европа
• Технически разрешеното максимално на-

товарване 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 (да се 
превишава). В такива случаи, не превиша-
вайте скоростта от 100 км/ч за автомобили от 
категорията М1 или 80 км/ч за автомобили 
от категорията N1.

• Когато автомобил тегли ремарке, допълни-
телното натоварване, упражнявано от ку-
плиращото устройство на ремаркето, може 
да доведе до превишаване на максималните 
стойности на претоварването, но с не повече 
от 15%. В такъв случай не превишавайте 
скоростта 100 км/ч и повишете налягането 
в гумите най-малко с 0,2 атмосфери от нор-
мално допустимото.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Ако не използвате правилното 

оборудване и/или шофирате по 
неправилен начин, може да загуби-
те контрол върху управлението 
на автомобила, когато теглите 
ремарке. Така например, ако ремар-
кето е прекалено тежко, спирач-
ките могат да не работят добре 
или могат да не работят въобще. 
Вие и вашите пътници може да 
бъдете тежко или фатално нара-
нени. Пристъпвайте към теглене 
на ремарке само след спазване на 
всички стъпки, посочени в насто-
ящия раздел.

• Преди да пристъпите към те-
глене, трябва да проверите дали 
общото тегло на ремаркето, 
GCW (брутното тегло на състава 
автомобил-ремарке), GVW (брут-
ното тегло на автомобила), GAW 
(натоварването на ос) и натовар-
ването от „езика” на ремаркето 
се намират в допустимите гра-
нични стойности.

 

ТЕГЛЕНЕ С РЕМАРКЕ
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Ако решите да теглите ремарке
По-долу са посочени някои важни положения, 
в случай че решите да теглите ремарке:
• Обмислете възможността да използва-

те управление на „разлюляването” на 
ремаркето. Можете да зададете въпро-
си на дилъра, който предлага теглича, 
относно устройствата за намаляване 
на „разлюляването” 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. Неспазването на тази пред-
пазна мярка може да доведе до тежка по-
вреда на двигателя или трансмисията.

• Когато теглите ремарке, не забравяйте 
да се консултирате с оторизиран дилър 
на компанията HYUNDAI, за да получи-
те по-подробна информация относно 
допълнителните изисквания, например 
по отношение на комплекта за теглене, 
и други подобни въпроси.

• Винаги шофирайте автомобила с уме-
рена скорост (под 100 км/ч).

• При дълги изкачвания не превишавайте 
скоростта 70 км/ч или указаната от 
пътните знаци максимална скорост - 
която стойност е по-ниска.

• Представената таблица съдържа важни-
те съоръжения, с които трябва да се съ-
образявате по отношение на теглото:
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If you decide to pull a trailer?
Here are some important points if
you decide to pull a trailer:
• Consider using a sway control. You

can ask a trailer hitch dealer about
sway control.

• Do not do any towing with your
vehicle during its first 2,000 km
(1,200 miles) in order to allow the
engine to properly break in. Failure
to heed this caution may result in
serious engine or transaxle dam-
age.

• When towing a trailer, be sure to
consult an authorized HYUNDAI
dealer for further information on
additional requirements such as a
towing kit, etc.

• Always drive your vehicle at a mod-
erate speed (less than 100 km/h
(60 mph)) or posted towing speed
limit.

• On a long uphill grade, do not
exceed 70 km/h (45 mph) or the
posted towing speed limit,
whichever is lower.

• Carefully observe the weight and
load limits provided in the following
pages.

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
vehicle is used to pull a trailer  are all
important. The ideal trailer weight
can also depend on any special
equipment 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.

OLMB053047

Tongue Load Total Trailer Weight

OLMB053048

Gross Axle Weight Gross Vehicle Weight

Тегло на ремаркето
Какво е максималното тегло на ремаркето, 
което гарантира безопасна експлоатация?
Ремаркето никога не трябва да тежи по-
вече от максимално допустимото тегло 
за ремаркето - за ремарке със спирачки. 
Даже и тази стойност може да се окаже 
прекалено голяма.
Решението ви за максималното тегло 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.
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Натоварване от „езика” на ремаркето
Натоварването от „езика” на всяко ремар-
ке е важна величина за измерване, тъй като 
тя повлиява върху общото брутно тегло 
на автомобила (GVW) на вашия автомобил. 
Езикът 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 
максимално допустимото 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. 
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 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.

Допустимо тегло и дистанция при теглене на ремарке

 Двигател

Мярка

Бензинов двигател

 1. 6 
GDI

 1.6 T-GDI 2.0 MPI

2WD 2WD 4WD 2WD 4WD

M/T M/T M/T DCT M/T А/Т M/T А/Т

Максимално 
тегло на 
ремаркето, 
килограми

Без спирачна 
система

650
1433

750
1653

750
1653

750
1653

740
1631

750
1653

750
1653

750
1653

Със спирачна 
система

1400
3086

1900
4189

1900
4189

1600
3527

1900
4189

1600
3527

1900
4189

1600
3527

Максимално допустимо 
статично вертикално 
натоварване върху 
куплиращото устройство, 

килограми

100
(220)

Препоръчвана дистанция 
от центъра на задния мост 
до точката на куплиране,

милиметри (инчове)

995
(39.2)

М/Т: Механична трансмисия А/Т: Автоматична трансмисия
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Необходимо оборудване при теглене 
на ремарке
Тегличи

5-71

Driving your vehicle

5

Trailer towing equipment
Hitches 

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.OGB054033

Много е важно да притежавате пра-
вилно оборудване на теглича. Бурните 
ветрове с рязко сменяща се посока, 
задминаването 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), ще проникват също нечисто-
тии и вода.

• Броните на вашия автомобил не 
са предназначени за монтиране на 
тегличи.

• Не закрепвайте тегличи под наем 
или други тегличи от типа за мон-
тиране към броните на вашия авто-
мобил. Използвайте само тегличи, 
които се монтират към шасито, а 
не се закрепват към бронята. При 
оторизираните дилъри на компани-
ята HYUNDAI можете да намерите 
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 преви-
шава максималната допустима стой-
ност 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 ремонтирате, 
регулирате и поддържате тези спирачки 
по правилния начин.
Никога не внасяйте изменения в спирач-
ната система на вашия автомобил.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не използвайте ремарке с негови 
собствени спирачки, освен ако не сте 
абсолютно сигурни, че сте конфигу-
рирали правилно спирачната система. 
Тази задача не може да се изпълнява от 
непрофесионалисти. За тези дейнос-
ти се обръщайте към компетентен 
сервиз, който притежава необходимия 
опит и квалификация.

Шофиране с ремарке
Тегленето на ремарке изисква известен 
опит. Преди да излезете на откритите 
пътища, трябва да се поупражнявате, 
за да се запознаете с вашето ремарке.
Трябва да се запознаете с новите 
усещания за управление и спиране при 
добавеното тегло на ремаркето. Също 
така никога не забравяйте, че автомо-
билът, който шофирате, вече е с доста 
по-голяма дължина, и не притежава тол-
кова добри динамични характеристики 
както вашия автомобил без ремарке.
Преди да потеглите, проверете тегли-
ча и платформата на ремаркето, 
обезопасителните вериги, електри-
ческия съединител (електрическите 
съединитли), светлините, гумите и 
спирачките.
По време на пътуването проверявай-
те от време на време дали товарът 
в ремаркето е сигурно обездвижен, и 
дали светлините и евентуалните спи-
рачки 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 избягвате 
ситуации, които биха изисквали интен-
зивно спиране и резки завивания.

Задминаване
Когато теглите ремарке ще се нуж-
даете от много по-голямо свободно 
разстояние пред вас, преди да пред-
приемете изпреварването. А зара-
ди увеличената дължина на състава 
автомобил-ремарке 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 води.

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.
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Шофиране по наклони
Преди да започнете спускане по дълги 
или стръмни наклони надолу намаля-
вайте 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 ви преви-
шава максималното допустимо тегло 
за ремарке без спирачки и автомоби-
лът ви е оборудван с автоматична 
трансмисия, при тегленето на ремарке 
трябва да шофирате в режим D (дви-
жение).
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 
За да избегнете прегряване на двига-
теля/трансмисията
• 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 и 
оставете двигателя да работи на 
празен ход, докато се охлади. Ведна-
га след като двигателят се охлади 
достатъчно, можете да продължи-
те пътуването.

• Вие трябва да преценявате ско-
ростта на движението в зависи-
мост от теглото на ремаркето и 
от стръмнината на наклона.

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 ока-
же 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, превклю-
чете трансмисията в неутрално 
положение. 

 Ако автомобилът е оборудван с 
автоматична трансмисия, превклю-
чете трансмисията в положение 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.
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5. Стартирайте двигателя, натисне-
те педала на спирачките, превклю-
чете 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 задействайте спирачка-
та за паркирането.

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 на стръмен склон наго-
ре и R (задна), когато е под наклон 
на стръмен склон надолу (за ръчна 
трансмисия).

8. Спрете двигателя на автомобила и 
освободете педала на спирачките, 
но оставете спирачката за парки-
рането задействана докрай.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако спирачката за паркирането не е 
задействана сигурно и докрай, опасно 
е да напускате автомобила.
Ако сте оставили двигателя да ра-
боти, автомобилът може да се зад-
вижи самоволно, при което вие или 
други хора могат да бъдете тежко 
или фатално наранени.

 

Когато сте готови да потеглите, 
след като сте паркирали на наклон
1. При механична трансмисия в неу-

трално положение, или при авто-
матична трансмисия в положение 
Р (паркиране), натиснете педала на 
спирачките и го задръжте натис-
нат, докато:

 • стартирате двигателя;
 • превключите на предавка; и
 • освободите спирачката за парки-

рането.
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.



5-76

Управление на автомобила

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 проверяване 
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.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
За да предотвратите повреда на пре-
возното средство: 
• Поради голямото натоварване по 

време на използване на ремарке, 
прегряване може да се случи в горе-
щи дни или по време на изкачване по 
стръмен склон. Ако индикаторът 
на охладителната течност показва 
прекомерно затопляне, изключете 
климатика и спрете превозното 
средство в безопасна зона, за да 
охладите двигателя. 

• При теглене, извършвайте по-чес-
то проверка на работната течност 
автоматичната трансмисията.

• Ако автомобилът ви не е оборудван 
с климатик, трябва да инсталирате 
кондензаторен вентилатор, за да 
се подобри работата на двигателя 
при теглене на ремарке.
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Два обозначителни стикера на вратата 
на водача показват какво количество те-
гло може да бъде поето от автомобила: 
това са сертификационната табелка и 
техническите спецификации на автомо-
била (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 ремар-
ке, които са взети от техническите 
спецификации на автомобила и от сер-
тификационната табелка на същия.

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 АВТОМОБИЛА
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 
натоварване 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 натовар-
ване на всяка ос не трябва да превиша-
ва 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, пътниците и товара).

 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 шофьора (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 то-
вар чрез претегляне на предметите 
(и хората), преди да ги поставите( да 
се качат) в автомобила. Винаги вни-
мавайте да не претоварвате вашия 
автомобил.
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Мигащата аварийна сигнализация

ROAD WARNING 
Hazard warning flasher  

The hazard warning flasher serves
as a warning to other drivers to exer-
cise extreme caution when approach-
ing, overtaking, or passing your vehi-
cle.

It should be used whenever emer-
gency repairs are being made or
when the vehicle is stopped near the
edge of a roadway.
Press the flasher switch with the igni-
tion switch in any position. The flash-
er switch is located in the center con-
sole switch 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.

• Care must be taken when using
the hazard warning flasher while
the vehicle is being towed.

6-2

What to do in an emergency

OGB064001

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 съседство с края на пътя.
Включването на мигащата аварийна 
сигнализация става с натискане на по-
казания на фигурата бутон, като прев-
ключвателят за стартирането може 
да се намира в произволно положение.
Бутонът за мигащата аварийна сиг-
нализация е разположен в групата 
превключватели на централната кон-
зола. При включването на мигащата 
аварийна сигнализация всички мигачи 
започват 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.

Внимавайте при използването на 
мигащата аварийна сигнализация, 
когато автомобилът се тегли.

АВАРИЙНА СИГНАЛИЗАЦИЯ
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Ако двигателят на автомобила 
загасне, когато се намирате на 
кръстовище
• Ако двигателят на автомобила 

ви загасне, когато се намирате на 
кръстовище, превключете лоста за 
смяна на предавките в положението 
N (неутрално) и след това избутай-
те автомобила до безопасно място.

• Ако автомобилът ви е оборудван 
с механична трансмисия, която не 
е оборудвана с превключвател за 
блокиране на стартирането, авто-
мобилът ви може да се придвижи 
напред чрез включване на втора или 
трета предавка и след това включ-
ване на стартера, без да натискате 
педала на съединителя.

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 
посока на движение. 

 Не задействайте веднага спирач-
ките и не правете опит да се из-
теглите от пътя, тъй като това 
може да доведе до загуба на контрол 
върху управлението на автомоби-
ла. Когато автомобилът намали 
скоростта си до стойност, когато 
горните операции станат безопас-
ни за изпълнение, задействайте вни-
мателно спирачките и се изтеглете 
от пътя. Изтеглете се от пътя 
колкото е възможно повече и пар-
кирайте 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 положение Р (парки-
ране) (за моделите с автоматична 
трансмисия), или на R (за моделите 
с механична трансмисия).

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 спаз-
вайте указанията, които са посочени 
по-нататък в настоящия раздел.

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 стартирате дви-
гателя отново. Ако двигателят 
ви не може да запали, свържете се 
с оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI, или потърсете друга ква-
лифицирана пътна помощ.

АВАРИЙНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ВРЕМЕ НА ДВИЖЕНИЕ
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Ако коляновият вал на двигателя не 
превърта въобще, или се върти бавно
1. Ако вашият автомобил е оборудван с 

автоматична трансмисия, не забра-
вяйте да превключите лоста за смяна 
на предавките в положение N (неу-
трално) или в положение Р (паркиране), 
задействайте и ръчната спирачка.

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.

4. Проверете електрическите съеди-
нения на стартера, за да сте сигур-
ни, че те са добре затегнати.

5. Не правете опит да стартирате 
двигателя чрез бутане или теглене 
на автомобила – това може да го по-
вреди. Вижте указанията, дадени в 
частта „Стартиране на двигателя 
от външна акумулаторна батерия – 
чрез подаване на ток”.

Ако коляновият вал на двигателя се 
върти нормално, но двигателят не 
се стартира
1. Проверете нивото на горивото. 
2. При превключвател за запалването, 

поставен в положението LOCK/OFF, 
проверете всички връзки на запа-
лителната система, бобините и 
запалителните свещи. Възстанове-
те всички връзки, които може да са 
прекъснати или разхлабени. 

3. Проверете горивопровода в двига-
телното отделение. 

4. Ако двигателят все още не запалва, 
извикайте оторизиран дилър на ком-
панията HYUNDAI или потърсете 
друга квалифицирана пътна помощ.

 ВНИМАНИЕ
Ако двигателят не се стартира, ни-
кога не използвайте бутане или те-
глене на автомобила. Това би довело 
до сблъсък или може да причини други 
повреди. В допълнение, бутането или 
тегленето за стартиране на двига-
теля може да доведе до претоварва-
не на каталитичния преобразовател 
и да създаде опасност от възникване 
на пожар.

АКО ДВИГАТЕЛЯТ НЕ МОЖЕ ДА СТАРТИРА
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EMERGENCY STARTING

Connect cables in numerical order
and disconnect in reverse order.

Jump starting  
Jump starting can be dangerous if
done incorrectly. Therefore, to avoid
harm to yourself or damage to your
vehicle or battery, follow the jump
starting procedures. If you have any
doubt, we strongly recommend that
you have a competent technician or
towing service jump start your vehi-
cle.

Use only a 12-volt jumper system.
You can damage a 12-volt starting
motor, ignition system, and other
electrical parts beyond repair by
use of a 24-volt power supply
(either two 12-volt batteries in
series or a 24-volt motor genera-
tor set).

NOTICE

OLMB063002/Q

Jumper Terminal

Jumper Cables

Booster Battery

(-)

(+)

(+)
(-)

Battery

Never attempt to check the elec-
trolyte level of the battery as
this may cause the battery to
rupture or explode causing seri-
ous injury.

WARNING  

Battery

• Keep all flames or sparks
away from the battery. The
battery produces hydrogen
gas which may explode if
exposed to flame or sparks.
If these instructions are not
followed exactly, serious per-
sonal injury and damage to
the vehicle may occur! If you
are not sure how to follow this
procedure, seek qualified
assistance. Automobile bat-
teries contain sulfuric acid.
This is poisonous and highly
corrosive. When jump start-
ing, wear protective glasses
and be careful not to get acid
spilled on yourself, your cloth-
ing or on the vehicle.

• Do not attempt to jump start
the vehicle if the discharged
battery is frozen or if the elec-
trolyte level is low; the battery
may rupture or explode.

WARNING  

Свържете кабелите последователно и 
ги разединете по обратен ред.
Ако бъде изпълнено по неправилен на-
чин, стартирането 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 проце-
дурите за стартиране на двигателя 
от външна акумулаторна батерия. 
Ако изпитвате съмнение във вашите 
умения, настоятелно препоръчваме 
да повикате компетентен техник или 
аварийна служба за пътна помощ да 
осъществи стартирането на двигате-
ля от външна акумулаторна батерия.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
Използвайте само външна акумула-
торна батерия с напрежение 12 волта. 
Ако използвате захранване с напре-
жение 24 волта (две последователно 
свързани акумулаторни батерии по 12 
волта или мотор-генераторна група с 
напрежение 24 волта, може да нанесе-
те повреди на 12-волтовия електро-
мотор на стартера, запалителната 
система и други електрически части 
до състояние, което не позволява 
тяхното ремонтиране.

 ВНИМАНИЕ
За акумулаторната батерия никога 
не правете опити да проверявате 
нивото на електролита в акумула-
торната батерия, тъй като това 
може да доведе до спукване или екс-
плоадиране на акумулаторната ба-
терия, което може да причини тежко 
нараняване.

 ВНИМАНИЕ
ЗА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ 
• Дръжте откритите пламъци или източ-

ниците на искри далече от акумулатор-
ната батерия. При работата си акуму-
латорната батерия отделя газ водород, 
който може да експлодира, ако бъде 
изложен на въздействието на открит 
пламък или искри. Ако тези указания не 
бъдат изпълнявани стриктно, могат да 
се получат тежки телесни наранявания 
или повреда на автомобила! Ако не сте 
сигурни как да изпълнявате тази проце-
дура, потърсете квалифицирана помощ. 
Автомобилните акумулаторни батерии 
съдържат сярна киселина. Това е химич-
но съединение, което е отровно и с висо-
ка корозионна сила. Когато стартирате 
двигателя от външна акумулаторна 
батерия, трябва да носите предпазни 
очила и да внимавате върху вас, върху 
вашите дрехи или по автомобила да не 
попадне киселина от акумулаторната 
батерия. 

• Никога не правете опит да стартирате 
двигателя от външна акумулаторна 
батерия, ако разредената акумулаторна 
батерия е замръзнала, или ако нивото на 
електролита в нея е ниско; в противен 
случай акумулаторната батерия може 
да се спука или да експлоадира.

СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ ВЪНШНА АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ
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Процедура на запалването на 
двигателя от външна акумулаторна 
батерия 
1. Проверете дали външната (заредена) 

акумулаторна батерия е с напрежение 
12 волта, и дали нейният отрицателен 
полюсен накрайник е заземен. 

2. Ако външната акумулаторна батерия 
се намира в друг автомобил, не позволя-
вайте двата автомобила да се допират 
един до друг.

3. Изключете всички ненужни електрически 
консуматори. 

4. Свържете свързващите дебели кабели 
в точната последователност, която е 
показана на фигурата. Най-напред свър-
жете единия край на един от свързващи-
те кабели към положителния полюсен 
накрайник на разредената акумулаторна 
батерия (1), след това свържете другия 
край на този кабел към положителния по-
люсен накрайник на външната (помощна) 
акумулаторна батерия (2).

 Продължете със свързване на единия 
край на втория свързващ кабел към от-
рицателния полюсен накрайник на външ-
ната (помощна) акумулаторна батерия 
(3), след това свържете другия край на 
втория свързващ кабел към твърда, 
неподвижна метална част (например 
към скобата за вдигане на двигателя), 
намираща се далече от акумулаторната 

батерия (4). Никога не изпълнявайте 
тази връзка към или в съседство с как-
вито и да било части, които се движат, 
когато коляновият вал на двигателя се 
завърта. Не позволявайте свързващите 
кабели да контактуват с каквото и да 
било друго, с изключение на правилните 
полюсни накрайници на двете акуму-
латорни батерии или към правилната 
точка на заземяване. При изпълнението 
на тези свързвания, никога не се надвес-
вайте над акумулаторната батерия.

 ВНИМАНИЕ 
За свързващите кабели за акумулаторни-
те батерии никога не свързвайте кабела 
от отрицателния полюсен накрайник на 
външната акумулаторна батерия към 
отрицателния полюсен накрайник на раз-
редената акумулаторна батерия. Това 
може да доведе до прегряване на разреде-
ната акумулаторна батерия и до нейното 
спукване, при което от акумулаторната 
батерия ще се разлее киселина.

5. Стартирайте двигателя на автомоби-
ла с външната (помощна) акумулаторна 
батерия и го оставете да работи малко 
време с 2 000 оборота в минута, след 
това стартирайте двигателя на ав-
томобила с разредената акумулаторна 
батерия. 

Ако причината за разреждането на ваша-
та акумулаторна батерия не е очевидна, 
трябва да закарате автомобила си за про-
верка при оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI. 

Стартиране на двигателя с бутане 
на автомобила 
Когато вашият автомобил е оборудван с 
механична трансмисия, двигателят му не 
трябва да се стартира посредством бута-
не на автомобила, тъй като това може да 
повреди системата за управление на емиси-
ите. Автомобилите, които са оборудвани с 
автоматична трансмисия, не могат да се 
стартират с бутане на автомобила. При 
стартирането на двигателя от външната 
акумулаторна батерия спазвайте указани-
ята, дадени в настоящия раздел.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не правете опит да стартирате 
двигателя с теглене на автомобила, тъй 
като при стартирането на двигателя 
автомобилът може да се задвижи рязко 
напред, което би могло да предизвика 
сблъсък с теглещия автомобил.
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Ако датчикът за температурата на ох-
лаждащата двигателя течност покаже 
прегряване, ще усетите загуба на мощ-
ност или ще чуете силен звук на „чукане” 
или „звънтене” - това е признак, че вероят-
но двигателят е прекалено нагорещен. Ако 
това се случи с вашия автомобил, трябва 
да направите следното:
1. Изтеглете се встрани от пътя и спре-

те автомобила при първата възмож-
ност, когато е безопасно да направите 
това. 

2. Превключете лоста за смяна на предав-
ките в положение Р (за моделите с авто-
матична трансмисия) или в неутрално 
положение (за моделите с механична 
трансмисия) и задействайте спирачка-
та за паркирането. Ако климатичната 
уредба е включена, изключете я. 

3. Ако под автомобила забележите от-
деляне на охлаждаща двигателя теч-
ност или ако изпод капака забележите 
излизане на пара, спрете двигателя. 
Не отваряйте капака на двигателното 
отделение, докато не спре изтичане на 
охлаждаща течност, или докато от-
делянето на пара престане. Ако няма 
никакви видими признаци за загуба на 
охлаждаща течност за двигателя и не се 
забелязва отделяне на пара, оставете 
двигателя да работи и проверете дали 
охлаждащият двигателя вентилатор 

работи. Ако охлаждащият вентилатор 
не се върти, спрете двигателя. 

4. Проверете дали не липсва задвижващия 
ремък за водната помпа. Ако този ремък 
не липсва, проверете дали е добре затег-
нат. Ако задвижващият ремък изглежда 
в задоволително състояние, проверете 
дали няма теч на охлаждаща течност 
от радиатора, под маркучите или под 
автомобила. (Но ако сте използвали кли-
матичната уредба, нормално е да капе 
студена вода, след като автомобилът 
спре). 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато двигателят работи, пазете 
косите, ръцете и дрехите си от движе-
щите се части, каквито са охлаждащия 
вентилатор и задвижващите ремъци, за 
да избегнете нараняване.

5. Ако задвижващият водната помпа ре-
мък е скъсан, или ако забележите теч на 
охлаждащата течност за двигателя, 
загасете незабавно двигателя и изви-
кайте за помощ най-близкия оторизиран 
дилър на компанията HYUNDAI. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не развивайте капачката на двигателя, 
когато радиаторът е нагорещен. В противен 
случай това може да доведе до изпръскване на 
охлаждаща течност от отвора, при което 
могат да се получат тежки изгаряния.

6. Ако не можете да откриете причината 
за прегряването, изчакайте, докато 
температурата на двигателя се върне 
до нормалната стойност. След това, 
ако установите загуба на охлаждаща 
течност, внимателно долейте охлаж-
даща течност в резервоара, докато 
нивото на охлаждащата течност в 
резервоара се изравни с маркировката, 
която е на половината разстояние в 
гърловината на отвора на радиатора. 

7. Продължете пътуването с повишено 
внимание, като внимавате за по-на-
татъшни признаци на прегряване. Ако 
прегряването се получи отново, изви-
кайте за помощ оторизиран дилър на 
компанията HYUNDAI.

 ВНИМАНИЕ 
Значителната загуба на охлаждаща теч-
ност е признак, че в охладителната систе-
ма има теч, и това трябва да се провери 
при първа възможност от оторизиран 
дилър на компанията HYUNDAI.

АКО ДВИГАТЕЛЯТ ПРЕГРЯВА 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Смяната на спукана гума е опасна 
дейност. 
Следвайте предписанията в този 
раздел, ако ви се наложи да подме-
няте спукана гума, за да намалите 
риска от последващи наранявания 
или смърт. 

Крик и инструменти

6-8

What to do in an emergency

IF YOU HAVE A FLAT TIRE (WITH SPARE TIRE, IF EQUIPPED)
Jack and tools

The spare tire, jack, jack handle,
wheel lug nut wrench are stored in
the luggage compartment.
Pull up the floor cover of the luggage
compartment to reach the jack on
the spare tire. (if equipped)
(1) Jack handle
(2) Jack
(3) Wheel lug nut wrench

Jacking instructions 
The jack is provided for emergency
tire changing only.
To prevent the jack from “rattling”
while the vehicle is in motion, store it
properly.
Follow jacking instructions to reduce
the possibility of personal injury.

OGB064012

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  

Крикът, манивелата на крика и гаеч-
ният ключ за гайките на колелата се 
съхраняват в багажното отделение. 
За да получите достъп до това обо-
рудване, трябва да издърпате капака 
на кутията за багаж нагоре. 
(1) Манивела на крика 
(2) Крик 
(3) Гаечен ключ за гайките на колелата

Указания за вдигането на 
автомобила на крик 
Крикът е предназначен само за аварий-
на смяна на гуми. За да се избегне „иг-
раенето” (тракането) на крика, докато 
автомобилът е в движение, трябва да 
го съхранявате правилно. За да се нама-
ли опасността от телесно нараняване, 
спазвайте стриктно указанията за 
вдигането на автомобила на крик.

АКО СПУКАТЕ ГУМА (СМЯНА НА ГУМАТА С РЕЗЕРВНА, АКО Е ОБОРУДВАНА)
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За смяната на гуми 

• Никога не правете опит да пра-
вите ремонти по автомобила на 
лентите за движение на пътя - на 
обществени пътища или на магис-
трали. 

• Винаги изтегляйте автомобила 
изцяло извън пътя и на банкета 
на пътя, преди да започнете да 
сменяте гуми. Крикът трябва да 
се използва на здрава, равна земна 
повърхност. Ако не можете да на-
мерите здрава, равна повърхност 
извън пътя, извикайте за помощ 
някоя от службите на пътна по-
мощ. 

• Винаги използвайте правилните 
точки за поставяне на крика от-
пред и отзад на автомобила; нико-
га не използвайте за опорна точка 
на крика броните или каквито и да 
било други части на автомобила. 

(Продължение)

(Продължение) 

• Автомобилът може лесно да се 
изплъзне от крика, при което може 
да се стигне до тежко нараняване 
или смърт. Никой не трябва да 
поставя каквато и да било част 
от тялото си под автомобила, 
когато е повдигнат само на крик. 
Когато се налага да легнете под 
автомобила, използвайте специ-
ални опорни стойки. 

• Никога не стартирайте и не 
дръжте двигателя в работещо 
състояние, когато автомобилът 
е вдигнат на крик. 

• Никога не позволявайте на когото 
и да било да остава вътре в авто-
мобила, когато същият е вдигнат 
на крик. 

• Вземете всички възможни мерки 
децата, които се намират с вас, да 
бъдат на безопасно място - далече 
от пътя и от автомобила, който 
ще бъде повдиган на крик. 

Изваждане и обратно поставяне на 
резервната гума
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.



6-10

Какво да правите при аварийни обстоятелства

Смяна на гуми
1. Паркирайте автомобила на равно 

място и задействайте докрай спи-
рачката за паркирането. 

2. Превключете лоста за смяна на пре-
давките в положение R (заден ход) (за 
моделите с механична трансмисия) 
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. 

5. Подпрете едновременно отпред и 
отзад колелото, което е диагонално 
срещуположно на положението на 
крика. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЗА СМЯНАТА НА ГУМИ 
• За да се избегне разместване на 

автомобила, докато сменяте 
гумата, винаги задействайте до-
край спирачките за паркирането 
и винаги подпирайте колелото, 
което е диагонално срещуположно 
на колелото, което сменяте. 

• Препоръчваме ви да подпирате 
всички гуми на автомобила и в ав-
томобила да няма никого, докато 
трае вдигането му на крик.
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What to do in an emergency

Changing tires 
1. Park on a level surface and apply

the parking brake firmly.
2. Shift the shift lever into R

(Reverse) for manual transaxle or
P (Park) for automatic transaxle.

3. Activate the hazard warning flasher.
4. Remove the wheel lug nut wrench,

jack, jack handle, and spare tire
from the vehicle.

5. Block both the front and rear
wheel that is diagonally opposite
the jack position.

6. Insert the screwdriver into the
groove of the wheel cap and pry
gently to remove the wheel cap (if
equipped).
Loosen the wheel lug nuts coun-
terclockwise one turn each, but do
not remove any nut until the tire
has been raised off the ground.

Changing a tire

• To prevent vehicle movement
while changing a tire, always
set the parking brake fully,
and always block the wheel
diagonally opposite the wheel
being changed.

• We recommend that the
wheels of the vehicle be
chocked, and that no person
remain in a vehicle that is
being jacked.

WARNING  

OGB064002

6. Вкарайте отверката в отвора на 
капачката на колелото и завърте-
те внимателно, за да отстраните 
капачката (ако има такава).Разхла-
бете гайките на колелото, което 
ще сменяте, в посока, обратна на 
часовниковата стрелка - само по 
един оборот всяка, но не развивай-
те докрай никоя от гайките, докато 
гумата не бъде повдигната до от-
деляне от земята.

СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА НАЛЯГАНЕТО В ГУМИТЕ (TPMS) (АКО Е ОБОРУДВАНА)
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7. Place the jack at the front or rear
jacking position closest to the tire
you are changing. Place the jack
at the designated locations under
the frame. The jacking positions
are plates welded to the frame
with two tabs and a raised dot to
index with the jack.

