
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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Your vehicle at a glance
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OPDE076088/OPD076001
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■ Gasoline Engine (Kappa 1.0 T-GDI)

■ Gasoline Engine (Kappa 1.4 T-GDI)
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1-10



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
 Поддържайте автомобила в изправно състояние ................................. 2-3
Седалки  ........................................................................................................ 2-4
 Мерки за безопасност ........................................................................................ 2-5
 Предни седалки ....................................................................................................2-6
 Задни седалки  .....................................................................................................2-12
 Подглавници  ........................................................................................................2-15
 Затопляне и вентилация на седалките ......................................................2-19
Предпазни колани  ................................................................................... 2-22
 Предпазни колани - мерки за безопасност............................................. 2-22
 Светлинни индикатори на предпазните колани  .................................. 2-23
 Обезопасяване на пътуващите чрез предпазни колани  .................. 2-25
 Предпазни колани - допълнителни мерки за безопасност  ..............2-31
 Поддръжка на предпазните колани  ..........................................................2-33

Системи за обезопасяване на деца (CRS) ........................................... 2-34
 Нашите препоръки: Децата винаги да се возят отзад ........................2-34
 Изберете детска обезопасителна система  (CRS)  ................................2-35
 Поставяне на детска обезопасителна система (CRS) ......................... 2-37
Въздушни възглавници -  
допълнителна система за безопасност .............................................. 2-45
 Къде са разположени въздушните възглавници ..................................2-47
 Как функционират въздушните възглавници .........................................2-52
 Какво да очаквате при активиране на въздушна възглавница ......2-56
 Защо при сблъсък въздушната възглавница не се е  
 активирала ........................................................................................................... 2-57
 Поддръжка на системата SRS .......................................................................2-62
 Допълнителни мерки за безопасност .......................................................2-63
 Предупредителни светлинни индикатори за въздушните  
 възглавници  ........................................................................................................2-63

Този раздел дава важна информация как да предпазите вас и вашите пътници. 
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възглавници. 
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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 наръчник, ще 
се запознаете с множество мерки за безопас-
ност и ограничения. Мерките за безопасност, 
описани в този раздел, са сред най-важните, 
които следва да вземете под внимание.

Винаги поставяйте предпазния колан
Предпазният колан е най-добрата за-
щита в случай на инцидент. Въздушните 
възглавници са допълнителна мярка за 
безопасност към предпазните колани, те 
не могат да ги заменят. Затова, незави-
симо че вашият автомобил е оборудван 
с въздушни възглавници, ВИНАГИ поста-
вяйте предпазния колан и се уверете, че 
и вашите пътници са направили същото.

Обезопасяване на децата
Всички деца под 13 години следва да бъ-
дат с поставен колан или да се возят на 
детска седалка, винаги отзад, не отпред 
до водача. Бебетата и малките деца след-
ва да бъдат обезопасени с подходящи за 
възрастта им предпазни системи – дет-
ски 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 жи-
вота на пътниците, но и са в състояние 
да нанесат сериозни наранявания на 
пътниците, които са прекалено близо до 
тях или които не са с правилно поставен 
предпазен колан. Бебетата, малките деца 
или по-ниските възрастни са изложени 
на най-голям риск от нараняване от акти-
вирана въздушна възглавница. Следвай-
те всички инструкции и предупреждение 
в този наръчник.

Загуба на концентрация на водача по 
време на управление на автомобила
Загубата на концентрация (разсейване) 
на водача представлява сериозна и по-
тенциално фатална опасност, особено 
при неопитните водачи. Безопасността 
следва да бъде на първо място по време 
на управление на автомобила и водачът 
трябва да бъде наясно с множеството 
дейности, които биха могли да бъдат 
причина за загуба на концентрация (раз-
сейване) от негова страна – преумора, 
протягане с цел взимане на определен 
предмет, хранене, други пътници, използ-
ването на мобилен телефон. Водачите 

губят концентрация (разсейват се), ко-
гато насочат вниманието си към други 
дейности освен управление на автомо-
била. За да намалите риска от възможна 
загуба на концентрация и последващ 
инцидент:
• ВИНАГИ настройвате мобилните си 

устройства (телефон, MP3, навигация 
и др.), когато автомобилът е паркиран 
или в покой.

• Използвайте мобилните устройства 
САМО в съответствие със закона или 
когато условията позволяват безо-
пасната им употреба. НИКОГА не из-
пращайте съобщения или имейли по 
време на управление на автомобила. 
В повечето държави има разпоредби, 
забраняващи изпращането на SMS-и 
или имейли по време на управление 
на превозно средство. В някои държа-
ви са забранени дори държачите за 
мобилни телефони.
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• НИКОГА не позволявайте мобилните 
устройства да ви разсейват, тъй като 
носите отговорност както за пътни-
ците, така и за другите участници в 
движението и сте задължени да уп-
равлявате автомобила безопасно -  с 
ръце на волана и поглед към пътя. 

Контролирайте скоростта си
Несъобразено високата скорост е ос-
новна причина за инциденти и смъртни 
случаи. Колкото по-висока е скоростта, 
толкова по-голям е рискът, но сериоз-
ни инциденти се случват и при ниска 
скорост. Никога не шофирайте по-бързо 
от безопасното за съответните пътни 
условия, без значение какво е ограни-
чението.

Поддържайте автомобила си в изправ-
ност
Спуканата гума или друг технически 
проблем могат да бъдат изключител-
но опасни. За да намалите риска от 
появата на такива проблеми, редовно 
проверявайте налягането на гумите 
на автомобила, както и цялостното му 
състояние и извършвайте всички необ-
ходими прегледи. 
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Система за безопасност във вашия автомобил

СЕДАЛКИ

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

Задни седалки
(8) Подлакътник 
(9) Сгъване на седалката 
(10) Подглавник
(11) Пренасяне на дълъг и тесен товар*

*ако са включени в оборудването

Реалната форма на автомобила може да се различава от изобразената.

2-4

SEATS

Safety system of your vehicle

OPDE036001

Front seat
(1) Forward and backward

(2) Seatback angle

(3) Seat cushion height *

(4) Lumbar support (Driver’s seat)*

(5) Seat warmer*/Air ventilation seat*

(6) Headrest

Rear seat
(7) Armrest*

(8) Seatback folding

(9) Headrest

(10) Carrying long/narrow cargo*

* : if equipped

■ Driver’s side

■ Manual adjustment

■ Power adjustment

■ Passenger's side
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МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Регулирането на седалките, така че да 
сте в безопасна и удобна позиция, как-
то и предпазните колани и въздушните 
възглавници са от изключително значе-
ние за безопасността на вас и вашите 
пътници.

 ВНИМАНИЕ
Не използвайте възглавници, на които 
да сядате – те намаляват триенето 
между седалката и пътника. В ре-
зултат на това в случай на внезапно 
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 неправилното функционира-
не на колана.

Въздушни възглавници
Можете да намалите риска от наранява-
не при активиране на въздушните въз-
главници, спазвайки описаните мерки. 
Седейки твърде близо до въздушната 
възглавница, значително увеличавате 
риска от инциденти в случай на акти-
виране на възглавницата. Седалката ви 
трябва да бъде максимално изтеглена 
назад, запазвайки пълен контрол върху 
автомобила.

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

симално назад, запазвайки пълен 
контрол върху превозното средство.

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

(продължение)

(продължение)
• Дръжте кормилния волан на 9 и 3 

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

• НИКОГА не поставяйте предмет или 
друго между интериора и отворите 
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, поставяйте 
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 възрастните трябва 
да са с поставени предпазни колани.

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

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

да е изправена и долната презрам-
ка 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 коланът да бъде 
захванат или блокиран.

ПРЕДНИ СЕДАЛКИ
Предната седалка се регулира посред-
ством контролни бутони, разположени 
отстрани на седалката. Преди управле-
ние регулирайте позицията на седалката, 
така че с лекота да управлявате волана, 
да достигате педалите, както и контрол-
ните бутони на централната 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 автомоби-
ла и до последващ сериозен инци-
дент.

• Не поставяйте нищо под предна-
та седалка. Предмети в областта 
на краката на водача могат да 
попречат на управлението на ав-
томобила 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 
централната конзола. Има опасност 
да се порежете, тъй като ръбовете на 
механизмите са остри.

• В случай че има пътници, а вие регу-
лирате 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 механизмите, 
докато регулирате седалката. 

Ръчни настройки 

Издърпване на седалката напред и назад 

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

зиция. 
3. Освободете лоста и се уверете, че 

седалката е позиционирана и за-
ключена на място. Опитайте се да я 
придвижите напред и назад без да 
използвате лоста. Ако е нестабилна, 
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 желаната 

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

та и я нагласете на желаната позиция.

Облегалка в полулегнало положение
Ако облегалката е в полулегнала пози-
ция, докато автомобилът е в движение, е 
изключително опасно.
Когато седалката е в полулегнала по-
зиция, дори и правилно поставена, 
предпазната функция на колана и/или 
на въздушните възглавници е изключи-
телно намалена поради позицията на 
седалката.

 ВНИМАНИЕ
НИКОГА не управлявайте автомобила 
със седалка в полулегнало положение. 
Шофирането с полулегнала седалка 
увеличава вероятността от фатални 
или сериозни наранявания в случай 
на сблъсък или внезапно спиране на 
автомобила. 
Водачът и пътниците трябва ВИНАГИ 
да седят изправени и с правилно по-
ставени колани.

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



2-9

2

С
и

стем
а

 за
 б

езо
п

а
сн

о
ст въ

в ва
ш

и
я а

вто
м

о
б

и
л

Височина на седалката (ако е включена в 
оборудването*)
За да промените височината на седал-
ката:
•  Натиснете лоста няколко пъти 

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

нагоре, за да повдигнете седалката.

Автоматична настройка на седалката 
Power adjustment

 ВНИМАНИЕ
НИКОГА не оставяйте деца в автомо-
била без надзор. Седалките могат да 
бъдат автоматично регулирани дори 
и когато автомобилът е в покой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
За да предотвратите счупване на се-
далките:
•  Винаги спирайте да наглася-

те седалките, ако те са възможно 
най-напред или назад.

•  Не  р е г ул и р а й те  с е да л к и те 
по-продължително от необходимо-
то, ако двигателят е изключен. Това 
може да изтощи акумулаторната 
батерия.

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

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

или назад.
2.  Освободете бутона при достигане на 

желаната позиция на седалката.

WARNING
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Наклон на облегалката
За да наклоните облегалката:
1.  Натиснете контролния бутон напред 

или назад.
2.  Освободете бутона при достигане на 

желаната позиция на облегалката.

Облегалка в полулегнало положение
Ако облегалката е в полулегнала пози-
ция, докато автомобилът е в движение, е 
изключително опасно.
Когато седалката е в полулегнала по-
зиция, дори и правилно поставена, 
предпазната функция на колана и/или 
на въздушните възглавници е изключи-
телно намалена поради позицията на 
седалката.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• НИКОГА не управлявайте автомоби-

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

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

Коланите трябва да преминават през 
гръдния кош и скута, за да осигурят мак-
симална защита.
Когато седалката е в полулегнала пози-
ция, коланът не може да ви предпази, тъй 
като не преминава през гръдния ви кош, 
а е пред вас. В случай на инцидент може 
да се ударите със сила в колана и това 
да причини счупване на врата или други 
наранявания.
Колкото е полегнала облегалката, толко-
ва по-голяма е вероятността пътникът да 
се изхлузи от колана или вратът му да се 
удари в каишката на колана, преминава-
ща през гръдния кош.
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Регулиране на височината на седалката 
(ако е включено в оборудването)
За да промените височината на седал-
ката:
1.  Натиснете предната част на контрол-

ния бутон нагоре или надолу, за да 
повдигнете или снижите седалката.

 • Натиснете задната част на кон-
тролния бутон нагоре или надолу, за 
да повдигнете или снижите височи-
ната на седалката.

2. Освободете бутона при достигане на 
желаната позиция на седалката.

Лумбална опора (за седалката на водача, 
ако е включена в оборудването)
• Лумбалната опора се регулира чрез 

натискане на съответното копче.
• Натиснете предната част на копчето 

(1), за да увеличите опората, или съот-
ветно задната част на копчето (2), за 
да я намалите.

• Освободете копчето при достигане на 
желаната позиция.

Джобове на седалките

Джобовете на седалките са на гърба на 
предните седалки.

 ВНИМАНИЕ
Не поставяйте тежки или остри предмети 
в джобовете. В случай на инцидент могат 
да се изхлузят от джобовете и да наранят 
някои от пътниците.
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Задни седалки
Сгъване на задната седалка 
Задните седалки могат да се сгъват, за да 
може да превозвате дълги предмети или 
да увеличите обема на багажника, ако е 
необходимо.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не позволявайте пътници да седят 

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

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

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

вено положение и ако е необходимо, я 
изтеглете напред.

2.  Приберете подглавниците/сложете 
подглавниците на най-ниската степен.

3.  Приберете предпазните колани.
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4. Повдигнете/издърпайте предната 
част на лоста за сгъване на облегал-
ката, след което бутнете седалката 
напред.

5. За да използвате задната седалка, т.е. 
да я върнете в изправено положение, 
повдигнете и бутнете облегалката 
напред, като повдигнете и предната 
част на лоста. Бутнете седалката 
силно напред, докато заеме правилна 
позиция. Уверете се, че седалката е в 
правилната позиция.

 ВНИМАНИЕ
При връщане на седалката от сгънато 
в изправено положение трябва да я 
придържате и бавно да я изправите, 
за да избегнете повреда. Уверете се, 
че седалката е правилно поставена в 
изправено положение, като се опита-
те да я бутнете напред. При инцидент 
или внезапно спиране и при правил-
но изправена седалка има вероят-
ност багаж или други необезопасени 
предмети да причинят сериозни или 
фатални наранявания на пътниците 
на предните седалки.
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 ВНИМАНИЕ
Не поставяйте предмети на задните 
седалки, ако не могат да бъдат обезо-
пасени и има опасност от наранявания 
на пътниците при сблъсък, 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) и ръчната спирачка е вдигната. 
Ако всички тези предписания не са 
изпълнени, има вероятност автомоби-
лът да се задвижи, ако по невнимание 
скоростният лост бъде преместен на 
друга предавка.

Подлакътник

Подлакътникът е разположен по средата 
на задните седалки, издърпайте го, за да 
може да го използвате. 

Превозване на дълъг и тесен и товар 
(ако е включен в оборудването)

Осигурено е допълнително багажно 
пространство за пренос на дълги и тес-
ни товари (като ски, щеки и други), които 
обикновено не влизат в багажника.
1. Натиснете подлакътника надолу.
2. Отворете капака, като едновременно 

натискате лостчето за отварянето му.
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 ВНИМАНИЕ
Внимавайте при товарене на багаж 
през задните седалки, тъй като има 
опасност да повредите интериора.

При товарене на багаж през задни-
те седалки следва да се уверите, че 
багажът е добре обезопасен, за да се 
избегне възможно разместване по 
време на шофиране.

C E 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Багажът следва винаги да бъде добре 
обезопасен с цел избягване на раз-
местването му и последващ инцидент 
по време на движение на автомобила.

Не поставяйте обемни предмети на 
задните седалки, тъй като те не могат 
да бъдат обезопасени и могат да на-
ранят пътниците при евентуален удар.

Подглавник
Предните и задните седалки на автомо-
била имат регулируеми подглавници. 
Подглавниците осигуряват комфорт, но 
основната им функция е да предпазят 
пътниците от счупване или от други нара-
нявания на гръбнака или врата в случай 
на инцидент, предимно при внезапен 
удар отзад.
I C E 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете сериозни наранявания 
или фатални последици в случай на 
инцидент, вземете следните предпазни 
мерки при регулиране на подглавни-
ците.
• Винаги регулирайте подглавниците 

на всички пътници, преди автомоби-
лът да бъде приведен в движение.

• НИКОГА не позволявайте пътник да се 
вози в автомобила без подглавник.

(Продължение)

(Продължение)

Подглавникът трябва да бъде поставен 
така, че неговият център да бъде на 
височината на очите.
• НИКОГА не регулирайте под-
главника на водача на автомобила по 
време на движение на автомобила.
• Подглавникът трябва да е въз-
можно най-близко до главата на път-
ника. Не поставяйте и не използвайте 
възглавници, които ви дистанцират от 
облегалката.
• Уверете се, че след регулиране 
подглавникът е правилно поставен и 
заключен в желаната позиция.
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ЗАБЕЛЕЖКА
За да избегнете повреда, НИКОГА не 
оказвайте сила и не 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.

Предни подглавници

Седалката на водача и на пътника до 
него са оборудвани с регулируеми под-
главници за безопасност и комфорт на 
пътниците.

Регулиране височината на подглавниците 
За да повдигнете подглавника: 
1.  Издърпайте го до желаната позиция 

(1).

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

височина (3).
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Регулиране на подглавника напред и назад
Подглавникът може да се постави/
регулира в три различни позиции чрез 
издърпване напред. За да бъде подглав-
никът максимално назад, следва да го 
издърпате максимално напред, след 
което да го освободите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако сгънете цялата седалка напред с 
вдигнат подглавник и повдигната се-
далка, подглавникът може да се допре 
до визьора или други части на автомо-
била.

Сваляне/поставяне
Сваляне
За да демонтирате подглавника:
1.  Наведете седалката посредством 

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

2.  Издърпайте подглавника максимално 
нагоре.
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3. Натиснете бутона за освобождаване 
на подглавника (3), докато го издърп-
вате (4).

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

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

пред.

2. Поставете опорите на подглавника в 
предвидените за това отвори (2) и ед-
новременно с това натискайте бутона 
за освобождаване (1).

3. Настройте подглавника на желаната 
височина.

4. Върнете седалката в изправено поло-
жение.

 ВНИМАНИЕ
Винаги се уверявайте, че подглавниците 
са правилно поставени на желаната по-
зиция след сваляне или поставяне.
WARNINGПП
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Задни подглавници

Всички задни седалки са оборудвани с 
подглавници за максимален комфорт и 
безопасност на пътниците. 

Регулиране на височината на 
подглавниците
За да повдигнете подглавника:
1. Издърпайте го до желаната позиция 

(1).

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

позиция (3).

Нагреватели и вентилация на седал-
ките
Подгряване на предните седалки (ако е 
включено в оборудването)
Подгряването на седалките е предназна-
чено за студено време. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Нагревателите на седалките могат да 
причинят сериозни изгаряния дори и при 
ниски температури или при продължи-
телно използване. Пътниците следва да 
изключат подгряването, ако усетят че им 
е твърде топло. Пътниците, които не са в 
състояние да отчитат промяна в темпе-
ратурата или да усещат болка, трябва да 
бъдат изключително предпазливи, към 
тези пътници спадат:
• Новородени/бебета, деца, възрастни 

хора, инвалиди или наскоро изписани 
пациенти.

• Хора с чувствителна кожа, предраз-
положена към изгаряния.

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

няващи замаяност или сънливост.

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

WARNING
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете повреда на седалката 
или нагревателите:
• Никога не използвайте разтвори/

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

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

•  Не сменяйте калъфките. Може да 
повредите нагревателите.

При включен двигател натиснете един 
от превключвателите, за да затоплите 
седалката на водача или предната се-
далка на пътника. При меко време или 
при условия, при които не е необходимо 
затопляне на седалките, превключвателя 
винаги трябва да бъде на позиция OFF/
изключен.

•  Всеки път при натискане на бу-
тона температурата се променя по 
следния начин:

 

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

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

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

Предната вентилационна система на 
седалките изпуска въздух чрез малки въз-
духоводи, разположени  на облегалките 
и седалките. В случай че нямате нужда 
от въздушната вентилационна система, 
може да я изключите. При включен дви-
гател може да активирате вентилацион-
ната система, за да охладите седалката 
на водача или пътника до него (ако тази 
функция е включена в оборудването).

• При активиране на вентилационната 
система въздушният поток се променя 
по следния начин:

 

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

• Вентилационната система се изключ-
ва при запалване на двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предпазите системата от повреда:
• Използвайте системата САМО когато 

климатикът е включен. Използването 
на системата по-продължително без 
включен климатик може да е причи-
на тя да не функционира правилно 
впоследствие.

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

• Избягвайте разливането на течности 

на предните седалки и облегалки, 
това може да запуши въздуховодите 
и те да не функционират правилно.

• Не оставяйте предмети като най-
лонови торбички или вестници под 
седалките - има опасност те да бло-
кират въздуховодите и да са причина 
за тяхното неправилно функциони-
ране.

• Не сменяйте калъфките на седалки-
те. Това може да повреди вентила-
ционната система на седалките. 

• Ако въздуховодите не функционират, 
рестартирайте автомобила. Ако не 
настъпи промяна, ви препоръчваме 
да извършите технически преглед на 
автомобила при оторизиран дилър 
на марката HYUNDAI.
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ПРЕДПАЗНИ КОЛАНИ
Този раздел описва как да използвате 
правилно предпазните колани. Също 
така дава и информация относно неща-
та, които не следва да правите, когато 
използвате предпазни колани.

Предпазни мерки при използването на 
предпазни колани
Винаги поставяйте предпазния си колан 
и се уверете, че и другите пътници са 
направили същото, преди да поемете на 
път. Въздушните възглавници (ако са обо-
рудвани) допълват функцията на пред-
пазните колани, не са техен заместител. 
В повечето страни поставянето на колани 
на всички пътници е задължително.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предпазните колани следва да бъдат 
използвани от всички пътници, когато 
автомобилът е в движение. Вземете 
под внимание следните мерки за без-
опасност при поставянето и носенето 
на предпазен колан:
• Деца под 13 г. задължително трябва 

да пътуват с правилно поставен 
предпазен колан.

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

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

• НИКОГА не пътувайте със седалка в 
легнало положение. 

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

(Продължение)
WARN

(Продължение)
• Не поставяйте презрамката на ко-

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

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

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

• Не поставяйте счупен или повреден 
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 ко-
лана 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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W 
(Продължение)
• Всякакви изменения или подо-

брения, които могат да доведат до 
неправилното функциониране на 
колана, са абсолютно забранени. 

 ARN

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

колани.
• Държачи/механизми.
• Цялостната предпазна система на ко-

ланите след непредвиден инцидент, 
дори повреда да не е очевидна.

Предупредителни светлинни индикато-
ри на предпазния колан.

Предупредителни светлинни индикатори 
на предпазния колан на водача.
С цел напомняне на водача предупре-
дителната светлина на колана ще се 
активира за около 6 секунди всеки път 
при запалване на автомобила, без зна-
чение дали коланът е сложен или не. Ако 
коланът не е поставен при запалване на 
двигателя, предупредителната светлина-
та няма да се изгаси, докато коланът не 
бъде поставен. 

Ако продължите да шофирате без колан 
или освободите колана, когато се дви-
жите с под 20 км/ч, предупредителната 
светлина ще започне да мига до момента, 
в който не поставите отново колана. 
Ако продължите да шофирате без колан 
или освободите колана при движение с 
над 20 км/ч, предупредителната светли-
на ще продължава да мига, но и ще свири 
в продължение на 100 сек.
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Предупредителен светлинен индикатор на 
предния колан на пътника 
С цел напомняне на пътника предупре-
дителната светлина на колана ще се 
активира за около 6 секунди всеки път 
при запалване на двигателя, без значе-
ние дали коланът е сложен или не. Ако 
коланът не е поставен при запалване 
на двигателя или е свален, предупреди-
телната светлината няма да се изгаси, 
докато коланът не бъде поставен. 
Ако пътникът не постави колана си, а 
автомобилът се движи с над 9 км/ч, пре-
дупредителната светлина ще започне да 
мига до момента, в който не се движите 
с под 6 км/ч (ако е включено в оборуд-
ването).

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

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

i  Информация
• Предупредителният индикатор на 

колана е разположен в средата на 
приборното табло. 

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

• Предупредителната светлина може да 
се активира и при наличие на багаж на 
предната седалка. 
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Предупредителен звуков и светлинен 
индикатор на колана на задните седалки 
Ако автомобилът е на контакт (двигателят 
не е включен), с цел напомняне съответ-
ната индикираща светлина ще свети за 
около 6 секунди без значение дали кола-
нът ще бъде поставен или не.
След което при настъпване на една от 
следните ситуации ще се задейства 
задната индикираща светлина за около 
35 секунди:
-  Двигателят е запален, но задният ко-

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

задният колан не е поставен. 
-  Задният колан е освободен и автомо-

билът се движи с повече от 20 км/ч. 

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

Система на предпазния колан  
с поясно-раменна част
Закопчаване на колана:

Издърпайте колана и сложете металната 
пластина (1) в държача (2). Ще чуете ясен 
звук на щракване, ако сте поставили 

колана правилно. Коланът се регулира 
автоматично на необходимата дължина, 
след като ръчно е регулирана презрамка-
та, преминаваща през кръста, така че да 
обхваща плътно бедрата. Ако се наведете 
бавно напред, коланът ще се опъне, за 
да ви позволи да извършите желаното 
движение. При внезапно спиране кола-
нът ще се заключи и няма да ви позволи 
да извършите движение. Същото ще се 
случи и ако се наведете рязко напред.
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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 увели-
чават риска от сериозни наранявания в 
случай на инцидент. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вземете следните мерки предвид при 
регулиране на предпазните колани: 
• Поставете презрамката на колана, 

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

(Продължение)

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

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

• Винаги поставяйте котвата на ра-
менната част в заключено положе-
ние и на подходящата     височина.