8. Insert the jack handle into the jack
and turn it clockwise, raising the
vehicle until the tire just clears the
ground. This measurement is
approximately 30 mm (1.2 in).
Before removing the wheel lug
nuts, make sure the vehicle is sta-
ble and that there is no chance for
movement or slippage.

OGB064003 OGB064004

Jack location

To reduce the possibility of
injury, be sure to use only the
jack provided with the vehicle
and in the correct jack position;
never use any other part of the
vehicle for jack support.

WARNING  

7. Поставете крика в предната или 
задна точка за повдигане, която се 
намира най-близо до гумата, която 
ще сменяте. Поставяйте крика точ-
но на предназначените места под 
шасито. Местата за поставяне на 
крика представляват метални плоч-
ки, които са заварени към шасито с 
две езичета, и една изпъкнала част, 
която трябва да съвпадне с горния 
отвор на крика.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЗА МЕСТАТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА КРИКА
За да се намали опасността от на-
раняване, винаги използвайте само 
крика, който се доставя заедно с 
автомобила, и винаги поставяйте 
крика в правилните места; за опора 
на крика не използвайте никои други 
части на автомобила.
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7. Place the jack at the front or rear
jacking position closest to the tire
you are changing. Place the jack
at the designated locations under
the frame. The jacking positions
are plates welded to the frame
with two tabs and a raised dot to
index with the jack.

8. Insert the jack handle into the jack
and turn it clockwise, raising the
vehicle until the tire just clears the
ground. This measurement is
approximately 30 mm (1.2 in).
Before removing the wheel lug
nuts, make sure the vehicle is sta-
ble and that there is no chance for
movement or slippage.

OGB064003 OGB064004

Jack location

To reduce the possibility of
injury, be sure to use only the
jack provided with the vehicle
and in the correct jack position;
never use any other part of the
vehicle for jack support.

WARNING  

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 отделя от земята. Разстояние-
то между долната част на колелото 
и земята трябва да бъде прибли-
зително 30 мм. Преди да развиете 
докрай гайките на колелата, прове-
рете отново дали автомобилът е 
в устойчиво положение, и дали няма 
опасност от раздвижването му или 
от изплъзване от крика.
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9. Разхлабете гайките на колелата и 
ги развийте докрай на ръка. Плъз-
нете колелото извън шпилките и 
го поставете настрани, така че 
да не може да се „изтъркаля” далеч 
от автомобила. За да поставите 
колелото на главината, трябва 
да повдигнете резервната гума, 
да центрирате отворите спрямо 
шпилките и да плъзнете колелото 
по тяхната дължина. Ако изпълне-
нието на тази операция е затруд-
нено, леко ударете с ръка колелото 
и се постарайте да центрирате 
най-горния отвор на колелото с 
най-горната шпилка. След това раз-
движете колелото назад-напред, до-
като колелото ще може да се плъзне 
върху всички останали шпилки. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Джантите и тасовете за колела-
та могат да имат остри ръбове. 
Оперирайте с тях внимателно, за 
да избегнете възможни тежки на-
ранявания. Преди да поставите ко-
лелото на нужното място, трябва 
да проверите върху главината или 
върху самото колело да няма никакви 
препятствия (например кал, замър-
сяване от асфалт, от дребни камъче-
та и други подобни), които могат да 
попречат на плътното монтиране 
на колелото към главината. Ако има 
такива препятствия, трябва да ги 
отстраните. Ако на монтажната 
повърхност между колелото и гла-
вината не се осигури добър контакт, 
гайките на колелото могат да се раз-
хлабят и това да доведе до изпадане 
на колелото от автомобила. Изпада-
нето на колело от автомобила може 
да доведе до загуба на контрол върху 
управлението на автомобила. Това 
може да предизвика тежко наранява-
не или смърт.

10. За да монтирате отново колелото, 
оставете го за момент да се крепи 
само на шпилките, поставете гай-
ките върху съответните шпилки 
и ги затегнете, колкото можете, 
на ръка. Гайките трябва да се мон-
тират, като тяхната скосена част 
трябва да сочи навътре. Раздвиж-
вайте колелото, за да сте сигурни, 
че е легнало плътно на място, след 
това отново дозатегнете гайките 
колкото може по-здраво на ръка. 

11. 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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Then position the wrench as shown
in the drawing and tighten the wheel
nuts. Be sure the socket is seated
completely over the nut. Do not stand
on the wrench handle or use an
extension pipe over the wrench han-
dle.
Go around the wheel tightening
every nut following the numerical
sequence shown in the image until
they are all tight. Then double-check
each nut for tightness. After changing
wheels, we recommend that the sys-
tem be checked by an authorized
HYUNDAI dealer.

Wheel nut tightening torque:
Steel wheel & aluminium alloy wheel:
9~11 kg.m (65~79 lb.ft)

If you have a tire gauge, remove the
valve cap and check the air pressure.
If the pressure is lower than recom-
mended, drive slowly to the nearest
service station and inflate to the cor-
rect pressure. If it is too high, adjust
it until it is correct. Always reinstall
the valve cap after checking or
adjusting the 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 pos-
sible.
After you have changed the wheels,
always secure the flat tire in its place
and return the jack and tools to their
proper storage locations.

Your vehicle has metric threads
on the wheel studs and nuts. Make
certain during wheel removal that
the same nuts that were removed
are reinstalled - or, if replaced, that
nuts with metric threads and the
same chamfer configuration are
used. Installation of a non-metric
thread nut on a metric stud or
vice-versa will not secure the
wheel to the hub properly and will
damage the stud so that it must be
replaced.
Note that most lug nuts do not
have metric threads. Be sure to
use extreme care in checking for
thread style before installing after-
market lug nuts or wheels.
If in doubt, we recommend that
you consult an authorized
HYUNDAI dealer.

NOTICE

OIB064009

След това разполагайте последовател-
но гаечния ключ за гайките на колелата, 
така както е показано на фигурата 
по-горе, и затягайте поред гайките на 
колелата. Проверявайте дали гнездото 
на гаечния ключ е напълно обхванало съ-
ответната гайка. При затягането нико-
га не стъпвайте с крак върху ръчката на 
гаечния ключ и не използвайте никакви 
удължаващи тръби при това затягане. 
Затягайте по ред по малко всички гайки, 
докато всичките пет гайки бъдат затег-
нати докрай. След това извършете двой-
на проверка за всяка от гайките дали е 
затегната докрай. След като смените 
гуми, при първа възможност изискайте 
от оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI да затегне гайките на колелата 
с правилния въртящ момент.

Въртящ момент за затягане на гайки-
те на колелата: За стоманени джанти 
и за джанти от алуминиева сплав: от 
9 до 11 кгс.м.

Ако в автомобила имате манометър, 
развийте капачката на вентила и про-
верете налягането в гумата. Ако наля-
гането е по-ниско от препоръчваното, 
карайте бавно до най-близкия сервиз 
и напомпайте гумата до правилното 
налягане. Ако налягането е прекалено 
високо, регулирайте го чрез изпускане 
на въздух, докато придобие правилна-
та стойност. Винаги след проверка и 
регулиране на налягането на гумите 
завивайте плътно капачките на вен-
тилите. Ако капачката не бъде завита 
обратно, от гумите може да се получи 
изпускане на въздух. Ако изгубите ня-
коя от капачките на вентилите, при 
първа възможност трябва да закупи-
те нови капачки и да ги завинтите на 
съответните места. След като сте 
сменили гумата, винаги обездвижвай-
те спуканата гума на мястото, на 
което е поставена, и връщайте крика 
и инструментите в техните правилни 
места за съхранение.

 ВНИМАНИЕ 
Всички резби на шпилките и на гайките 
на колелата на вашия автомобил са в 
метрична система. При демонтиране 
на колелото винаги проверявайте, че 
същите гайки, които сте развили, ще 
бъдат използвани отново - или ако 
бъдат сменени с нови, новите гайки 
да бъдат с метрична резба и със съ-
щата конфигурация на скосяването. 
Използването на гайки с неметрична 
резба върху шпилки с метрична резба, 
или обратно не може да гарантира 
правилно и сигурно закрепване на ко-
лелото към главината и ще повреди 
шпилката така, че тя ще трябва да 
бъде подменена. 
Обърнете внимание, че по-големият 
брой гайки не са с метрична резба. 
Бъдете изключително внимателни, 
когато проверявате вида на резбата, 
преди да използвате неоригинални 
гайки или колела. 
Ако изпитвате някакви съмнения, кон-
султирайте се с оторизиран дилър на 
компанията HYUNDAI.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЗА ШПИЛКИТЕ ЗА КОЛЕЛАТА 
Ако шпилките са повредени, те 
могат да загубят способността 
си да задържат сигурно колелото. 
Това може да доведе до изпадане на 
колелото и до сблъсък, имащ като 
последствие тежки наранявания. 

За да се избегне „играене” и тракане 
на крика, манивелата за крика, гаечния 
ключ за гайките на колелата и резерв-
ната гума, докато автомобилът е 
в движение, съхранявайте правилно 
тези части.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЗА НЕПОДХОДЯЩО НАЛЯГАНЕ 
В РЕЗЕРВНАТА ГУМА
При първа възможност, след като 
сте монтирали резервната гума, 
трябва да проверите налягането в 
нея. При необходимост регулирайте 
налягането до специфицираната 
стойност. Отнесете се към частта 
„Гуми и джанти” в раздел 8.

Използване на компактни резервни 
гуми (ако са оборудвани)
Вашият автомобил е оборудван с ком-
пактна резервна гума. Тази гума заема 
по-малко място от стандартната 
резервна гума и е предназначена един-
ствено и само за временна употреба.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
Компактните резервни гуми са пред-
назначени само и единствено за ава-
рийни ситуации. Ако сте с поставена 
компактна резервна гума, шофирайте 
внимателно и при първа възможност 
сменете компактната резервна гума 
със стандартна.
Автомобилът не трябва да бъде упра-
вляван с повече от една резервна гума.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Компактните резервни гуми са пред-
назначени само и единствено за ава-
рийни ситуации. НИКОГА не шофи-
райте със скорост по-висока от 80 
км/ч и не използвайте компактната 
резервна гума за продължителен 
период от време. Подменете я при 
първа възможност, за да избегнете 
възможен инцидент.

Налягането в компактната гума тряб-
ва да бъде не повече от 420 килопаскала 
kPa (60 атмосфери).

i  Информация
След поставяне на гумата проверете наляга-
нето в гумите, ако е необходимо донапомпай-
те до оказаната стойност.
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Когато шофирате с поставена ком-
пактна резервна гума:
• НИКОГА не шофирайте със скорост 

по-висока от 80 км/ч. По-висока ско-
рост може да повреди гумата. 

• Шофирайте бавно и се съобразя-
вайте с пътната обстановка, за да 
може своевременно да избегнете 
препятствия като дупки или от-
ломки. 

• Не надвишавайте максималната 
товароносимост на компактната 
резервна гума, обозначена отстра-
ни на гумата. 

• Не използвайте компактната ре-
зервна гума за продължителен пери-
од от време. Подменете я при първа 
възможност. 

• Избягвайте да преминавате през 
препятствия. Компактната резерв-
на гума с е по-малък диаметър от 
конвенционалната и това намаля-
ва разстоянието между земята и 
най-ниската точка на автомобила 
с 25 мм и може да причини и щети.

• Не минавайте през автоматична 
автомивка, в случай че на автомоби-
ла е поставена компактна резервна 
гума.

• Не използвайте вериги за гуми. По-
ради по-малкия размер на гумите 
веригите няма да паснат и това 
може да повреди колелата.

• Не монтирайте компактните гуми 
на други колела, както и не монти-
райте стандартни гуми, зимни 
гуми или друг тип гуми, тасове или 
джанти на колелата на компактни-
те резервни гуми. 

• Не монтирайте компактната ре-
зервна гума на предните колела, 
ако автомобилът ще се движи по 
заснежени или заледени пътища.

• 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 с 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 теглете ремарке с монтирана 
компактна резервна гума.
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What to do in an emergency

Jack label
1. Model Name
2. Maximum allowable load
3. When using the jack, set your

parking brake.
4. When using the jack, stop the

engine.
5. Do not get under a vehicle that is

supported by a jack.
6. The designated locations under

the frame
7. When supporting the vehicle, the

base plate of jack must be vertical
under the lifting point.

8. Shift into Reverse gear on 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 manufacturer
11. Production date
12. Representative company and

address

OHYK064002

OHYK064005GB

• Type A
■ Example

• Type B

❈ The actual Jack label in the vehicle may differ from the illustration.
For more detailed specifications, refer to the label attached to the jack.

Етикет на крика 1. Име на модела
2. Допустимо натоварване
3. Когато използвате крика, винаги 

вдигайте ръчната спирачка.
4. Когато използвате крика, изключе-

те двигателя. 
5. Не заставайте под автомобила, 

когато е вдигнат на крик. 
6. Местата, на които трябва да бъде 

монтиран крика. 
7. Когато крикът поддържа автомо-

била, той трябва да бъде във вер-
тикална позиция, ако крикът е под 
ъгъл, автомобилът може да падне. 

8. Превключете на задна предавка за 
автомобили с ръчна трансмисия 
или поставете скоростния лост на 
позиция Р за автомобили с автома-
тична 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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Сeртификат за съответствие за крик според стандартите и изискванията на ЕС

6-17
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6

JACKDOC14GB

EC Declaration of Conformity for Jack 
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What to do in an emergency

IF YOU HAVE A FLAT TIRE (WITH TIRE MOBILITY KIT, IF EQUIPPED)

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 tire inspected by an authorized
HYUNDAI  dealer.

- One sealant for one tire
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.

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) in order to reach a service
station or tire dealer for the tire
replacement.

NOTICE

OGB064005

OGB064006

Tire wall

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  

Temporary fix

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  

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 HYUNDAI.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
Ако спукате повече от една гума, не 
използвайте комплекта за временно 
възстановяване на спукани гуми, тъй 
като количеството херметизираща-
та течност е предвидено само за една 
гума.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За стената на гумата
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-бързо, тъй като налягането 
започва да спада след надуването 
на гумата с комплекта за временно 
възстановяване на спукани гуми.

ВЪВЕДЕНИЕ
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IF YOU HAVE A FLAT TIRE (WITH TIRE MOBILITY KIT, IF EQUIPPED)

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 tire inspected by an authorized
HYUNDAI  dealer.

- One sealant for one tire
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.

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) in order to reach a service
station or tire dealer for the tire
replacement.

NOTICE

OGB064005

OGB064006

Tire wall

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  

Temporary fix

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  

Когато в автомобила имате комплект за 
временно възстановяване на спукани гуми, 
вашият автомобил ще запази способно-
стите си за движение дори след като сте 
спукали гума.
Системата, състояща се от компресор 
и от херметизираща смес, ефективно и 
удобно херметизират повечето от случа-
ите на спукани гуми на пътнически леки ав-
томобили, причинени от гвоздеи или други 
подобни предмети, и напомпват отново 
така ремонтираната 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 (50 мили/ч), докато достиг-
нете до автомобил или дилър за ремонт на 
гуми, където да смените гумата.
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Има вероятност някои спукани гуми, 
особено с по-големи зони на спукване 
или повредени по страничния борд, 
да не могат да бъдат херметизирани 
успешно. Изпускането на въздушно на-
лягане от ремонтираната гума може 
да повлияе отрицателно на качест-
вото на работа на гумата. По тази 
причина трябва да избягвате резките 
завивания с волана, или други резки 
маневри при шофирането, особено ако 
автомобилът е тежко натоварен, или 
ако теглите ремарке.
Комплектът за временно възстановя-
ване 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 стъп-
ка по стъпка как да възстановите вре-
менно спуканата гума по прост начин 
и достатъчно надеждно.
Прочетете частта „Бележки относно 
безопасното използване на комплекта 
за временно възстановяване на спукани 
гуми (TireMobilityKit)”.

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 
спирачката за паркирането.

• Използвайте комплекта Tire Mobility 
Kit само за херметизиране/напомпване 
на гумите на пътнически леки авто-
мобили. С този комплект можете да 
запълвате само тези дупки, които са 
в или около протектора на гумата.

• Не използвайте комплекта за гуми на 
мотоциклети, велосипеди или друг 
тип гуми.

• Когато и гумата, и автомобилът са 
пострадали, с оглед на вашата сигур-
ност, не използвайте комплекта за 
временно възстановяване на спукана 
гума.

• Комплектът може да не ви е от по-
мощ, ако пукнатината на гумата е 
повече от 6 мм (0.24 инча). Ако не може 
да поправите гумата, ви препоръч-
ваме да се обърнете към оторизиран 
сервиз на марката HYUNDAI.

• Не използвайте комплекта Tire Mobility 
Kit, ако гумата е много повредена 
вследствие на продължително шофи-
ране 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 компре-
сора може в крайна сметка да доведе 
до разреждане на акумулаторната 
батерия.

• Никога не оставяйте комплекта Tire 
Mobility Kit без надзор, докато го из-
ползвате.

• Никога не оставяйте компресора да 
работи за повече от 10 минути без 
прекъсване, в противен случай той 
може да прегрее.

• Никога не използвайте комплекта 
TireMobilityKit, ако околната темпера-
тура е под минус 30 °C.

АКО СПУКАТЕ ГУМА (СМЯНА НА ГУМАТА С РЕЗЕРВНА, АКО Е ОБОРУДВАНА)
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0. Лепенка с ограничение за скоростта
1. Шишенце с херметизираща теч-

ност и лепенка за ограничение на 
скоростта

2. Пълнещ маркуч - от шишенцето с 
херметизираща течност до коле-
лото

3. Съединители и електрически кабел 
за директно свързване към контакт 

4. Държател за шишенцето с херме-
тизираща течност

5. Компресор
6. Превключвател за включване/из-

ключване на захранването

7. Манометър за показване на наляга-
нето на напомпването 

8. Маркуч за свързване на компресора 
и на шишенцето с херметизираща 
течност или компресора и колелото

Съединителните кабели, пълнещият 
маркуч и свързващият маркуч се съхра-
няват в кутията на компресора.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ХЕРМЕТИЗИРАЩА ТЕЧНОСТ  
С ИЗТЕКЪЛ СРОК НА ГОДНОСТ
Моля, проверете датата за изтича-
не на годността на херметизираща 
течност, отбелязана на шишенцето 
с херметизираща течност.

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.

Компоненти (съставни части) на комплекта TireMobilityKit (за временно 
възстановяване на спукани гуми)
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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. 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

OIA0630007/Q

0

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 
TireMobilityKit (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 (8) към 
съединителя на шишенцето с хер-
метизираща течност.

3. Развийте капачката от вентила на 
спуканата гума и завийте запълва-
щия маркуч 2 на шишенцето с хер-
метизираща течност към вентила.

4. Поставете шишенцето с хермети-
зиращата течност в кутията на 
компресора (4) така, че шишенцето 
да бъде изправено нагоре. 
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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 (8) onto
the connector of the sealant bot-
tle.

3. Unscrew the valve cap from the
valve of the defective wheel and
screw filling hose (2) of the
sealant bottle onto the valve.

4. Insert the sealant bottle into the
housing (4) of the compressor so
that the bottle is upright.

5. Ensure that the compressor is
switched off, position 0.

6. Plug the compressor power cord
into the vehicle power outlet.

7. 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.

OGB064006 OGB064007

5. Проверете дали захранването на 
компресора е изключено (в положе-
ние „0”).

6. Осъществете електрическата връз-
ка между компресора и контакта на 
автомобила, като използвате елек-
трическия кабел и съответните 
съединители. 
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tire and stay away from the tire
when filling it.
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7. При работещ двигател извършете 
следното: Включете захранването 
на компресора и го оставете да ра-
боти приблизително 5-7 минути, за 
да се осъществи запълването с хер-
метизиращата течност (отнесете 
се към раздел 8 „Гуми и джанти“). В 
този момент (на запълването с хер-
метизираща течност) налягането 
в гумата не е от значение.

 Внимавайте да не напомпате гума-
та прекалено много и стойте далеч 
от гумата, докато се запълва с хер-
метизираща течност. 



6-22

Какво да правите при аварийни обстоятелства

 ВНИМАНИЕ 
Налягане в гумите
Не шофирайте, ако налягането в гуми-
те е под 29 атмосфери (200 килопаска-
ла kРa). Това може да бъде причина за 
последващ инцидент. 

8. Изключете захранването на компре-
сора.

9. Разединете маркучите от съеди-
нителя на шишенцето с хермети-
зираща течност и от вентила на 
гумата.

 Върнете комплекта TireMobilityKit на 
мястото му за съхранение в авто-
мобила.

 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

10. Незабавно потеглете с автомоби-
ла, докато изминете приблизително 
7-10 км (4-6 мили или 10 мин.), за да 
позволите херметизиращата теч-
ност да се разпредели равномерно 
вътре в гумата.

При това движение не превишавайте 
скоростта от 80 км/ч. По възможност 
не позволявайте скоростта да спада 
под 20 км/ч.
Ако по време на движение усетите нео-
бичайно силни вибрации, смущения във 
возията или шум, намалете скоростта 
и карайте с повишено внимание, дока-
то ви се отдаде възможност да се из-
теглите безопасно встрани от пътя. 
След това се обадете на службите за 
пътна помощ или за теглене. 
Когато използвате комплекта Tire 
MobilityKit, сензорите, отчитащи наля-
гането и колелото могат да се повре-
дят от херметизиращата течност. 
При първа възможност прегледайте 
колелото и сензора за налягане в ото-
ризиран 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 (8) 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 положение „1”. За да 
проверите налягането в гумата, 
трябва да изключите за момент 
компресора.
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i  Информация
Компресорът може да отчита по-високо на-
лягане, когато работи. За да отчете правилно 
налягането, изключете компресора.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
Препоръчваме ви да използвате ши-
шенца с херметизираща течност 
от оторизирани дилъри на марката 
HYUNDAI. Остатъците от херметизи-
раща течност трябва да се отстра-
нят при подменянето на резервната 
гума с нова. Проверете сензорите за 
налягането в гумата при оторизиран 
дилър на марката.

Технически данни
Постоянно напрежение: DC 12 волта
Работно напрежение: DC постоянно 

напрежение от 9 до 15 волта
Консумиран ток: максимум 15 А
Комплектът е подходящ за използване 

при температури: от минус 30 °C до 
плюс 70 °C

Максимално работно налягане: от 95 
атмосфери до 115 атмосфери

Размери:
 - на компресора: 70 х 150 х 65 мм
 - на шишенцето с херметизираща 

течност: 104 х диаметър 85.5 мм
Обем на херметизиращата теч-

ност: 300 мл.
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(1) Индикатор за понижено налягане в 
гумите/ 

(2) Индикатор за повреда в системата 
TPMS 
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What to do in an emergency

TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM (TPMS) (TYPE A, IF EQUIPPED)

Low tire pressure telltale / 
TPMS malfunction indicator
Each tire, including the spare (if pro-
vided), should be checked monthly
when cold and inflated to the inflation
pressure recommended by the vehi-
cle manufacturer on the vehicle plac-
ard or tire inflation pressure label. (If
your vehicle has tires of a different
size than the size indicated on the
vehicle placard or tire inflation pres-
sure label, you should determine the
proper tire inflation pressure for
those tires.)

As an added safety feature, your
vehicle has been equipped with a tire
pressure monitoring system (TPMS)
that illuminates a low tire pressure
telltale when one or more of your
tires is significantly under-inflated.
Accordingly, when the low tire pres-
sure telltale illuminates, you should
stop and check your tires as soon as
possible, and inflate them to the
proper pressure. Driving on a signifi-
cantly under-inflated tire causes the
tire to overheat and can lead to tire
failure. Under-inflation also reduces
fuel efficiency and tire tread life, and
may affect the vehicle’s handling and
stopping ability.

Please note that the TPMS is not a
substitute for proper tire mainte-
nance, and it is the driver’s responsi-
bility to maintain correct tire pressure,
even if under-inflation has not
reached the level to trigger illumina-
tion of the TPMS low tire pressure
telltale.

Your vehicle has also been equipped
with a TPMS malfunction indicator to
indicate when the system is not oper-
ating properly.The TPMS malfunction
indicator is combined with the low tire
pressure telltale. When the system
detects a malfunction, the telltale will
flash for approximately one minute
and then remain continuously illumi-
nated. This sequence will continue
upon subsequent vehicle start-ups as
long as the malfunction exists. When
the malfunction indicator is illuminat-
ed, the system may not be able to
detect or signal low tire pressure as
intended. TPMS malfunctions may
occur for a variety of reasons, includ-
ing the installation of replacement or
alternate tires or wheels on the vehi-
cle that prevent the TPMS from func-
tioning properly. Always check the
TPMS malfunction telltale after
replacing one or more tires or wheels
on your vehicle to ensure that the
replacement or alternate tires and
wheels allow the TPMS to continue to
function properly.

OGB064008

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 автомо-
била и посочено на табелката за налягането в 
гумите. (Ако на вашия автомобил са монтира-
ни гуми с различни размери спрямо размерите, 
посочени в табелката за налягането в гумите, 
трябва да определите какво е правилното на-
лягане за напомпване на тези гуми.)

СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА НАЛЯГАНЕТО В ГУМИТЕ (TPMS) ТИП А (АКО Е 
ОБОРУДВАНА ТАКАВА СИСТЕМА)

Като допълнителна функция за безопасност, 
вашият автомобил е оборудван със систе-
ма за мониторинг на налягането в гумите 
(TPMS), която при понижено налягане ще нака-
ра да светне един индикатор за ниско налягане 
в гумите. Ето защо, когато индикаторът за 
понижено налягане в гумите светне, трябва 
да спрете автомобила, да проверите гумите 
при първа възможност и да ги напомпате до 
правилното налягане. Ако продължите да се 
движите със значително понижено налягане 
в някоя от гумите, това може да доведе до 
нейното прегряване и до повреда на гумата. 
Пониженото налягане в гумите води също до 
повишаване на разхода на гориво и до нама-
ляване на живота на протектора на гумата, 
и може да повлияе отрицателно върху упра-
вляемостта на автомобила и на неговите 
способности за ефективно спиране. Моля 
обърнете внимание, че системата ТPMS не се 
явява заместител на правилната поддръжка 
на гумите и че само шофьорът е отговорен 
за поддържането на правилно налягане в гуми-
те, даже в случаите, когато понижаването на 
налягането не е достигнало праговата стой-
ност за светване на индикатора на системата 
TPMS за понижено налягане в гумите. Вашият 
автомобил е оборудван също със светлинен 
индикатор за повреда в системата TPMS, 
който да показва кога системата не работи 

изправно. Светлинният индикатор за повреда 
в системата TPMS е комбиниран с индикато-
ра за понижено налягане в гумите. Когато 
системата открие повреда, светлинният 
индикатор за понижено налягане започва да 
мига в продължение на около 1 минута, и след 
това остава да свети постоянно. Тази после-
дователност на индикацията ще продължи, 
докато спрете двигателя и го стартирате 
отново, и ще продължи да се повтаря, дока-
то повредата не бъде отстранена. Когато 
светлинният индикатор за повреда светне, 
системата може да не е в състояние да от-
крие или да сигнализира понижено налягане в 
гумите по начина, по който е предвидено да 
работи. Повредите в системата TPMS могат 
да се случат по различни причини, включително 
вследствие на монтиране на подменени или 
алтернативни гуми или джанти на автомо-
била, което не позволява на системата 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 сигурни, че сменените или алтернатив-
ни гуми и джанти позволяват на системата 
TPMS да продължи да функционира правилно.
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i  Информация
Ако светлинните индикатори за повреда в 
системата TPMS за понижено налягане в 
гумите и за положението на гумата с пониже-
но налягане не светнат за 3 секунди, когато 
превключвателят за стартирането се завър-
ти в положение ON (включено запалване) 
или при работещ двигател, или ако същите 
останат да светят след като са светнали в 
продължение на приблизително 3 секунди, 
закарайте вашия автомобил до най-близкия 
оторизиран дилър на компанията HYUNDAI 
и изискайте проверка на системата TPMS.

Светлинен индикатор
Когато предупреждаващите 
индикатори на системата за 
мониторинг на налягането в 

гумите светнат, това означава, че една 
или повече от гумите на вашия автомобил 
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 ско-
ростта на автомобила, като избягвате 
резки завивания, и предвиждайте удъл-
жаване на спирачното разстояние. При 
първа възможност трябва да спрете и да 
проверите налягането в гумите. Напом-
пайте 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 
донапомпана, сменете гумата с понижено 
налягане с резервната гума.
След като сте ремонтирали и монтира-
ли на автомобила ремонтираната гума, 

след стартирането на двигателя и в 
продължение на около 20 минути шофи-
ране след потеглянето светлинният 
индикатор за повреда в системата TPMS 
може да светне, и индикаторите за по-
нижено налягане в гумите и за точното 
място на гумите с понижено налягане 
ще останат да светят също за около 
20 минути.

 ВНИМАНИЕ 
При шофиране през зимата или в много 
студено време индикаторът за пониже-
но налягане в гумите може да светне, 
ако напомпването на гумите е било ре-
гулирано до препоръчваните 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 сменяте 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 темпера-
тура се повиши или понижи в значителна 
степен, налага се да проверявате наля-
гането в гумите и да го регулирате до 
препоръчваните стойности.
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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
Значителното понижаване на наля-
гането в гумите прави автомобила 
нестабилен и може да доведе до за-
губа на контрол върху управлението 
на автомобила и до удължаване на 
спирачния път. Продължителното 
движение с гуми с понижено налягане 
може да доведе до прегряване на гу-
мите 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. Ако 
системата е в състояние правилно да 
открие понижено налягане в някои от 
гумите, в същото време, когато се 
открие повредата в системата, ще 
светнат едновременно индикаторът 
за повреда в системата TPMS и индика-
торът за мястото на гумата (гумите) 
с понижено налягане.
При първа възможност изискайте про-
верка на системата TPMS от оторизи-
ран дилър на компанията HYUNDAI, за 
да определи причината за повредата.

 ВНИМАНИЕ 
• Светлинният индикатор за повреда 

в системата TPMS може да свет-
не, ако автомобилът се движи до 
електрически захранващи кабели 
или радиопредавателни антени, на-
пример полицейски радиостанции, 
правителствени и обществени 
офиси, радиопредавателни стан-
ции, военни апаратури, летища, 
радиопредавателни кули и други 
подобни. Всичките тези обекти мо-
гат да попречат на нормалната ра-
бота на системата за мониторинг 
на налягането в гумите (ТPMS). 