• Никога не поставяйте колана около 
врата или лицето си.

Регулиране на височината 
Можете да регулирате височината на 
горната презрамка на колана чрез 
избиране на една от 4-те позиции за 
постигане на максимален комфорт и 
безопасност.
Горната презрамка на колана трябва да 
преминава през гръдния кош и рамото, 
което е в близост до вратата, никога през 
врата ви.
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За да регулирате височината на държача 
на колана, повдигнете или свалете дър-
жача в зависимост от желаната позиция.
За да повдигнете държача, респективно 
да увеличите височината, трябва да го 
издърпате нагоре. 
(1). За да го свалите, респективно да 
намалите височината (3), трябва да го 
натиснете надолу и едновременно с това 
да натиснете бутона, регулиращ височи-
ната (2). Освободете бутона, за да може 
държачът да заеме правилна позиция. 
Опитайте се да преместите държача, за 
да се уверите, че е заключен на желаната 
позиция.

Освобождаване на предпазния колан:
Натиснете копчето на държача (1). При 
освобождаване коланът автоматично 
се прибира, ако това не се случи, се уве-
рете, че коланът не е усукан, след което 
опитайте отново.

Заден среден колан
(Колан с 3-точково закопчаване)

1.  Извадете плочката на езичето от отво-
ра в капака на възела на предпазния 
колан. Пъхнете плочката-езиче (А) в 
отворения край на токата (А), докато 
се чуе отчетливо щракване, което 
показва, че фиксаторът е заключен. 
Проверете дали предпазният колан 
не е усукан.
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2. Издърпайте плочката-езиче (В) и я 
пъхнете в отворения край на токата 
(В), докато се чуе отчетливо щракване, 
показващо, че фиксаторът е заключен. 
След това проверете дали предпазни-
ят колан не е усукан. Когато използва-
те задния централен колан, трябва да 
използвате и държача (токата), обо-
значен с надпис “Център“/“CENTER”.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги поставяйте плочката-езиче А 
в тока А.

i  Информация
Ако не може да извадите предпазния колан, 
опитайте се да го издърпате здраво, след 
което го пуснете. След като го пуснете, ще 
може да го издърпате плавно.

Предпазни колани с предобтегачи

Вашият автомобил е оборудван с пред-
пазни колани с предобтегачи (ретрактор 
с предобтегач и котва на възела на пре-
добтегача (EFD)) за водача и пътника до 
него. Функцията на предобтегача е да се 
осигури допълнителна безопасност на 
пътниците, като се гарантира, че пред-
пазният колан приляга плътно към тялото 
на пътниците в случай на челен удар. 
Предобтегачите на колани могат да се 
активират при силен челен удар заедно 
с въздушните възглавници.
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Ако автомобилът спре внезапно или ако 
пътник се наведе рязко напред, коланът 
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. Предназна-
чението на това устройство е да се оси-
гури допълнителна защита на пътниците, 
като се гарантира, че презрамката на 
предпазния колан, преминаваща през 
долната част на тялото, ще се обтегне и 
ще прилегне плътно в случай на силен 
челен удар. В случай че системата регис-
трира твърде голям натиск върху колана 
на пътника или водача при активиране 
на предобтегачите, част от този натиск 
ще бъде освободен посредством механи-
зъм за ограничаване на натоварването 
в предобтегача.

 ВНИМАНИЕ
Винаги поставяйте предпазния колан 
и заемайте правилна позиция по вре-
ме на път.
• Не поставяйте колана, ако е твърде 

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

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

• Винаги подменяйте в случай на 
протриване или инцидент.

• НИКОГА не поправяйте и не подме-
няйте сами обтегачите. Това следва 
да бъде извършено в оторизиран 
сервиз на HYUNDAI.

• Не оказвайте сила върху възлите на 
коланите.

 ВНИМАНИЕ
По време на задействане механизми-
те на възлите на предпазните колани с 
предобтегачи се нагорещяват. Затова 
не трябва да докосвате възлите на 
предпазните колани с предобтегачи 
няколко минути след тяхното задей-
стване.

 ВНИМАНИЕ
Всякакви поправки по предната част на 
автомобила могат да повредят системата 
на предобтегачите, затова ви съветваме 
всякакви ремонтни дейности да бъдат 
извършвани в оторизирани сервизи на 
марката HYUNDAI.
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Системата на предобтегачите за пред-
пазните колани се състои главно от по-
сочените по-долу компоненти. Тяхното 
местоположение е показано на фигурата 
по-горе:
1.  Предупреждаващ светлинен индика-

тор за въздушните възглавници SRS.
2.  Възел на ретрактора с предобтегач.
3.  Управляващ модул SRS.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сензорът, активиращ SRS въздушната 
възглавница, е свързан с предобтегача 
на коланите. Предупредителната свет-
лина на SRS въздушната възглавница се 
активира за около 6 сек., когато автомо-
билът е на контакт, след което изгасва. 
Ако предобтегачът не функционира пра-
вилно, предупредителната светлина 
ще се активира, дори ако въздушната 
възглавница е в изправност. 
В случай че предупредителната свет-
лина не свети, не се самоизключи, след 
като е светнала, или продължава да 
свети по време на движение на автомо-
била, ви препоръчваме да извършите 
технически преглед на SRS въздушните 
възглавници и обтегачите на предпаз-
ните колани на автомобила в отори-
зиран сервиз на HYUNDAI възможно 
най-скоро.

i  Информация
• Както предобтегачът на колана на 

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

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

• Активирането на  предобтегачите 
на коланите е последвано от силен 
шум и фин прах, който може да бъде 
под формата на пушек и да бъде 
видим 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 
вследствие на внезапен удар.

1

2

3
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Предпазен колан - допълнителни мерки 
за безопасност
Предпазен колан по време на бремен-
ност
Предпазният колан трябва винаги да 
бъде поставян по време на бременност. 
Най-добрият начин да предпазите ва-
шето неродено дете е като предпазите 
самите себе си, поставяйки си предпазен 
колан.
Бременните жени трябва да носят пред-
пазен колан, преминаващ през рамото и 
скута. Поставете колана, така че горната 
презрамка да минава през гърдите, да-
леч от врата, а долната под корема, при-
лягайки плътно по тази и бедрата.

 ВНИМАНИЕ
За да намалите риска от сериозен 
инцидент или фатални последици 
при неродените, бременните жени не 
бива да поставят долната презрамка 
на колана над или върху областта на 
корема, където се намира нероденото.

Предпазните колани и децата
Бебета и малки деца
Повечето страни имат закони, които за-
дължават децата да пътуват винаги обез-
опасени посредством различни системи 
за безопасност, включително и седалки. 
Възрастта, след достигането на която е 
разрешено децата да пътуват с предпа-
зен колан, е различна в различните дър-
жави, затова вие трябва да се запознаете 
със съответните изисквания във вашата 
страна или страната на пребиваване. 
Системите за безопасност следва да 
бъдат правилно поставени и монтирани 
на задните седалки. За да получите под-
робна информация, прегледайте раздел 
“Детски системи за безопасност“.

 ВНИМАНИЕ
ВИНАГИ поставяйте бебетата или де-
цата според указанията в съответните 
предпазни системи, които следва да 
бъдат съобразени с тяхното тегло и 
височина. 
За да намалите риска от възможни 
наранявания или фатални последици 
при деца или възрастни пътници, ни-
кога не позволявайте пътник да вози 
дете в скута си. В случай на сблъсък по-
ради оказаната сила има голям риск 
детето да се отскубне от възрастния и 
да се удари в предното стъкло.
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Малките деца са най-добре предпазени 
от наранявания в случай на инцидент, ко-
гато са обезопасени чрез система за без-
опасност, отговаряща на стандартите за 
безопасност. Преди да закупите система 
за безопасност, се уверете, че на етиката 
е обозначено, че съответната отговаря на 
стандартите във вашата страна. Също 
така системата следва да бъде съобра-
зена с височината и теглото на детето. За 
повече информация проверете етикета 
на системата, с която разполагате, или 
прегледайте раздел “Детски системи за 
безопасност“.

По-големи деца
Деца под 13-годишна възраст, които са 
твърде големи за детско столче или се-
далка, винаги трябва да бъдат обезопа-
сени с предпазен колан, който следва да 
преминава през рамото или гръдния кош, 
за да обезопаси максимално детето. Про-
верявайте периодично дали коланът е на 
място. Ако детето не седи спокойно, това 
може да измести колана от правилната 
позиция. В случай на инцидент децата 
са най-добре защитени, ако са били по-
ставени 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 ра-
мото на детето, опира върху лицето или 
врата му, преместете детето в средата 
на седалката. Ако коланът продължава 
да опира върху лицето или врата, детето 
следва да се вози отзад в подходящо 
столче или седалка.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Винаги проверявайте дали коланът 

на по-големите деца е поставен и 
правилно закопчан.

• НИКОГА не позволявайте коланът 
да опира върху врата или лицето 
на детето.

• Не позволявайте две повече деца 
да бъдат с един и същ колан.
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Предпазният колан при ранени пътници
Предпазният колан следва да бъде по-
ставян и при транспортирането на ране-
ни пътници. Консултирайте се с доктор за 
по-подробна информация.

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

Не лягайте назад
Да сте в легнало положение при дви-
жение на автомобила е изключително 
опасно. Дори и с поставен колан, ако сте 
в легнало положение, коланът не може да 
ви предпази. Предпазният колан трябва 
да минава през гръдния кош и скута, за 
да функционира правилно. В случай на 
инцидент има опасност да се ударите в 
колана, което може да причини сериозни 
наранявания в областта на врата.

Колкото по-назад е седалката, толкова 
по-голям е рискът пътникът да се изхлузи 
под колана или вратът му да се удари в 
горната презрамка на колана.

 ВНИМАНИЕ
•  НИКОГА не пътувайте със седалка 

в легнало положение, когато авто-
мобилът 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 пра-
вилно поставен предпазен колан и 
изправени облегалки на седалките.

Поддръжка
Системата на предпазните колани не 
трябва да бъде разглобявана или моди-
фицирана. 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 части, 
които са в неизправност, трябва да бъдат 
подменени колкото е възможно 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 препарати не тряб-
ва да бъдат използвани, тъй като могат 
да увредят плата.
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Кога коланите трябва да бъдат подме-
нени
Коланите или цялостната система следва 
да бъдат подменени след настъпване на 
инцидент. Това трябва да бъде напра-
вено дори и да няма очевидна повреда. 
Препоръчваме ви да се консултирате с 
най-близкия до вас дилър на марката 
HYUNDAI.

ОБЕЗОПАСИТЕЛНИ 
СИСТЕМИ ЗА ДЕЦА (CRS)

Нашата препоръка: Децата да седят 
винаги отзад 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги правилно поставяйте децата 
в съответното столче или на съответ-
ната седалка. Децата без оглед на 
възрастта са в най-голяма безопас-
ност, когато се возят отзад. Никога не 
поставяйте детско столче на предната 
седалка, освен ако въздушната въз-
главница е деактивирана.

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

В повечето държави има закони, според 
които децата следва да пътуват в столче-
та или седалки, отговарящи на стандар-
тите на страната. 
Възрастта, след която на децата е разре-
шено да пътуват с колан, а не в столче или 
седалка, е различна в различните страни, 
затова следва да сте наясно с изисква-
нията във вашата страна и страната на 
пребиваване. 
Седалка, столче или друга обезопаси-
телна система за деца следва да бъде 
поставена правилно на задната седалка 
на автомобила. Винаги използвайте по-
знати предпазни системи, отговарящи на 
стандартите във вашата държава.
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Детски обезопасителни системи (CRS)
Бебета или малки деца трябва да бъдат 
превозвани в столчета, правилно поста-
вени на задната седалка на автомобила, 
с лице напред или назад, в зависимост от 
модела. Запознайте се с инструкциите за 
монтаж, предоставени от производителя 
на съответния продукт.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• При монтиране и последваща упо-

треба следвайте инструкциите на 
производителя.

• Винаги закопчавайте детето пра-
вилно.

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

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

Избор на система за безопасност
При избор на детско столче или седалка 
винаги обръщайте внимание на след-
ното:
• Избраната система трябва да има 

етикет, удостоверяващ, че отговаря 
на всички изисквания и стандарти 
във вашата страна. Детска седалка 
или столче могат да бъдат монтирани 
само ако отговарят на изискванията 
на стандартите ECE-R44 или ECE-
R129A.

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

• Изберете система, подходяща за ва-
шия автомобил. 

• Запознайте се и съблюдавайте ин-
струкциите за употреба. 

Видове детски системи за безопасност
Има три основни вида детски столчета 
и детски седалки - с лице напред, с лице 
назад и седалки за по-големи деца. 
Те са класифицирани според възрастта, 
височината и теглото на децата. 
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Детски системи с лице назад 
Този тип столчета се поставят с гръб към 
облегалката на предната седалка. Са-
мото кошче придържа детето на място и 
в случай на инцидент смекчава натиска 
върху врата и гръбначния стълб на детето 
и не му позволява да промени позицията 
на тялото си. 

Всички деца под 1 година трябва да се во-
зят в кошчета с лице назад. Има различни 
видове столчета и кошчета: кошчетата, 
които са само за деца до 1 г., могат един-
ствено да бъдат поставяни с лице назад. 
Такива, чиято позиция може да бъде 
променяна, или такива, които са 3 в 1 с 
по-висок диапазон на височина и обем, 
което позволява те да бъдат използвани с 
лице назад за по-дълъг период от време.
Използвайте кошчета или столчета с 
лице назад, докато височината и теглото 
на детето го позволяват. Седалки и детски столчета с лице напред 

Столчетата с лице напред са изключи-
телно благонадеждни. Возете детето в 
такова столче до достигане на максимал-
на височина и тегло според описаните от 
производителя. След като детето е вече 
по-голямо от предписанията, следва да 
се вози на детска седалка. 
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Седалки
Седалките се използват, за да може 
коланът да прилегне върху 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 горната 
част на бедрата, не през корема. Горната 
презрамка на колана трябва да преми-
нава през рамото и гръдния кош, не през 
врата или лицето. Деца под 13 години 
трябва винаги да са със правилно поста-
вен колан, за да се минимализира рискът 
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 указания-
та на производителя на съответното 
столче/седалка. Неспазването или 
неточното следване на указанията на 
производителя увеличават риска от 
СЕРИОЗНИ НАРАНЯВАНИЯ или ФАТАЛ-
НИ ПОСЛЕДИЦИ в случай на инцидент.

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

След избирането на подходящо столче/
седалка трябва да се спазят три основни 
стъпки за правилно поставяне на стол-
чето:
•  Правилно поставяне на столчето/

седалката в автомобила Всички се-
далки/столчета се прикрепят за се-
далката на автомобила посредством 
долната презрамка на колана, с 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 уве-
рете, че е добре закрепено към седал-
ката, 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 долна-
та презрамка на предпазния колан, 
трябва да бъде възможно най-здраво 
закрепено, разбира се, следва да се 
очакват и леки поклащания. 
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 При поставяне на детско столче/
седалка трябва да регулирате както 
седалката, така и облегалката (на-
горе-надолу, напред и назад), за да 
може да бъде осигурен максимален 
комфорт на детето.

•  Обезопасяване на детето в детско-
то столче/седалка  Уверете се, че 
коланите са правилно поставени и 
захванати според указанията на про-
изводителя.

 ВНИМАНИЕ
Детското столче/седалка могат много да 
се нагреят, ако са изложени на слънце. За 
да предпазите детето от изгаряния, винаги 
проверявайте държачите и металните час-
ти на колана, преди да поставите детето в 
столчето.

Фиксиране на детско столче/седалка 
със системата ISOFIX и със системата 
„закотвяне с горен ремък” (ако са обо-
рудвани такива).
ISOFIX системата държи столчето/дет-
ската 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 неправилно ин-
сталирани. Системата ISOFIX се захваща 
посредством точки на захващане, т.нар. 
котви, разположени на седалката на ав-
томобила, и фиксатори, инсталирани на 
самото детско столче. 
При системата ISOFIX не е необходимо да 
използвате колан, за да прикрепите столче-
то към седалката. ISOFIX котвите предста-
вляват метални опори, вградени в самия 
автомобил. Има две котви за всяка ISOFIX 
позиция, които спомагат за инсталиране 
на столче с по ниско разположени халки. 
За да използвате ISOFIX системата, трябва 
да имате столче със специални държачи.
Производителя на столчето ще ви пре-
достави необходимите инструкции за 
това как следва да инсталирате столчето 
и да го захванете за котвите. 

ISOFIX куките се намират отдясно или 
отляво между облегалката и седалката 
на автомобилната седалка. Тяхното раз-
положение е показано на фигурата.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не се опитвайте да инсталирате 
детско столче чрез системата за зах-
ващане ISOFIX в средата на задната 
седалка. Няма халки за тази седалка. 
Ако използвате халките, за да поста-
вите столчето в средата на задната 
седалка, рискувате те да се повредят.
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ISOFIX халките са разположени между 
седалката и облегалката на задната 
седалка вляво и вдясно и са обозначени 
със съответния символ. 
ISOFIX куките се изваждат от столчето за 
кола посредством специалните плъзгачи 
отстрани.

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

ни от ISOFIX халките за захващане.
2.  Преместете всякакви други предмети, 

които биха попречили на правилното 
закрепване на седалката към халките. 

3.  Поставете столчето на задната се-
далка, след което прикрепете халките 
към куките, следвайки указанията на 
производителя.

4.  Следвайте внимателно указанията на 
производителя при инсталирането на 
столчето посредством системата за 
захващане ISOFIX.

 ВНИМАНИЕ
Вземете под внимание следните мер-
ки за безопасност, когато използвате 
системата ISOFIX:
• Запознайте се и следвайте указа-

нията на производителя на детско-
то столче/седалка. 

• За да не позволите на детето да 
достигне до даден колан или дър-
жач, закопчайте коланите и ги по-
ставете зад детето. Има опасност от 
задушаване, ако детето увие кола-
на 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 сис-
темата и впоследствие детското 
столче да не бъде добре обезопа-
сено. 
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Инсталиране на детско столче чрез 
опорна котва 

Опорните котви са разположени на гърба 
на облегалките. 

1.  Прекарайте презрамката на опорната 
котва над облегалката. За да постави-
те правилно опорната котва, следвай-
те инструкциите на производителя. 

2.  Свържете опорната котва с опорната 
халка, след което затегнете презрам-
ката на опорната котва, следвайки 
инструкциите на производителя, за 
да захванете здраво столчето към 
задната седалка.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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 халките. 

• Не закрепвайте 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 детско 
столче. 

При никакви обстоятелства не след-
ва да бъдат използвани за колани за 
възрастни или за закопчаването на 
други предмети или оборудване към 
автомобила.
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Какви предпазни системи за деца са подходящи за положенията за фиксиране ISOFIX -  
за Европа в според изискванията на ЕСЕ

Тегло Клас на 
размера

Начин на 
фиксиране

Положения ISOFIX на автомобила

Седалка на 
предния пътник

Външно задно мяс-
то (от страната на 

шофьора)

Външно задно мяс-
то (от страната на 
предния пътник)

Централно задно 
място

Портбебе V ISO/L1 - X X -

G ISO/L2 - X X -

0: 10 кг E ISO/R1 - IL IL -

0+: до 13 кг

E ISO/R1 - IL IL -

D ISO/R2 - IL IL -

C ISO/R3 - IL IL -

I: От 9 до 18 кг

D ISO/R2 - IL IL -

C ISO/R3 - IL IL -

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

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

A ISOF3 - IUF+IL IUF+IL -

IUF = Мястото е подходящо за обърнати напред предпазни системи за деца ISOFIX от универсалната 
категория, одобрена за използване за тази тегловна група.
IL = Мястото е подходящо за конкретни предпазни системи за деца ISOFIX, които са посочени в при-
ложения списък. Тези предпазни системи за деца ISOFIX са от категориите: „конкретен автомобил”, 
„ограничено използване” или „полууниверсална”.
Х = Мястото ISOFIX не е подходящо за предпазна система за деца ISOFIX в тази тегловна група и/
или за този клас размери на детето.
*И двете категории ISO/R2 и ISO/R3 са подходящи за монтиране само при най-предно положение 
на седалката за предния пътник.
*Класове на размера и начини на фиксиране ISOFIX на предпазните 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 височина, 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 (портбебе)
G - ISO/L2: Дясна странична предпазна система за деца (портбебе)
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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. 

Инсталиране на детско столче посредством 
предпазния колан
За да инсталирате детско столче на зад-
ната седалка на автомобила, направете 
следното: 
1.  Поставете столчето на задната седал-

ка и прекарайте колана през или око-
ло столчето, следвайки инструкциите 
на производителя на детското столче. 
Уверете се, че коланът не е усукан. 

2.  Поставете металната пластина в дър-
жача и се уверете, че при поставянето 
чувате щракване. 

i  Информация
Поставете бутона на държача така, че в 
случай на спешна ситуация да можете да го 
натиснете. 

3.  Постарайте се коланът да е максимал-
но опънат и да няма хлабини. 

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

Ако производителя на столчето пре-
поръчва да използвате опорна котва с 
колан, обърнете внимание на информа-
цията на стр. 2-40.
За да освободите столчето, натиснете 
копчето, освобождаващо държача на 
колана, след което издърпайте колана от 
столчето и оставете колана да се прибере 
напълно автоматично. 
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Кои места са подходящи за поставяне на предпазни системи за деца от универсалната категория, когато се използва 
предпазният колан според ECE стандарта

Тегло Място на сядане
Седалка на 

предния
пътник

Задни седалки
Външно задно място 

(от страната  
на шофьора)

Централно задно 
място  

(3-точков колан)

Външно задно мяс-
то (от страната на 
предния пътник)

Група 0
0 до 9 месеца

до 10 кг U* U U U

Група 0+
0 до 2 години

до 13 кг U* U U U

Група 1
от 9 месеца до 4 години

от 9 до 18 кг U* U U U

Група 2 
от 15 до 25 кг

от 15 до 25 кг U* U U U

Група 3 
от 22 до 36 кг

от 22 до 36 кг U* U U U

U: Мястото е подходящо за предпазни системи за деца от „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. 
(При поставяне на детската обезопасителна система на предната седалка на пътника трябва да регулирате височината на предната седалка в максимално  
положение (в случай че височината на седалката може да се регулира), както и облегалката. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Препоръчваме ви винаги да обезопасявате децата на задната седалка, дори и когато въздушните възглавници са в 
положение OFF – изключено. В случай че ви се наложи да поставите детето на предната седалка, винаги деактивирайте 
предната въздушна възглавница.

сек. след като автомобилът е на контакт.
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Обезопасителна система i-размер в съответствие с изискванията на ЕСЕ

Тегло                                      Място на сядане

Седалка на 
предния път-

ник

Задни седалки

Външно задно място (от 
страната на шофьора)

Централно задно място 
(3-точков колан)

Външно задно място (от стра-
ната на предния пътник)

Обезопасителна систе-
ма i-размер 

X i-U X i-U

i-U: Място, подходящо за обезопасителна система i-размер, категория „универсал“, поставяне: с лице напред, с лице назад.
i-UF: Място, подходящо за обезопасителна система i-размер, категория „универсал“, поставяне: с лице напред. 
X: Мястото не е подходящо за обезопасителна система i-размер, категория „универсал“. 

Препоръчвани обезопасителни системи за ЕВРОПА

Тегло Име Производител Тип фиксиране ECE-R44 Разрешение №

Група 0+ CABRIOFIX& FAMILYFIX Maxi Cosi С лице назад ISOFIX кот-
ви

E1 04443907

Група 1 DUO PLUS Britax Römer С лице напред с ISOFIX 
фиксатори и горен ремък 
(опорна котва)

E1 04301133

Група 2 KIDFIX 2 XP Britax Römer С лице напред с ISOFIX 
фиксатори и колан

Е1 04301323

Група 3 JUNIOR 3 Graco С лице напред и колан Е11 03 44 164
Е 11 03 44 165

Информация за производителя
Maxi Cosi Cabriofix & Familyfix http://www.maxi-cosi.com
Britax Römmer http://www.britax.com
Graco http//www.gracobaby.com
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Действителните въздушни възглавници, с които е оборудван автомобилът, могат да се различават от фигурата.

ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА – ДОПЪЛНИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Реалните въздушни възглавници, 
с които е оборудван автомобилът, 
могат да се различават от изобра-
зените на картинката. 
1.  Въздушна възглавница на вода-

ча 
2.  Въздушна възглавница на път-

ника*
3.  Странична въздушна възглавни-

ца*
4.  Въздушна възглавница тип заве-

са*
5. Въздушна възглавница на ниво-

то на колената
6.  Предна въздушна възглавница 

на пътника с превключвател за 
активиране и деактивиране 

*ако е включено в оборудването
6
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Автомобилът е оборудван с допълнител-
на система от въздушни възглавници за 
водача и пътника до него. Предназна-
чението на предните възглавници е да 
допълват 3-точковите колани. За да могат 
тези възглавници да предпазят пътници-
те, те винаги трябва да са с колани. Може 
сериозно да пострадате или загинете 
при инцидент, ако не сте с поставен ко-
лан. Въздушните възглавници допълват 
функцията на коланите, но не могат да ги 
заместят. Освен това те не се активират 
при всеки удар. В някои случаи коланът е 
единствената защита.