• Светлинният индикатор за повреда 
в системата TPMS може да светне, 
ако използвате вериги на гумите, 
или ако в автомобила се използват 
някои самостоятелни електронни 
устройства от рода на ноутбук, 
зарядни устройства за мобилни 
телефони, дистанционно управле-
ние на стартирането на двигателя, 
навигационни устройства и други 
подобни. Тяхната работа може да 
попречи на нормалната работа на 
системата за мониторинг на наля-
гането в гумите (TPMS).
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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

TLe Eng 6.qxp  2015-05-26  ¿ ¨˜ 1:02  Page 12
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налягане в гумите и за положението 
на гумите с понижено налягане ще 
угаснат след няколко минути шофира-
не. Ако индикаторите не угаснат след 
няколко минути шофиране, трябва да 
посетите оторизиран дилър на компа-
нията HYUNDAI.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
Ако оригиналната гума с TPMS сен-
зор е сменена, сензорът на новата 
гума трябва да бъде активиран и 
ние ви препоръчваме да извършите 
това в оторизиран дилър на марката 
HYUNDAI.
Ако датчикът TPMS на оригинално 
монтираното колело, намиращо се в 
леглото на резервната гума, все още 
е активиран, системата за монито-
ринг на налягането в гумите може да 
не работи изправно. При първа въз-
можност изискайте гумата с датчик 
TPMS да бъде сервизно обслужена или 
подменена от оторизиран дилър на 
компанията HYUNDAI.

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.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
Препоръчваме ви да използвате ши-
шенца с херметизираща течност 
от оторизирани дилъри на марката 
HYUNDAI. Остатъците от херметизи-
раща течност трябва да се отстра-
нят при подменянето на резервната 
гума с нова. 

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.
Даже след като смените гумата с пони-
жено налягане с резервната гума, инди-
каторите за понижено налягане в някои 
от гумите и за положението на гумата 
с понижено налягане ще останат да 
светят, докато гумата с пониженото 
налягане бъде ремонтирана и монти-
рана отново на автомобила. След като 
смените гумата с понижено налягане с 
резервната гума, след няколко минути 
индикаторът за повреда в системата 
TPMS може да светне, тъй като TPMS 
датчика в резервната гума няма да 
бъде задействан. След като гумата с 
понижено налягане бъде донапомпана 
до препоръчаното налягане и монти-
рана на автомобила, или на джантата 
бъде монтиран нов датчик TPMS, ин-
дикаторът за повреда в системата 
TPMS и индикаторите за понижено 
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В много случаи може да не сте в състоя-
ние само с външен оглед да определите 
дали налягането в дадена гума е пониже-
но. За измерване на налягането на въз-
духа в гумите винаги използвайте мано-
метър 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 неподвижен най-малко 3 часа 
и след това е бил каран на разстояние 
не по-голямо от 1,6 км). Преди да прис-
тъпите към измерване на налягането 
в дадена гума, оставете гумата да се 
охлади. Винаги преди да пристъпите към 
напомпване на гумите до препоръчвано-
то налягане, проверявайте дали гумите 
са в студено състояние.

 ВНИМАНИЕ 
Използвайте херметизираща течност 
за гуми одобрена от марката HYUNDAI, 
ако автомобилът ви е оборудван със 
система за мониторинг на налягането 
в гумите. Херметизиращата течност 
може да повреди датчиците за наляга-
нето в гумите.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЗА СИСТЕМАТА TPMS 
• 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
ЗА ПРЕДПАЗВАНЕТО НА СИСТЕМАТА 
TPMS 
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.
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 ВНИМАНИЕ
За Европа

• Не извършвайте промени по пре-
возното средство; това може да 
попречи на функционирането на 
TPMS системата.

• Повечето гуми, които се прода-
ват, нямат вградени TPMS сензо-
ри. С оглед на вашата безопасност 
ви препоръчваме да използвате 
части 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 с 
TPMS сензор или TPMS системата 
не работи правилно, може да не 
минете годишните технически 
прегледи във вашия регион.

(Продължение)

(Продължение)

* Всички превозни средства, прода-
вани на европейския пазар, в рам-
ките 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 ноември 2014 ~ (въз основа 
на регистрацията на превозните 
средства)
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TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM (TPMS) (TYPE B, IF EQUIPPED)

(1) Low tire pressure telltale / 
TPMS malfunction indicator

(2) Low tire pressure position telltale
(Shown on the LCD display)

Each tire, including the spare (if pro-
vided), should be checked monthly
when cold and inflated to the inflation
pressure recommended by the vehi-
cle manufacturer on the vehicle plac-
ard or tire inflation pressure label. (If
your vehicle has tires of a different
size than the size indicated on the
vehicle placard or tire inflation pres-
sure label, you should determine the
proper tire inflation pressure for
those tires.)
As an added safety feature, your
vehicle has been equipped with a tire
pressure monitoring system (TPMS)
that illuminates a low tire pressure
telltale when one or more of your
tires is significantly under-inflated.
Accordingly, when the low tire pres-
sure telltale illuminates, you should
stop and check your tires as soon as
possible, and inflate them to the
proper pressure. Driving on a signifi-
cantly under-inflated tire causes the
tire to overheat and can lead to tire
failure. Under-inflation also reduces
fuel efficiency and tire tread life, and
may affect the vehicle’s handling and
stopping ability.

Please note that the TPMS is not a
substitute for proper tire mainte-
nance, and it is the driver’s responsi-
bility to maintain correct tire pres-
sure, even if under-inflation has not
reached the level to trigger illumina-
tion of the TPMS low tire pressure
telltale.
Your vehicle has also been equipped
with a TPMS malfunction indicator to
indicate when the system is not
operating properly. The TPMS mal-
function indicator is combined with
the low tire pressure telltale. When
the system detects a malfunction,
the telltale will flash for approximate-
ly one minute and then remain con-
tinuously illuminated. This sequence
will continue upon subsequent vehi-
cle start-ups as long as the malfunc-
tion exists. When the malfunction
indicator is illuminated, the system
may not be able to detect or signal
low tire pressure as intended. TPMS
malfunctions may occur for a variety
of reasons, including the installation
of replacement or alternate tires or
wheels on the vehicle that prevent
the TPMS from functioning properly.
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OGB064009/Q

OGB064008/Q

(1) Индикатор за понижено налягане в 
гумите 

(2) Индикатор за положението на гу-
мата, в която е открито понижено 
налягане 

Налягането във всички гуми (включител-

но в резервната гума, ако автомобилът 
е оборудван с резервна гума), трябва да 
се проверява веднъж месечно (при сту-
дено състояние на гумите), и гумите 
трябва да се напомпват до налягането, 
препоръчвано от производителя на 
автомобила и посочено на табелката 
за налягането в гумите. (Ако на вашия 
автомобил са монтирани гуми с различ-
ни размери спрямо размерите, посочени 
в табелката за налягането в гумите, 
трябва да определите какво е правилно-
то налягане за напомпване на тези гуми.)
Като допълнителна функция за безопас-
ност, вашият автомобил е оборудван 
със система за мониторинг на наляга-
нето в гумите (TPMS), която при пони-
жено налягане ще накара да светне един 
индикатор за ниско налягане в гумите. 
Ето защо, когато индикаторът за пони-
жено налягане в гумите светне, трябва 
да спрете автомобила, да проверите 
гумите при първа възможност и да ги 
напомпате до правилното налягане. 
Ако продължите да се движите със зна-
чително понижено налягане в някоя от 
гумите, това може да доведе до нейното 
прегряване и до повреда на гумата. По-
ниженото налягане в гумите води също 

до повишаване на разхода на гориво, 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 
системата ТPMS не се явява заместител 
на правилната поддръжка на гумите и че 
само шофьорът е отговорен за поддър-
жането на правилно налягане в гумите, 
даже в случаите, когато понижаването 
на налягането не е достигнало прагова-
та стойност за светване на индикатора 
на системата TPMS за понижено налягане 
в гумите. Вашият автомобил е обо-
рудван също със светлинен индикатор 
за повреда в системата TPMS, който 
да показва кога системата не работи 
изправно. Светлинният индикатор за 
повреда в системата TPMS е комбини-
ран с индикатора за понижено налягане 
в гумите. Когато системата открие 
повреда, светлинният индикатор за 
понижено налягане започва да мига в 
продължение на около 1 минута, и след 
това остава да свети постоянно. Тази 
последователност на индикацията ще 
продължи, докато загасите двигателя и 
го стартирате отново, и ще продължи 

СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА НАЛЯГАНЕТО В ГУМИТЕ (TPMS) ТИП В 
(АКО Е ОБОРУДВАНА ТАКАВА СИСТЕМА)
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да се повтаря, докато повредата не бъде 
отстранена. Когато светлинният ин-
дикатор за повреда светне, системата 
може да не е в състояние да открие или 
да сигнализира понижено налягане в гуми-
те по начина, по който е предвидено да 
работи. Повредите 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 системата TPMS да функ-
ционира 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 сигурни, че 
сменените или алтернативни гуми и 
джанти позволяват на системата TPMS 
да продължи да функционира правилно.
Винаги проверявайте TPMS датчика за 
неизправност след смяна на една или 
повече гуми и джанти, за да сте сигурни, 
че след подмяната TPMS датчикът про-
дължава да функционира правилно.

i  Информация
Ако попаднете в една от следните ситуации, 
ви препоръчваме да закарате вашия авто-
мобил до най-близкия оторизиран дилър на 
компанията HYUNDAI и да изискате провер-
ка на системата TPMS.
1. Ако светлинните индикатори за повреда 
в системата TPMS за понижено налягане в 
гумите и за положението на гумата с пониже-
но налягане не светнат за 3 секунди, когато 
превключвателят за стартирането се завърти 
в положение ON (включено запалване) при 
работещ двигател.
2. Ако същите продължат да светят след като 
са просветнали за около 1 минута.
3. Ако индикаторът за положението на гумата 
с понижено налягане продължи да свети.

Когато предупреждаващите индика-
тори на системата за мониторинг 
на налягането в гумите светнат и 
на екрана се появи предупредително 
съобщение, това означава, че една или 
повече от гумите на вашия автомобил 
са със значително понижено налягане. 

Светлинният индикатор за положение-
то на гумите с понижено налягане ще 
покаже точно коя гума е със значител-
но понижено налягане, чрез светване 
на съответния знак на светлинния 
индикатор.
Ако светне който и да било от тези 
два индикатора или на екрана се поя-
ви съобщение, намалете незабавно 
скоростта на автомобила, като из-
бягвате резки завивания, и се пред-
виждайте с 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.
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След като сте ремонтирали и монти-
рали резервната гума на автомобила 
ще настъпи една от следните ситу-
ации:
• Светлинният индикатор за повреда 

в системата TPMS може да светне 
за около 1 мин. и да остане да свети, 
тъй като на резервната гума не е 
монтиран сензор (сменената гума с 
монтиран датчик не е в превозното 
средство).

• Светлинният индикатор за повреда 
TPMS ще остане постоянно свет-
нат, тъй като на резервната гума 
не е монтиран сензор (сменената 
гумата с монтиран датчик е в пре-
возното средство). 

 ВНИМАНИЕ 
При шофиране през зимата или в 
много студено време индикаторът за 
понижено налягане в гумите може да 
светне, ако напомпването на гумите 
е било регулирано до препоръчваните 
стойности за налягането в гумите 
при горещо време.
Това няма да означава, че вашата сис-
тема TPMS работи неизправно, тъй 
като понижената температура води 
до пропорционално спадане на наляга-
нето в гумите. Когато сменяте реги-
она на шофиране от зона с горещо вре-
ме 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 регулирате до препоръчваните 
стойности.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Риск от повреди вследствие 
на понижено налягане в гумите
Значителното понижаване на наля-
гането в гумите прави автомобила 
нестабилен и може да доведе до за-
губа на контрол върху управлението 
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. 
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Светлинен индикатор 
за повреда в системата 
TPMS (за мониторинг на 
налягането в гумите)

Когато в системата за мониторинг на 
налягането в гумите възникне повре-
да, индикаторът за понижено налягане 
в гумите ще светне, 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.

i  Информация
Ако има проблем в TPMS системата, свет-
линният индикатор за ниско налягане в 
гумите няма да бъде показан на екрана, 
дори и при наличието на гума с по-ниско от 
допустимото налягане. 

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 
Препоръчваме ви да използвате ши-
шенца с херметизираща течност 
от оторизирани дилъри на марката 
HYUNDAI. Остатъците от херметизи-
раща течност трябва да се отстра-
нят при подменянето на резервната 
гума с нова. 

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 км/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 (сменената гума със 
сензор не е в превозното средство).

• Индикаторът за неизправност 
TPMS свети постоянно, докато 
шофирате, защото на резервната 
гума не е монтиран TPMS сензор 
(сменената гума със сензор е в пре-
возното средство).

6-12

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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В много случаи може да не сте в състоя-
ние само с външен оглед да определите 
дали налягането в дадена гума е пониже-
но. За измерване на налягането на въз-
духа в гумите винаги използвайте мано-
метър 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 неподвижен най-малко 3 часа 
и след това е бил каран на разстояние 
не по-голямо от 1,6 км). Преди да прис-
тъпите към измерване на налягането 
в дадена гума, оставете гумата да се 
охлади. Винаги преди да пристъпите към 
напомпване на гумите до препоръчвано-
то налягане, проверявайте дали гумите 
са в студено състояние.

 ВНИМАНИЕ 
Използвайте херметизираща течност 
за гуми одобрена от марката HYUNDAI, 
ако автомобилът ви е оборудван със 
система за мониторинг на налягането 
в гумите. Херметизиращата течност 
може да повреди датчиците за наляга-
нето в гумите.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЗА СИСТЕМАТА TPMS 
• 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
ЗА ПРЕДПАЗВАНЕТО  
НА СИСТЕМАТА TPMS 
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.
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 ВНИМАНИЕ
За Европа

• Не извършвайте промени по пре-
возното средство; това може да 
попречи на функционирането на 
TPMS системата.

• Повечето гуми, които се прода-
ват, нямат вградени TPMS сензо-
ри.

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)

(Продължение)

• Всички превозни средства, прода-
вани на европейския пазар, в рам-
ките 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 ноември 2014 ~ (въз основа 
на регистрацията на превозните 
средства)
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What to do in an emergency

TOWING
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.
For trailer towing guidelines informa-
tion, refer to “Trailer towing” in chap-
ter 5.

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.

• Do not tow the vehicle back-
wards 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.

NOTICE

dolly

OIB064011

OIB064012Ако 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.

Допуска се теглене на автомобила 
при стъпили на пътя задни колела (без 
колесари), 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.

ТЕГЛЕНЕ НА АВТОМОБИЛА
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What to do in an emergency

TOWING
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.
For trailer towing guidelines informa-
tion, refer to “Trailer towing” in chap-
ter 5.

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.

• Do not tow the vehicle back-
wards 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.

NOTICE

dolly

OIB064011

OIB064012

 ВНИМАНИЕ 
Никога не теглете автомобила при 
стъпили на пътя предни колела, тъй 
като това може да причини повреди 
на автомобила.
• Никога не теглете автомобила с 

верижен тип оборудване за повди-
гането му. 

• Използвайте специален повдигащ 
механизъм за колелата или автомо-
бил с плоска товарна платформа.
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Когато теглите аварийно вашия ав-
томобил без поставени колесари под 
колелата:
1. Поставяйте превключвателя за 

стартирането в положение АСС 
(аксесоари).

2. Превключвайте лоста за смяна на 
предавките в положение N (неутрал-
но).

3. Освобождавайте спирачката за пар-
кирането.

 ВНИМАНИЕ 
Ако не поставите лоста в положение 
N (неутрално) може да повредите пре-
давката. 

Подвижно ухо за теглене – 
предно (ако е оборудвана такава 
възможност)

6-37
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When towing your vehicle in an
emergency without wheel dollies :
1. Set the ignition switch in the ACC

position.
2. Place the transaxle shift lever in N

(Neutral).
3. Release the parking brake.

Failure to place the transaxle shift
lever in N (Neutral) may cause
internal damage to the transaxle.

Removable towing hook (front) 
(if equipped)

1. Open the tailgate, and remove the
towing hook from the tool bag.

2. Open 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
close the cover after use.

NOTICE

OIB064014

OGB065013

■ 5 Door

■ 3 Door

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.

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 поставяйте обратно 
капачето.



6-38

Какво да правите при аварийни обстоятелства

Теглене при аварийни обстоятелства

6-38

What to do in an emergency

Emergency towing

If towing is necessary, we recom-
mend you to 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 under the front (or rear) of
the vehicle.
Use extreme caution when towing
the vehicle. 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.
• 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.

• Avoid towing a vehicle heavier than
the vehicle doing the towing.

• The drivers of both vehicles should
communicate with each other fre-
quently.

OIB064013

OGB065014

■ Front (if equipped)
• 5 Door

■ Front (if equipped)
• 3 Door

OIB064015

■ Rear
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Emergency towing

If towing is necessary, we recom-
mend you to 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 under the front (or rear) of
the vehicle.
Use extreme caution when towing
the vehicle. 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.
• 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.

• Avoid towing a vehicle heavier than
the vehicle doing the towing.

• The drivers of both vehicles should
communicate with each other fre-
quently.

OIB064013

OGB065014

■ Front (if equipped)
• 5 Door

■ Front (if equipped)
• 3 Door

OIB064015

■ Rear

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 
настилка, на къси разстояния и с ниска 
скорост. Освен това колелата, мосто-
вете, задвижването, кормилната 
уредба и спирачките трябва да бъдат 
в добро състояние.
• Не се опитвайте да изтеглите 

автомобил, попаднал в пясък, в кал 
или при други обстоятелства, при 
които автомобилът не може да 
бъде изтеглен посредством собст-
веното му задвижване.

• 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.
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 ЗАБЕЛЕЖКА 
• Закрепвайте лентата за теглене 

към ухото за теглене. 

• Използването на която и да е част на 
автомобила, различна от ушите за 
теглене на автомобила, може да по-
вреди корпуса на вашия автомобил. 

• Използвайте само въже или верига, 
които са специално предназначени 
за използване при теглене на авто-
мобили. Сигурно закрепвайте въже-
то или веригата към предвиденото 
ухо за теглене.

• 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.

• За да избегнете повреда на ухото за 
теглене, никога не теглете странич-
но или под вертикален ъгъл. Винаги се 
стремете да теглите право напред.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При тегленето на автомобила уп-
ражнявайте изключително голямо 
внимание. 
• Избягвайте резки потегляния или 

погрешни маневри по шофиране-
то, които биха упражнили прека-
лено силно механично напрежение 
върху ухото за аварийно теглене 
и към въжето или веригата за 
теглене. Ухото или веригата за 
теглене могат да се счупят и да 
нанесат сериозно нараняване или 
повреда. 

• Ако повреденият автомобил не 
може да се задвижи, не продължа-
вайте тегленето „насила”. Свър-
жете се за помощ с оторизиран 
дилър на компанията HYUNDAI или 
със службите на пътна помощ. 

• Теглете автомобила колкото е 
възможно право напред. 

• По време на тегленето стойте 
далече от автомобила.

• 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.
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Предпазни мерки при аварийното 
теглене
• Превключвайте превключвателя за 

стартиране в положение АСС така, 
че воланът да не е заключен.

• Поставяйте лоста за смяна на пре-
давките в положение N (неутрално).

• Освободете спирачката за паркира-
не.

• 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 
серво усилването на кормилната 
система няма да работи.

• Ако се спускате по наклон, спирачки-
те може да прегреят и качеството 
им да намалее, затова спирайте 
по-често и изчаквайте спирачките 
да се охладят.

 ВНИМАНИЕ 
За моделите с автоматична 
трансмисия 
• Ако автомобилът се тегли със стъ-

пили на пътя и четирите колела, 
той може да се тегли само отпред. 
Винаги проверявайте трансмисия-
та да е поставена в неутрално по-
ложение. Винаги проверявайте дали 
воланът е отключен чрез поставяне 
на превключвателя за стартира-
нето в положение АСС (аксесоари). 
Шофьорът трябва да е седнал в 
тегления автомобил, за да управля-
ва кормилната уредба и спирачките. 

• За да се избегне тежка повреда на ав-
томатичната трансмисия, ограни-
чете скоростта на автомобила на 
40 км/ч и дължината на тегленето 
под 25 км.

• Преди да пристъпите към теглене-
то, проверете нивото на работ-
ната течност. Ако забележите, че 
е под маркировката „ГОРЕЩО“ на 
пробката, добавете работна теч-
ност. Ако не можете да добавите, 
трябва да използвате автомобил 
с плоска товарна платформа или 
колесар за теглене.
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ДВИГАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ
 За моделите с бензинов двигател (1.25L)

1. Резервоар за охлаждащата двига-
теля течност

2. Капачка на радиатора
3. Резервоар за спирачна течност/ 

за работна течност за съедини-
теля*

4. Въздушен филтър за двигателя
5. Масломерна щека за моторното 

масло
6. Капачка на отвора за наливане на 

моторно масло
7. Резервоар за измиваща течност 

за предното стъкло
8. Кутия с предпазители в двигател-

ното отделение 
9. Акумулаторната батерия

Действителният вид на двигател-
ното отделение на вашия автомо-
бил може да се различава от показа-
ния на фигурата.

7-3

7

M
aintenance

ENGINE COMPARTMENT 

OGB074101

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

1. Engine coolant reservoir

2. Radiator cap

3. Brake/clutch fluid reservoir

4. Air cleaner

5. Engine oil dipstick

6. Engine oil filler cap

7. Windshield washer fluid reservoir

8. Engine room junction block

9. Battery

■ Gasoline Engine (1.25L)
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 За моделите с бензинов двигател (1.4L)

1. Резервоар за охлаждащата двига-
теля течност

2. Капачка на радиатора
3. Резервоар за спирачна течност/ 

за работна течност за съедини-
теля*

4. Въздушен филтър за двигателя
5. Масломерна щека за моторното 

масло
6. Капачка на отвора за наливане на 

моторно масло
7. Резервоар за измиваща течност 

за предното стъкло
8. Кутия с предпазители в двигател-

ното отделение
9. Акумулаторната батерия
10. Щека за нивото на работната 

течност за автоматична тран-
смисия *

:*Ако е оборудвана.

Действителният вид на двигател-
ното отделение на вашия автомо-
бил може да се различава от показа-
ния на фигурата.
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OGB074102

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

1. Engine coolant reservoir

2. Radiator cap

3. Brake/clutch fluid reservoir

4. Air cleaner

5. Engine oil dipstick

6. Engine oil filler cap

7. Windshield washer fluid reservoir

8. Engine room junction block-

9. Battery

10. Automatic transaxle dipstick*

* : if equipped

■ Gasoline Engine (1.4L)
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 За моделите с дизелов двигател 

1. Резервоар за охлаждащата двига-
теля течност

2. Капачка на радиатора
3. Резервоар за спирачна течност/ 

за работна течност за съедини-
теля*

4. Въздушен филтър за двигателя
5. Масломерна щека за моторното 

масло
6. Капачка на отвора за наливане на 

моторно масло 

7. Резервоар за измиваща течност 
за предното стъкло

8. Кутия с предпазители в двигател-
ното отделение

9. Акумулаторната батерия
10. Горивен филтър
11. Кутия с предпазители

Действителният вид на двигател-
ното отделение на вашия автомо-
бил може да се различава от показа-
ния на фигурата.
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The actual engine room in the vehicle may differ from the illustration.

1. Engine coolant reservoir

2. Radiator cap

3. Brake/clutch fluid reservoir

4. Air cleaner

5. Engine oil dipstick

6. Engine oil filler cap

7. Windshield washer fluid reservoir

8. Engine room junction block

9. Battery

10. Fuel filter

11. Diesel junction block

■ Diesel Engine
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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.
Неадекватното, непълно или недоста-
тъчно обслужване може да доведе до 
проблеми в работата на вашия авто-
мобил, които могат да бъдат причина 
за последващи щети по автомобила, 
злополука или телесна повреда.

Отговорности на собственика

i  Информация
Поддръжката, сервизното обслужване и 
свързаното с тях документиране са отговор-
ност изцяло на собственика. 

Препоръчваме ви автомобилът да се 
обслужва в оторизиран сервиз на мар-
ката HYUNDAI.
Трябва да пазите документите, които 
показват, че на вашия автомобил е 
извършено правилно сервизно обслуж-
ване и операции по поддръжката, 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 сервизното обслужване 
със изискванията към сервизното об-
служване и поддръжката по отношение 
на гаранциите, които се дават на ва-
шия автомобил. 
Подробна информация относно гаран-
ционните покрития се съдържа в сер-
визния 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, които са лесни за изпъл-
нение от собственика.
 

i  Информация
Неправилното изпълнение на операциите 
по поддръжката от собственика по време на 
гаранционния период може да повлияе на 
гаранционното покритие. За по-подробна 
информация ви препоръчваме да прочетете 
отделния сервизен паспорт, който ви се пре-
доставя заедно с автомобила. 
Ако изпитвате известна несигурност относно 
някои видове сервизно обслужване или про-
цедури по поддръжката, изискайте тяхното 
изпълнение да бъде извършено от оторизира-
ни дилъри на компанията HYUNDAI.

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА АВТОМОБИЛА
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Изпълняването на дейностите по 
поддръжката на автомобила в някои 
случаи може да бъде опасно.
• При изпълнението на някои про-

цедури по поддръжката може да 
бъдете тежко наранени. Ако не 
разполагате с достатъчно по-
знания и опит или с подходящи 
инструменти и оборудване за 
извършване на дадена дейност, 
изисквайте тя да бъде изпълнена 
от оторизиран дилър на компани-
ята HYUNDAI.

• Работата в зоната на работе-
щия двигател под вдигнат капак 
на двигателното отделение е 
опасна. Тази работа става още 
по-опасна, когато носите бижута 
или не прилепнало към тялото об-
лекло. Тези неща могат да бъдат 
увлечени от движещите се части 
и може да се получи нараняване. 

• По тази причина, ако се наложи 
да работите под вдигнат капак 
на двигателното отделение (при 
работещ двигател), не забравяй-
те да свалите всички украшения и 
бижута (особено пръстени, грив-
ни, ръчни часовници и колиета) и 
всички видове вратовръзки, ша-
лове и други подобни „развяващи 
се” дрехи, преди да се приближите 
до двигателя или до охлаждащите 
вентилатори.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
• Не поставяйте тежки предмети и 

не натискайте прекалено силно ка-
пака на двигателя (ако има такъв), 
или части, свързани с горивото. • 
Когато инспектирате горивната 
системата (горивни канали и ус-
тройства за впръскване на гориво), 
ви препоръчваме да се свържете 
с оторизиран дилър на марката 
HYUNDAI. 

• Не шофирайте дълго време със сва-
лен капак (ако има такъв) на двига-
теля. 

• При проверка на двигателното 
отделение, не се приближавайте 
до запалими участъци. Горивото, 
течността за чистачките и т.н. са 
запалими материали, които могат 
да причинят пожар. 

• Преди да докоснете акумулатор-
ната батерията, кабелите за по-
даване на ток и електрическите 
проводници, трябва да изключите 
батерията „-“, тъй като има опас-
ност от токов удар.
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Предпазни мерки спрямо 
двигателното отделение (за 
моделите с дизелов двигател)
• Пиезо-инжекторът работи с високо 

напрежение (максимум 200 волта). 
Това може да доведе до следните 
инциденти:

 - Директният контакт с инжектора 
или с опроводяването към инжекто-
ра може да причини електрически 
удар или увреждане на вашата мус-
кулна или нервна система.

 - Електромагнитните вълни от 
работещия инжектор могат да 
предизвикат неправилна работа 
на пейсмейкъра, какъвто може да е 
имплантиран в тялото ви.

• Когато двигателят работи, при 
проверяване на двигателното от-
деление спазвайте посочените 
по-долу съвети за безопасност:

 - Никога не докосвайте инжектора (ин-
жекторната помпа), кабелните форми 
към инжектора и компютъра на двига-
теля, докато последният работи.

 - Никога не разединявайте съедини-
теля към инжектора, когато двига-
телят работи.

 - Хората с имплантирани пейсмей-
къри не трябва да се приближават 
до двигателя, когато същият е в 
процес на стартиране или работи.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ЗА МОДЕЛИТЕ С ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ
Никога не работете по инжекционната 
система при работещ двигател, или 
в рамките на 30 секунди след загасяне-
то на двигателя. Помпата под високо 
налягане, общата горивна магистрала, 
инжекторите и тръбопроводите под 
високо на лягане са подложени на из-
ключително високо налягане, даже след 
спирането на двигателя. 
Изпръскването на струи гориво, поро-
дени от течове, могат да причинят 
тежко нараняване, ако достигнат до 
тялото ви.
Хората с имплантирани пейсмейкъри не 
трябва да се приближават по-близо от 
30 см до електронния управляващ блок 
или до кабелните форми в двигател-
ното отделение, когато двигателят 
работи, тъй като големите токове в 
електронната система за управление 
на двигателя излъчват магнитни поле-
та със значителна интензивност.
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По-долу са дадени списъци на проверки-
те на автомобила, които следва да се 
изпълняват в 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.

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.
• 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 
автомобила:
• 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.

• Проверявайте функцията Р (парки-
ране) на автоматичната трансми-
сия.

• Проверявайте спирачката за парки-
рането.

• Проверявайте за теч под вашия 
автомобил (капането на вода от 
климатичната уредба по време на 
или след нейното използване е нещо 
нормално).

ПОДДРЪЖКА НА АВТОМОБИЛА ОТ СТРАНА НА СОБСТВЕНИКА
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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.

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. Проверявайте за разхлабени 
гайки на колелата. 

Най-малко веднъж годишно:
• Почиствайте корпуса на автомо-

била и отворите за дрениране на 
вратите.

• Смазвайте шарнирите и ограничи-
телите на вратите, и шарнирите 
на капака на двигателното отделе-
ние.

• 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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Ако автомобилът ви обикновено се 
шофира при условия, изключващи кое-
то и да е от посочените по-долу ус-
ловия, трябва да спазвате нормалния 
график за планово сервизно обслужва-
не. Ако е налице някое от посочените 
по-долу условия, спазвайте поддръжка-
та, 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 спирач-

ките. 
• Шофиране в райони, където се из-

ползват сол или други корозионно 
действащи вещества.

• Шофиране по черни или кални пъти-
ща.

• Шофиране в планински райони.
• Продължителни периоди на рабо-

та на двигателя на празен ход или 
продължително движение с ниска 
скорост.

• Шофиране продължително време 
при ниски температури и/или при 
изключително влажен климат.

ПЛАНОВО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ
• Когато повече от 50% от шофира-

нето се извършва в „задръствания” 
на градския трафик, при темпера-
тура на околната среда над 32 °C. 

Ако автомобилът ви се експлоатира 
при едно или повече от горепосочени-
те условия, трябва да извършвате 
проверките, подмените или доливани-
ята на работни течности по-често от 
нормалния график за планово сервизно 
обслужване. След периодите от време 
или изминатия пробег, които са пока-
зани в диаграмата, продължавайте да 
спазвате така предписаните интерва-
ли за поддръжка на автомобила.
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Сервизно обслужване при нормални условия – (за бензинов двигател) за Европа

 Интервали на обслужване 

 
Части, подлежащи 
на сервизно обслужване

Брой месеци или изминато разстояние

Месеци 12 24 36 48 60 72 84 96

 Мили x 1000 10 22.5 35 47.5 60 72.5 85 97.5

 Км x 1000 15 35 55 75 95 115 135 155

Ангренажен ремък*1 I I I I I I I I

Масло и маслен филтър*2 R R R R R R R R

Въздушен филтър I R I R I R I R

Свещи Подменяйте на всеки 160 000 км*3

Горивни добавки Доливайте всеки 15 000 или на всеки 12 месеца

I  : Проверете и ако е необходимо, регулирайте, коригирайте, почистете или сменете.
R  : Сменете или подменете.
*1 : Регулиране на алтернатора, сервоусилвателя на волана (и ремъка на водната помпа) и ремъчната предавка на кли-

матичната уредба (ако има такава). Проверявайте и ако е необходимо, поправете или подменете.
*2 : Проверявайте нивото на маслото в двигателя, както и за възможен теч на всеки 500 км (350 мили) или преди да 

поемете на дълго пътуване.
*3 : За ваше удобство можете да го подмените преди указания срок, при поддръжката на други части.
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Сервизно обслужване при нормални условия – (бензинов двигател) за Европа (Конт.)