 ВНИМАНИЕ
ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ – ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

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

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

Активираната въздушна възглавница може силно да удари бебето или детето, 
причинявайки сериозни наранявания. 

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

Ако се налага дете над 13 години да се вози на предната седалка на автомобила, 
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 пред-
пазен клан, разположени в средата на седалката, краката комфортно опънати 
напред и стъпалата на пода до момента на паркиране и изгасяне на автомобила. 
Ако някой пътник не е заел правилна поза, в случай на инцидент въздушната 
възглавница може силно да го удари, което да доведе до фатални последствия 
или сериозни наранявания.

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

SRS системата се състои от 2 въздушни 
възглавници, разположени в средата 
на волана и отстрани над жабката. Въз-
душните възглавници са обозначени с 
надпис “AIR BAG”.
Предназначението на тази система е 
да осигури допълнителна сигурност на 
водача и пътника при силен челен удар. 

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

ги, за да бъдат пътниците в правил-
ната 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 таблото. 

(Продължение)
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(Продължение)
•  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. 

•  Не поставяйте предмети на пред-
ното стъкло или на вътрешното 
огледало за обратно виждане.

Превключвател за активиране и 
деактивиране на предната въздушна 
възглавница на пътника (ако е включена в 
оборудването)
Предназначението на този превключва-
тел 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. 

За да деактивирате въздушната възглав-
ница: 
Поставете ключа или подобен назъбен 
уред в ключалката на превключвателя и 
завъртете ключа на позиция OFF - изклю-
чено. Индикаторът,  показващ, че въз-
душната възглавница  е деактивирана, 
ще се задейства и ще свети до момента 
на активирането й. 
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За да активиране въздушната възглав-
ница: 
Поставете ключа или подобен назъбен 
уред в ключалката на суич-бутона и 
завъртете ключа на позиция ON – вклю-
чено. Индикаторът,   показващ, че въз-
душната възглавница е активирана, ще 
се задейства и ще свети в продължение 
на 60 сек. 

i  Информация
Индикаторът за ON – активиране/OFF - 
деактивиране на въздушната възглавница 
свети в продължение на 4 сек., след като 
автомобилът е на контакт.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не позволявайте на възрастен 
пътник да се вози на предната седал-
ка, когато индикаторът на въздушната 
възглавница показва, че е изключен. 
В случай на инцидент въздушната 
възглавница няма да се активира, ако 
индикаторът свети. В такъв случай или 
активирайте възглавницата, или пре-
местете пътника на задната седалка. 

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

главница на таблото ще светне.
• Индикаторът  за деактивиране 

OFF на възглавницата няма да бъде 
активен, а индикаторът   за акти-
виране ще се включва и изключва 
през 60 сек.  

 Въздушната възглавница на път-
ника 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 автомо-
била при оторизиран дилър на 
марката HYUNDAI колкото е въз-
можно по-бързо.
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Странични въздушни възглавници (ако 
са включени в оборудването)

Вашият автомобил е оборудван със стра-
нични въздушни възглавници на всяка 
предна седалка. Предназначението на 
въздушната възглавница е да осигури на 
водача и пътника до него допълнителна 
защита.

Въздушните възглавници са проектирани 
така, че да се активират при страничен 
удар в зависимост от силата, ъгъла, ско-
ростта и точката на удар. 
Страничните въздушни възглавници са 
програмирани да се активират, в случай 
че автомобилът се преобърне и това е 
регистрирано от сензорите (ако в оборуд-
ването е включен такъв сензор).
Въздушните възглавници са проектира-
ни така, че да не се активират при всеки 
страничен удар или преобръщане на 
автомобила.

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

така и пътниците.
• Не позволявайте на пътниците да се 

навеждат през стъклата, да слагат 
ръцете си на вратата, да протягат 
ръце през прозореца или да по-
ставят предмети между вратите и 
седалките. (Продължение)

(Продължение)
• Дръжте волана на 9 и 3 часа, за да 

минимализирате риска от нара-
нявания в областта на горната и 
долната част на ръцете.  

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

• Не закачайте друго освен дрехи на 
закачалките, тъй като в случай на 
инцидент това може да ви нарани 
или да повреди автомобила.

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

• Не поставяйте предмети над въз-
душните възглавници, както и в 
областта, в която се активират, като 
вратите, страничните ел. стъкла, 
предните и задните колони, лай-
стните на покрива и др.
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(Продължение)
• Не поставяйте предмети между 

вратата и седалката, могат сери-
озно да ви наранят при активиране 
на страничната въздушна възглав-
ница.

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

• Не оказвайте натиск върху вратата, 
когато двигателят е запален, тъй 
като това може да активира стра-
ничните възглавници. 

• Ако седалката или калъфката на 
седалката е била повредена, ви 
препоръчваме да се обърнете към 
оторизиран сервиз на HYUNDAI.

Въздушни възглавници тип „завеса“ 
(ако са включени в оборудването)

Те се намират по протежение на релси-
те на покрива над предните и задните 
врати. 

Тяхното предназначение е да предпазят 
главите на пътниците и водача, както и 
встрани в случай на удар. Въздушните 
възглавници тип „завеса“ са разработени 
така, че да се отварят при определени 
странични удари, в зависимост от силата, 
скоростта, ъгъла и мястото на удара. 
И двете възглавници би следвало да се 
активират в случай на преобръщане на 
автомобила, когато това е било отчетено 
и от съответния датчик (ако такъв е вклю-
чен в оборудването). Въздушните въз-
главници тип „завеса“ не са предвидени 
да се активират при всеки удар.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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.
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(Продължение)
• Поставете детското столче възмож-

но най-далеч от врата. 
• Не поставяйте предмети над въз-

душните възглавници, както и в 
областта, в която се активират, като 
вратите, страничните ел. стъкла, 
предните и задните колони, лай-
стните на покрива и др.

• Не поставяйте солидни или чупли-
ви предмети на закачалките за 
дрехи.

• 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 предмети 
между вратите и седалките. 

• Не отваряйте и не се опитвайте 
сами да поправяте страничните 
въздушни възглавници.

Как функционират въздушните въз-
главници 

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

за водача/модул коленна предна въз-
душна възглавница за водача

(2) Модул предна въздушна възглавница 
за пътника 

(3) Модул странични въздушни възглав-
ници/сензори при удар 

(4) Модул странични възглавници тип 
„завеса“ 

(5) Възли за предварително натягане от 
ретрактора

(6) Индикатор за въздушната възглав-
ница

(7) Управляващ модул за системата SRS 
(SRSCM)

(8) Предни сензори при удар
(9) Странични сензори при удар
(10) Странични сензори за натиск
(11) ON-OFF индикатор - за активиране/

деактивиране на предната въздуш-
на възглавница на пътника  (само за 
предната въздушна възглавница на 
пътника) 

(12) Превключвател за активиране и де-
активиране на предната въздушна 
възглавница на пътника

 
The SRSCM системата наблюдава всеки 
от компонентите, когато автомобилът е на 
контакт, за да определи дали даден удар 
е достатъчно силен, за да се активират 
въздушните възглавници, както и обте-
гачите на колана.
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Светлинен SRS индикатор 

SRS (Supplement Restraint System) свет-
линният индикатор на приборното табло 
показва символа, изобразен на графика-
та. Системата проверява дали възглав-
ниците са в ел. неизправност. Системата 
ви уведомява, в случай че има проблем 
с вашите въздушни възглавници, което 
може да се отнася и за страничните и/
или тези тип “завеса“, които се активират 
в случай на преобръщане на автомобила 
(ако са включени в оборудването).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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 на-
стъпи, това означава, че вашата сис-
тема не е в изправност: 
• Светлината не се включва за около 

6 сек., когато автомобилът е на кон-
такт. 

• Светлината продължава да свети, 
след като са минали първоначал-
ните 6 сек.

• Светлината се самосветва, докато 
автомобилът е в движение. 

• Светлината мига, докато автомо-
билът 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 отчетът 
резкия спад в скоростта. Ако спадът е 
много рязък, това ще активира предните 
въздушни възглавници в точния момент 
и с необходимата скорост. Те осигуряват 
допълнителна защита на водача и път-
ника. При необходимост страничните 
възглавници оказват помощ и защита 
при странични удари или преобръщане 
на автомобила.
• Въздушните възглавници се активи-

рат единствено когато автомобилът е 
запален.

• Те се активират при определени стра-
нични или челни удари, за да предпа-
зят пътниците от сериозни наранява-
ния.

• Няма точно определена скорост, при 
която възглавниците се активират. 
Като цяло те се активират въз основа 
на силата на удара и посоката.  Има 
два фактора, определящи дали сен-
зорите ще задействат активирането 
на въздушните възглавници.
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• Активирането като цяло зависи от 
множество фактори като скорост, ъгъл, 
съпротивление, както и от предметите, 
в които автомобилът се е ударил. Това 
не са всички фактори.

• Предните въздушни възглавници се 
активират и деактивират за минути. 
Почти не е възможно да видите как те 
се активират по време на удар. Много 
по-вероятно е да видите деактивира-
ните възглавници след удара.

• Като допълнение към активирането 
- при сериозни странични удари авто-
мобилите, оборудвани със странични 
въздушни възглавници и сензор за 
преобръщане на автомобила, както 
и със странични и/или възглавници 
тип “завеса“, ще бъдат активирани, 
ако датчикът отчете преобръщане на 
автомобила. В този случай възглав-
ниците тип завеса ще останат надути 
по-дълго, за да предпазят пътниците 
от пробождане, особено ако са и с 
поставени колани (ако са включени в 
оборудването със сензор за преобръ-
щане на автомобила).

• За да осигурят защита, въздушните 
възглавници трябва да се активират 
незабавно. Скоростта на отваряне е 
следствие от краткото време, в което 
възглавницата се надува между път-
ника и автомобила, преди да настъпи 
пряк контакт помежду им. Скоростта 
на разгъване намалява риска от 
животозастрашаващи наранявания 
и затова е неделима част от констру-
ирането на възглавницата. Въпреки 
това високата скорост на активиране 
може да причини и наранявания като 
лицеви фрактури, драскотини или 
счупвания, тъй като скоростта на ак-
тивиране издува възглавницата със 
страшна сила.

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

Можете сами да намалите риска от 
нараняване от въздушната възглавни-
ца, като не седите твърде близо до нея. 
Въздушната възглавница се нуждае от 
пространство, за да се издуе. Препоръ-
чително е водачите да седят възможно 
най-далеч от волана, запазвайки контрол 
върху автомобила.
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Когато SRSCM системата отчете силен 
удар в предната част на автомобила, 
това автоматично активира предните 
въздушни възглавници.

При включване на въздушната възглав-
ница нарочните ръбове, които са вграде-
ни директно в облицовката на централ-
ната част на волана и на арматурното 
табло, се отделят под налягането на раз-
ширяващите се въздушни възглавници. 
Последващото отваряне на капаците на 
волана и на арматурното табло позволя-
ва пълно надуване на въздушните въз-
главници. Напълно надутата въздушна 
възглавница в комбинация с правилно 
поставения предпазен колан забавя 
политането на шофьора или на пътника 
напред, с което се намалява рискът от 
нараняване на главата и на гръдния кош. 

След пълното надуване въздушната въз-
главница незабавно започва да спада и 
по този начин позволява на шофьора да 
запази видимостта си напред и способ-
ността си да управлява автомобила с во-
лана или да задейства другите командни 
органи на автомобила.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Никога не монтирайте или не по-

ставяйте каквито и да било прис-
пособления, държатели за напитки, 
държатели за касетки, стикери и 
други подобни, върху панела на 
арматурното табло пред предния 
пътник (над жабката), когато в авто-
мобила има монтирана въздушна 
възглавница за предния пътник. 

•  Ако в купето на автомобила монти-
рате флакон с течен освежител за 
въздуха, не поставяйте този флакон 
в съседство с приборното табло или 
отгоре на арматурното табло.

Какво да очакваме в случай на активи-
ране на въздушните възглавници
След като страничните и предните въз-
главници 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
Възглавниците са проектирани да се 
използват веднъж, след активиране 
на възглавница предприемете след-
ните действия: 
•  Отворете прозорците и вратите 

възможно най-бързо, за да ограни-
чите, доколкото е възможно, изла-
гането ви на пушека и праха, които 
са следствие от активирането. 

•  Не пипайте отворите на въздушни-
те възглавници, тъй като по всяка 
вероятност ще са много горещи и 
има опасност от изгаряния. 

•  Винаги изплаквайте тази част от ко-
жата, която е била изложена пряко 
при активирането на възглавници-
те, с хладка вода и сапун. 

•  Препоръчваме ви да подмените 
възглавниците при оторизиран ди-
лър на HYUNDAI веднага след като 
са били активирани.

Шум и пушек от активираната въздуш-
на възглавница
При активиране на възглавниците излиза 
пушек и се чува и силен шум. Това е абсо-
лютно нормално и резултат от задейства-
не на системата. След отваряне на въз-
главниците може да имате затруднения с 
дишането поради вдишването на пушека 
и праха, но и факта, че възглавницата 
притиска гръдния ви кош към седалката. 
Прахът може да предизвика астматичен 
пристъп. Ако не се чувствате добре след 
активиране на въздушната възглавница, 
потърсете незабавно специализирана 
медицинска помощ. 
Въпреки че прахът и пушекът не са токсич-
ни, могат да предизвикат раздразнение 
на очите, носа, кожата, гърлото. Изплак-
нете всички части, които предизвикват 
дискомфорт, и ако симптомите продъл-
жат, потърсете медицинска помощ.
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Никога на инсталирайте детско столче 
на предната седалка до водача 

Никога на инсталирайте детско столче 
на предната седалка до водача, освен 
ако въздушната възглавница е деакти-
вирана.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не използвайте столче с лице 
назад. Столче, поставено на седалка, 
обезопасена с активна въздушна въз-
главница, може да причини сериозни, 
дори фатални наранявания на детето. 

Защо въздушната възглавница не се 
активира при удар 
При някои инциденти въздушната въз-
главница не се активира. При странични-
те удари, втори и трети удар при верижни 
катастрофи, както и катастрофи с ниска 
скорост. Щетите по автомобила са ин-
дикатор за удар, а не за активирана или 
деактивирана въздушна възглавница.

Сензори на въздушните възглавници 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от неочаквано 
активиране и впоследствие сериозни 
или фатални наранявания, обърнете 
внимание на следните мерки: 
• Не удряйте и не позволявайте други 

предмети да оказват натиск върху 
местата, на които са поставени 
въздушните възглавници. 

• 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 й в момент на 
нужда.

• Не инсталирайте предпазители и 
не ги подменяйте с неоригинални, 
тъй като това може отново да дове-
де до неправилно функциониране 
на въздушните възглавници. 

• Сложете превключвателя на пози-
ция LOCK/OFF или ACC, в случай че 
автомобилът бъде теглен от друг 
автомобил, за да предотвратите 
внезапното активиране на възглав-
ниците.

• Препоръчваме всякакви поправки 
по въздушните възглавници да 
бъдат извършвани в оторизира-
ни представителства на марката 
HYUNDAI. 

Условия, при които се активират въздуш-
ните възглавници 

Предните въздушни възглавници
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1.  Управляващ модул за 
системата SRS 

2.  Датчик за удар отпред

3.  Датчик за страничен натиск 
(отпред)*

4.  Датчик за страничен удар 
(отзад)*

* Ако е оборудван

1 2 3 4
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Въздушни възглавници

Предни въздушни възглавници
Предните въздушни възглавници са 
разработени да се активират при челен 
удар, в зависимост от тежестта, скорост-
та, ъгъла и силата на удара. 

Странични въздушни възглавници и 
възглавници тип „завеса“ 
Те се активират, когато сензорите реги-
стрират страничен удар, в зависимост 
от неговата тежест, скорост, ъгъл на въз-
действие. 
Въпреки че предните и страничните въз-
главници са предвидени да се активират 

при челен удар, те могат да се активират 
и при други удари, ако предните сензори 
отчетат достатъчно сила. Същото важи 
и за страничните възглавници и тези 
тип „завеса“, които са проектирани да 
се активират при странични удари, но е 
възможно да се активират и при други, 
ако сензорите регистрират такава необ-
ходимост. 
Те също следва да се активират и при 
преобръщане на автомобила, отчетено 
от сензорите (в случай че автомобилът е 
оборудван с такива). 
В случай, че шасито на автомобила е 
засегнато от множество дупки или не-
равности на пътя, това също може да е 
причина за активирането на въздушните 
възглавници. Шофирайте внимателно по 
второстепенни пътища, за да избегнете 
внезапно активиране на възглавниците. 
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Условия, при които въздушните възглав-
ници не се активират 

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

Предните въздушни възглавници не 
се активират при удар отзад, тъй като 
при такъв удар пътниците поради въз-
действието от силата на удара се измест-
ват назад. Поради това въздушните въз-
главници не биха оказали необходимата 
допълнителна защита. 

Предните въздушни възглавници не се 
активират и при странични удари, тъй 
като в този случай пътниците се измест-
ват по посока на удара и поради това 
въздушните възглавници не биха могли 
допълнително да защитят пътниците.
Въпреки това и в определени случаи (в 
зависимост от скоростта на автомобила, 
силата и ъгъла на удара) страничните и 
въздушните възглавници тип „завеса“ се 
активират. 
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При удар под определен ъгъл поради 
силата на въздействие пътниците могат 
да бъдат изпратени в посока, в която 
въздушните възглавници не биха мог-
ли да окажат допълнителна защита и 
сензорите, отчитайки този факт, да не ги 
активират.

Непосредствено преди самия удар шо-
фьорите често прилагат много интензив-
но спиране. Такова интензивно спиране 
води до понижаване на предната част 
на автомобила, което спомага за „потъ-
ване” под автомобили с по-висок пътен 
просвет. В такива ситуации с „потъване 
на предницата” въздушните възглавници 
могат 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 предницата”.

Въздушните възглавници могат да не се 
надуят и при произшествия с преобръ-
щане на автомобила, тъй като в такъв 
случай надуването на въздушните въз-
главници не би осигурило допълнителна 
защита на пътуващите.

i  Информация
• При автомобили, оборудвани със сензори 

за преобръщане на автомобила, странич-
ните и въздушните възглавници тип „за-
веса“ могат да се активират при обръщане 
на автомобила, отчетено от сензорите. 

• При автомобили, които не са оборуд-
вани със сензори за преобръщане на 
автомобила,  страничните и въздушните 
възглавници тип „завеса“, ако са вклю-
чени в оборудването, би следвало да се 
активират при обръщане на автомобила 
в случай на страничния удар. 
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Въздушните възглавници могат и да не 
се активират, в случай че автомобила се 
удари челно в дърво или електрически 
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 индикаторът на 
таблото за SRS въздушната възглавница 
не светне при запалване на автомобила 
или след това свети продължително, ви 
препоръчваме да проверите изправност-
та на системата при оторизиран дилър 

на марката HYUNDAI. Всякакви дейности 
относно техническата поддръжката на 
системата като инсталиране, поправка, 
работа по волана, арматурното табло-
то, предните седалки или релсите на 
покрива следва да бъдат извършвани в 
оторизиран сервиз на марката HYUNDAI. 
Неправилната поддръжка на системата 
може да доведе до сериозни наранява-
ния.

 ВНИМАНИЕ
За да намалите риска от сериозни 
наранявания или смърт, вземете под 
внимание следните мерки за безо-
пасност:
• Не се опитвайте да модифицирате 

или прекъсвате връзката между 
SRS компонентите или окабелява-
нето, включително не се опитвайте 
да инсталирате допълнителни ком-
поненти или да променяте капаци-
те на въздушните възглавници.

• Не поставяйте никакви предмети 
над или в близост до въздушните 
възглавници, панела с инструмен-
ти, волана, както и в пространство-
то над жабката.

• Почиствайте капаците на въздуш-
ните възглавници с мек овлажнен 
парцал и вода. Всякакви почист-
ващи препарати могат да увредят 
повърхността и впоследствие въз-
душните възглавници да не функ-
ционират правилно.

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

• Ако след инцидент автомобилът е 
за скрап или има части, които тряб-
ва да се изхвърлят, следва да се 
вземат под внимание определени 
мерки за безопасност. За да полу-
чите необходимата информация, 
трябва да се обърнете към отори-
зиран представител на марката 
HYUNDAI. Не следването на мерки-
те за безопасност може да доведе 
до сериозни наранявания. 
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Допълнителни мерки за безопасност
Пътниците не бива да напускат или 
сменят местата си, докато автомобилът 
е в движение
Пътник, пътуващ 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 аксесоари 
на предпазните коланите
Уреди, чието предназначение е да осигу-
рят допълнителен комфорт на пътниците, 
или такива, които изместват колана от 
правилната му позиция, намаляват за-
щитните му функции и увеличават шанса 
от сериозни наранявания в случай на 
инцидент.
Не модифицирайте предните седалки
Модификацията на предните седалки 
може да окаже влияние върху правил-
ното функциониране на предпазните 
колани или страничните въздушни въз-
главници. 
Не поставяйте предмети под предните 
седалки
Предметите могат да попречат на пра-
вилното функциониране на предпазните 
колани и окабеляването. 

Не оказвайте натиск върху вратите
Оказването на натиск върху вратите, 
когато автомобилът е запален, може да 
активира въздушните възглавници.
Промяната на интериора и екстериора 
на автомобил, оборудван с въздушни 
възглавници 
Ако промените конструкцията, бронята, 
височината на окачване или други, това 
може да окаже влияние върху правил-
ното функциониране на въздушните 
възглавници.

Предупредителни светлинни индикато-
ри на въздушните възглавници

Те трябва да предупреждават пътниците 
за нарушения в изправността на въздуш-
ните възглавници. Запознайте се подроб-
но с информацията, описана в наръчника 
на собственика, относно въздушните 
възглавници, с които е оборудван вашият 
автомобил.
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Дистанционен ключ 
(ако е монтиран)

Вашият HYUNDAI е оборудван с дистан-
ционен ключ, който можете да използ-
вате, за да заключите или отключите 
вратите (вратата на багажника) и да 
запалите двигателя.
1.  Door lock: автоматично заключване на 

вратите.
2.  Unlock: автоматично отключване на 

вратите.
3.  Автоматично заключване на вратата 

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 дистан-
ционното.

3.  Вратите ще се блокират. Аварийните 
предупредителните светлини ще започ-
нат мигат. Също така външното огледа-
ло за обратно виждане ще се прибере, 
ако превключвателят на огледалото е в 
положение AUTO (ако е оборудван).

4.  Уверете се, че вратите са заключени, 
като проверите положението на буто-
на на вратата отвътре в превозното 
средство.

 ВНИМАНИЕ
Не оставяйте ключове в превозно сред-
ство с деца без наблюдение. Без надзор 
децата биха могли да поставят ключа 
в стартера, да активират прозорци 
или други контролни бутони и дори да 
задвижат превозното средство, което 
би могло да доведе до сериозни нара-
нявания или смърт.

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

дистанционното.
2. Вратите ще се отключат. Аварийни-

те предупредителните светлини ще 
мигнат два пъти. Също така външното 
огледало за обратно виждане ще се 
разгъне, ако превключвателят на ог-
ледалото е в положение AUTO (ако е 
оборудван такъв).

i  Информация
След отключване на вратите те ще се заклю-
чат 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.

i  Информация
Думата „HOLD“ е изписана на бутона, за да 
ви насочи, че трябва да натиснете и задър-
жите бутона за повече от една секунда.

Запалване
За подробна информация вижте „Стар-
тер“ в глава 5. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
За да се избегне повреда на ключа за 
дистанционно управление:
• Пазете дистанционния ключ далеч 

от вода, течност и огън. Ако ключът се 
навлажни (поради напитки или влага) 
или се нагрява отвътре, има опасност 
вътрешното електрозахранване да се 
повреди, което няма да бъде покрито 
от гаранцията на производителя.

• Избягвайте изпускане или хвърляне 
на дистанционния ключ.

• Пазете ключа от екстремни темпера-
тури.

Механичен ключ

3-4

Convenient features of your vehicle

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

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

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

Information 
• After unlocking the tailgate, the tail-

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

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

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

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

water or any liquid. 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 контактният ключ не е в изправност, 
можете да заключите или отключите 
врата с помощта на механичен ключ. За 
да извадите механичния контактен ключ, 
трябва да натиснете и задържите натис-
нат освобождаващия бутон и ключът ще 
се разгъне автоматично. За да го сгънете, 
пъхнете контактния ключ в отвора, нати-
скайки бутона за прибиране.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Никога не опитвайте да сгънете ключа, 
без да натискате освобождаващия 
бутон. В противен случай контактният 
ключ може да се повреди.
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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 рабо-

тен обхват на дистанционното упра-
вление (около 30 метра).