 Интервали на обслужване 

 
Части, подлежащи 
на сервизно обслужване

Брой месеци или изминато разстояние

Месеци 12 24 36 48 60 72 84 96

 Мили x 1000 10 22.5 35 47.5 60 72.5 85 97.5

 Км x 1000 15 35 55 75 95 115 135 155

Проверете маркуча за изпаренията и капачката на резервоара I I

Вакуумен маркуч I I I I

Горивен филтър*4 I I

Проверете горивната система, маркучите и връзките I I

Охлаждаща система
Проверявайте охлаждащата система за течове всеки ден.

Проверявайте водната помпа при смяна на ангренажния ремък или 
синхронизиращия ремък.

I : Проверете и ако е необходимо, регулирайте, коригирайте, почистете или сменете.
R : Сменете или подменете.
*4 : 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 – (бензинов двигател) за Европа (Конт.)

 Интервали на обслужване 

 
Части, подлежащи 
на сервизно обслужване

Брой месеци или изминато разстояние

Месеци 12 24 36 48 60 72 84 96

 Мили x 1000 10 22.5 35 47.5 60 72.5 85 97.5

 Км x 1000 15 35 55 75 95 115 135 155

Охлаждаща течност *5

Сменяйте охлаждащата течност първо на 210 000 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

Всички ел. системи I I I I

Спирачни линии, маркучи и връзки I I I I I I I I

Педал на спирачката, педал на съединителя I I I I

Ръчна спирачка I I I I I I I I

Течност на спирачките/съединителя I R I R I R I R

Дискови спирачки и накладки I I I I I I I I

Барабанни спирачки и накладки I I I I

I : Проверете и ако е необходимо, регулирайте, коригирайте, почистете или сменете.
R : Сменете или подменете.
*5 :При добавяне на охлаждащата течност, използвайте само качествена течност за вашия автомобил и никога не 

смесвайте с твърда вода охладителната течност, с която е бил зареден първоначално вашият автомобил. Непра-
вилната охлаждащата смес може да доведе до сериозна повреда на двигателя.
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Сервизно обслужване при нормални условия – (бензинов двигател) за Европа (Конт.)

 Интервали на обслужване 

 
Части, подлежащи 
на сервизно обслужване

Брой месеци или изминато разстояние

Месеци 12 24 36 48 60 72 84 96

 Мили x 1000 10 22.5 35 47.5 60 72.5 85 97.5

 Км x 1000 15 35 55 75 95 115 135 155

Кормилна рейка, връзки и маншони I I I I I I I I

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

Болтове и гайки на шасито и каросерията 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 *6 Проверявайте на всеки 60 000 км или 48 месеца.

Течност на автоматичната трансмисия Проверявайте на всеки 60 000 км или 48 месеца.

I : Проверете и ако е необходимо, регулирайте, коригирайте, почистете или сменете.
R  : Сменете или подменете.
*6 : Течността на механичната трансмисията трябва да се сменя винаги, ако е била потопена във вода.
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Сервизно обслужване при тежки условия на експлоатация (бензинов двигател) - за Eвропа 
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 R
На всеки 7 500 км или 6 месеца, след това на всеки 
10,000 км или 6 месеца

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

Въздушен филтър R Сменяйте по-често, в зависимост от състоянието. C, E

Запалителни свещи R Сменяйте по-често, в зависимост от състоянието. B, H

Течност за ръчна трансмисия R На всеки 120 000 км. C, D, E, F, G, H, I, J

Течност за автоматична трансмисия R На всеки 100 000 км. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

Кормилна рейка, връзки и маншони I
Проверявайте по-често, в зависимост от 
състоянието.

C, D, E, F, G

Шарнири на предното окачване I Проверявайте по-често, в зависимост от 
състоянието. C, D, E, F, G

Дискове, барабани, апарати, накладки I Проверявайте по-често, в зависимост от 
състоянието. C, D, E, G, H
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Елемент на поддръжка Дейност Сервизни интервали
Условия 

на експлоатация

Барабанни спирачки и накладки I Проверявайте по-често, в зависимост от 
състоянието.

C, D, E, G, H

Ръчна спирачка I Проверявайте по-често, в зависимост от 
състоянието.

C, D, G, H

Полуоски и маншони I Проверявайте по-често, в зависимост от 
състоянието.

C, D, E, F, G, H, I

Филтър на климатичната уредба R Проверявайте по-често, в зависимост от 
състоянието.

C, E

ТЕЖКИ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
A : Често шофиране на къси разстояния. 
B : Продължителна работа на празен ход. 
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 каравана.
I : Експлоатация като патрул, такси, с търговско предназначение или теглещ автомобил.
J : Шофиране със скорост над 170 км/ч.
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СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ (БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ) - С ИЗКЛ. НА ЕВРОПА

 Интервали на обслужване 

 
Части, подлежащи 
на сервизно обслужване

Брой месеци или изминато разстояние

Месеци 12 24 36 48 60 72 84 96

 Мили x 1000 10 22.5 35 47.5 60 72.5 85 97.5

 Км x 1000 15 35 55 75 95 115 135 155

Ангренажен ремък I I I I I I I I

Масло и маслен филтър

С изкл. на 
Близкия 
Изток

R R R R R R R R

За Близкия 
Изток

Подменяйте на всеки 100 000 км или 12 месеца.

Въздушен филтър I I R I I R I I

Запалителни свещи Подменяйте на всеки 160 000км или 12 месеца.

Горивни добавки Добавяйте на всеки 15 000 км или 12 месеца.

I : Проверете и ако е необходимо, регулирайте, коригирайте, почистете или сменете.
R  : Сменете или подменете.
*1 : Регулиране на алтернатора, сервоусилвателя на волана (и ремъка на водната помпа) и ремъчната предавка на кли-

матичната уредба (ако има такава). Проверявайте и ако е необходимо, поправете или подменете.
*2 : Проверявайте нивото на маслото в двигателя, както и за възможен теч на всеки 500 км (350 мили) или преди да 

поемете на дълго пътуване.
*3 : За Ваше удобство можете да го подмените преди указания срок, при поддръжката на други части.
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Сервизно обслужване при нормални условия – (бензинов двигател) с изкл. на Европа (Конт.)

 Интервали на обслужване 

 
Части, подлежащи 
на сервизно обслужване

Брой месеци или изминато разстояние

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

Проверете маркуча за изпаренията и капачката на резервоара I I

Вакуумен маркуч I I I I

Горивен филтър*4 I R I R

Проверете горивната система, маркучите и връзките I I

Охлаждаща система
Проверявайте охлаждащата система за течове всеки ден.

Проверявайте водната помпа при смяна на ангренажния ремък или 
синхронизиращия ремък.

I : Проверете и ако е необходимо, регулирайте, коригирайте, почистете или сменете.
R : Сменете или подменете.
*4 : 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 – (бензинов двигател) с изкл. на Европа (Конт.)

 Интервали на обслужване 

 
Части, подлежащи 
на сервизно обслужване

Брой месеци или изминато разстояние

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

Охлаждаща течност *5

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

Всички ел. системи I I I I

Спирачни линии, маркучи и връзки I I I I I I I I

Педал на спирачката, педал на съединителя I I I I

Ръчна спирачка I I I I

Течност на спирачките/съединителя I I I I I I I I

Дискови спирачки и накладки I I I I I I I I

Барабанни спирачки и накладки I I I I

I : Проверете и ако е необходимо, регулирайте, коригирайте, почистете или сменете.
R : Сменете или подменете.
*5 : При добавяне на охлаждащата течност, използвайте само качествена течност за вашия автомобил и никога не 

смесвайте с твърда вода охладителната течност, с която е бил зареден първоначално вашият автомобил. Непра-
вилната охлаждащата смес може да доведе до сериозна повреда на двигателя.

*6 : За Ваше удобство, можете да го подмените преди указания срок, при поддръжката на други части.
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Сервизно обслужване при нормални условия – (бензинов двигател) с изкл. на Европа (Конт.)

 Интервали на обслужване 

 
Части, подлежащи 
на сервизно обслужване

Брой месеци или изминато разстояние

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 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

Болтове и гайки на шасито и каросерията 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 *6 Проверявайте на всеки 60 000 км или 48 месеца.

Течност на автоматичната трансмисия Проверявайте на всеки 60 000 км или 48 месеца.

I : Проверете и ако е необходимо, регулирайте, коригирайте, почистете или сменете.
R : Сменете или подменете.
*6 : Течността на механичната трансмисията трябва да се сменя винаги, ако е била потопена във вода.
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СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ ТЕЖКИ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ (БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ) – 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

Масло и маслен филтър 

с изкл. на 
Близкия Изток 

R
На всеки 7 500 км или 6 месеца,  

след това на всеки 10 000 км или 6 месеца
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

за Близкия Изток R На всеки 5 000 км 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

Течност за ръчна трансмисия R На всеки 120 000 км. C, D, E, F, G, H, I, J

Течност за автоматична трансмисия R На всеки 100 000 км. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

Кормилна рейка, връзки и маншони I
Проверявайте 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 Проверявайте по-често, в зависимост от 
състоянието.

C, D, E, F, G

Дискове, барабани, апарати, накладки I Проверявайте по-често, в зависимост от 
състоянието.

C, D, E, G, H

Барабанни спирачки и накладки I Проверявайте по-често, в зависимост от 
състоянието.

C, D, E, G, H

Ръчна спирачка I Проверявайте по-често, в зависимост от 
състоянието.

C, D, G, H

Полуоски и маншони I Проверявайте по-често, в зависимост от 
състоянието.

C, D, E, F, G, H, I

Филтър на климатичната уредба R Сменяйте по-често, в зависимост от 
състоянието.

C, E

ТЕЖКИ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
A : Често шофиране на къси разстояния.
B : Продължителна работа на празен ход. 
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 каравана.
I : Експлоатация като патрул, такси, с търговско предназначение или теглещ автомобил.
J : Шофиране със скорост над 170 км/ч.
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Поддръжка на автомобила

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ) – ЗА ЕВРОПА С ИЗКЛ. НА РУСИЯ

 ИНТЕРВАЛИ НА ОБСЛУЖВАНЕ 
 

ЧАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА  
СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

Брой месеци или изминато разстояние

Месеци 24 48 72 96 120 144 168 190

Мили 
(x1000)

20 40 60 80 100 120 140 160

Км (x1000) 30 60 90 120 150 180 210 240

Ангренажен ремък
Подменяйте на всеки 90 000 км или 48 месеца,  

след това на всеки 30 000 км или 24 месеца

Масло и маслен филтър R R R R R R R R

Въздушен филтър I R I R I R I R

Капачка на резервоара I I

Касетка на горивния филтър I R I R I R I R

Горивна система, маркучи и връзки I I I I I I I I

I : Проверете и ако е необходимо, регулирайте, коригирайте, почистете или сменете.

R  : Сменете или подменете.

*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 : Нивото на маслото трябва да се проверява редовно и да се поддържа правилно. Недостатъчното количество масло може да повреди двигателя, 
а такава повредата не се покрива от гаранцията.

*4 : Ако препоръчаното масло не е на разположение, сменяйте маслото на двигателя и масления филтър на всеки 20 000 км или 12 месеца.

*5  : Този план за 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 или трудно стартиране на двигателя, 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.
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СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ) – ЗА ЕВРОПА С ИЗКЛ. НА РУСИЯ

 ИНТЕРВАЛИ НА ОБСЛУЖВАНЕ 
 

ЧАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА  
СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

Брой месеци или изминато разстояние

Месеци 24 48 72 96 120 144 168 190

Мили 
(x1000)

20 40 60 80 100 120 140 160

Км (x1000) 30 60 90 120 150 180 210 240

Охлаждаща течност *5 Сменяйте охлаждащата течност първо на 210 000 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

Всички ел. системи I I I I I I I I

Спирачни линии, маркучи и връзки I I I I I I I I

Педал на спирачката, педал на съединителя I I I I I I I I

Ръчна спирачка I I I I I I I I

Течност на спирачките/съединителя I R I R I R I R

Дискови спирачки и накладки I I I I I I I I

Барабанни спирачки и накладки I I I I

I : Проверете и ако е необходимо, регулирайте, коригирайте, почистете или сменете.
R  : Сменете или подменете.
*6 : При добавяне на охлаждащата течност, използвайте само качествена течност за вашия автомобил и никога не смесвайте с 

твърда вода охладителната течност, с която е бил зареден първоначално вашият автомобил. Неправилната охлаждащата смес 
може да доведе до сериозна повреда на двигателя.

*7 : За Ваше удобство, можете да го подмените преди указания срок при поддръжката на други части
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СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ) – ЗА ЕВРОПА С ИЗКЛ. НА РУСИЯ

 ИНТЕРВАЛИ НА ОБСЛУЖВАНЕ 
 

ЧАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА  
СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

Брой месеци или изминато разстояние

Месеци 24 48 72 96 120 144 168 190

Мили 
(x1000)

20 40 60 80 100 120 140 160

Км (x1000) 30 60 90 120 150 180 210 240

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

Болтове и гайки на шасито и каросерията 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 *6 Проверявайте на всеки 60 000 км или 48 месеца.

I : Проверете и ако е необходимо, регулирайте, коригирайте, почистете или сменете.
R : Сменете или подменете.
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СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ ТЕЖКИ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ) – 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 
 

R На всеки 15000 км или 12 месеца. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

Въздушен филтър R
Сменяйте по-често, в зависимост от 
състоянието.

C, E

Течност за ръчна трансмисия R На всеки 120 000 км. C, D, E, F, G, H, I, J

Кормилна рейка, връзки и маншони I
Проверявайте по-често, в зависимост от 
състоянието.

C, D, E, F, G

Шарнири на предното окачване I
Проверявайте по-често, в зависимост от 
състоянието.

C, D, E, F, G

Дискове, барабани, апарати, накладки I
Проверявайте по-често, в зависимост от 
състоянието.

C, D, E, G, H
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Елемент на поддръжка Дейност Сервизни интервали
Условия на 

експлоатация

Ръчна спирачка I
Проверявайте по-често, в зависимост от 
състоянието.

C, D, G, H

Полуоски и маншони I
Проверявайте по-често, в зависимост от 
състоянието.

C, D, E, F, G, H, I

Филтър на климатичната уредба R
Проверявайте по-често, в зависимост от 
състоянието.

C, E

ТЕЖКИ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
A : Често шофиране на къси разстояния. 
B : Продължителна работа на празен ход. 
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 каравана.
I : Експлоатация като патрул, такси, с търговско предназначение или теглещ автомобил.
J : Шофиране в студено време.
K : Шофиране със скорост над 170 км/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 НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ) – ЗА РУСИЯ С ИЗКЛ. НА ЕВРОПА 

 ИНТЕРВАЛИ НА ОБСЛУЖВАНЕ 
 

ЧАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА  
СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

Брой месеци или изминато разстояние

Месеци 12 24 36 48 60 72 84 96

Мили 
(x1000)

10 20 30 40 50 60 70 80

Км (x1000) 15 30 45 60 75 90 105 120

Ангренажен ремък
Подменяйте на всеки 90 000 км или 48 месеца,  

след това на всеки 30 000 км или 24 месеца

Масло и маслен филтър
за Русия R R R R R R R R

 с изкл. на Европа На всеки 10 000 км или 12 месеца

Въздушен филтър I R I R I R I R

Капачката на резервоара I I

Касетката на горивния филтър I I I R I I I R

Горивна система, маркучи и връзки I I I I

I : Проверете и ако е необходимо, регулирайте, коригирайте, почистете или сменете.
R  : Сменете или подменете.
*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 : Нивото на маслото трябва да се проверява редовно и да се поддържа правилно. Недостатъчното количество масло може да повреди двигателя, 

а такава повредата не се покрива от гаранцията.
*4 : Този план за 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 или трудно стартирате двигателя, 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.

*5 : 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.
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СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ) – ЗА РУСИЯ С ИЗКЛ. НА ЕВРОПА

 ИНТЕРВАЛИ НА ОБСЛУЖВАНЕ 
 

ЧАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА  
СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

Брой месеци или изминато разстояние

Месеци 12 24 36 48 60 72 84 96

Мили 
(x1000)

10 20 30 40 50 60 70 80

Км (x1000) 15 30 45 60 75 90 105 120

Охлаждаща течност *6 Сменяйте охлаждащата течност първо на 210 000 км (120 000 мили) или 
120 месеца, след това на всеки 40 000 км (25 000 мили) или 24 месеца*7.

Състояние на акумулатора I I I I I I I I

Всички ел. системи I I I I I I I I

Спирачни линии, маркучи и връзки I I I I I I I I

Педал на спирачката, педал на съединителя I I I I I I I I

Ръчна спирачка I I I I I I I I

Течност на спирачките/съединителя I R I R I R I R

Дискови спирачки и накладки I I I I I I I I

Барабанни спирачки и накладки I I I I

I : Проверете и ако е необходимо, регулирайте, коригирайте, почистете или сменете.
R : Сменете или подменете.
*6 : При добавяне на охлаждащата течност, използвайте само качествена течност за вашия автомобил и никога не 

смесвайте с твърда вода охладителната течност, с която е бил зареден първоначално вашия автомобил. Неправил-
ната охлаждащата смес може да доведе до сериозна повреда на двигателя.

*7 : За Ваше удобство, можете да го подмените преди указания срок при поддръжката на други части.
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СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ) – ЗА РУСИЯ С ИЗКЛ. НА ЕВРОПА

 ИНТЕРВАЛИ НА ОБСЛУЖВАНЕ 
 

ЧАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА  
СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

Брой месеци или изминато разстояние

Месеци 12 24 36 48 60 72 84 96

Мили 
(x1000)

10 20 30 40 50 60 70 80

Км (x1000) 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

Болтове и гайки на шасито и каросерията 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 *6 Проверявайте на всеки 60 000 км или 48 месеца.

I : Проверете и ако е необходимо, регулирайте, коригирайте, почистете или сменете.
R : Сменете или подменете.
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СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ ТЕЖКИ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ) – 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

Масло и маслен филтър За Русия
 с изкл. на Европа
 

R На всеки 15000 км или 12 месеца.
A, B, C, F, G,
H, I, J, K, L

Въздушен филтър R
Сменяйте по-често, в зависимост от 
състоянието.

C, E

Течност за ръчна трансмисия R На всеки 120,000 км.
C, D, E, F, G,

H, I, K

Кормилна рейка, връзки и маншони I
Проверявайте по-често, в зависимост 
от състоянието.

C, D, E, F, G

Шарнири на предното окачване I
Проверявайте по-често, в зависимост 
от състоянието.

C, D, E, F, G

Дискове, барабани, апарати, накладки I
Проверявайте по-често, в зависимост 
от състоянието.

C, D, E, G, H
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Елемент на поддръжка Дейност Сервизни интервали Условия на експлоатация

Ръчна спирачка I
Проверявайте по-често, в зависимост 
от състоянието.

C, D, G, H

Полуоски и маншони I
Проверявайте по-често, в зависимост 
от състоянието.

C, D, E, F, G, H, I, J, K, L

Филтър на климатичната уредба R
Проверявайте по-често, в зависимост 
от състоянието.

C, E

ТЕЖКИ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
A : Често шофиране на къси разстояния. 
B : Продължителна работа на празен ход.
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 каравана.
I : Експлоатация като патрул, такси, с търговско предназначение или теглещ автомобил.
J : Шофиране в студено време.
K : Шофиране със скорост над 170 км/ч.
L : Шофиране с често спиране и потегляне при общ годишен пробег под 15 000 км.
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Двигателното масло и филтър
Маслото на двигателя и филтъра 
трябва да бъде подменяно през ин-
тервалите, посочени в графика за под-
дръжка. 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.
Задвижващи ремъци трябва да бъдат 
проверявани периодично за опън и в 
случай на нужда да се регулират, ако е 
необходимо.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
Когато проверявате ремъка, поставе-
те 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 стартиране на 
автомобила.
Когато има значително количество на 
натрупване 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 ото-
ризиран 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.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Дизелов двигател
Никога не манипулирайте или моди-
фицирайте инжекционната система 
по време на движение на дизеловия 
двигател или в рамките на 30 секунди 
след изключването му. 
Помпата под високо налягане, обща-
та горивна магистрала, инжекто-
рите и тръбопроводите под високо 
налягане са подложени на изключи-
телно високо налягане, даже след 
загасянето на двигателя. 
Изпръскването на струи гориво, 
породени от течове, могат да при-
чинят тежко нараняване, ако достиг-
нат до тялото ви.
Хората с имплантирани пейсмей-
кър не трябва да се приближават 
по-близо от 30 см до електронния 
управляващ блок или до кабелните 
форми в двигателното отделение, 
когато двигателят работи, тъй 
като големите токове в електрон-
ната система за управление на дви-
гателя излъчват магнитни полета 
със значителна интензивност.

ОБЯСНЕНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ПЛАНОВОТО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ
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Маркуч 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 механична 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 (ако е 
оборудвана такава функция)
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.

Охладителна система
Проверете съставните части на охла-
дителната система - като радиатор, 
резервоар на охлаждащата течност, 
маркучи и връзки - за течове и щети. 
Заменете всяка повредена част.
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Охлаждащата течност на двигателя
Охлаждащата течност трябва да се 
подменя спрямо интервалите, посо-
чени в сервизния график.

Течност на автоматичната 
трансмисия (ако е оборудвана такава 
функция)
Нивото на течността трябва да 
бъде до обозначението „ГОРЕЩО“ на 
маркировката на пръчката за проверка 
на течността, когато нивото на ра-
ботната температура на двигателя 
и трансмисията е нормално. Проверя-
вайте течността при запален двига-
тел, със скоростен лост на неутрална 
предавка и поставена ръчна спирачка.

i  Информация
Цветът на течността на автоматичната тран-
смисия е основно червен. При експлоатация 
на превозното средство цветът течността на 
автоматичната трансмисията ще започне 
да изглежда по-тъмен. Това е нормално със-
тояние и не трябва да определяте необходи-
мостта 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, 
в противен случай може да се стигне 
до повреда на двигателя или трансми-
сията. (Виж „Препоръчвани типове 
смазочни вещества и вместимости“ 
в глава 8.)

Спирачни маркучи и линии
Визуално проверете за правилното 
инсталиране, износвания, пукнатини, 
захабяване и теч. Заменете всяка 
захабена или повредена част веднага.

Спирачна течност
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.
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Задни барабанни спирачки и накладки 
(ако са оборудвани)
Проверете задните барабанни спирач-
ки и накладки за прекомерно износване, 
изтъркване, изтичане на течност или 
счупвания.
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 усук-
вания 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. 

Хладилен агент - климатик (ако е 
оборудван)
Проверете уплътненията и връзките 
на климатиците за течове и повреди.
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Проверка на нивото на моторното 
масло
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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 tempera-
ture.

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.

5. Pull the dipstick out again and
check the level. The level should
be between F and L.

• Do not spill engine oil, when
adding or changing engine oil. If
you drop the engine oil on the
engine room, wipe it off immedi-
ately.

• When you wipe the oil level
gauge, you should wipe it with a
clean cloth. When mixed with
debris, it can cause engine dam-
age.

- Diesel engine
Overfilling the engine oil may
cause severe dieseling due to
churning effect. It may lead to
engine damage accompanied with
abrupt engine speed increment,
combustion noise and white
smoke emission.

NOTICE

NOTICE

OGB074023

OIB074004

■ Gasoline engine

■ Diesel Engine

Radiator hose

Be very careful not to touch the
radiator hose when checking or
adding the engine oil as it may
be hot enough to burn you.

WARNING

1. Проверете дали автомобилът е 
спрял на равно място.

2. Стартирайте двигателя и го оста-
вете да поработи, докато достигне 
нормалната работна температура.

3. Спрете двигателя и изчакайте 
няколко минути (приблизително 5 
минути), за да позволите маслото 
да се оттече в картера.

4. Издърпайте масломерната щека 
навън, избършете я до сухо, и след 
това я пъхнете обратно докрай.

 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.

 
5. Издърпайте масломерната щека на-

вън отново и проверете нивото на 
моторното масло. Нивото му тряб-
ва да бъде между маркировките F и L.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Старайте се да не разливате мас-

лото при смяна или доливане. Ако 
все пак попаднат капки масло върху 
корпуса на двигателя, избършете 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 маслото на дизелов 
двигател може да причини тежка по-
вреда на двигателя поради опасност 
от „избиване“ на маслото. Това може 
да повреди сериозно дизеловия дви-
гател, като последствията са рязък 
спад в скоростта, експлозивен шум и 
бял дим.

МОТОРНО МАСЛО
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If it is near or at L, add enough oil to
bring the level to F. Do not overfill.

Use a funnel to help prevent oil
from being spilled on engine com-
ponents.
Use only the specified engine oil.
(Refer to “Recommended lubricants
and capacities” in chapter 8.)

Changing the engine oil and
filter

OGB074022

OIB074006

■ Gasoline engine

■ Diesel Engine

Used engine oil may cause skin
irritation or cancer if left in con-
tact with the skin for prolonged
periods of time. Used engine oil
contains chemicals that have
caused cancer in laboratory
animals. Always protect your
skin by washing your hands
thoroughly with soap and warm
water as soon as possible after
handling used oil.

WARNING

Ако нивото на маслото е близо до 
маркировката L, долейте само такова 
количество, че да повдигнете нивото 
до маркировката F. Никога не препъл-
вайте с моторно масло.

При доливането използвайте фуния, 
за да предотвратите разливането.
Използвайте само специфицирания 
тип моторно масло. (Отнесете се 
към частта „Препоръчвани типове 
смазочни вещества и вместимости” 
в раздел 8).

Смяна на моторно масло и филтър
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If it is near or at L, add enough oil to
bring the level to F. Do not overfill.

Use a funnel to help prevent oil
from being spilled on engine com-
ponents.
Use only the specified engine oil.
(Refer to “Recommended lubricants
and capacities” in chapter 8.)

Changing the engine oil and
filter

OGB074022

OIB074006

■ Gasoline engine

■ Diesel Engine

Used engine oil may cause skin
irritation or cancer if left in con-
tact with the skin for prolonged
periods of time. Used engine oil
contains chemicals that have
caused cancer in laboratory
animals. Always protect your
skin by washing your hands
thoroughly with soap and warm
water as soon as possible after
handling used oil.

WARNING

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отработеното моторно масло може 
да предизвика възпаление или рак на 
кожата, ако се остави в контакт с 
кожата за продължителни периоди 
от време. Отработеното моторно 
масло съдържа химически вещества, 
които при лабораторни животни 
причиняват рак. Винаги предпазвай-
те кожата си чрез старателно из-
миване на ръцете със сапун и топла 
вода при първа възможност, след 
като сте боравили с отработило 
моторно масло.
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Изисквайте смяна на моторното масло 
и масления филтър да се извършват 
от оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI, в съответствие с графика за 
операциите по поддръжката, посочен в 
началото на този раздел.
Охладителната система е от типа „ох-
ладителна система с високо налягане” и 
притежава резервоар, който е зареден с 
охлаждаща течност с антизамръзващи 
свойства от всесезонен тип.
Резервоарът е зареден фабрично с охлаж-
даща течност. Проверявайте против 
замръзващите свойства и нивото на кон-
центрацията на охлаждащата течност 
най-малко веднъж годишно - в началото 
на зимния сезон и преди да започнете 
пътуване в региони с по-студен климат.

 ВНИМАНИЕ 
• Не шофирайте без охлаждащата теч-

ност. Това може да доведе до повреда на 
водната помпа и блокиране на двигателя.

• Когато двигателят прегрее поради 
ниско ниво на охлаждащата течност, 
ако добавите изведнъж охлаждаща 
течност, може да се появат пукнати-
ни в двигателя. За да предотвратите 
щети, добавяйте охлаждащата теч-
ност бавно и в малки количества.

Проверяване на нивото на 
охлаждащата течност на двигателя
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ENGINE COOLANT
We recommend that the engine oil
and filter be replaced by an author-
ized HYUNDAI dealer.
The high-pressure cooling system
has a reservoir filled with year round
antifreeze coolant. The reservoir is
filled at the factory.
Check the antifreeze protection and
coolant level at least once a year, at
the beginning of the winter season,
and before traveling to a colder cli-
mate.

• Do not drive with no engine
coolant. It may cause water pump
failure and engine seizure, etc.

• When the engine overheats
because of low engine coolant,
suddenly adding engine coolant
may cause cracks in the engine.
To prevent damage, add engine
coolant slowly in small quantities.

Checking the coolant level     

NOTICE

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.

• 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 counter-
clockwise to remove it.

(Continued)

WARNING  

OGB074025

OIB074008

■ Gasoline engine

■ Diesel Engine

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЗА СВАЛЯНЕТО 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 дове-
де до повреда на охладителната сис-
тема и на самия двигател, и може да 
причини тежки телесни наранявания 
от изпръскване на гореща охлаждаща 
течност или от изпускането на пара.

• Спрете двигателя и изчакайте, до-
като 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 съвсем малко капачка-
та обратно, докато налягането от 
охладителната система се освободи. 
Когато сте сигурни, че цялото наля-
гане е напълно освободено, натиснете 
капачката надолу, като използвате де-
белата кърпа, и продължите след това 
да завъртате капачката по посока, 
обратна на часовниковата стрелка, 
до пълното й сваляне.

ОХЛАЖДАЩА ТЕЧНОСТ ЗА ДВИГАТЕЛЯ
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ENGINE COOLANT
We recommend that the engine oil
and filter be replaced by an author-
ized HYUNDAI dealer.
The high-pressure cooling system
has a reservoir filled with year round
antifreeze coolant. The reservoir is
filled at the factory.
Check the antifreeze protection and
coolant level at least once a year, at
the beginning of the winter season,
and before traveling to a colder cli-
mate.

• Do not drive with no engine
coolant. It may cause water pump
failure and engine seizure, etc.

• When the engine overheats
because of low engine coolant,
suddenly adding engine coolant
may cause cracks in the engine.
To prevent damage, add engine
coolant slowly in small quantities.

Checking the coolant level     

NOTICE

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.

• 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 counter-
clockwise to remove it.

(Continued)

WARNING  

OGB074025

OIB074008

■ Gasoline engine

■ Diesel Engine
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(Продължение)

• Даже ако двигателят не работи, 
не сваляйте капачката на радиа-
тора или пробката за източване 
на маслото, докато двигателят и 
радиаторът са горещи. Нагореще-
ните охлаждаща течност и пара 
все още могат да излязат навън 
под налягане и да причинят тежки 
наранявания.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Електродвигателят  
(охлаждащият  
вентилатор) е  
контролиран от  
температурата 
на охлаждащата течност на дви-
гателя, налягането на хладилния 
агент и скоростта на автомобила. 
Той може понякога да работи, дори 
когато двигателят е в покой. Бъде-
те изключително предпазливи при 
работа в близост до лопатките на 
охлаждащия вентилатор, така че 
да не се нараните с въртящите се 
перки на вентилатора. С намаляване 
на температурата на охлаждащата 
течност на двигателя електромо-
торът се изключва автоматично. 
Това е нормално състояние.
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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 F (MAX) and L (MIN) marks
on the side of the coolant reservoir
when the engine is cool.

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.

WARNING  (Continued)
• Even if the engine is not oper-

ating, do not remove the radi-
ator cap or the drain plug
while the engine and radiator
are hot. Hot coolant and
steam may still blow out
under pressure, causing seri-
ous injury.

OGB074026

OIB074010

■ Gasoline engine

■ Diesel Engine

Проверете състоянието и връзките на 
всички маркучи на охладителната сис-
тема и на маркучите на нагревателя.
Подменете всички деформирани мар-
кучи или тези, които са с влошено 
качество.
Нивото на охлаждащата двигателя 
течност трябва да бъде между мар-
кировките F (MAX) и L (МIN), нанесени 
отстрани на резервоара за охлаждаща 
течност при студен двигател.

ПЕРА НА ЧИСТАЧКИТЕ
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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 F (MAX) and L (MIN) marks
on the side of the coolant reservoir
when the engine is cool.

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.

WARNING  (Continued)
• Even if the engine is not oper-

ating, do not remove the radi-
ator cap or the drain plug
while the engine and radiator
are hot. Hot coolant and
steam may still blow out
under pressure, causing seri-
ous injury.

OGB074026

OIB074010

■ Gasoline engine

■ Diesel Engine
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Ако нивото на охлаждащата двигателя 
течност е ниско, долейте достатъч-
но от специфицираната охлаждаща 
течност, за да осигурите защита на 
двигателя срещу замръзване и коро-
зия. Нивото трябва да се допълни до 
маркировката F (МАX), но без да се 
препълва. Ако се налага често доли-
ване на охлаждаща течност, трябва 
да посетите оторизиран дилър на 
компанията HYUNDAI за проверка на 
охладителната система.

Препоръчвани типове охлаждаща 
течност 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 алкохол 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.

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°C 35 65

Минус 25°C 40 60

Минус 35°C 50 50

Минус 45°C 60 40

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За капачката на 
радиатора
Не сваляйте капачката 
на радиатора, докато 
двигателят и радиаторът са го-
рещи. Нагорещените охлаждаща 
течност и пара все още могат да 
излязат навън под налягане и да при-
чинят тежки наранявания.
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If the coolant level is low, add enough
specified coolant to provide protec-
tion against freezing and corrosion.
Bring the level to F (MAX), but do not
overfill.
If frequent additions are required, we
recommend that the system be
inspected by an authorized HYUNDAI
dealer.

Recommended engine coolant
• Use only soft (distilled) water in the

coolant mixture.
• 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
solution.

For mixture percentage, refer to the
following table.

Ambient
Temperature

Mixture Percentage 
(volume)

Antifreeze Water
-15°C (5°F) 35 65

-25°C (-13°F) 40 60

-35°C (-31°F) 50 50

-45°C (-49°F) 60 40

Radiator cap

Do not remove the radiator cap
when the engine and radiator are
hot. Scalding hot coolant and
steam may blow out under pres-
sure causing serious injury.

WARNING  
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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 до-
пуснете разлив на охлаждаща течност 
върху частите на двигателя, например 
върху алтернатора.

 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 да доведе до загуба 
на контрол върху управлението 
на автомобила или до повреда на 
лаковото покритие или на декора-
тивните елементи на корпуса на 
автомобила.
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Проверка на нивото на спирачната 
течност
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BRAKES/CLUTCH FLUID
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
accumulated mileage. This is a nor-
mal condition associated with the
wear of the brake linings. If the fluid
level is excessively low, we recom-
mend that the system be checked by
an authorized HYUNDAI dealer.

Use only the specified brake/clutch
fluid. (Refer to “Recommended lubri-
cants and capacities” in chapter 8.)

Never mix different types of fluid.

Information 
Before removing the brake/clutch fil-
ter cap, read the warning on the cap.

i

OIB074012

OGB074027

■ Left Hand Drive

■ Right Hand Drive

Loss of brake fluid

In the event the brake system
requires frequent additions of
fluid, we recommend that the
system be inspected by an
authorized HYUNDAI dealer.

WARNING

Clean filler cap before remov-
ing. Use only DOT3 or DOT4
brake/clutch fluid from a sealed
container.

WARNING

Извършвайте периодично проверки на 
нивото на спирачна течност в резер-
воара за спирачна течност. Нивото 
на течността трябва да бъде между 
маркировките МАХ и MIN, нанесени 
отстрани на резервоара.

Преди да свалите капачката на резер-
воара и да долеете спирачна течност, 
почистете внимателно простран-
ството 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 нивото на 
спирачната течност ще спадне. Това 
е нормално състояние и е свързано с 
износването на спирачните накладки. 
Ако обаче нивото на спирачната теч-
ност спадне прекалено ниско, изискай-
те проверка на спирачната система 
от оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI.

Използвайте само специфицирания 
тип спирачна течност. (Отнесете се 
към частта „Препоръчвани типове 
смазочни вещества и вместимости” 
в раздел 8.)
Никога не смесвайте спирачни течно-
сти.

 ВНИМАНИЕ
ЗА ЗАГУБАТА НА СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ
В случай, че се налага често да долива-
те спирачна течност, автомобилът 
трябва да бъде проверен от отори-
зиран 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. 

 ВНИМАНИЕ
Почистете капачката на резервоара 
за спирачната течност, преди да я 
отвиете. Използвайте спирачна или 
работна течност за съединителя 
DOT3 или DOT4 и винаги се уверявай-
те, че бутилките са плътно затво-
рени и не са били разпечатвани преди 
това. 

СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ/РАБОТНА ТЕЧНОСТ ЗА СЪЕДИНИТЕЛЯ
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 ВНИМАНИЕ
Когато сменяте и доливате спирачна 
течност, извършвайте операциите 
с нея много внимателно. Не позволя-
вайте попадане на спирачна течност 
в очите. Ако случайно в очите ви по-
падне спирачна течност, незабавно 
ги промийте с голямо количество 
прясна чешмяна вода. При първа 
възможност изискайте преглед на 
очите от лекар.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Никога не позволявайте попадане на 
спирачна течност върху лаковото 
покритие на корпуса на автомобила, 
тъй като лаковото покритие ще се 
повреди. Спирачната течност, която 
е била изложена на въздействието на 
отворен въздух продължително вре-
ме, никога не трябва да се използва, 
тъй като качеството й не може да се 
гарантира. Такава спирачна течност 
трябва да се изхвърли по правилата. 
Никога не използвайте неправилен тип 
спирачна течност.
Попадането дори само на няколко капки 
от минерални масла, например мотор-
но масло, в спирачната система, може 
да повреди нейните компоненти.
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Проверка на нивото на работната 
течност за автоматична 
трансмисия 
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AUTOMATIC TRANSAXLE FLUID (IF EQUIPPED)
Checking the automatic
transaxle fluid level  

The automatic transaxle fluid level
should be checked regularly.
Keep the vehicle on the level ground
with the parking brake applied and
check the fluid level according to the
following procedure.
1. Place the shift lever in N (Neutral)

position and confirm the engine is
running at normal idle speed.

2. After the transaxle is warmed up
sufficiently (fluid temperature
70~80°C (158~176°F), for exam-
ple by 10 minutes usual driving,
move the shift lever through all the
positions then place the shift lever
in “N (Neutral) or P (Park)” posi-
tion.

3. Confirm that the fluid level is in
“HOT” range on the level gauge. If
the fluid level is lower, add the
specified fluid in the fill hole. If the
fluid level is higher, drain the fluid
from the drain hole.

4. If the fluid level is checked in cold
condition (fluid temperature
20~30°C (68~86°F) add the fluid
to “C” (COLD) line and then
recheck the fluid level according to
the above step 2.

OHD076045N

OIB074013

Нивото на течността трябва да се 
проверява редовно. Паркирайте авто-
мобила на равно място и проверете 
нивото на работната течност, след-
вайки указанията:
1. Поставете скоростния лост в по-

ложение N (неутрално) и се уверете, 
че двигателят работи нормално на 
празен ход. 

2. След като трансмисията е загря-
ла (температура на течността е 
70-80°C (158-176°F), например след 
10- минутно шофиране, преминете 
през всички предавки, след което 
оставете скоростния лост в поло-
жение N (неутрално) или P (паркинг).
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AUTOMATIC TRANSAXLE FLUID (IF EQUIPPED)
Checking the automatic
transaxle fluid level  

The automatic transaxle fluid level
should be checked regularly.
Keep the vehicle on the level ground
with the parking brake applied and
check the fluid level according to the
following procedure.
1. Place the shift lever in N (Neutral)

position and confirm the engine is
running at normal idle speed.

2. After the transaxle is warmed up
sufficiently (fluid temperature
70~80°C (158~176°F), for exam-
ple by 10 minutes usual driving,
move the shift lever through all the
positions then place the shift lever
in “N (Neutral) or P (Park)” posi-
tion.

3. Confirm that the fluid level is in
“HOT” range on the level gauge. If
the fluid level is lower, add the
specified fluid in the fill hole. If the
fluid level is higher, drain the fluid
from the drain hole.

4. If the fluid level is checked in cold
condition (fluid temperature
20~30°C (68~86°F) add the fluid
to “C” (COLD) line and then
recheck the fluid level according to
the above step 2.

OHD076045N

OIB074013

3. Уверете се, че нивото на теч-
ността попада в обозначението 
„ГОРЕЩО“ на маркировката на ска-
лата. Ако нивото на течността е 
по-ниско, долейте. Ако е по-високо, 
източете излишната течност.

4. Ако проверявате нивото на теч-
ността в студено време (темпе-
ратура на течността 20-30°C (68-
86°F), долейте до обозначението “C” 
(СТУДЕНО), след което проверете 
нивото, следвайки стъпка 2 от го-
реописаната процедура. 

АВТОМАТИЧНА ТРАНСМИСИЯ
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Нивото на работната течност 
трябва да се проверява само когато 
работната температура на двига-
теля е нормална. Това означава, че 
двигателят, радиаторът, маркучи-
те, горивната система и др. ще са 
много нагорещени. Бъдете изключи-
телно внимателни при изпълнението 
на тази процедура и внимавайте да 
не се изгорите. 

i  Информация
Обозначението “C” (СТУДЕНО) служи само 
за ориентир и не може да се използва за оп-
ределяне на нивото на спирачната течност. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ръчна спирачка
За да избегнете задвижване на авто-
мобила, поставете ръчната спирачка 
и натиснете спирачния педал, преди 
да смените предавката. 
Ниското ниво на работна течност 
води до приплъзване на предавките. 
Препълването води до загуба на теч-
ност, неправилно функциониране на 
трансмисията и пенливост. Използ-
ването на течност с несигурен про-
изход може да повреди системата. 

i  Информация
Цвета на новата работна течност за автома-
тичната трансмисията трябва да бъде чер-
вен. Червената боя се добавя в монтажния 
завод, за да може да се идентифицира като 
работна течност за автоматична трансми-
сия и да се отличи от двигателното масло 
или антифриза. Червеният цвят, който не е 
индикатор за качеството на течността, не е 
постоянен. Тъй като превозното средство се 
движи, течността автоматично ще започне да 
изглежда по-тъмна. Цветът може да стигне 
до светло кафяво. Затова ви препоръчваме 
системата да бъде заменена в оторизиран ди-

лър на марката HYUNDAI според графика за 
плановото сервизно обслужване в началото 
на тази глава. 

Използвайте само специфицирания 
тип спирачна течност. (Отнесете се 
към частта „Препоръчвани типове 
смазочни вещества и вместимости” 
в раздел 8.)

Смяна на работната течност за 
автоматична трансмисия
Препоръчваме ви течността да бъде 
подменена в оторизиран сервиз на 
марката HYUNDAI.
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Проверка на нивото на измиващата 
течност
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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.

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 : 6~8 “clicks’’ at a force of 
20 kg (44 lbs, 196 N).

OIB074014

OGB054006

Coolant

• Do not use radiator coolant or
antifreeze in the washer fluid
reservoir.

• Radiator 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 alcohol and can be flamma-
ble under certain circum-
stances. Do not allow sparks
or flame to contact the washer
fluid or the washer fluid reser-
voir. Damage to the vehicle or
occupants could occur.

• Windshield washer fluid is
poisonous to humans and
animals. Do not drink and
avoid contacting windshield
washer fluid. Serious injury or
death could occur.

WARNING

PARKING BRAKE

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 теч-

ност от радиатора или антифриз в 
резервоара за измиващата течност за 
стъклата.

• 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 паркиране
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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.

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 : 6~8 “clicks’’ at a force of 
20 kg (44 lbs, 196 N).

OIB074014

OGB054006

Coolant

• Do not use radiator coolant or
antifreeze in the washer fluid
reservoir.

• Radiator 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 alcohol and can be flamma-
ble under certain circum-
stances. Do not allow sparks
or flame to contact the washer
fluid or the washer fluid reser-
voir. Damage to the vehicle or
occupants could occur.

• Windshield washer fluid is
poisonous to humans and
animals. Do not drink and
avoid contacting windshield
washer fluid. Serious injury or
death could occur.

WARNING

PARKING BRAKE

Проверете работния ход на спирачка-
та за паркиране чрез преброяване на 
броя „щраквания”, които се чуват при 
бавно задействане докрай на лоста на 
спирачката, като се започне от напъл-
но освободеното й положение. Също 
така спирачката за паркиране трябва 
самостоятелно да осигурява непод-
вижност на автомобила при спиране 
на умерен наклон. Ако работният ход 
е по-голям или по-малък от специфици-
рания, изискайте регулиране на спирач-
ката за паркирането от оторизиран 
дилър на компанията HYUNDAI.
Работен ход: 6-8 щраквания при задей-
стване със сила 20 кг.

ИЗМИВАЩА ТЕЧНОСТ ЗА СТЪКЛАТА СПИРАЧКА ЗА ПАРКИРАНЕТО
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Източване на водата от горивния 
филтър
Горивният филтър за дизеловите дви-
гатели играе важна роля при отделяне-
то на попадналата в горивото вода и 
насъбирането на тази вода в неговата 
долна част. Ако в горивния филтър се 
насъбере достатъчно количество вода, 
при завъртане на превключвателя 
за стартиране в неговото включено 
положение (ON) предупреждаващият 
светлинен индикатор на приборното 
табло ще светне.
Ако този предупреждаващ 
светлинен индикатор светне, 
закарайте автомобила при 
оторизиран дилър на компания-
та HYUNDAI за проверка на 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.

ГОРИВЕН ФИЛТЪР (ЗА МОДЕЛИТЕ С ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ)
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FUEL FILTER (FOR DIESEL)
Draining water from fuel filter
The fuel filter for diesel engine plays
an important role of separating water
from fuel and accumulating the water
in its bottom.
If water accumulates in the fuel filter,
the warning light comes on when the
ignition switch is in the ON position.

If this warning light turned
on, we recommend that the
system be serviced by an
authorized HYUNDAI dealer.

If the water accumulated in the
fuel filter is not drained at proper
times, damages to the major parts
such as the fuel system can be
caused by water permeation in the
fuel filter.

NOTICE
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AIR CLEANER 
Filter replacement  

You can clean the filter when inspect-
ing the air cleaner element.
Clean the filter by using compressed
air.
1. Loosen the air cleaner cover

attaching clips and open the cover.

2. Wipe the inside of the air cleaner.
3. Replace the air cleaner filter.
4. Lock the cover with the cover

attaching clips.

Replace the filter according to the
Maintenance Schedule.
If the vehicle is operated in extremely
dusty or sandy areas, replace the filter
element more often than the usual
recommended intervals. (Refer to
“Maintenance under severe usage
conditions” in this chapter.)

• Do not drive with the air cleaner
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.

• We recommend that you use
parts for replacement from an
authorized HYUNDAI dealer. Use
of improper parts could damage
the air flow sensor or turbo
charger.

NOTICE

OIB074017

OIB074018

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.
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AIR CLEANER 
Filter replacement  

You can clean the filter when inspect-
ing the air cleaner element.
Clean the filter by using compressed
air.
1. Loosen the air cleaner cover

attaching clips and open the cover.

2. Wipe the inside of the air cleaner.
3. Replace the air cleaner filter.
4. Lock the cover with the cover

attaching clips.

Replace the filter according to the
Maintenance Schedule.
If the vehicle is operated in extremely
dusty or sandy areas, replace the filter
element more often than the usual
recommended intervals. (Refer to
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conditions” in this chapter.)

• Do not drive with the air cleaner
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.

• We recommend that you use
parts for replacement from an
authorized HYUNDAI dealer. Use
of improper parts could damage
the air flow sensor or turbo
charger.

NOTICE

OIB074017

OIB074018

2. Избършете вътрешността на въз-
душния филтър.

3. Подменете филтъра.
4. Сложете капака обратно като се 

уверите, че скобите се захващат 
добре.

Подменяйте филтъра според графика 
за планово сервизно обслужване. 
Ако автомобилът се използва в из-
ключително силно запрашени или 
замърсени с пясък условия, сменяйте 
филтриращия елемент по-често от 
обичайно препоръчваните интервали. 
(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.

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА ДВИГАТЕЛЯ
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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 обслуж-
ване.

Смяна на филтъра
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CLIMATE CONTROL AIR FILTER (IF EQUIPPED)
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.

Filter replacement

1. Open the glove box.

2. With the glove box open, remove
the stopper.

OGB074002

OGB074003

1. Отворете жабката
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CLIMATE CONTROL AIR FILTER (IF EQUIPPED)
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.

Filter replacement

1. Open the glove box.

2. With the glove box open, remove
the stopper.

OGB074002

OGB074003

2. При отворена жабка извадете 
стопера.

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА КЛИМАТИЧНАТА УРЕДБА (АКО Е ОБОРУДВАНА)
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3. Push in both sides of the glove box
as shown. This will ensure that the
glove box stopper pins will get
released from its holding location
allowing the glove box to hang.

4. Remove the climate control air fil-
ter cover (2) by pushing or press-
ing the clip (1).

5. Replace the climate control air fil-
ter.

6. Reassemble in the reverse order
of disassembly.

Information 
When replacing the climate control
air filter install it properly. Otherwise,
the system may produce noise and the
effectiveness of the filter may be
reduced.

i

ODH073012OGB074004OGB074030

3. Откачете жабката, като я притис-
кате от двете страни, за да може 
фиксаторите да се освободят и 
жабката да „увисне“. 

7-52

Maintenance

3. Push in both sides of the glove box
as shown. This will ensure that the
glove box stopper pins will get
released from its holding location
allowing the glove box to hang.

4. Remove the climate control air fil-
ter cover (2) by pushing or press-
ing the clip (1).

5. Replace the climate control air fil-
ter.

6. Reassemble in the reverse order
of disassembly.

Information 
When replacing the climate control
air filter install it properly. Otherwise,
the system may produce noise and the
effectiveness of the filter may be
reduced.

i

ODH073012OGB074004OGB074030

4. Извадете корпуса на филтъра за кли-
матичната уредба, като натискате 
блокировката.

7-52

Maintenance

3. Push in both sides of the glove box
as shown. This will ensure that the
glove box stopper pins will get
released from its holding location
allowing the glove box to hang.

4. Remove the climate control air fil-
ter cover (2) by pushing or press-
ing the clip (1).

5. Replace the climate control air fil-
ter.

6. Reassemble in the reverse order
of disassembly.

Information 
When replacing the climate control
air filter install it properly. Otherwise,
the system may produce noise and the
effectiveness of the filter may be
reduced.

i

ODH073012OGB074004OGB074030

5. Сменете филтъра на климатичната 
уредба.

6. Монтирайте всичко в ред, обратен 
на демонтажа.

i  Информация
Когато сменяте въздушния филтър на кли-
матичната уредба, трябва да извършвате 
монтажа правилно. В противен случай сис-
темата може да издава шум и ефективността 
на филтъра може да намалее.
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Проверка на перата на чистачките

i  Информация
Широко разпространените горещи восъци, 
които се нанасят при 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.

ПЕРА НА ЧИСТАЧКИТЕ
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Пера за чистачките на предното 
стъкло
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Front windshield wiper blade

Type A
1. Raise the wiper arm and turn the

wiper blade assembly to expose
the plastic locking clip.

Do not allow the wiper arm to fall
against the windshield, since it
may chip or crack the windshield.

2. Compress the clip and slide the
blade assembly downward.

3. Lift it off the arm.
4. Install the blade assembly in the

reverse order of removal.

Type B
1. Raise the wiper arm.

Do not allow the wiper arm to fall
against the windshield, since it
may chip or crack the windshield.

NOTICE

NOTICE

OLMB073021

OLMB073022

OLMB073098

1JBA5122

Тип A
1. Вдигнете рамото на чистачката 

и завъртете възела на перото, 
докато се покаже пластмасовата 
фиксираща скоба.

 ВНИМАНИЕ 
Не позволявайте рамото на чистач-
ката да пада обратно върху стъкло-
то със сила, тъй като това може да 
причини напукване или счупване на 
стъклото.

7-54

Maintenance

Front windshield wiper blade

Type A
1. Raise the wiper arm and turn the

wiper blade assembly to expose
the plastic locking clip.

Do not allow the wiper arm to fall
against the windshield, since it
may chip or crack the windshield.

2. Compress the clip and slide the
blade assembly downward.

3. Lift it off the arm.
4. Install the blade assembly in the

reverse order of removal.

Type B
1. Raise the wiper arm.

Do not allow the wiper arm to fall
against the windshield, since it
may chip or crack the windshield.

NOTICE

NOTICE

OLMB073021

OLMB073022

OLMB073098

1JBA5122

2. Натиснете скобата зад рамото на 
чистачката и плъзнете перото.

3. Отделете перото от рамото.
4. Монтирайте възела на перото в 

ред, обратен на свалянето му.

7-54

Maintenance

Front windshield wiper blade

Type A
1. Raise the wiper arm and turn the

wiper blade assembly to expose
the plastic locking clip.

Do not allow the wiper arm to fall
against the windshield, since it
may chip or crack the windshield.

2. Compress the clip and slide the
blade assembly downward.

3. Lift it off the arm.
4. Install the blade assembly in the

reverse order of removal.

Type B
1. Raise the wiper arm.

Do not allow the wiper arm to fall
against the windshield, since it
may chip or crack the windshield.

NOTICE

NOTICE

OLMB073021

OLMB073022

OLMB073098

1JBA5122
Тип В
1. Вдигнете рамото на чистачката. 

 ВНИМАНИЕ 
Не позволявайте рамото на чистач-
ката да пада обратно върху стъкло-
то със сила, тъй като това може да 
причини напукване или счупване на 
стъклото.
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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.

Rear window wiper blade 
(if equipped)

1. Raise the wiper arm and rotate the
wiper blade assembly (1).

2. Pull out the wiper blade assembly.

OLMB073023

OLMB073099 OLMB073100

2. Отворете капачето на перото и 
отделете възела на перото от ра-
мото.

7-55
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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.

Rear window wiper blade 
(if equipped)

1. Raise the wiper arm and rotate the
wiper blade assembly (1).

2. Pull out the wiper blade assembly.

OLMB073023

OLMB073099 OLMB073100

3. Монтирайте възела на перото в 
ред, обратен на свалянето.

Перо на задната чистачка

7-55

7
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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.

Rear window wiper blade 
(if equipped)

1. Raise the wiper arm and rotate the
wiper blade assembly (1).

2. Pull out the wiper blade assembly.

OLMB073023

OLMB073099 OLMB073100

1. Вдигнете рамото на чистачката и 
завъртете възела на перото.

2. Издърпайте навън възела на перото.
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3. Install the new blade assembly by
inserting the center part into the
slot in the wiper arm until it clicks
into place.

4. 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 recom-
mend that the wiper blade be
replaced by an authorized HYUNDAI
dealer.

OLMB073024

3. Монтирайте възела на новото перо 
чрез пъхане на централната част в 
процепа на рамото на чистачката, 
докато щракне на място.

4. Проверете дали възелът на перото 
е монтиран сигурно чрез опитване 
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 извършва 
от оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI.
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Добро сервизно обслужване на 
акумулаторната батерия
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BATTERY
For best battery service

• Keep the battery securely mount-
ed.

• 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 
Basically equipped battery is mainte-
nance free type. If your vehicle is
equipped with the battery marked
with LOWER and UPPER on the side,
you can check the electrolyte level.
The electrolyte level should be
between LOWER and UPPER. If the
electrolyte level is low, it needs to add
distilled (demineralized) water (Never
add sulfuric acid or other electrolyte).
When refill, be careful not to splash
the battery and adjacent components.
And do not overfill the battery cells. It
can cause corrosion on other parts.
After then ensure that tighten the cell
caps. We recommend that you contact
an authorized HYUNDAI dealer.

i

OGB074005

Battery dangers

Always read the fol-
lowing instructions
carefully when han-
dling a battery.

Keep lighted ciga-
rettes and all other
flames or sparks
away from the battery.

Hydrogen, a highly
combustible gas, is
always present in bat-
tery cells and may
explode if ignited.

Keep batteries out of
the reach of children
because batteries
contain highly corro-
sive SULFURIC ACID.
Do not allow battery
acid to contact your
skin, eyes, clothing or
paint finish.

(Continued)

WARNING

• Винаги дръжте акумулаторната 
батерия сигурно монтирана.

• Поддържайте горната част на аку-
мулаторната батерия винаги 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 
деминерализирана вода. (Никога не добавяй-
те 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.

 ВНИМАНИЕ
За опасностите от акумулаторната 
батерия

Когато възнамерявате да 
работите с акумулаторната 
батерия, винаги прочитай-
те посочените тук указания.
Дръжте запалените цигари 
и всеки друг вид открит 
пламък или искри далеч от 
акумулаторната батерия.
В клетките на акумулатор-
ната батерия винаги се съ-
държа водород, който пред-
ставлява силно запалим газ, 
който при запалване може да 
експлоадира.
Винаги дръжте акумулатор-
ните батерии далеч от досе-
га на деца. Акумулаторната 
батерия съдържа разяжда-
щата СЯРНА КИСЕЛИНА.
Не допускайте попадане на 
киселина от батерията вър-
ху кожата, в очите, върху 
дрехите или по лаковото 
покритие на автомобила.

АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ
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BATTERY
For best battery service

• Keep the battery securely mount-
ed.

• 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 
Basically equipped battery is mainte-
nance free type. If your vehicle is
equipped with the battery marked
with LOWER and UPPER on the side,
you can check the electrolyte level.
The electrolyte level should be
between LOWER and UPPER. If the
electrolyte level is low, it needs to add
distilled (demineralized) water (Never
add sulfuric acid or other electrolyte).
When refill, be careful not to splash
the battery and adjacent components.
And do not overfill the battery cells. It
can cause corrosion on other parts.
After then ensure that tighten the cell
caps. We recommend that you contact
an authorized HYUNDAI dealer.

i

OGB074005

Battery dangers

Always read the fol-
lowing instructions
carefully when han-
dling a battery.

Keep lighted ciga-
rettes and all other
flames or sparks
away from the battery.

Hydrogen, a highly
combustible gas, is
always present in bat-
tery cells and may
explode if ignited.

Keep batteries out of
the reach of children
because batteries
contain highly corro-
sive SULFURIC ACID.
Do not allow battery
acid to contact your
skin, eyes, clothing or
paint finish.

(Continued)

WARNING
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BATTERY
For best battery service

• Keep the battery securely mount-
ed.

• 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 
Basically equipped battery is mainte-
nance free type. If your vehicle is
equipped with the battery marked
with LOWER and UPPER on the side,
you can check the electrolyte level.
The electrolyte level should be
between LOWER and UPPER. If the
electrolyte level is low, it needs to add
distilled (demineralized) water (Never
add sulfuric acid or other electrolyte).
When refill, be careful not to splash
the battery and adjacent components.
And do not overfill the battery cells. It
can cause corrosion on other parts.
After then ensure that tighten the cell
caps. We recommend that you contact
an authorized HYUNDAI dealer.

i

OGB074005

Battery dangers

Always read the fol-
lowing instructions
carefully when han-
dling a battery.

Keep lighted ciga-
rettes and all other
flames or sparks
away from the battery.

Hydrogen, a highly
combustible gas, is
always present in bat-
tery cells and may
explode if ignited.

Keep batteries out of
the reach of children
because batteries
contain highly corro-
sive SULFURIC ACID.
Do not allow battery
acid to contact your
skin, eyes, clothing or
paint finish.

(Continued)

WARNING
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BATTERY
For best battery service

• Keep the battery securely mount-
ed.

• 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 
Basically equipped battery is mainte-
nance free type. If your vehicle is
equipped with the battery marked
with LOWER and UPPER on the side,
you can check the electrolyte level.
The electrolyte level should be
between LOWER and UPPER. If the
electrolyte level is low, it needs to add
distilled (demineralized) water (Never
add sulfuric acid or other electrolyte).
When refill, be careful not to splash
the battery and adjacent components.
And do not overfill the battery cells. It
can cause corrosion on other parts.
After then ensure that tighten the cell
caps. We recommend that you contact
an authorized HYUNDAI dealer.

i

OGB074005

Battery dangers

Always read the fol-
lowing instructions
carefully when han-
dling a battery.

Keep lighted ciga-
rettes and all other
flames or sparks
away from the battery.

Hydrogen, a highly
combustible gas, is
always present in bat-
tery cells and may
explode if ignited.

Keep batteries out of
the reach of children
because batteries
contain highly corro-
sive SULFURIC ACID.
Do not allow battery
acid to contact your
skin, eyes, clothing or
paint finish.
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BATTERY
For best battery service

• Keep the battery securely mount-
ed.

• 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 
Basically equipped battery is mainte-
nance free type. If your vehicle is
equipped with the battery marked
with LOWER and UPPER on the side,
you can check the electrolyte level.
The electrolyte level should be
between LOWER and UPPER. If the
electrolyte level is low, it needs to add
distilled (demineralized) water (Never
add sulfuric acid or other electrolyte).
When refill, be careful not to splash
the battery and adjacent components.
And do not overfill the battery cells. It
can cause corrosion on other parts.
After then ensure that tighten the cell
caps. We recommend that you contact
an authorized HYUNDAI dealer.

i

OGB074005

Battery dangers

Always read the fol-
lowing instructions
carefully when han-
dling a battery.

Keep lighted ciga-
rettes and all other
flames or sparks
away from the battery.

Hydrogen, a highly
combustible gas, is
always present in bat-
tery cells and may
explode if ignited.

Keep batteries out of
the reach of children
because batteries
contain highly corro-
sive SULFURIC ACID.
Do not allow battery
acid to contact your
skin, eyes, clothing or
paint finish.

(Continued)

WARNING
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(Продължение)
Ако в очите ви попадне елек-
тролит, измивайте очите 
с чиста вода в продължение 
най-малко на 15 минути и 
незабавно потърсете ме-
дицинска помощ. Ако върху 
кожата ви попадне електро-
лит, старателно измийте 
замърсената част.
Ако почувствате болка или 
усещане за изгаряне, незабав-
но потърсете медицинска 
помощ.
Когато зареждате акумула-
торната батерия или ра-
ботите в близост до нея, 
винаги носете предпазни 
очила. Когато работите в 
затворени пространства, 
винаги осигурявайте добро 
проветряване.