• Когато батерийката на предавателче-
то е изтощена.

• Когато други автомобили или обекти 
може да са блокирали сигнала му.

• При изключително студено време.
• Когато предавателчето се намира в 

съседство с радиопредавател, напри-
мер радиостанция или летище, които 
могат да попречат на нормалната му 
работа.

Когато предавателчето не работи пра-
вилно, отваряйте и затваряйте вратите с 
помощта на механичния контактен ключ. 
Ако имате проблем с предавателчето, 
трябва да се свържете с оторизиран ди-
лър на компанията HYUNDAI. Ако ключът 
е в непосредствена близост до мобил-
ния ви телефон, сигналът може да бъде 
блокиран. Това е особено важно, когато 

телефонът е активен, като например 
получаване на повиквания, текстови съ-
общения и/или изпращане/получаване 
на електронна поща. Избягвайте поста-
вянето на ключа в близост до мобилния 
телефон, например в същите панталони 
или джоб на якето, и винаги се опитвайте 
да поддържате достатъчно разстояние 
между двете устройства.

i  Информация
Промени или модификации, които не са 
изрично одобрени от институцията, която 
е отговорна за съответствието, може да до-
ведат до загуба на правото на потребителя 
да използва оборудването. Ако системата за 
влизане в автомобила без ключ се повреди 
вследствие на промени или модификации, 
които не са изрично одобрени от институ-
цията, отговорна за съответствието, тази 
система няма да бъде покрита от гаранцията 
на производителя на вашия автомобил.

ЗАБЕЛЕЖКА
Дръжте контактния ключа далеч от 
електромагнитни материали, които 
блокират електромагнитните вълни 
към ключа.

Смяна на батерийката

Тип CR2032
1. Пъхнете остър инструмент в процепа 

и внимателно отворете (чрез открех-
ване) централното капаче на преда-
вателчето.

2.  Използвайки отвертка, отворете капа-
чето на батерията.

3.  Сменете старата батерия с нова, 
уверете се, че поставяте батерията 
правилно.

4.  Сглобете и затегнете с отвертката.
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Ако подозирате, че вашият контактен 
ключ е претърпял някаква повреда или 
дистанционно не работи правилно, е пре-
поръчително да се свържете с оторизи-
ран представител на марката HYUNDAI.

i  Информация
Неправилното изхвърляне на из-
тощените батерийки е изключи-
телно вредно за околната среда и 
за човешкото здраве. Винаги из-
хвърляйте изтощените батерийки 
в съответствие с местните закони 
или разпоредби.

ИНТЕЛИГЕНТЕН КОНТАКТЕН КЛЮЧ  
(ако е оборудван)

Посредством интелигентния контактен 
ключ можете да заключвате или отключ-
вате дадена врата (и вдигащата 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 багажника 

Tailgate Unlock.

За да заключите:
1.  Затворете всички врати, предния ка-

пак на двигателя и вратата на багаж-
ника.

2.  Натиснете бутона Door lock (2) на клю-
ча или бутона на дръжката на вратата.

3.  Вратите ще се заключат. Аварийни-
те предупредителните светлини ще 
мигнат два пъти. Също така външното 
огледало за обратно виждане ще се 
сгъне, ако превключвателят на ог-
ледалото е в положение AUTO (ако е 
оборудван такъв).

4.  Уверете се, че вратите са заключени, 
като проверите положението на буто-
на на вратата отвътре в превозното 
средство.

3-6

Convenient features of your vehicle

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

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

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

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

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

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

3. Reinstall the rear cover of the
remote key.

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

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

i

NOTICE

i

OIB044180
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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. 

Даже ако сте натиснали бутона на една 
от външните дръжки на вратите, 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

1.  Ключът трябва да е у вас.
2.  Натиснете бутона на една от външните 

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

3.  Мигащата аварийна сигнализация ще 
присветне двукратно, за да покаже, че 
всички врати вече са отключени. Също 
така външното огледало за обратно 
виждане ще се разгъне, ако превключ-
вателят на огледалото е в положение 
AUTO (ако е оборудван).

i  Информация
• Бутонът ще може да се задейства само когато 

интелигентният контактен ключ се намира 
в границите на 0,7 до 1 метър от съответната 
външна дръжка на вратата. Когато се разпоз-
нае наличието на интелигентния контактен 
ключ в рамките на 0,7 до 1 метър от съответ-
ната външна дръжка на някоя от предните 
врати, други хора също могат да отварят някоя 
от вратите, без да имат интелигентния ключ у 
себе си. 

• След отключване вратите ще се самозаключат 
след 30 сек., освен ако няма отворена врата. 

Отключване на вратата на багажника:
За да отключите:
1.  Носете ключа със себе си.
2.  Натиснете бутона на дръжката на вратата 

на багажника или натиснете бутон (3) за 
отключване на задния капак за повече от 
една секунда.

3.  Аварийните светлини ще мигнат два пъти. 
Вратата на багажника ще се отключи. 
След като веднъж вратата е била отво-
рена и след това затворена, се заключва 
автоматично.

i  Информация
След отключване на вратата на багажника тя 
ще се заключи автоматично след 30 секунди, 
освен ако не е отворена.
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Запалване на двигателя
Можете да запалвате двигателя и без да 
пъхате контактния ключ в гнездото. За 
по-подробна информация се отнесете 
към частта „Запалване на двигателя с 
интелигентен контактен ключ” в раздел 5.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Интелигентният ключ може да се повре-
ди при следните обстоятелства:
Пазете интелигентния контактен ключ 
от изпускане във вода или в каквито и 
да било други течности. Ако системата 
за влизане в автомобила без ключ се 
повреди вследствие на въздействието 
на вода или течности, тя няма да се по-
крива от гаранцията на производителя 
на автомобила. Не го изпускайте или 
хвърляйте. Не го излагайте на резки 
температурни промени.

МЕХАНИЧЕН КЛЮЧ
Когато интелигентният контактен ключ 
не работи изправно, можете да отваряте 
и затваряте вратата с механичния кон-
тактен ключ.

За да извадите механичния контактен 
ключ, трябва да натиснете и задържите 
натиснат освобождаващия бутон и в 
същото време да извадите механичния 
контактен ключ, след което го поставете 
в ключалката на вратата.
За да върнете обратно на мястото му 
механичния контактен ключ, пъхнете 
контактния ключ в отвора и го натиснете 
навътре, докато чуете звук на щракване.

Ако загубите интелигентния контактен 
ключ
За един автомобил могат да бъдат реги-
стрирани максимум 2 броя интелигентни 
контактни ключове. Ако загубите един 
от интелигентните контактни ключове, 
трябва незабавно да закарате автомо-
била при оторизиран дилър на компа-
нията HYUNDAI, като носите със себе си 
резервния интелигентен контактен ключ 
или, ако нямате такъв, трябва да теглите 
автомобила.
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Предпазни мерки
Интелигентният контактен ключ няма да 
работи, ако се случи някое от посочените 
по-долу обстоятелства: 
-  Когато интелигентният контактен ключ 

се окаже в близост с радиопредавател, 
например радиостанция или летище, 
които могат да попречат на нормал-
ната работа на интелигентния ключ.

-  Когато интелигентният контактен 
ключ се окаже в съседство с мобилна 
двупосочна радиосистема или с мо-
билен телефон.

-  Когато близо до вашия автомобил се 
работи с интелигентен контактен ключ 
на друг автомобил.

Когато интелигентният контактен ключ не 
работи изправно, можете да отваряте и за-
тваряте вратата с механичния контактен 
ключ. Ако имате проблеми с интелигент-
ния контактен ключ, трябва да се свър-
жете с оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI. Ако ключът е в непосредствена 
близост до мобилния ви телефон, сигналът 
може да бъде блокиран. Това е особено 
важно, когато телефонът е активен, като 
например получаване на повиквания, 
текстови съобщения, и/или изпращане/
получаване на електронна поща. 

Избягвайте поставянето на ключа в бли-
зост до мобилния телефон, например в 
същите панталони или джоб на якето, 
и винаги се опитвайте да поддържате 
достатъчно разстояние между двете 
устройства.

i  Информация
Промени или модификации, които не са 
изрично одобрени от институцията, която 
е отговорна за съответствието, може да до-
ведат 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

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

не) задното капаче на ключа.
2.  Сменете батерийката с нова. Уверете 

се, че поставяте батерията правилно.
3.  Сглобете предавателчето.
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Ако подозирате, че вашият интелигентен 
ключ е претърпял някаква повреда или 
дистанционно не работи правилно, е пре-
поръчително да се свържете с оторизи-
ран представител на марката HYUNDAI.

i  Информация
Изхвърлянето на изтощената ба-
терийка по неподходящ начин 
е вредно за околната среда и за 
човешкото здраве. Винаги изхвър-
ляйте изтощените батерийки в 
съответствие с местните закони 
или разпоредби.

СИСТЕМА НА ИМОБИЛАЙЗЕРА  
(АКО Е ОБОРУДВАНА ТАКАВА)
Вашият автомобил може да е оборудван 
с имобилайзер - електронна система 
за имобилизиране (обездвижване) на 
двигателя, за да се намали опасността 
от неоторизирано използване на автомо-
била. Ако системата не разпознае ключа, 
двигателят няма да запали. 
Когато автомобилът ви е оборудван със 
система на имобилайзер, при всяко пъха-
не на контактния ключ в превключвателя 
на запалването и завъртането му във 
включеното положение (ON) тази система 
проверява контактния ключ и решава 
дали контактният ключ е валиден или не. 
Ако индикаторът започне да мига, това 
означава, че системата не разпознава 
ключа. Системата може да не разпознае 
ключа, ако в близост има друг имоби-
лайзер или метален предмет. Двигателят 
може да не запали, тъй като металните 
аксесоари могат да попречат на сигнала 
на приемо-предавателчето да се излъчва 
и приема нормално. 
Ако системата продължава да не разпоз-
нава ключа, ви съветваме да се обърнете 
към оторизиран представител на марката 
HUINDAY. Никога не внасяйте промени 

и не правете поправки или настройки в 
системата на имобилайзера, тъй като това 
може да доведе до неправилно функцио-
ниране на системата на имобилайзера.

 ВНИМАНИЕ
С цел недопускане кражби на вашия 
автомобил никога не оставяйте ре-
зервни ключове където и да било в ав-
томобила. Паролата на вашия имоби-
лайзер е уникална за всеки собственик 
на автомобил и трябва да се държи в 
тайна. Никога не оставяйте този номер 
вътре в автомобила.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Приемо-предавателчето, което е вгра-
дено във вашия контактен ключ, пред-
ставлява важна съставна част на 
системата на имобилайзера. То е про-
ектирано да осигурява няколко години 
безпроблемно функциониране, вие оба-
че трябва да избягвате излагането на 
контактния ключ на въздействието на 
влага, на статично електричество и на 
груби манипулации. В противен случай 
може да се получи повреда в работата 
на системата на имобилайзера.



3-11

3

Ф
ун

кц
и

и
 и

 въ
зм

ож
н

о
сти

 н
а

 ва
ш

и
я а

вто
м

о
б

и
л

Управление на ключалките на 
вратите, когато сте извън автомобила
Механичен ключ

За отключване трябва да завъртите клю-
ча към задната част на автомобила, а за 
заключване трябва да завъртите ключа 
към предницата на автомобила.
Ако заключвате/отключвате вратата с 
ключ, всички врати на автомобила ще се 
заключват/отключват автоматично (ако е 
оборудвана такава функция).
След като вратите бъдат отключени, те 
могат да се отварят с издърпване на 
външните дръжки. Когато затваряте вра-
тите, бутнете ги с ръка, за да сте сигурни, 
че са добре затворени.

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 от-
ключване на вратата на дистанционното. 
След като вратите са отключени, те може 
да се отворят и чрез издърпване. При за-
тваряне на вратата натиснете вратата с 
ръка. Уверете се, че вратите са затворени 
здраво.

Интелигентен ключ

За заключване на вратите натиснете 
бутона на външната дръжка на вратата, 
докато ключът е у вас, или натиснете 
бутона за заключване на вратите на ин-
телигентния ключ.

КЛЮЧАЛКИ НА ВРАТИТЕ
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За отключване на вратите натиснете 
бутона на външната дръжка на вратата, 
докато ключа е у вас, или натиснете бу-
тона за заключване на вратите на инте-
лигентния ключ. 
След като вратите са отключени, те 
може да се отворят чрез издърпване на 
вратата. 
При затваряне на вратата натиснете 
врата с ръка. Уверете се, че вратите са 
затворени здраво.

i  Информация
• При студен и влажен климат 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/
отключвана многократно в бърза последо-
вателност 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.