(Продължение)

(Продължение)
Неправилно изхвърлената 
батерия може да бъде изклю-
чително вредна за околната 
среда и човешкото здраве. 
Изхвърляйте батерията съ-
образно местните законови 
(и) или подзаконови актове.
Батерията съдържа олово. 
Не я изхвърляйте след упо-
треба. Моля, върнете бате-
рията в оторизиран дилър 
на марката HYUNDAI, за да 
бъде рециклирана.

•	 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.

(Продължение)

(Продължение)
• Повдигайте акумулаторната 

батерия само с носач, или като 
поставяте ръцете си в срещупо-
ложните ъгли. НИКОГА не опитвай-
те да зареждате акумулаторната 
батерия, когато към нея са свър-
зани кабелите на автомобила.

• Запалителната система на авто-
мобила работи с високо напреже-
ние. Никога не докосвайте тези 
компоненти, когато двигателят 
работи или когато превключвате-
лят за стартирането е в негово-
то включено положение (ON).

Неспазването на указанията може 
да причини сериозни наранявания или 
смърт.
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(Continued)
If any electrolyte gets
into your eyes, flush
your eyes with clean
water for at least 15
minutes and get
immediate medical
attention. If electrolyte
gets on your skin,
thoroughly wash the
contacted area. If you
feel a pain or a burning
sensation, get medical
attention immediately.

Wear eye protection
when charging or
working near a battery.
Always provide venti-
lation when working in
an enclosed space.

(Continued)

(Continued)
An inappropriately
disposed battery can
be harmful to the envi-
ronment and human
health. Dispose the
battery according to
your local law(s) or
regulation.

The battery contains
lead. Do not dispose of
it after use. Please
return the battery to an
authorized HYUNDAI
dealer to be recycled.

• When lifting a plastic-cased
battery, excessive pressure
on the case may cause battery
acid to leak, resulting in per-
sonal injury. Lift with a battery
carrier or with your hands on
opposite corners.

(Continued)

(Continued)
• Never attempt to recharge the

battery when the battery
cables are connected.

• The electrical ignition system
works with high voltage.
Never touch these compo-
nents with the engine running
or the ignition switched on.

Failure to follow the above
warnings can result in serious
bodily injury or death.
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(Continued)
If any electrolyte gets
into your eyes, flush
your eyes with clean
water for at least 15
minutes and get
immediate medical
attention. If electrolyte
gets on your skin,
thoroughly wash the
contacted area. If you
feel a pain or a burning
sensation, get medical
attention immediately.

Wear eye protection
when charging or
working near a battery.
Always provide venti-
lation when working in
an enclosed space.

(Continued)

(Continued)
An inappropriately
disposed battery can
be harmful to the envi-
ronment and human
health. Dispose the
battery according to
your local law(s) or
regulation.

The battery contains
lead. Do not dispose of
it after use. Please
return the battery to an
authorized HYUNDAI
dealer to be recycled.

• When lifting a plastic-cased
battery, excessive pressure
on the case may cause battery
acid to leak, resulting in per-
sonal injury. Lift with a battery
carrier or with your hands on
opposite corners.

(Continued)

(Continued)
• Never attempt to recharge the

battery when the battery
cables are connected.

• The electrical ignition system
works with high voltage.
Never touch these compo-
nents with the engine running
or the ignition switched on.

Failure to follow the above
warnings can result in serious
bodily injury or death.
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(Continued)
If any electrolyte gets
into your eyes, flush
your eyes with clean
water for at least 15
minutes and get
immediate medical
attention. If electrolyte
gets on your skin,
thoroughly wash the
contacted area. If you
feel a pain or a burning
sensation, get medical
attention immediately.

Wear eye protection
when charging or
working near a battery.
Always provide venti-
lation when working in
an enclosed space.

(Continued)

(Continued)
An inappropriately
disposed battery can
be harmful to the envi-
ronment and human
health. Dispose the
battery according to
your local law(s) or
regulation.

The battery contains
lead. Do not dispose of
it after use. Please
return the battery to an
authorized HYUNDAI
dealer to be recycled.

• When lifting a plastic-cased
battery, excessive pressure
on the case may cause battery
acid to leak, resulting in per-
sonal injury. Lift with a battery
carrier or with your hands on
opposite corners.

(Continued)

(Continued)
• Never attempt to recharge the

battery when the battery
cables are connected.

• The electrical ignition system
works with high voltage.
Never touch these compo-
nents with the engine running
or the ignition switched on.

Failure to follow the above
warnings can result in serious
bodily injury or death.
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(Continued)
If any electrolyte gets
into your eyes, flush
your eyes with clean
water for at least 15
minutes and get
immediate medical
attention. If electrolyte
gets on your skin,
thoroughly wash the
contacted area. If you
feel a pain or a burning
sensation, get medical
attention immediately.

Wear eye protection
when charging or
working near a battery.
Always provide venti-
lation when working in
an enclosed space.

(Continued)

(Continued)
An inappropriately
disposed battery can
be harmful to the envi-
ronment and human
health. Dispose the
battery according to
your local law(s) or
regulation.

The battery contains
lead. Do not dispose of
it after use. Please
return the battery to an
authorized HYUNDAI
dealer to be recycled.

• When lifting a plastic-cased
battery, excessive pressure
on the case may cause battery
acid to leak, resulting in per-
sonal injury. Lift with a battery
carrier or with your hands on
opposite corners.

(Continued)

(Continued)
• Never attempt to recharge the

battery when the battery
cables are connected.

• The electrical ignition system
works with high voltage.
Never touch these compo-
nents with the engine running
or the ignition switched on.

Failure to follow the above
warnings can result in serious
bodily injury or death.
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Етикет, обозначаващ капацитета на 
акумулаторната батерия
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Battery capacity label 

❈ The actual battery label in the vehicle
may differ from the illustration.

1. CMF65L-BCI : HYUNDAI model
name of battery

2. 12V : Nominal voltage
3. 60Ah(20HR) : Nominal capacity

(in Ampere hours)
4. 92RC : Nominal reserve capacity

(in min.)
5. 550CCA : Cold-test current in

amperes by SAE
6. 440A : Cold-test current in amperes

by EN

OJD072039

■ Example

Recharging battery

When recharging the battery,
observe the following precau-
tions:
• The battery must be removed

from the vehicle and placed in
an area with good ventilation.

• Do not allow cigarettes, sparks,
or flame near the battery.

• 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).

• Wear eye protection when
checking the battery during
charging.

(Continued)

WARNING (Continued)
• Disconnect the battery charg-

er in the following order.
1.Turn off the battery charger

main switch.
2.Unhook the negative clamp

from the negative battery ter-
minal.

3.Unhook the positive clamp
from the positive battery ter-
minal.

• Before performing mainte-
nance or recharging the bat-
tery, turn off all accessories
and stop the engine.

• The negative battery cable
must be removed first and
installed last when the battery
is disconnected.

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: номинален волтаж
3. 60Ah ( 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

 ВНИМАНИЕ
За зареждането на акумулаторната 
батерия
Когато зареждате акумулаторната 
батерия спазвайте следните пред-
пазни мерки:
• Акумулаторната батерия трябва 

да се извади от автомобила и да 
се постави на място с добро про-
ветряване.

• Не използвайте в съседство с аку-
мулаторната батерия цигари, не 
произвеждайте искри и не внасяй-
те открит плам.

• По време на зареждането на аку-
мулаторната батерия следете 
нейното състояние и спрете или 
намалете зарядния ток, ако от 
клетките на акумулаторната ба-
терия започне интензивно отделя-
не на мехурчета газ („кипене“) или 
ако температурата на електро-
лита, в която и да е от клетките, 
превиши 49°C.

• При проверяване на акумулатор-
ната батерия по време на зареж-
дането носете предпазни очила.

(Продължение)
• Изключвайте зарядното устрой-

ство за акумулаторната батерия 
в следния ред:

 1. Изключете мрежовия ключ на 
зарядното устройство.

 2. Разединете скобата от отри-
цателния полюсен накрайник на 
батерията.

 3. Разединете скобата от поло-
жителния полюсен накрайник на 
акумулаторната батерия.

• Преди да пристъпите към изпълне-
ние на процедурите по поддръжката 
или по зареждането на акумулатор-
ната батерия, изключвайте всички 
аксесоари и спирайте двигателя.

• Преди да пристъпите към изпъл-
нение на процедурите по поддръж-
ката или по зареждането на акуму-
латорната батерия, изключвайте 
всички аксесоари и спирайте дви-
гателя.

• Когато изваждате акумулатор-
ната батерия, кабелът към от-
рицателния полюсен накрайник 
трябва да се разединява първи и 
да се свързва последен.
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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.

Настройка
След разреждане или смяна на акумула-
торната батерия трябва отново да 
зададете желаните настройки:
• Автоматично вдигане/смъкване на 

стъклата (Виж глава 3) 
• Люк (Виж глава 3) 
• Многофункционален дисплей (Виж 

глава 3) 
• Климатична уредба (Виж глава 3) 
• Аудио (Виж глава 3).
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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.
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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 (one mile).
Recommended pressures must be
maintained for the best ride, top vehi-
cle handling, and minimum tire wear.
For recommended inflation pressure
refer to “Tire and wheels” in chapter 8.

All specifications (sizes and pres-
sures) can be found on a label
attached to the vehicle.

OIB074055/H

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

Всички технически спецификации 
(размери и налягания) са посочени на 
табелката, която е фиксирана към 
автомобила. 

 ВНИМАНИЕ
Понижено налягане в гумите
Силното понижаване на налягане-
то в гумите (до 10 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, водеща от своя страна 
до тежко нараняване или смърт.
Този риск е много по-голям при шофи-
ране 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 из-
носване, влошаване на управляе-
мостта и повишаване на разхода на 
гориво. Възможно е също деформи-
ране на джантите. Затова трябва 
да поддържате налягането в гуми-
те 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 повишена 
възможност от повреда от пре-
пятствия по пътя.

• Налягането в загретите гуми нор-
мално превишава препоръчваните 
стойности в студено състояние 
с 28 до 41 килопаскала (с 4 до 6 ат-
мосфери). Не изпускайте въздух от 
загретите гуми, за да регулирате 
налягането в тях до препоръчвани-
те стойности. В противен случай 
налягането в гумите ще спадне под 
необходимите стойности.

 ВНИМАНИЕ 
• Не забравяйте да поставяте об-

ратно капачките на вентилите. 
Ако не поставите капачките на 
вентилите, нечистотии или влага 
могат да попаднат в сърцевината 
на вентила и да доведат до изпуска-
не на въздух. Ако дадена капачка за 
вентил липсва, при първа възмож-
ност поставете нова. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Превишеното или пониженото на-
лягане може да намали живота на 
гумите, да повлияе отрицателно 
върху управляемостта на автомо-
била 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.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
Винаги спазвайте следните мерки:
• Проверявайте налягането в гу-

мите, когато същите са студени. 
(След като автомобилът е бил 
паркиран 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 налягането и 
в резервната гума.

• Никога не претоварвайте автомо-
била. Също така не претоварвайте 
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 подмените 
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. Радиалните гуми 
могат да изглеждат външно правилно 
напомпани, даже когато налягането в 
тях е под нормата.
Винаги проверявайте налягането в 
гумите, когато са студени. „Студени 
гуми” означава, че автомобилът е бил 
в покой най-малко три часа, или след 
това е бил каран на разстояние не по-
вече 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 за натовар-
ването, посочени в информационна-
та табелка, не е необходимо никакво 
по-нататъшно регулиране. Ако наля-
гането е понижено, донапомпайте 
гумата, докато се
достигне препоръчваната стойност 
за налягането.
Ако отчетете превишаване препо-
ръчваната стойност за налягането, 
трябва да изпуснете малко въздух чрез 
натискане на металното стебло в цен-
търа на вентила. След това измерете 
отново налягането с манометър. Не 
забравяйте след това да завинтите 
обратно капачката на вентила. Така ще 
предотвратите изпускане на въздух, 
като предпазвате вентила от проник-
ване 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, водещи 
до пътно-транспортни произшествия, 
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 
пътно-транспортни 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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„Завъртане” на гумите
За да се изравни износването на протек-
тора, препоръчва се да завъртате гумите 
на всеки 12 000 км пробег, или по-често 
- ако сте забелязали начало на неравно-
мерно износване.
При завъртането на гумите проверявай-
те 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, неправилна 
сходимост на колелата, небалансирани 
колела, много резки спирания или от много 
резки завивания.
Проверявайте също за отсъствие на под-
битости или подувания на протектора 
или на страничните бордове на гумите. 
Ако откриете който и да било от тези 
признаци, трябва да смените съответна-
та 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 специфицираните 
стойности, и да проверите затягането 
на гайките на колелата.
Отнесете се към частта „Гуми и джанти” 
в раздел 8.
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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
correct balance.
When rotating tires, check for uneven
wear and damage. Abnormal wear is
usually caused by incorrect tire pres-
sure, improper wheel alignment, out-
of-balance wheels, severe braking or
severe cornering. Look for bumps or
bulges in the tread or side of tire.
Replace the tire if you find either of
these conditions. Replace the tire if
fabric or cord is visible. After rotation,
be sure to bring the front and rear tire
pressures to specification and check
lug nut tightness.
Refer to “Tire and wheels” in chapter 8.

Disc brake pads should be inspected
for wear whenever tires are rotated.

Information 
Rotate radial tires that have an asym-
metric tread pattern only from front
to rear and not from right to left.

i

S2BLA790

S2BLA790A

CBGQ0707A

Without a spare tire

With a full-size spare tire (if equipped)

Directional tires (if equipped)

• Do not use the compact spare
tire for tire rotation.

• Do not mix bias ply and radial
ply tires under any circum-
stances. This may cause
unusual handling characteris-
tics that could result in death,
severe injury, or property
damage.

WARNING

При всяко завъртане на гумите трябва 
да проверявате износването на наклад-
ките на дисковите спирачки.

i  Информация
Завъртайте радиалните гуми с асиметрично 
износване на протектора както следва: пред-
ни със задни, десни с леви.

 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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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 ви тегли на една страна 
то колелата на автомобила може би се 
нуждаят от ново балансиране.

 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
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Wheel alignment and tire bal-
ance  
The wheels on your vehicle were
aligned and balanced carefully at the
factory to give you the longest tire life
and best overall performance.
In most cases, you will not need to
have your wheels aligned again.
However, if you notice unusual tire
wear or your vehicle pulling one way
or the other, the alignment may need
to be reset.
If you notice your vehicle vibrating
when driving on a smooth road, your
wheels may need to be rebalanced.

Improper wheel weights can dam-
age your vehicle's aluminum
wheels. Use only approved wheel
weights.

Tire replacement

If the tire is worn evenly, a tread wear
indicator will appear as a solid band
across the tread. This shows there is
less than 1.6 mm (1/16 inch) 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

OEN076053

Tread wear indicator Replacing tires

To reduce the chance or serious
or fatal injuries from an acci-
dent caused by tire failure or
loss of vehicle control:
• Replace tires that are worn,

show uneven wear, or damaged.
Worn tires can cause loss of
braking effectiveness, steer-
ing control, and traction.

• Do not drive your vehicle with
low or too high pressure in
your tires. This can lead to
uneven wear and tire failure.

• When replacing tires, never
mix radial and bias-ply tires
on the same car. You must
replace all tires (including the
spare).

(Continued)

WARNING  

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, заменете гумата с нова. 
Не изчаквайте лентата да се появи по 
цялата ширина на протектора, преди 
да пристъпите към смяна на гумата.

 ВНИМАНИЕ
Смяна на гуми
За да се намали вероятността от 
сериозни или тежки телесни нараня-
вания вследствие на произшествие, 
причинено от повреда или загуба на 
гума или управление на превозното 
средство:
• Сменете гумите, които са из-

носени, които имат участъци с 
неравномерно износване или са по-
вредени. Шофирането с износени 
гуми е много опасно и ще намали 
ефективността на спирането, 
точността на управлението и 
сцеплението с пътя.

• Не управлявайте автомобила с 
ниско или твърде високо налягане 
в гумите. Това може да доведе до 
неравномерно износване и разру-
шаване на гумата.

• При смяна на гуми никога не по-
ставяйте радиални и диагонални 
гуми на една и съща кола. Трябва 
да смените всички гуми (включи-
телно и резервната гума).

(Продължение)
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 ВНИМАНИЕ
(Продължение)
• Никога не използвайте гуми с различ-

ни размери или тип, както и джанти, 
които са различни от тези, които 
са оригинално монтирани на вашия 
автомобил. В противен случай това 
може да повлияе отрицателно на 
безопасността и на качеството на 
работа на вашия автомобил, което 
може да доведе до проблеми в упра-
вляемостта, или до преобръщане на 
автомобила или тежко нараняване.

• Гуми, неотговарящи на стандартите 
на HYNDAI, могат да причинят сериоз-
ни наранявания в резултат на загуба 
на контрол над автомобила.

• Антиблокиращата спирачна система 
ABS работи, като сравнява скоростите 
на въртене на колелата. Размерът на 
гумите може да повлияе на скоростта на 
въртене на съответното колело. Когато 
сменяте гуми, всичките четири гуми 
трябва да имат същите размери, както 
тези, които оригинално са доставени 
с вашия автомобил. Използването на 
гуми с различни размери може да доведе 
до неправилна работа на антиблокира-
щата 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 
забележите, че лентите на индикато-
ра за износване на протектора са се 
показали. Новата компактна резервна 
гума трябва да бъде със същия размер 
и конструкция като тази, която сте 
получили с вашия нов автомобил, и 
трябва да бъде монтирана на същата 
джанта за компактна резервна гума. 
Компактната резервна гума не е про-
ектирана да може да се монтира на 
нормален размер джанта, както и джан-
тите за компактни резервни гуми не 
са проектирани за монтиране на тях 
на гуми с нормални размери.

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.
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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 шофиране по пътища 
с хлъзгава повърхност.
Когато индикаторите за износване на 
протектора се появят, гумите трябва 
да се подменят с нови. За да се намали 
рискът от загуба на контрол върху упра-
влението на автомобила, винаги намаля-
вайте скоростта, когато вали дъжд или 
сняг или когато пътят е заледен.

Поддръжка на гумите
Освен правилното напомпване, правилна-
та центровка на колелата също спомага 
за намаляване на износването на гумите. 
Ако забележите, че някоя от гумите се 
износва неравномерно, изискайте ваши-
ят 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 жи-
вота на гумите. Освен това всеки път, 
когато дадена гума е била демонтирана 
от джантата, тя трябва да се балансира 
отново.

Маркировки на страниците на 
гумите
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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. Slow down whenever there
is rain, snow or ice on the road, to
reduce the possibility of losing con-
trol.

Tire maintenance 
In addition to proper inflation, correct
wheel alignment helps to decrease
tire wear. If you find a tire is worn
unevenly, have your dealer check the
wheel alignment.
When you have new tires installed,
make sure they are balanced. This
will increase vehicle ride comfort and
tire life. Additionally, a tire should
always be rebalanced if it is removed
from the wheel.

Tire sidewall labeling

This information identifies and
describes the fundamental charac-
teristics of the tire and also provides
the tire identification number (TIN)
for safety standard certification. The
TIN can be used to identify the tire in
case of a recall.

1. Manufacturer or brand name
Manufacturer or Brand name is
shown.

2. Tire size designation  
A tire’s sidewall is marked with a tire
size designation. You will need this
information when selecting replace-
ment tires for your vehicle. The fol-
lowing explains what the letters and
numbers in the tire size designation
mean.
Example tire size designation:
(These numbers are provided as an
example only; your tire size designa-
tor could vary depending on your
vehicle.)
175/70R14 64T

I030B04JM

1

1

2
3

4

5,6

7

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.
Изписано е името на производителя 
или марката на гумата.

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: 
(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.)
175/70R14 64T
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175 - 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)

14 - Диаметър на джантата в инчове 
(цолове) 

64 - Индекс на натоварване – числен 
код, който посочва максималното 
натоварване, което може да осигури 
гумата.

Т - 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: 5.0JX14

5.0 - Широчина на джантата в инчове 
(цолове)
J - Означение на профила на джантата
14 - Диаметър на джантата в инчове 
(цолове)

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 
- означение

Максимална  
скорост

S 180 km/h (112 mph)

T 190 km/h (118 mph)

H 210 km/h (130 mph)

V 240 km/h (149 mph)

Z Над 240 km/h (149 mph)
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3. Проверка на живота на гумата 
(TIN: Идентификационен номер на 
гумата)
Всички гуми, които са по-стари от 6 
години, пресметнато от датата на 
тяхното производство (и резервните 
гуми), 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 ци-
фри (знаци) на кодовото означение DOT.

DOT ХХХХ ХХХХ OOOO
Първата част на кодовото означение 
DOT означава кодово означение на за-
вода, размерите на гумата и вида на 
шарката на протектора, а последните 
четири цифри означават седмицата и 
годината на производство.
Например: DOT XXXX XXXX 1615 означа-
ва, 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.
Независимо от запазената дълбо-
чина на шарките на протектора, по 
правило се препоръчва гумите да се 
подменят след 6(шест) години нор-
мално 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 пътно-транспортно произшест-
вие, включващо тежко нараняване 
или смърт.

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, като се 
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.
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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 сравни-
телен коефициент, който се основава 
на коефициента на износване на гума-
та при тестването й при контроли-
рани условия от даден държавен орган. 
Така например гума с коефициент 150 
означава, че износването й е с 1,5 пъти 
по-добро, отколкото на гуми с коефи-
циент 100, при тестване от съответ-
ния държавен орган. Относителното 
ниво на качеството на гумите обаче 
зависи от действителните условия 
на тяхната експлоатация и може да 
се отклонява значително от нормата 
вследствие на различия в навиците за 
шофиране, в практиките на сервизно 
обслужване и на разликите в пътни-
те характеристики 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.

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.
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Температура - А, В и С.
Температурните индекси са А (най-ви-
сокият), В и С, и показват устойчи-
востта на гумата спрямо генериране-
то на топлина 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.

Гуми с ниско съотношение между 
височина на страницата и широчина 
на протектора
Този вид гуми, при които съотноше-
нието на височината на страницата 
към широчината на протектора е под 
50%, придават спортен вид на авто-
мобила. Шофиране с гуми с по-голямо 
съотношение може да не е толкова 
комфортно, тъй като тези гуми опти-
мизират управлението и спирачните 
възможности на автомобила.
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 ЗАБЕЛЕЖКА 
Вътрешната страница на гумата с 
по-ниско съотношение е по-тънка в 
сравнение с тази на гумата с по-високо 
съотношение. В следствие на това 
гумата и джантата могат лесно да 
бъдат повредени. 
• За да избегнете повреда шофирай-

те внимателно на извънградски пъ-
тища и през офф-роуд маршрути. 
Винаги след шофиране от такова 
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 3000 
км, за да избегнете евентуални по-
вреди.

ЗАБЕЛЕЖКА
• 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 melt.
If the electrical system does not
work, first check the driver’s side
fuse panel.
Always replace a blown fuse with
one of the same rating.
If the replacement fuse blows, this
indicates an electrical problem. Avoid
using the system involved and we
recommend that you consult an
authorized HYUNDAI dealer.
Three kinds of fuses are used: blade
type for lower amperage rating, car-
tridge type, and multi fuse for higher
amperage ratings. Do not use a screwdriver or any

other metal object to remove fuses
because it may cause a short cir-
cuit and damage the system.

Information 
The actual fuse/relay panel label may
differ from equipped items. 

i

NOTICE

OTA070039

Normal

Normal

■ Cartridge type

■ Multi fuse

BBllooww nn

Normal

■ Blade type

BBllooww nn

BBllooww nn

Fuse replacement

• Never replace a fuse with any-
thing but another fuse of the
same rating.

• A higher capacity fuse could
cause damage and possibly a
fire.

• Never install a wire or aluminum
foil instead of the proper fuse -
even as a tmporary repair. It
may cause extensive wiring
damage and a possible fire.

WARNING

Електрическата система на автомобила 
е предпазена от повреда от електриче-
ско претоварване чрез предпазители.
Вашият автомобил разполага с 3 (или 4) 
панела с предпазители, единият от кои-
то е разположен на страничния опорен 
панел от страната на шофьора, а оста-
налите 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 
на 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.
Използвани са три вида предпазители: 
ножовият тип се използва за по-ниски 
стойности на ампеража, а касетни-
ят тип предпазители и Multi fuse се 
използват за по-високи стойности на 
ампеража.

 ВНИМАНИЕ
Смяна на предпазители
• Никога на сменяйте изгорелите 

предпазители с каквото и да било 
друго, освен с предпазител със 
същата 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 отвертка или 
друг метален предмет за изваждането 
на предпазителите, тъй като може да 
причините късо съединение и да повре-
дите трайно електрическата система 
на автомобила.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• При смяна на изгорял предпази-

тел или реле с нов, се уверете, 
че новият предпазител или реле 
приляга плътно в скобите. Поради 
неплътното закрепване на предпа-
зител или реле може да се стигне 
до оплитане и последващи щети 
или евентуален пожар.

• Не изваждайте предпазители, 
релета или терминали, закрепени 
с болтове и гайки. Бушоните, ре-
летата и терминалите могат да 
бъдат недобре затегнати и това 
може да причини евентуален по-
жар. Ако предпазители, релета или 
терминали, закрепени с болтове и 
гайки, са изгорели, ви препоръчва-
ме да се консултирате с оторизи-
ран дилър на марката HYUNDAI.

• Не поставяйте никакви други 
предмети, освен предпазители 
или релета в оказаните за това 
места. Това може да причини късо 
съединение и да повреди система-
та.

(Продължение)

(Продължение)

• Ако някои светлини (фарове, 
предни светлини за мъгла, задни 
светлини за мъгла, стоп светлини 
и дневни светлини) не работят, 
проверете крушката. Ако крушка-
та е в изправност, ви препоръчва-
ме да се консултирате с оторизи-
ран дилър на марката HYUNDAI. 

Смяна на предпазители от 
вътрешния панел

7-74
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Instrument panel fuse replace-
ment

1. Turn the ignition switch and all
other switches off.

2. Open the fuse panel cover.

OGB074006

(Continued)
• Do not input any other objects

except fuses or relays into
fuse/relay terminals such as a
driver or wiring. It may cause
contact failure and system
malfunction.

• If some lamps (Headlamp,
front fog lamp, rear fog lamp,
stop lamp and DRL) are not
working, check the bulb of
lamp. Then, if the bulb of lamp
is normal, we recommend that
you consult an authorized
HYUNDAI dealer.

• When replacing a blown fuse
or relay with a new one, make
sure the new fuse or relay fits
tightly into the clips. The
incomplete fastening fuse or
relay may cause the vehicle
wiring and electric systems
damage and a possible fire.

• Do not remove fuses, relays
and terminals fastened with
bolts or nuts. The fuses,
relays and terminals may be
fastened incompletely, and it
may cause a possible fire. If
fuses, relays and terminals
fastened with bolts or nuts are
blown, we recommend that
you consult an authorized
HYUNDAI dealer.

(Continued)

CAUTION

1. Поставете превключвателя за 
стартирането и всички останали 
превключватели в тяхното изклю-
чено положение.

2. Свалете капака на панела с предпа-
зители.
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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.
If you do not have a spare, use a
fuse of the same rating from the fuse
box you may not need for operating
the vehicle, such as the cigarette
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.

Fuse switch

Always, put the fuse switch at the ON
position.
If you move the switch to the OFF
position, some items must be reset
and transmitter (or smart key) may
not work properly.
If the below message is displayed on
the cluster, check the fuse switch and
turn ON the fuse switch (if equipped).
- Turn on FUSE SWITCH
- FUSE ON

OGB074007

OIB074029

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.

Ако нямате резервен предпазител, 
използвайте предпазител със същата 
номинална стойност от верига, която 
може да не е необходима в момента за 
работата на автомобила, 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.

Смяна на предпазители
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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.
If you do not have a spare, use a
fuse of the same rating from the fuse
box you may not need for operating
the vehicle, such as the cigarette
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.

Fuse switch

Always, put the fuse switch at the ON
position.
If you move the switch to the OFF
position, some items must be reset
and transmitter (or smart key) may
not work properly.
If the below message is displayed on
the cluster, check the fuse switch and
turn ON the fuse switch (if equipped).
- Turn on FUSE SWITCH
- FUSE ON

OGB074007

OIB074029

Винаги дръжте предпазителя в пози-
ция ОN (включен). Ако го преместите 
предпазителя в положение OFF, някои 
уреди ще се нулират и предавателят 
(интелигентният ключ) може да не 
функционира правилно. 
Ако следното съобщението „Включва-
не предпазителя в положение ON - Turn 
on FUSE SWITCH - FUSE ON” се изпише 
на екрана, проверете превключвателя 
на предпазителя и го включвате (ако 
има такъв). 
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 ЗАБЕЛЕЖКА 
Винаги дръжте предпазителя в пози-
ция ОN (включен), когато шофирате. 
Не местете превключвателя на пред-
пазителя 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. Свалете капака на кутията с предпа-
зители чрез натискане на закопчал-
ката и издърпване на капака нагоре.

3. 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.

4. Пъхнете нов предпазител със съ-
щата номинална стойност и про-
верете дали е легнал плътно в 
държателите. Ако предпазителят 
е хлабаво разположен в държатели-
те, консултирайте 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.
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Главен предпазител 
Съставен предпазител

Main fuse (multi fuse)

If the main 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 main fuse is blown, we recom-
mend that you consult an authorized
HYUNDAI dealer.

i
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OIB074032

OIB074031

If the main fuse is not assem-
bled properly, it may cause fire.
If the main fuse is blown, we
recommend that you consult an
authorized HYUNDAI dealer.

CAUTION

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 
същата номинална стойност.

4. Извършете монтажа в ред, обратен 
на демонтирането.

i  Информация
Ако е изгорял главният предпазител, трябва 
да се консултирате с оторизиран дилър на 
компанията HYUNDAI.

 ВНИМАНИЕ
Ако главният предпазител не е свър-
зан правилно, може да причини пожар. 
Ако е изгорял главният предпазител, 
трябва да се консултирате с отори-
зиран дилър на компанията HYUNDAI.
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Описание на панелите с 
предпазители/релета
Вътрешен панел с предпазители
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Fuse/relay panel description
Inner fuse panel

Inside the fuse/relay panel covers,
you can find the fuse/relay label
describing 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
panel in your vehicle, refer to the fuse
panel label.

i

OGB074020

OGB074031

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 наръчника. 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.

7-78

Maintenance

Fuse/relay panel description
Inner fuse panel

Inside the fuse/relay panel covers,
you can find the fuse/relay label
describing 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
panel in your vehicle, refer to the fuse
panel label.

i

OGB074020

OGB074031
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Страничен панел с предпазители от страната на водача

Тип превключвател Символ Ампераж Предпазвана ел. система

RR HTD 30А RR HTD реле

S/HEATER 20А Нагревател на седалката на пътника/водача

SAFETY RW/DW 25А Модул за предпазно ел.стъкло на водача

T/SIG 15А ВСМ

P/WDW RH 25А
Главен превключвател за ел. стъклата, превключвател за стъклата от страната на 
пътника, автомобили с ляв волан

P/WDW LH 25А
Главен превключвател за ел.стъклата, превключвател за стъклата от страната на 
пътника, автомобили с десен волан

SUNROOF 20А Мотор за задвижване на люка

PDM 2 10А Контролен модул за интелигентния ключ, Старт/Стоп бутон

POWER OUTLET RH 20А Извод RH

DR LOCK 20А
Реле за откл./закл. на вратите, за отваряне на вратата на багажника, за автом. закл. 
на вратите

BRAKE SWITCH 10А Превключвател за стоп светлините, контролен модул за интелигентния ключ

TCU 15A Пулс генератор ‚A‘/‘B‘, превключвател за предавките, РСВ блок

START 10А Контролен модул за интелигентния ключ

PDM 1 25А
Превключвател за предавките, превкл. за съединителя, РСВ блок, ЕСМ, контролен 
модул за интелигентния ключ

HTDT MIRR 10А
ECM/PCM, A/C контролен модул, управление на външното огледало от страната на 
водача/пътника
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Страничен панел с предпазители от страната на водача

Тип превключвател Символ Ампераж Предпазвана ел. система

MODULE 2 10А
Превключвател за конзолата, звуков датчик за паркиране на заден ход, модул за 
измерване на налягането в гумите, модул за предупреждение при напускане на пътната 
лента, Заден/преден сензор за паркиране Л/Д/ЦЕНТЪР, Л/ЦЕНТЪР/Д

SENSOR 10А
Сензор за нивото на маслото, предупредителен сензор за горивния филтър, реле за 
осветление на жабката,
PCB блок (HTR реле за горивото)

WASHER 15А Мултифункционален превключвател (чистачки)

BLOWER 10А A/C контролен модул (Auto A/C)

MEMORY 10А
Дигитален часовник, BCM, превкл. за аварийните светлини&превключвател за закл. на 
вратите, A/C контролен модул, DATA конектор, сензор за дъжд, панел с инструменти 
(MCU, IND.), модул за налягането в гумите

INTERIOR LAMP 10А
Осветление в багажника, за разчитане на карти, на огледалото на визьора Л/Д, LH/RH, 
цент. интериорно осветление, над водача Л/Д, осветление в жабката 

MODULE 3 10А
Многофункционален конектор, аудио, A/C контролен модул, централен превключвател, 
ATM лост за смяна на предавките ILL., DC-DC конвертор, часовник, DRI/PASS нагревател 
за седалките

ECU 10А ECM/PCM, Контролен модул за интелигентния ключ

A/CON 10А
A/C контролен модул, PCB блок (реле),
кутия с предпазители – дизелов двигател (PTC 2 реле, PTC 3 реле)

WIPER RR 15А Мотор за задните чистачки, PCB блок (RR реле за чистачка)

MULTIMEDIA 20А Аудио (W/O ISG), DC-DC конвертер (с ISG)
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Страничен панел с предпазители от страната на водача

Тип превключвател Символ Ампераж Предпазвана ел.система

MODULE 1 10А BCM, превключвател режим СПОРТ, превкл. за стоп светлините

ABC 10А
ABS контролен модул, ESP контролен модул, превключвател за доп. панели за абсорбиране 
на удара

MODULE 6 10А
Нагревател на седалките на пътника/водача, електрохроматично огледало, BCM,
устройство за промяна на височината на фаровете, задвижващо устройство Л/Д

MDPS 10А MDPS 

ABAG 10А SRS контролен модул

MODULE 4 10А BCM, контролен модул за интелигентния ключ

MODULE 3 3MODULE 10А Пружина на часовника 

HTD STRG 10А ECM/PCM, контролен модул за интелигентния ключ

POWER OUTLET LH 10А Извод отляво

ACC 10А
Превключвател за външните огледала, BCM, контролен модул за интелигентния ключ, 
реле за извода за моб. тел, дигитален часовник, аудио DC-DC конвертор

A/BAG INFO 10А Панел с инструменти IND

CLUSTER 10А Панел с инструменти (MCU, IND.)
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Главен панел с предпазители в 
двигателното отделение

7-82

Maintenance

Engine compartment fuse panel 

Inside the fuse/relay panel covers, you
can find the fuse/relay label describing
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
panel in your vehicle, refer to the fuse
panel label.

i

OGB074021

OIB074031

От вътрешната страна на капаците на 
кутиите с предпазители/релета може 
да намерите описание с имената на 
предпазителите и релетата и техните 
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 наръчника. 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.

7-82

Maintenance

Engine compartment fuse panel 

Inside the fuse/relay panel covers, you
can find the fuse/relay label describing
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
panel in your vehicle, refer to the fuse
panel label.

i

OGB074021

OIB074031
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Панел с предпазители в двигателното отделение

Предпазител
Тип 

превключвател
Символ Ампераж Предпазвана ел. система

Главен 
предпазител

MDPS 80А  MDPS

ALT 125А, 150А Алтернатор, кутия с предпазители - дизел

Предпазител

ECO 4 15А ESM/PCM

B+4 50А Присъединителна кутия (IPS 1 (ARISU- LT 1), IPS 2, IPS 3 (ARISU- LT 3))

IG 1 40А
W/O Старт бутон : превключвател за запалването
със старт бутон : PDM кутия с реле (IG1 / ACC реле)

B+1 50А Присъединителна кутия

ABS 2 30А ABS контролен модул, ESP контролен модул,

ABS 1 40А ABS контролен модул, ESP контролен модул мултифункционален конектор

H LAMP HI SOL 10А PCB блок (реле фарове HI SOL реле)

B+5 40А Присъединителна кутия

[ ] : G4LA/G4LC & W/O ISG
( ) : D3FA/D4FC or With ISG
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РСВ блок – бензинов двигател

Тип превключвател Символ Ампераж Предпазвана ел. система

ECU 1 80А Контролно реле на двигателя

WIPER 125А, 150А Алтернатор, кутия с предпазители - дизел

HORN 15А Клаксон реле, B/A клаксон реле

F/PUMP 50А F/Помпа реле

C/FAN 40А C/вентилатор LO реле, C/вентилатор HI реле

BLOWER 50А Реле вентилатор

IG 2 30А
Старт реле, превключвател за запалване(W/O бутон старт), PDM кутия с релета (IG2 
реле)

B+3 40А Присъединителна кутия (IPS 4, IPS 5 (ARISU-LT 2))

B+2 10А Присъединителна кутия, P/WDW реле ел. извод реле)

ECU 5 40А PCM (G4LC)

ECU 2 ECM, PCM (G4LC), инджектор #1/#2/#3/#4, C/вентилатор LO реле C/Fan HI реле

TCU PCM (G4LC)
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Тип превключвател Символ Ампераж Предпазвана ел. система

ECU 1 15А

ECM, PCM (G4LC),модул на имобилайзера F/помпа, реле, позиция на датчика на 
разпределителния вал, #1/#2, сензор за кислород (на-горе)/(на-долу)
Контролна клапа на маслото #1/#2, Контролна продухваща клапа, превключвател на 
съединителя (G4LA), Всмукателна клапа (G4LC)

ING COIL 15А, Запалителна бобина (G4LA-W/O ISG), кондензатор, запалителна бобина #1/#2/#3/#4

B/UP PUMP 10А
M/T: превключвател за заден ход
A/T: Аудио, светлини  за заден ход, електро-хроматично огледало
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РСВ блок – дизелов двигател

Тип превключвател Символ Ампераж Предпазвана ел. система

FUEL HTR 30А HTR Реле за горивната уредба

ECU 1 30A Контролно реле на двигателя

WIPER 25А LO Реле за чистачките

HORN 15А Клаксон реле, B/A клаксон реле

F/PUMP 20А F/Помпа реле

C/FAN 50А C/вентилатор LO реле, C/вентилатор HI реле

BLOWER 50А Реле вентилатор

IG 2 40А
Старт реле, превключвател за запалване (W/O бутон старт), PDM кутия с релета (IG2 
реле)

B+3 30А Присъединителна кутия (IPS 4, IPS 5 (ARISU-LT 2))

B+2 50А Присъединителна кутия, P/WDW реле ел. извод реле)

ECU 2 15A
Превключвател за стоп светлините (D3FA), C/вентилатор LO реле, C/вентилатор HI 
реле; Клапа за регулиране на налягането на горивото (D4FC), Lambda сензор#1/#2

ECU 7 15A WGT контролна соленоидна клапа  (D4FC)
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РСВ блок – дизелов двигател

Тип превключвател Символ Ампераж Предпазвана ел. система

ECU 6 20А ECM

ECU 3 15А, 
Модул на имобилайзъра, позиция на датчика на разпределителния вал, сензор за 
въздушния поток, дизелов двигател - кутия (PTC 1 Relay), WGT контролна соленоидна 
клапа (D3FA), EGR охлаждащ байпас, соленоидна клапа (D3FA), PM сензор (D4FC)

ECU 5 15А
F/помпа реле, превключвател за стоп светлините (D4FC), клапа за регулиране на 
налягането на горивото (D3FA), уред за дозиране на горивото (D4FC), EGR охлаждащ 
байпас соленоидна клапа (D4FC)

B/UP LAMP 10A Превключвател за светлините на заден ход
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Кутия с предпазители (дизелов 
двигател)

Diesel junction block 
(Diesel box)

Inside the fuse/relay panel covers, you
can find the fuse/relay label describing
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
panel in your vehicle, refer to the fuse
panel label

i

7-88

Maintenance

OGB074033

OGB074032

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 наръчника. 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.

Diesel junction block 
(Diesel box)

Inside the fuse/relay panel covers, you
can find the fuse/relay label describing
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
panel in your vehicle, refer to the fuse
panel label

i

7-88

Maintenance

OGB074033

OGB074032
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Diesel box

Тип превключвател Символ Ампераж Предпазвана ел. система

GLOW 80А Glow Relay Unit

PTC 1 50A PTC 1 Relay

PTC 2 50A PTC 2 Relay

PTC 3 50A PTC 3 Relay
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Поддръжка на автомобила

 ВНИМАНИЕ
Работа с електрическите крушки
Преди да започнете работа по елек-
трическите светлини, задействай-
те докрай спирачката за паркиране-
то, проверете дали превключвате-
лят за запалването е в положение 
„LOCK” (заключен волан), и изключете 
всички светлини, за да се избегне са-
моволно задвижване на автомобила, 
изгаряне на пръстите ви от крушки-
те или получаване на електрически 
удар.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
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.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
Трябва да се консултирате с оторизи-
ран дилър на компанията HYUNDAI при 
смяна на почти всички видове крушки, 
ако нямате необходимите инструмен-
ти или опит.
В много случаи смяната на електри-
чески крушки в автомобила може да 
се окаже трудна, тъй като преди да 
можете да стигнете до крушката, 
трябва да демонтирате други части 
на автомобила.
Това важи с особена сила, ако ще тряб-
ва да демонтирате възела на фарове-
те, за да стигнете до електрическата 
крушка (електрическите крушки). 
Демонтирането/монтирането на 
възела на фаровете може да доведе до 
повреда на автомобила.

i  Информация
След шофиране в проливен дъжд или след 
измиване на автомобила, лещите на фарове-
те и на задните габарити могат да изглеждат 
замъглени отвътре. Това състояние се причи-
нява от температурната разлика между въ-
трешната и външната страна на съответните 
светлини. Това е подобно на кондензацията на 
стъклата във вашия дом отвътре в дъждовно 
време и не е признак за повреда във вашия 
автомобил. Ако обаче водата започне да про-
никва към електрическите връзки на круш-
ките, изискайте проверка на автомобила от 
оторизиран дилър на компанията HYUNDAI.

Информация – Обратна посока на 
движение (за Европа)
Разпределението на късите светлини е 
асиметрично. Ако отидете в чужбина, в 
страна с обратна посока на движението, 
тази асиметрична част ще заслепява на-
срещното движение. За да предотвратите 
заслепяването, регламентът ECE предлага 
няколко технически решения (напр. систе-
ма за автоматична смяна на светлините, 
нискo регулиране на лъча на фаровете). Тези 
фаровете са проектирани да не заслепяват 
противоположни шофьори. Така че вие не 
се нуждаете от предложените промени в 
страна с обратна посока на движението.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КРУШКИ
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Смяна на електрически крушки във 
фаровете, светлини за осветяване 
на пресечки и кръстовища, в 
предните габаритни светлини, в 
мигачите, в предните фарове за 
мъгла

7-91

7

M
aintenance

Headlight, position light, turn
signal light, and front fog light
bulb replacement

Type A
(1) Head light (Low/High)
(2) Parking (Position) light
(3) Front turn signal light
(4) Front fog light*

Type B
(1) Head light (Low/High)
(2) Parking (Position) light
(3) Front turn signal light
(4) Front fog light*
(5) Static Bending Light (SBL)*
(6) Daytime Running Light (DRL)*

* : if equipped

Headlight bulb

OLMB073042L

OGB074008

Halogen bulbs

• Halogen bulbs contain pres-
surized gas that will produce
flying pieces of glass if bro-
ken.

(Continued)

WARNINGOIB074034

ТИП А
(1) Фар (къси светлини/дълги светлини)
(2) Габаритни светлини
(3) Преден мигач
(4) Преден фар за мъгла

7-91

7

M
aintenance

Headlight, position light, turn
signal light, and front fog light
bulb replacement

Type A
(1) Head light (Low/High)
(2) Parking (Position) light
(3) Front turn signal light
(4) Front fog light*

Type B
(1) Head light (Low/High)
(2) Parking (Position) light
(3) Front turn signal light
(4) Front fog light*
(5) Static Bending Light (SBL)*
(6) Daytime Running Light (DRL)*

* : if equipped

Headlight bulb

OLMB073042L

OGB074008

Halogen bulbs

• Halogen bulbs contain pres-
surized gas that will produce
flying pieces of glass if bro-
ken.

(Continued)

WARNINGOIB074034

ТИП В
(1) Фар (къси светлини/дълги светлини)
(2) Габаритни светлини
(3) Преден мигач
(4) Предни фарове за мъгла*
(5) Статични светлини за осветяване 
на пресечки и кръстовища
(6) Дневни светлини 
*(ако са оборудвани)

Фарове 

7-91

7

M
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Headlight, position light, turn
signal light, and front fog light
bulb replacement

Type A
(1) Head light (Low/High)
(2) Parking (Position) light
(3) Front turn signal light
(4) Front fog light*

Type B
(1) Head light (Low/High)
(2) Parking (Position) light
(3) Front turn signal light
(4) Front fog light*
(5) Static Bending Light (SBL)*
(6) Daytime Running Light (DRL)*

* : if equipped

Headlight bulb

OLMB073042L

OGB074008

Halogen bulbs

• Halogen bulbs contain pres-
surized gas that will produce
flying pieces of glass if bro-
ken.

(Continued)

WARNINGOIB074034  ВНИМАНИЕ
Бъдете внимателни при смяната на 
халогенни крушки.
Халогенните крушки съдържат газ 
под налягане, който при счупване на 
крушката може да причини раз- пръс-
ване на парченца стъкло.

(Продължение)



7-92

Поддръжка на автомобила

(Продължение)
Винаги работете внимателно с ха-
логенните 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 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 счу-
пи, сменете я незабавно и внимател-
но изхвърлете отпадъците.
При смяната на крушки носете пред-
пазни очила. Преди да докосвате 
крушките, оставете ги достатъчно 
време да се охладят.

i  Информация
След обратното монтиране на възела на фара 
или инцидент, обикновено се налага регу-
лиране на височината на лъча на фаровете, 
при което ви съветваме да се консултирате с 
оторизиран дилър на компанията HYUNDAI.

Информация – Обратна посока на 
движение (за Европа )
Разпределението на късите светлини 
е асиметрично. Ако отидете в страна 
с обратна посока на движението, тази 
асиметрична част ще заслепява на-
срещното движение. За да предотвра-
тите заслепяването, регламентът 
ECE предлага няколко технически ре-
шения (напр. система за автоматична 
смяна на светлините, нискo регулиране 
на лъча на фаровете). Тези фаровете са 
проектирани да не заслепяват проти-
воположни шофьори. Така че вие не се 
нуждаете от предложените промени 
в страна с обратна посока на движе-
нието.

Фарове
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Information 
We recommend that the headlight
aiming be adjusted after an accident
or after the headlight assembly is
reinstalled at a authorized HYUNDAI
dealer.

❈ Traffic Change (For Europe)
The low beam light distribution is

asymmetric. If you go abroad to a
country with opposite traffic direc-
tion, this asymmetric part will dazzle
oncoming car driver. To prevent daz-
zle, ECE regulation demand several
technical solutions (ex. automatic
change system, adhesive sheet,
down aiming). This headlamps are
designed not to dazzle opposite driv-
ers. So, you need not change your
headlamps in a country with oppo-
site traffic direction.

Headlight

1. Open the hood.
2. Remove the headlight bulb cover

by turning it counterclockwise.
3. Disconnect the headlight bulb

socket-connector.

i

(Continued)
• Always handle them carefully,

and avoid scratches and abra-
sions. 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 headlight.

• If a bulb becomes damaged or
cracked, replace it immediate-
ly and carefully dispose of it.

• Wear eye protection when
changing a bulb. Allow the
bulb to cool down before han-
dling it.

OGB074009

OGB074010

■ Type A

■ Type B

Parking
(Position) light

Turn signal light

Headlight

Headlight

Static bending lamp (SBL)

1. Отворете капака на двигателното 
отделение.

2. Свалете капака на крушката на фара 
със завъртането му по посока, обра-
тна на часовниковата стрелка.

3. Разединете присъединителния цокъл 
на крушката на фара.
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4. Откачете придържащата пружи-
нираща скоба на електрическата 
крушка на фара чрез натискането 
на края на скобата и изблъскването 
й нагоре.

5.  Извадете крушката от възела на 
фара.

6.  Монтирайте нова крушка във фара 
и фиксирайте пружиниращата скоба 
към крушката в съответното поло-
жение, чрез центриране на скобата 
с каналчето на крушката.

7.  Свържете обратно присъединител-
ния цокъл на крушката на фара.

8.  Монтирайте капачката на електри-
ческата крушка на фара чрез завър-
тане по посока на часовниковата 
стрелка.

Мигачи
1. 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.

2.  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.

3.  Пъхнете нова крушка чрез поставя-
нето й в цокъла и завъртането й, 
докато се фиксира на място.

4.  Монтирайте цокъла във възела чрез 
центриране на езичетата на цокъла 
с прорезите във възела. 

5. Натиснете цокъла във възела и за-
въртете цокъла по посока на часов-
никовата стрелка. 

Предни габаритни светлини
1. Извадете цокъла от възела чрез 

издърпване. 
2. Извадете крушката от цокъла чрез 

издърпване. 
3. Монтирайте нова крушка в цокъла. 
4. Монтирайте цокъла във възела.
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Front fog light bulb replacement

1. Remove the screw of under cover.
2. Reach your hand into the back of the

front bumper.
3. Disconnect the power connector from

the socket.
4. Remove the bulb-socket from the

housing by turning the socket counter-
clockwise until the tabs on the socket
align with the slots on the housing.

5. Install the new bulb-socket into the
housing by aligning the tabs on the
socket with the slots in the housing.
Push the socket into the housing and
turn the socket clockwise.

6. Connect the power connector to the
socket.

7. Reinstall the front bumper under cover.

Headlight and front fog light
aiming (for Europe)
Headlight 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.

OGB074011

OGB074012
1. Свалете долния капак на предната 

броня.
2. Пъхнете ръката си зад предната 

броня.
3. Изключете електрическия съедини-

тел от цокъла.
4. Извадете цокъла с крушката от 

корпуса чрез завъртане на цокъла 
обратно на часовниковата стрел-
ка, докато езичетата на цокъла се 
центрират с процепите в корпуса.

5. Монтирайте новия комплект круш-
ка - цокъл в корпуса чрез центриране 
на езичетата на цокъла с процепите 
в корпуса. Натиснете цокъла в кор-
пуса и завъртете цокъла по посока 

на часовниковата стрелка.
6. Свържете електрическия съедини-

тел към цокъла.
7. Монтирайте обратно долния капак 

на предната броня.

Регулиране на лъча на предните 
фарове и фаровете за мъгла (за 
Европа)
Регулиране на лъча на предните фарове
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Front fog light bulb replacement

1. Remove the screw of under cover.
2. Reach your hand into the back of the

front bumper.
3. Disconnect the power connector from

the socket.
4. Remove the bulb-socket from the

housing by turning the socket counter-
clockwise until the tabs on the socket
align with the slots on the housing.

5. Install the new bulb-socket into the
housing by aligning the tabs on the
socket with the slots in the housing.
Push the socket into the housing and
turn the socket clockwise.

6. Connect the power connector to the
socket.

7. Reinstall the front bumper under cover.

Headlight and front fog light
aiming (for Europe)
Headlight 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.

OGB074011

OGB074012

1. Напомпайте гумите до указаното 
налягане и премахване на всякак-
ви натоварвания от превозното 
средство, с изключение на водача, 
резервната 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 
(хоризонтална линия, преминаващи 
през център на фаровете)
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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 регулирате късите/дългите 
светлини наляво или надясно, обър-
нете водача (1) по посока на часов-
никовата стрелка или обратно на 
часовниковата стрелка. За да регу-
лирате късите/дългите светлини 
нагоре или надолу, завъртете вода-
ча (1) по часовниковата или обратно 
на часовниковата стрелка.

Предни фарове за мъгла 

7-95
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4. With the head lamp 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/high beam left or
right, turn the driver (2) clockwise
or counterclockwise. To aim the
low/high beam up or down, turn
the driver (1) clockwise or counter-
clockwise.

Front fog light aiming

The front fog lamp can be aimed as
the same manner of the head lamps
aiming.
With the front fog lamps and battery
normal condition, aim the front fog
lamps. To aim the front fog lamp up
or down, turn the driver (1) clockwise
or counterclockwise.

OGB074013

Предните фарове за мъгла се регули-
рат по същия начин като фаровете.
С предните фарове за мъгла и батерия-
та в нормално състояние, регулирайте 
фаровете.
За да се регулирате предните фа-
ровете за мъгла нагоре или надолу, 
обърнете водача (1) по посока на ча-
совниковата стрелка или обратно на 
часовниковата стрелка.
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Unit: mm (in)

<Ground Height> <Distance between lamps>

H1 : Height between the head lamp bulb center and ground (High beam/Low beam)

H2 : Height between the fog lamp bulb center and ground

W1 : Distance between the two head lamp bulbs centers (High beam/Low beam)

W2 : Distance between the two fog lamp bulbs centers

Aiming point 

OGB074014

Vehicle condition H1
H2

W1
W2

5 Door 3 Door 5 Door 3 Door

Without driver
Type A 696.7 (27.4) 352.9 (13.9) 434 (17.1) 1310 (51.5) 1240 (48.8) 1420 (55.9)
Type B 708 (27.9) 350.7 (13.8) 434 (17.1) 1360 (53.5) 1164 (45.8) 1420 (55.9)

With driver
Type A 688.7 (27.1) 344.9 (13.5) 426 (16.8) 1310 (51.5) 1240 (48.8) 1420 (55.9)
Type B 700 (27.5) 342.7 (13.5) 426 (16.8) 1360 (53.5) 1164 (45.8) 1420 (55.9)

H1: Разстояние между центъра на крушката на фара и земята (къси светлини/дълги светлини)
H2: Разстояние между центъра на крушката на фара за мъгла и земята
W1: Разстояние между центровете на крушките на двата фара (къси светлини/ дълги светлини)
W2: Разстояние между центровете на крушките на двата фара за мъгла.

Състояние на автомобила H1
H2

W1
W2

5 врати 3 врати 5 врати 3 врати

Без водач
Тип светлина А 696.7 (27.4) 352.9 (13.9) 434 (17.1) 1310 (51.5) 1240 (48.8) 1420 (55.9)

Тип светлина Б 708 (27.9) 350.7 (13.8) 434 (17.1) 1360 (53.5) 1164 (45.8) 1420 (55.9)

С водач
Тип светлина А 688.7 (27.1) 344.9 (13.5) 426 (16.8) 1310 (51.5) 1240 (48.8) 1420 (55.9)

Тип светлина Б 700 (27.5) 342.7 (13.5) 426 (16.8) 1360 (53.5) 1164 (45.8) 1420 (55.9)
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Head lamp 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 head lamp leveling device is equipped, adjust the head lamp leveling device switch with 0 positions.

OGB074015

■ Based on 10m screen

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 чрез бутона-превключ-

вател на позиция 0.
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Head lamp 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 head lamp leveling device is equipped, adjust the head lamp leveling device switch with 0 positions.

OGB074016

■ Based on 10m screen

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 у чрез бутона-превключ-

вател на позиция 0.
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Front fog light 
1. Turn the front fog lamp on with the driver (75 kg) aboard.
2. The cut-off line should be projected in the allowable range (shaded region).

OIA073029

■ Based on 10m screen

Предни светлини за мъгла
1. Включете предните светлини за мъгла, с водач (75 кг.) на борда.
2. Линията на пресичане трябва да попада в допустимия диапазон (защрихованата област).
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Смяна на крушките в страничните 
мигачи, позиционирани в огледалата

7-100

Maintenance

Side repeater light replace-
ment

If the light does not operte, we rec-
ommend that the vehicle be checked
by an authorized HYUNDAI dealer.

Rear combination light bulb
replacement

(1) Tail light
(2) Stop and tail light
(3) Turn signal light
(4) Rear fog light (if equipped)
(5) Back up light

1. Open the tailgate
2. Loosen the light assembly retain-

ing screws with a cross-tip screw-
driver.

3. Remove the rear combination light
assembly from the body of the
vehicle.

OIB074035 OGB074035

OIB074038

OIB074037

Ако светлините не функционират, ви 
съветваме да прегледате превозното 
средство в оторизиран дилър на мар-
ката HYUNDAI.

Смяна на крушки в комбинираните 
задни светлини

7-100

Maintenance

Side repeater light replace-
ment

If the light does not operte, we rec-
ommend that the vehicle be checked
by an authorized HYUNDAI dealer.

Rear combination light bulb
replacement

(1) Tail light
(2) Stop and tail light
(3) Turn signal light
(4) Rear fog light (if equipped)
(5) Back up light

1. Open the tailgate
2. Loosen the light assembly retain-

ing screws with a cross-tip screw-
driver.

3. Remove the rear combination light
assembly from the body of the
vehicle.

OIB074035 OGB074035

OIB074038

OIB074037

(1) Задни габаритни светлини
(2) Стоп светлини и задни габаритни 

светлини
(3) Мигачи
(4) Задна светлина за мъгла (ако е обо-

рудвана)
(4) Светлина за заден ход

7-100

Maintenance

Side repeater light replace-
ment

If the light does not operte, we rec-
ommend that the vehicle be checked
by an authorized HYUNDAI dealer.

Rear combination light bulb
replacement

(1) Tail light
(2) Stop and tail light
(3) Turn signal light
(4) Rear fog light (if equipped)
(5) Back up light

1. Open the tailgate
2. Loosen the light assembly retain-

ing screws with a cross-tip screw-
driver.

3. Remove the rear combination light
assembly from the body of the
vehicle.

OIB074035 OGB074035

OIB074038

OIB074037

1. Отворете вдигащата се задна вра-
та.

2. Развийте фиксиращите винтове за 
възела на крушката с помощта на 
кръстата отвертка.

3. Извадете възела на комбинираните 
задни светлини от корпуса на авто-
мобила. 
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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. 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.

6. Insert a new bulb by inserting it
into the socket and rotating it until
it locks into place.

7. 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.

8. Reinstall the light assembly to the
body of the vehicle.

Rear fog light,
Back up light (if equipped)

1. Remove the rear tire and wheel cover.
2. Remove the socket from the

assembly by turning the socket
counterclockwise until the tabs on
the socket align with the slots on the
assembly. (Left Side : Rear fog light,
Right Side : Back up light)

3. 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.

4. Insert a new bulb in the socket.
5. Reinstall the light assembly to the

body of the vehicle.

OGB074017

OIB074050

Stop and tail light

Turn signal light

Back up light

4. 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.

5. 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.

6. Монтирайте нова крушка, поста-
вяйки я в цокъла и завъртайки я, 
докато се фиксира на място.

7. 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.

8. Монтирайте обратно възела на 
светлините към корпуса на авто-
мобила.

Задни светлини за мъгла/Светлини 
за заден ход

7-101
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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. 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.

6. Insert a new bulb by inserting it
into the socket and rotating it until
it locks into place.

7. 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.

8. Reinstall the light assembly to the
body of the vehicle.

Rear fog light,
Back up light (if equipped)

1. Remove the rear tire and wheel cover.
2. Remove the socket from the

assembly by turning the socket
counterclockwise until the tabs on
the socket align with the slots on the
assembly. (Left Side : Rear fog light,
Right Side : Back up light)

3. 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.

4. Insert a new bulb in the socket.
5. Reinstall the light assembly to the

body of the vehicle.

OGB074017

OIB074050

Stop and tail light

Turn signal light

Back up light

1. Извадете задната гума и калъфа на 
гумата. 

2. Извадете цокъла от възела чрез завър-
тането на цокъла по посока, обратна 
на часовниковата стрелка, докато 
езичетата на цокъла се центрират с 
процепите на възела.

3. Извадете крушката от цокъла чрез 
натискането й и завъртане по посока, 
обратна на часовниковата стрелка, до-
като пъпките на крушката се центри-
рат с прорезите в цокъла. Издърпайте 
крушката извън цокъла.

4. Монтирайте нова крушка.
5. Монтирайте обратно възела към 

корпуса на автомобила.
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Смяна на крушки във високо 
монтираните стоп светлини (ако са 
оборудвани такива)

7-102

Maintenance

High mounted stop light
replacement 

If the light does not operate, we rec-
ommend that the system be checked
by an authorized HYUNDAI dealer.

License plate light bulb
replacement 

1. Using a flat-blade screwdriver,
remove the light assembly from
the body of the vehicle by prying
the housing and pulling the
assembly out.

2. Separate the socket and the lens
part by turning the socket counter-
clockwise until the tabs on the
socket align with the slots on the
lens part.

3. Remove the bulb by pulling it
straight out.

4. Insert a new bulb in the socket.
5. Reassemble the socket and the

housing part.
6. Reinstall the light assembly to the

body of the vehicle.

OIB074039 OIB074040

Ако този тип светлини не работят, 
изискайте проверка на автомобила 
от оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI.

Смяна на крушки за осветяването на 
регистрационния номер

7-102

Maintenance

High mounted stop light
replacement 

If the light does not operate, we rec-
ommend that the system be checked
by an authorized HYUNDAI dealer.

License plate light bulb
replacement 

1. Using a flat-blade screwdriver,
remove the light assembly from
the body of the vehicle by prying
the housing and pulling the
assembly out.

2. Separate the socket and the lens
part by turning the socket counter-
clockwise until the tabs on the
socket align with the slots on the
lens part.

3. Remove the bulb by pulling it
straight out.

4. Insert a new bulb in the socket.
5. Reassemble the socket and the

housing part.
6. Reinstall the light assembly to the

body of the vehicle.

OIB074039 OIB074040

1. Използвайки плоска отвертка, изва-
дете възела от корпуса, повдигайки 
капачето и издърпвайки го. 

2. Разединете цокъла от лещата чрез 
завъртането на цокъла по посока, 
обратна на часовниковата стрел-
ка, докато езичетата на цокъла се 
центрират с процепите на възела.

3. Извадете крушката чрез издърпва-
нето и право навън.

4. Монтирайте нова крушка в цокъла.
5. Монтирайте обратно цокъла.
6. Монтирайте обратно възела към 

корпуса на автомобила. 



7-103

3

7

П
оддръж

ка на автом
обила

Смяна на електрически крушки на вътрешното осветление 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.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Преди да започнете със смяната на 
електрическите крушки, се уверете, 
че сте ги изключили, за да избегнете 
нараняване на пръстите или елек-
трически шок.

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.

7-103
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Interior light bulb replacement 1. Using a flat-blade 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 dirty or damage
lens, lens tab, and plastic hous-
ings.

NOTICE

■ Room lamp (Type B)

■ Glove box lamp 

OGB074018/OGB074019

■ Room lamp (Type A)

■ Luggage room lamp 

OIB074041/OIB074042

Prior to working on the Interior
Lights, ensure that the “OFF”
button is pressed to avoid burn-
ing your fingers or receiving an
electric shock.

WARNING
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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.

Поддръжка на лаковото покритие на 
автомобила
Измиване
За да се предпази лаковото покритие 
на автомобила от корозия и влошаване 
на качеството, измивайте автомобила 
грижливо и често - най-малко веднъж 
месечно, с хладка или студена вода. Ако 
използвате автомобила си за екстрем-
но шофиране, трябва да го измивате 
след всяко такова пътуване. Обръщай-
те особено внимание за премахване на 
евентуално натрупването на сол, не-
чистотии, кал и други чужди материи. 
Проверявайте дали дренажните отвори 
в долните ръбове на вратите и шарнир-
ните 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 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 изплаквайте авто-
мобила много грижливо с хладка или 
студена вода. Не позволявайте върху 
лаковото покритие да засъхват следи 
от сапуна.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Никога не използвайте сапунени раз-
твори със силна реакция, химически 
почистващи препарати и гореща вода, 
и не измивайте автомобила, когато е 
изложен на директна слънчева светли-
на или когато корпусът на автомобила 
е нагорещен.

 ВНИМАНИЕ
Мокри спирачки
След измиване на автомобила винаги 
проверявайте спирачките, докато се 
движите с ниска скорост, за да про-
верите дали са повлияни от водата.
Ако действието на спирачките е 
влошено, подсушете ги чрез леко 
натискане на педала на спирачките, 
като поддържате в същото време 
бавна скорост и се движите напред.

ГРИЖИ ЗА АВТОМОБИЛА ОТВЪН
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• Water washing in the engine
compartment including high
pressure water washing may
cause the failure of electrical cir-
cuits located in the engine com-
partment.

• Never allow water or other liq-
uids to come in contact with
electrical/electronic compo-
nents 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 materi-
als with a spot remover will usually
strip the wax from the finish. Be sure
to re-wax these areas even if the rest
of the vehicle does not yet need wax-
ing.

• 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-plat-
ed or anodized aluminum parts.
This may result in damage to the
protective coating and cause
discoloration or paint deteriora-
tion.

Finish damage repair 
Deep scratches or stone chips in the
painted surface must be repaired
promptly. Exposed metal will quickly
rust and may develop into a major
repair expense.

Information 
If your vehicle is damaged and
requires any metal repair or replace-
ment, be sure the body shop applies
anti-corrosion materials to the parts
repaired or replaced.  

i

NOTICE

NOTICE

OLMB073082

 ЗАБЕЛЕЖКА 
• 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 пастирането, винаги 
измивайте и подсушавайте автомо-
била. Използвайте течни или пасто-
образни полирпасти с добро качество, и 
спазвайте указанието на производите-
ля. Пастирайте всички метални декора-
тивни 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.

 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 почиства-
не 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 обезцве-
тяване или влошаване на качество-
то 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. Оголени-
те части на метала корозират много 
бързо и могат да доведат до рязко 
повишаване на разходите по възстано-
вяването на лаковото покритие.

i  Информация
Ако автомобилът ви е повреден и изисква 
ремонт или подмяна на каквито и да било 
метални части, изисквайте от сервиза да 
полага антикорозионни материали върху ча-
стите, които са ремонтирани или подменени.



7-106

Поддръжка на автомобила

Поддръжка на хромираните метални 
части
• За отстраняване на асфалтови 

пръски и прилепнали насекоми из-
ползвайте препарат за отстра-
няване 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 постигане 
на висок блясък.

• През зимния сезон или когато полз-
вате автомобила в крайбрежни 
области, полагайте върху хроми-
раните метални части по-дебел 
слой полирпаста или предпазни 
вещества. При необходимост на-
насяйте покритие на частите от 
некорозионно парафиново желе или 
друг защитен компаунд.

Поддържане на долната част на 
автомобила
Корозионнодействащите материали, 
които се използват за отстраняване 
на леда и снега по пътищата и за кон-
тролиране на запрашеността, могат 
да се насъберат по долната част на 
корпуса на автомобила. Ако тези ма-
терии не бъдат отстранени, върху 
долната част на автомобила може 
да се развие ускорена корозия, напри-
мер върху горивопроводите, шасито, 
коритото 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 ме-
сечно; след всяко шофиране без път и 
в края на всеки зимен сезон. Обръщай-
те 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 изцяло, това 
може да причини повече вреда, откол-
кото 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.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
След измиването на автомобила про-
верете спирачките, като се движите 
бавно, за да проверите дали не са за-
сегнати 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.
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Поддръжка на алуминиевите джанти
Алуминиевите джанти са покрити с 
прозрачно защитно лаково покритие.
• Не използвайте никакви абразивни 

почистващи препарати, полиращи 
компаунди, разтворители или те-
лени четки върху алуминиевите 
джанти. Това може да надраска или 
повреди лаковото покритие. 

• За измиването им използвайте само 
неутрален сапун или неутрален по-
чистващ препарат и изплаквайте 
обилно с вода. Не забравяйте също 
така да почиствате джантите, 
след като сте шофирали през тре-
тирани със сол пътища. 

• Избягвайте измиването на джан-
тите с високоскоростни четки на 
автомивките.

• Никога не използвайте киселинно 
действащи почистващи препарати. 

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 пътищата 
и влагата, които позволявате да се 
натрупат по долната част на авто-
мобила.
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 въз-
действието на корозията.

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.
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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 действа-
щите материи се задържат в контакт 
с повърхността на автомобила от вла-
гата, която се изпарява много бавно.
Калта е особено силно действащ ко-
розионен материал, тъй като засъхва 
бавно и задържа влагата в контакт 
с автомобила. Въпреки че калта из-
глежда 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, кои-
то не се проветряват правилно, така че 
влагата да може да се отстрани 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 
винаги 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 допълнител-
ни грижи за предотвратяване на 
корозията. 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 почистването ста-
рателно и докрай; ако само навлаж-
ните натрупаната кал, вместо да 
я отмиете, това ще ускори корози-
ята, вместо да я предотврати. За 
отстраняването на натрупаната 
кал и други корозионно действащи 
материали от долната част на 
автомобила са особено полезни 
водата под високо налягане и парос-
труйките.

• 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.
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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. Особени грижи полагайте, кога-
то пренасяте изкуствени торове, 
почистващи препарати или химикали 
с автомобила. Тези дейности трябва 
да се извършват само в подходящи 
опаковки и контейнери и всички евен-
туални разсипвания или протичания 
трябва да се почистват, изплакват с 
чиста вода и да се подсушават добре.
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Грижи за интериора на автомобила

Общи предпазни мерки за интериора
Не позволявайте разяждащи разтвори 
от рода на парфюми и козметични мас-
ла да влизат в контакт с арматурното 
табло, тъй като същите могат да 
предизвикат повреда или обезцветя-
ване. Ако въпреки това се случи такива 
вещества да влязат в контакт с арма-
турното табло, изтривайте ги неза-
бавно. В инструкциите, които следват, 
е указано как правилно да се почистват 
частите от винилова пластмаса.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
Никога не позволявайте вода или други 
течности да влизат в контакт с елек-
трическите/електронните компонен-
ти вътре в автомобила, тъй като 
последните могат да се повредят.

Почистване на тапицерията и на 
декоративните елементи в купето
Тапицерия от винилова пластмаса
Отстранявайте праха и хлабаво зак-
репените нечистотии от виниловата 
пластмаса с мека метличка или с пра-
хосмукачка. След това почиствайте 

тези повърхности с почистващ пре-
парат, предназначен специално за този 
тип пластмаси.

Тапицерия от плат
Отстранявайте прахта и хлабаво 
закрепените нечистотии от плата 
с мека метличка или с помощта на 
прахосмукачка. За почистване на та-
пицерията на седалките или на ки-
лимчетата използвайте неутрален 
сапунен разтвор. Прясно нанесените 
замърсявания отстранявайте неза-
бавно с препарат за почистване на 
петна. Ако прясно нанесените замър-
сявания не бъдат почистени незабавно, 
платът може да бъде повреден трай-
но и цветът му може да се промени. 
Ако платът не се поддържа правилно, 
неговите противопожарни свойства 
могат да намалеят. 

 ЗАБЕЛЕЖКА 
Използването на каквито и да било 
почистващи препарати и процедури 
освен препоръчаните може да повлияе 
отрицателно на външния вид на плата 
и на неговата негоримост.

Почистване на лентите на предпазни-
те колани от поясно-раменен тип
Почиствайте лентите на предпазните 
колани със сапунен разтвор с неутрална 
реакция, какъвто се препоръчва за по-
чистване 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 стък-
лата на купето се замъглят (т.е. бъдат 
покрити с много тънък слой от мазнини 
или полирпасти), те трябва да се почис-
тят с препарат за почистване на стък-
ла. Спазвайте указанията, посочени на 
опаковката на препарата за почистване 
на стъкла.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
Никога не изстъргвайте и не надрас-
квайте вътрешната страна на задното 
стъкло. В противен случай това може 
да повреди реотановите проводници, 
монтирани на задното стъкло за раз-
скрежаването 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 из-
исквания на емисиите за 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 

от 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.

Предупреждение за теста за проверка 
и поддръжка (за моделите с електрон-
на стабилизираща система ESC)
• За да се избегне неправилно действие 

на запалителната система на авто-
мобила по време на тестването с 
динамометър, изключвайте елек-
тронната стабилизираща програма 
(ESC) посредством натискане на 
превключвателя ESC.

• След приключването на тества-
нето с динамометър, включете 
отново системата ESС с повторно 
натискане на превключвателя ESC.

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 изпаренията на 
горивото е проектирана да не допуска пàри 
на горивото да попадат в атмосферата.

Метална касета
Парите на горивото, което се създават 
в резервоара за гориво, се абсорбират и 
съхраняват в метална касета на борда 
на автомобила. Когато двигателят 
работи, парите на горивото, които са 
абсорбирани в металната касета, се 
изтеглят към изравнителния съд по-
средством електромагнитния вентил 
за управление на пречистването.

Електромагнитен вентил за 
управление на пречистването (PCSV)
Електромагнитният вентил за управле-
ние на пречистването се управлява от 
модула за управление на двигателя (ЕСМ). 
Когато температурата на охлаждащата 
двигателя течност е ниска (по време на 
работата на двигателя на празен ход), 
вентилът PCSV е затворен, така че па-
рите на горивото да не се подават към 
двигателя. След като по време на оби-
чайното шофиране двигателят загрее, 
вентилът PCSV се отваря за подаване 
на парите на горивото към двигателя.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ
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3. Система за управление на 
емисиите от отработени газове
Системата за управление на емисиите 
от отработени газове представлява 
високоефективна система, която уп-
равлява емисиите, и в същото време 
поддържа добри параметри за работа-
та 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 
отработили 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 от двигателя газове 
(въглероден монооксид)
• В отработените газове, заедно с 

другите пари, може да се съдържа и 
въглероден монооксид. По тази при-
чина, ако усетите мирис на отрабо-
тени газове от какъвто и да било 
вид вътре в автомобила, изискайте 
незабавната му проверка и ремонт. 
Ако дори само подозирате, че вътре 
в купето на автомобила попадат 
изпарения от отработени газове, 
продължете шофирането само с 
напълно отворени всички прозорци. 
Изискайте незабавна проверка и ре-
монт на автомобила.

 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 запалва, допълнителните 
опити за повторното му старти-
ране могат да доведат до повреда 
на системата за управление на еми-
сиите.
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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 материали, 
например суха трева, хартиени от-
падъци, изсъхнали опадали листа от 
дърветата и други подобни.

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:
Използвайте само БЕЗОЛОВЕН БЕНЗИН 
за моделите с бензинов двигател.
• Не продължавайте шофирането, ко-

гато 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. Примери за 
неправилно използване на двигате-
ля е шофирането „по инерция“ при 
изключен двигател, и спускането по 
стръмни наклони с включена предав-
ка и изключен двигател.

• Не оставяйте двигателя да работи 
продължително време на празен ход 
с високи обороти (за 5 минути или 
по-продължително).

• Не внасяйте модификации и не раз-
глобявайте каквито и да било час-
ти на системата за управление на 
емисиите или на двигателя. Всички 
проверки и регулировки трябва да се 
извършват от оторизирани дилъри 
на компанията HYUNDAI.

• Избягвайте шофиране с изключи-
телно ниско ниво на гориво в ре-
зервоара. Пълното изчерпване на 
горивото води до неправилно запал-
ване на двигателя, което поврежда 
каталитичния преобразувател.

Неспазването на тези предпазни мерки 
може да доведе до повреда на катали-
тичния 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 автоматично изгаря (окислява) 
и отстранява насъбраните сажди в 
съответствие с условията на шофи-
рането. С други думи, активното из-
гаряне от системата за управление на 
двигателя и високата температура 
на отработените 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 светлинният 
индикатор за повреда започне да мига, 
можете да го накарате да спре да мига, 
ако продължите шофирането за из-
вестно време 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, моля посе-
тете оторизиран дилър на компания-
та HYUNDAI и изискайте проверка на 
системата 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 да 
използвате контролирано автомо-
билно 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.
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ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ
мм/инч

Позиция 5 врати 3 врати Cross

Габаритна дължина 4,035 (158.8) 4,045 (159.2) 4,065 (160)

Габаритна широчина 1,734 (68.3) 1,730 (68.1) 1760(69.3)

Габаритна височина        1,474 (58) 1,449 (57) 1529(60.2)

Предна следа 1,520/1,514 (59.8/59.6) 1,520/1,514/1,515 
(59.8/59.6/59.6)

1517/1512/1511
(59.7/,59.5/,59.6)

Задна следа 1,519/1,513 (59.8/59.6) 1,519/1,513/1,513 
(59.8/59.6/59.6)

1519/1513/1513
(59.8/59.6/59.6)

Колесна база (междуосие) 2,570 (101.2) 2,570 (101.2) 2,570 (101.2)

ДВИГАТЕЛ
         Вид Бензин 1.0 Бензин 1.25 Бензин 1.4 Дизел 1.1 Дизел 1.4

Обем
cc (куб.инч)

998
(60.9)

1,248
(76)

1,368 
(83.5)

1,120 
(68.3)

1,396 
(85.2)

Диаметър и ход
мм (инч)

71x84
(2.8x3.3)

71.0 x 78.8
(2.8 x 3.1)

72 x 84
(2.8 x 3.3)

75 x 84.5
(3.0 x 3.3)

75 x 79
(3.0 x 3.1)

Последователност на възпламеняване 1-2-3 1-3-4-2 1-3-4-2 1-2-3 1-3-4-2

Брой цилиндри 3 на ред 4 на ред 4 на ред 3 на ред 4 на ред
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МОЩНОСТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ КРУШКИ

Електрически крушки Мощност

Фарове (къси/дълги светлини) 60/55 или 55

Предни мигачи 21

Предни габаритни светлини 5 или LED

Дневни светлини 35 или LED

Странични мигачи
(във външните огледала)

LED

Предни фарове за мъгла 35

Стоп светлини и задни габарити светлини 21/5

Задни габаритни светлини 5 или LED

Задни мигачи 21

Светлини за заден ход (задни) 21

Задни фарове за мъгла* 21

Високо монтирани стоп светлини* 5

Осветление на регистрационния номер 5

Осветление за разчитане на карти 8

Общо вътрешно осветление 8

Осветление на багажното отделение* 10

*ако са оборудвани
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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 Предни Задни

Пълноразмерни гуми

185/65R15 6J x 15 2.3
235 (34) 

2.1
215 (31)

2.4
240 (35)

2.5
250 (36)

9~11
(65~79,88~107)

185/65R15
(ECO PACK) 6J x 15 2.6

260 (38)
2.6

260 (38)
2.6

260 (38)
2.6

260 (38)
185/65R15

(EUROPE PACK) 6J x 15 2.5
250 (36)

2.2
227 (33)

2.5
250 (36)

2.5
250 (36)

195/55R16
6J x 16 2.3

235 (34) 
2.1

215 (31)
2.4

240 (35)
2.6

260 (38)
2.6*

260 (38)
2.6*

260 (38)
2.6*

260 (38)
2.6*

260 (38)

205/45R17 6J x 17 2.3
235 (34) 

2.1
215 (31)

2.4
240 (35)

2.6
260 (38)

Временни гуми T125/80D15 6J x 15 4.2
420 (60)

4.2
420 (60)

4.2
420 (60)

4.2
420 (60)

*Прилага се при MSTA налягане в гумите.

МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМО НАТОВАРВАНЕ И СКОРОСТЕН ИНДЕКС НА ГУМИТЕ
Позиция Размер на гумата Размер на 

джантата
Максимално натоварване Скоростен индекс

Пълноразмерни гуми
LI* кг SS* км/ч

185/65R15 6J x 15 88 560 T 190
195/55R16 6.0J x 16 87 545 H 210
205/45R17 6.5J x 17 88 560 V 240

Временни гуми T125/80D15 3.5J x 15 95 690 M 120

LI: Индекс на натоварване 
SS: Скоростен индекс
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БРУТНО ТЕГЛО НА АВТОМОБИЛА
Позиция Бензин Бензин 1.25 Бензин 1.4 Дизел 1.1 Дизел 1.4

5МТ 6МТ 5МТ 6МТ 4АТ 6МТ 6МТ
БТА в кг 1,610

(3549)
1650

(3637)
1,580 (3,483) 1,600 (3,527) 1,620 (3,571)  1,680 (3,703)  1690 (3,725)

 БТА - Брутно тегло на автомобила;  М/Т – механична трансмисия; А/Т – автоматична трансмисия

ОБЕМ НА БАГАЖНИКА
Позиция

5 врати 3 врати Cross
ТМК Временна гума ТМК Временна гума TMK Временна гума

Според 
метода VDA

Мин. 326л 
(11.5 куб.фут)

301л 
(10.6 уб.фут)

336л 
(11.9 куб.фут)

311л 
(11.0 куб.фут)

326л.
(11.5 куб.фут)

301л.
(10.6 куб.фут)

Макс. 1,042л 
(36.8 куб.фут)

1,017л 
(35.9 куб.фут)

1,011л 
(35.7 куб.фут)

986л 
(34.8 куб.фут)

1042л.
(36.8 куб.фут)

1017л.
(35.9 куб.фут)

Мин: Зад задната седалка до горния ръб на предната седалка.  
Макс: зад предната седалка до покрива.
ТМК – комплект за аварийна смяна на гуми
*1 кубичен фут - 0.02831685 куб.метра

КЛИМАТИЧНА УРЕДБА
Позиция Плътност Класификация

Хладилен агент 470 ± 25 гр R-134a 

R -1234yf

Масло за компресора 110 гр PAG oil

За подробна информация ви препоръчваме да се свържете с оторизиран представител на марката  HYUNDAY.
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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 
автомобил се препоръчват посочените в таблицата по-долу смазочни материали и работни течности.

Смазочна течност Вместимост Категория

Моторна масло
(източване и доливане)
Препоръчва се марка 
моторни масла 
SHELL HELIX
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RECOMMENDED LUBRICANTS AND CAPACITIES
To help achieve proper engine and powertrain performance and durability, use only lubricants of the proper quality.
The correct lubricants also help promote engine efficiency that results in improved fuel economy.
These lubricants and fluids are recommended for use in your vehicle.

Lubricant Volume Classification

Engine oil *1 *2

(drain and refill) Gasoline engine 3.5 l (3.70 US qt.)
API Service SM *3 and ILSAC GF-4 or above,

or ACEA A5 or above

Diesel engine 1.1L 4.8 l (5.07 US qt.) With DPF *4 : ACEA C3 or C2
Without DPF *4 : ACEA B4

Diesel engine 1.4L 5.3 l (5.60 US qt.)

Manual transaxle fluid

Gasoline engine 1.25L 1.5 ~ 1.6 l (1.6 ~ 1.7 US qt.)

API Service GL-4, SAE 70W 
(HYUNDAI genuine transaxle fluid)

Gasoline engine 1.4L 1.6 ~ 1.7 l (1.7 ~ 1.8 US qt.)

Diesel engine 1.1L 1.6 ~ 1.7 l (1.7 ~ 1.8 US qt.)

Diesel engine 1.4L 1.7 ~ 1.8 l (1.8 ~ 1.9 US qt.)

Automatic transaxle fluid 6.8 l (7.2 US qt.) DIAMOND ATF SP-III, SK ATF SP-III

Coolant
Gasoline engine 4.3 l (4.4 US qt.) MIXTURE, Antifreeze with water 

(Ethylene glycol base coolant for 
aluminum radiator)Diesel engine 6.4 l (6.8 US qt.)

Brake/Clutch fluid 0.7 ~ 0.8 l (0.7 ~ 0.8 US qt.) FMVSS116 DOT-3 or DOT-4

Fuel 50 l (13.2 US gal.) -

Бензинов двигател  1.0 3.6 л. (3.80)
API SM*3 и ILSAC GF-4 (или по-висока) ACEA A5 (или по-

висока)Бензинов двигател  1.25 3.5л. (3.70)

Бензинов двигател 1.4 3.5л. (3.70)

Дизелов двигател  1.1 4.8 л.
с DPF филтър за твърди частици

ACEA C3 или C2
без DPF филтър за твърди частици ACEA B4Дизелов двигател 1.4 5.3 л.

Работна течност за 
механична трансмисия

Бензинов двигател 1.25 1.5~1.6л.
API Service GL-4, SAE 70W

(HYUNDAI оригинална смазочна течност)
HK SYN MTF 70W

SPIRAX S6 GHME 70W MTF
GS MTF HD 70W

Бензинов двигател 1.4 1.6~1.7л.
1.6~1.7л. Дизелов двигател  1.1

Дизелов двигател  1.4 1.7~1.8л.

Работна течност за автоматична трансмисия 6.8л. DIAMOND ATF SP-III, SK ATF SP-III

Охлаждаща течност
Бензинов двигател 4.3 л. СМЕС от вода и антифриз (етилен-гликол хладилен агент 

с фосфатна основа за алуминиев радиатор)Дизелов двигател 6.4 л.

Спирачна течност/ работна течност за съединителя 0.7~0.8 л. FMVSS116 DOT-3 or DOT-4

Гориво 50 л.
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*1 : Отнесете се към препоръчваните числа за вискозитета по SAE на следващата страница. 
*2 : В момента се предлагат масла с надписа „Energy Conserving Oil” (енергоспестяващи масла). Освен другите допълни-

телни ползи, тези масла допринасят 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  API Service SM или ACEA A5 не се предлага във вашия регион, можете да използвате API Service 
SL или  ACEA A3.

*4 : Филтър за твърди димни частици – дизелов двигател

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 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 ма-
териал, не забравяйте винаги да почиствате 
участъка около всеки отвор за наливане или 
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 или около пробките 
за източване, или около масломерната щека 
няма да позволи нечистотии и пясък да попа-
дат в двигателя и в други механизми, 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 и течли-
востта на моторното масло). Моторните 
масла с по-нисък вискозитет могат да оси-
гурят по-нисък разход на гориво и по-високо 
качество на работата на двигателя при ниски 
температури, но за задоволително смазване 
в горещо време са необходими моторни мас-
ла с по-висок вискозитет. Използването на 
моторни масла с вискозитет, различен от 
препоръчаните стойности, 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

Бензинов двигател 
(за Европа, Близък 
Изток)

Бензинов двигател 
(с изкл. на Европа, с 
изкл. на Близък Из-
ток)

Дизелов двигател

20W-50

20W-50

15W-40

15W-40

15W-40

10W-30/40

10W-30

10W-30

5W-30/40

5W-30, 5W-40

5W-20, 5W-30

0W-30/40

*1: Препоръчваме ви да използвате моторно масло с вискозитет SAE 5W-30 (API SM/
ILSAC GF-4/ACEA A5). – за Европа, Близкия Изток. 

 Препоръчваме ви да използвате моторно масло с вискозитет SAE 5W-20 (API SM/ILSAC 
GF-4/ACEA A5). – с изключение на Европа, Близкия Изток. 

 В случай, че във вашия регион съответното моторно масло не е налично, използвайте 
таблицата, за да изберете масло с най-подходящ вискозитет. Не използвайте масло 
с вискозитет по SAE 5W20 за двигател L TGD I.
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VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER (VIN)

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 below the
passenger's (or driver’s) seat.

The VIN is also on a plate attached
to the top of the dashboard. The
number on the plate can easily be
seen through the windshield from
outside.

The vehicle certification label
attached on the driver’s (or front pas-
senger’s) side center pillar gives the
vehicle identification number (VIN).

VEHICLE CERTIFICATION
LABEL

OIB074054

OIB074059

OIB084003

Идентификационният номер на ав-
томобила (VIN) е номерът, който се 
използва за регистрирането на вашия 
автомобил, и във всички юридически 
документи, свързани със собственост-
та на автомобила. Номерът е щампо-
ван на пода на купето, под седалката на 
шофьора. За да проверите този номер 
трябва да отворите капачето.

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА АВТОМОБИЛА (VIN)
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VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER (VIN)

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 below the
passenger's (or driver’s) seat.

The VIN is also on a plate attached
to the top of the dashboard. The
number on the plate can easily be
seen through the windshield from
outside.

The vehicle certification label
attached on the driver’s (or front pas-
senger’s) side center pillar gives the
vehicle identification number (VIN).

VEHICLE CERTIFICATION
LABEL

OIB074054

OIB074059

OIB084003

Номерът VIN е показан също и на та-
белка, 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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VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER (VIN)

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 below the
passenger's (or driver’s) seat.

The VIN is also on a plate attached
to the top of the dashboard. The
number on the plate can easily be
seen through the windshield from
outside.

The vehicle certification label
attached on the driver’s (or front pas-
senger’s) side center pillar gives the
vehicle identification number (VIN).

VEHICLE CERTIFICATION
LABEL

OIB074054

OIB074059

OIB084003

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).
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ТАБЕЛКА С ТЕХНИЧЕСКИТЕ 
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ГУМИТЕ 
И НАЛЯГАНИЯТА В ТЯХ
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Specifications & Consumer information

The tires supplied on your new vehi-
cle are chosen to provide the best
performance for normal driving.
The tire label located on the driver's
side center pillar gives the tire pres-
sures recommended for your vehicle.

The engine number is stamped on
the engine block as shown in the
drawing.

A compressor label informs you the
type of compressor your vehicle is
equipped with such as model, suppli-
er part number, production number,
refrigerant (1) and refrigerant oil (2).

TIRE SPECIFICATION AND
PRESSURE LABEL

AIR CONDITIONER 
COMPRESSOR LABEL

ENGINE NUMBER

OIB074055/Q

OGB084003

OIB084001

■ Gasoline engine

■ Diesel Engine

OHC081001

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
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Specifications & Consumer information
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type of compressor your vehicle is
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er part number, production number,
refrigerant (1) and refrigerant oil (2).

TIRE SPECIFICATION AND
PRESSURE LABEL

AIR CONDITIONER 
COMPRESSOR LABEL

ENGINE NUMBER

OIB074055/Q

OGB084003

OIB084001

■ Gasoline engine

■ Diesel Engine

OHC081001

Фабричният номер на двигателя е 
щампован върху двигателния блок, как-
то е показано на горната илюстрация.

ОБОЗНАЧИТЕЛЕН ЕТИКЕТ 
НА КОМПРЕСОРА НА 
КЛИМАТИЧНАТА УРЕДБА
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COMPRESSOR LABEL

ENGINE NUMBER

OIB074055/Q

OGB084003

OIB084001

■ Gasoline engine

■ Diesel Engine

OHC081001

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.
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ОБОЗНАЧИТЕЛЕН E-ЗНАК 
ЗА ЕВРОПА
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An E-mark label is located on the dri-
ver's side center pillar. The label cer-
tifies that your vehicle has satisfied
the ECE Safety/Environment regula-
tion. It contains the following informa-
tion:
• Country code
• Regulation number
• Regulation amendment number
• Approval number

The refrigerant label is located at the
front of the engine room.

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

E-MARK LABEL (FOR
EUROPE) (IF EQUIPPED)

DECLARATION OF 
CONFORMITY

REFRIGERANT LABEL

CE0678

■ Example

OGB084001

OGB084002

E-маркировка се намира на центъра на 
колона от страната на водача. Този 
обозначителен знак удостоверява, 
че автомобилът ви е удовлетворил 
изискванията на ECE разпоредбата 
за безопасност /опазване на околната 
среда. Маркировката съдържа следната 
информация:
• Код на страната 
• Номер на наредбата 
• Номер на поправката на наредбата 
• Номер на разрешителното 

ОБОЗНАЧИТЕЛЕН ЕТИКЕТ 
НА ХЛАДИЛНИЯ АГЕНТ 

8-11

8

Specifications &
 Consum

er inform
ation

An E-mark label is located on the dri-
ver's side center pillar. The label cer-
tifies that your vehicle has satisfied
the ECE Safety/Environment regula-
tion. It contains the following informa-
tion:
• Country code
• Regulation number
• Regulation amendment number
• Approval number

The refrigerant label is located at the
front of the engine room.

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

E-MARK LABEL (FOR
EUROPE) (IF EQUIPPED)

DECLARATION OF 
CONFORMITY

REFRIGERANT LABEL

CE0678

■ Example

OGB084001

OGB084002 Етикетът на хладилния агент се на-
мира пред двигателното отделение.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА 
СЪОТВЕТСТВИЕ 
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8

Specifications &
 Consum

er inform
ation

An E-mark label is located on the dri-
ver's side center pillar. The label cer-
tifies that your vehicle has satisfied
the ECE Safety/Environment regula-
tion. It contains the following informa-
tion:
• Country code
• Regulation number
• Regulation amendment number
• Approval number

The refrigerant label is located at the
front of the engine room.

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

E-MARK LABEL (FOR
EUROPE) (IF EQUIPPED)

DECLARATION OF 
CONFORMITY

REFRIGERANT LABEL

CE0678

■ Example

OGB084001

OGB084002

Радио честотните 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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Огледала ............................................................................................................ 3-39
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Практични съвети за добро шофиране........................................................... 5-22
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Преден капак..................................................................................................... 3-31
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Преди да потеглите ............................................................................................ 5-4
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Предни седалки .................................................................................................. 2-6
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Предпазни мерки при извършване на операции по поддръжка  
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Предупредителни съобщения  ........................................................................ 3-57
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