 

В случай, че контактният ключ не работи, 
единственият начин да затворите вра-
тите е механично посредством ключа. 
Вратите, които обаче не могат да се за-
творят механично отвън с ключ, може да 
ги отворите по следния начин: 
Отворете вратата. 
Поставете ключа в аварийната ключалка 
и завъртете ключа хоризонтално. 
Затворете вратата.

i  Информация
В случай че вратата на багажника е затворе-
на, а контактният ключ не работи, няма да 
можете да отворите вратата по друг начин.

РАБОТА С КЛЮЧАЛКИТЕ НА ВРАТИТЕ, 
КОГАТО СЕ НАМИРАТЕ ВЪТРЕ В 
АВТОМОБИЛА
С дръжката на вратата

Предна врата
Ако дръпнете вътрешната дръжка на 
вратата, когато вратата е заключена, 
вратата ще се отключи и отвори.
Задна врата
Ако дръпнете вътрешната дръжка на 
вратата, когато вратата е заключена, 
вратата ще се отключи. Ако дръпнете 
вътрешната дръжка на вратата още вед-
нъж, вратата ще се отвори.
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Посредством превключвателя за цен-
тралното заключване на вратите

При отворена врата
• Когато натиснете копчето за централ-

но заключване на вратите, всички 
врати на автомобила се заключват и 
индикаторът ще светне.

• Ако обаче някоя врата е оставена от-
ворена, вратите няма да се заключат 
при натискане на копчето.

При затворена врата
• Когато натиснете копчето за отключ-

ване на вратите, всички врати на ав-
томобила се отключват и индикаторът 
ще светне.

• Ако обаче някоя врата не е отключена, 
индикаторът ще изгасне.

i  Информация
Ако електрическото заключването на врата 
не функционира, докато сте в превозното 
средство, приложете една или повече от 
следните техники за да излезете: 
Опитайте се да отключите вратата (както 
електронно, така и ръчно), като едновремен-
но издърпвате дръжката на вратата. 
Опитайте се да отключите вратата, като на-
тискате дръжките и бутоните за заключване 
както отпред, така и отзад. 
Спуснете предния прозорец и използвайте 
механичен ключ, за да отключите вратата 
отвън.

 ВНИМАНИЕ
Когато автомобилът е в движение, 
вратите трябва да бъдат винаги плът-
но затворени и заключени, за да се 
избегне тяхното неволно отваряне. 
Ако вратите са отключени, е възможно 
да бъдете изхвърлени от автомобила 
в случай на инцидент.

 ВНИМАНИЕ
Температурата в затворения автомо-
бил може да се повиши извънредно 
много, което може да причини смърт 
или тежко нараняване на оставени 
без надзор деца или домашни лю-
бимци, които не могат да излязат 
от автомобила. Освен това децата 
могат да задействат функции на ав-
томобила, които могат да доведат до 
тяхното нараняване, или те могат да 
получат други увреждания, вероятно 
от лица, проникнали неоторизирано в 
автомобила. Никога не оставяйте във 
вашия автомобил деца или домашни 
любимци без надзор.
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 ВНИМАНИЕ
Оставянето на вашия автомобил незаклю-
чен действа като „покана” към крадците 
или води до възможна вреда за вас или за 
други от някого, който се е скрил във вашия 
автомобил, докато сте били извън него. 
Винаги, когато оставяте автомобила без 
надзор, за да защитите автомобила си, 
докато натискане спирачката, преместете 
скоростния лост в позиция P (Паркинг) (за 
автоматична трансмисия/съединител с 
двойно предаване) или на първа предавка 
или на задна R (Reverse), изваждайте кон-
тактния ключ, задействайте спирачката за 
паркирането, затваряйте всички прозорци 
и заключвайте всички врати.

 ВНИМАНИЕ
Внимавайте, когато отваряте вратите, сле-
дете за наличието на други автомобили, 
мотоциклети, велосипеди или пешеходци, 
които се приближават към автомобила 
в зоната на отваряне на вратата. Отва-
рянето на дадена врата, когато нещо се 
приближава към автомобила, може да 
доведе до повреда или нараняване.

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 отклю-
чени, когато поради външно въздействие 
въздушните възглавници се активират.

СИСТЕМА ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ВРАТИТЕ 
С ДАТЧИК ЗА СКОРОСТТА (АКО Е ОБО-
РУДВАНА ТАКАВА ФУНКЦИЯ)
Всички врати ще бъдат автоматично заключе-
ни, когато скоростта на превозното средство 
надвиши 15 km/h (9 mph). 
Можете да активирате или деактивирате 
функцията за автоматично заключване/от-
ключване на вратите Auto Door Lock/Unlock 
през настройките на дисплея. 
За повече подробности се обърнете към 
раздел „LCD дисплей“ в тази глава.
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ОБЕЗОПАСИТЕЛНИ КЛЮЧАЛКИ ЗА 
ДЕЦА НА ЗАДНИТЕ ВРАТИ

Посредством предвидените обезопасител-
ни ключалки за деца не се допуска деца да 
отворят случайно задните врати отвътре. 
Обезопасителните ключалки на задните вра-
ти трябва да се използват всеки път, когато в 
автомобила се возят деца. 
Обезопасителната ключалка за деца е раз-
положена на задния ръб на вратата. Когато 
обезопасителната ключалка за деца се на-
мира в положението Lock ( ) (заключено по-
ложение), задната врата няма да може да се 
отвори даже при издърпване на вътрешната 
дръжка на вратата. 

За да активирате обезопасителната клю-
чалка, трябва да вкарате ключ или отвертка 
в дупчицата и да го завъртите в позиция за-
ключено (Lock).
За да отворите задната врата отвътре, трябва 
да деактивирате обезопасителната ключалка.

 ВНИМАНИЕ
Ако деца пътници отворят по невнимание 
задните врати, докато автомобилът е в 
движение, те могат да изпаднат извън 
автомобила и да бъдат тежко наранени 
или убити. За да не се допусне отваряне 
на задните врати от деца отвътре, винаги, 
когато в автомобила се возят деца, трябва 
да използвате обезопасителните ключал-
ки на задните врати.
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Тази система е проектирана да осигурява 
защита от неоторизирано влизане в автомо-
била и да предпазва както вас, така и вашите 
ценности. Когато бъде задействана, система-
та издава звукова алармена сигнализация, 
придружена от присветвания на мигащата 
аварийна сигнализация. Алармената сигна-
лизация 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 бу-
тончетата на предавателчето (или бу-
тончетата на интелигентния контактен 
ключ).

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

• Когато се отвори капакът на двига-
телното отделение. В тези случаи се 
включва сирената и мигащата ава-
рийна сигнализация започва да прис-
ветва непрекъснато в продължение 
на 30 секунди, освен ако системата 
срещу кражби не е била в изключен 
режим „Охрана”. За да изключите 
системата срещу кражби, трябва 
да отключите вратите посредством 
предавателчето (или посредством 
интелигентния контактен ключ).

За да активирате системата, трябва да за-
ключвате вратите и вратата на багажника 
от външната страна на превозното с дис-
танционното или контактния ключ или чрез 
натискане на бутона от външната страна 
на дръжките на вратите с контактния ключ. 
Аварийните светлини ще мигат и ще бъде 
издаден звук, за да се посочи, че системата 
е активирана. След като системата за сигур-
ност е активирана, отварянето на която и да 
било врата, вратата на багажника или пред-
ния капак, без да използвате дистанционното 
или контактния ключ, ще предизвика акти-
вирането й. Системата няма да се активира, 
ако предният капак, вратата на багажника 
или някоя от вратите не е напълно затворе-
на. Ако системата не се активира, проверете 
предния капак, вратата на багажника или 
другите врати дали са напълно затворени. 
Не се опитвайте да променяте тази система 
или да свързвате други устройства към нея.

i  Информация
•  Не заключвайте вратите, преди всички 

пътници да са напуснали превозното 
средство. Ако пътници излязат от пре-
возното средство, след като системата е 
активирана, алармата ще се активира.

•  Ако автомобилът не е отворен с дистан-
ционното или контактния ключ, отворете 
вратите с помощта на механичния ключ и 

поставете ключа за запалване в позиция-
та ON (за дистанционното) или запалете 
двигателя (за интелигентния ключ) и 
изчакайте 30 секунди.

•  Когато системата е деактивирана и врата 
или вратата на багажника се отворят в 
рамките на 30 секунди, системата ще се 
активира отново.

i  Информация
Всички автомобили, оборудвани със систе-
мата против кражби, имат обозначителен 
стикер, гласящ следното:
ВНИМАНИЕ/WARNING, 
СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ/SECURITY 
SYSTEM

СИСТЕМА СРЕЩУ КРАЖБИ
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Системата запазва и автоматично за-
дава следните предварително избрани 
настройки: 
- позиция на седалката на водача; 
- позиция на външното огледало за об-
ратно виждане; 
- осветеност на панела с инструменти. 

 ВНИМАНИЕ
Никога не оперирайте със системата 
по време на движение на автомобила. 
Това може да бъде причина за серио-
зен инцидент с фатални последици.

i  Информация
• В случай че акумулаторната батерия се 

изтощи докрай, настройките на системата 
трябва отново да бъдат зададени. 

• В случай че системата не функционира 
правилно, ви препоръчваме да бъде пре-
гледана от оторизиран представител на 
марката HYUNDAI.

Задаване на настройки
1.  Натиснете бутона НАСТРОЙКИ/SET, 

системата ще възпроизведе звуков 
сигнал и на дисплея ще се появи 
потвърждаващо съобщение, гласящо: 
Натиснете бутона, за да запазите за-
дадените настройки/press the button 
to save settings.

2.  Изберете бутони 1 или 2 в рамките на 5 
секунди. Системата ще възпроизведе 
двукратен звуков сигнал, в случай че 
настройките са зададени правилно.

3. На дисплея ще се изпише следното 
съобщение: Водач 1 (или 2), настройки 
запазени/Driver 1 or 2, settings saved.

СИСТЕМА ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА ВОДАЧА
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Възобновяване на запаметени 
настройки
1.  Преместете скоростния лост на по-

зиция Р за автоматична трансмисия/
предаване с двоен съединител или N 
за ръчна трансмисия, със START/STOP 
бутон във включено положение.

2.  Изберете бутони 1 или 2 - запамете-
ните настройки относно позиция на 
шофьорската седалка и на външното 
огледало за обратно виждане, осве-
теност на панела с инструменти ще 
бъдат възобновени.

3.  На дисплея ще се изпише следното 
съобщение: Настройки възобновени/
Driver‘s settings is applied.

i  Информация
• По време на възобновяване на първата 

запаметена позиция, натискайки бутона 
SET или 1, ще преустановите процеса. В 
случай че натиснете 2, настройките за 
втората позиция ще започнат да се въз-
обновяват.

• По време на възобновяване на втората 
запаметена позиция, натискайки бутона 
SET или 2, ще преустановите процеса. В 
случай че натиснете 1, настройките за 
първата позиция ще започнат да се въз-
обновяват.

• По време на възобновяването на настрой-
ките, ако натиснете някой от контролните 
бутони на панела с инструменти, външ-
ното огледало или седалката на водача, 
съответният елемент ще преустанови 
възобновяването и ще заеме зададената 
в момента позиция.

Система за лесен достъп (ако е 
оборудвана)
Системата ще премести седалката на 
водача автоматично:
Скоростният лост е на позиция Р или N 
за автоматична трансмисия/предава-
не с двоен съединител или N за ръчна 
трансмисия:
Без система с интелигентен ключ:
При поставяне на ключа в стартера се-
далката ще се измества автоматично 
напред. При изваждане на ключа седал-
ката ще се измества автоматично назад.
С интелигентен контактен ключ:
При START/STOP бутон в положение OFF – 
изключено, седалката ще се измества ав-
томатично назад. При START/STOP бутон 
в положение ON – включено, седалката 
ще се измества автоматично напред. 
Можете да активирате или деактивирате 
функцията за лесен достъп от потреби-
телските настройки на LCD екрана. За 
по-подробна информация се отнесете 
към раздел „LCD екран“.
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Електрически сервоволан EPS
Електрическият сервоволан използва 
електромотор за подпомагане на вашите 
усилия при управляването на автомоби-
ла с волана. 
Ако двигателят е загасен или ако систе-
мата на сервоволана се повреди, авто-
мобилът пак ще може да се управлява, 
но неговото управление ще изисква 
повишени усилия при работата с волана. 
Когато скоростта на автомобила се уве-
личи, работата с волана става по-трудна, 
а когато скоростта на автомобила на-
малее, работата с волана става полека 
- за осигуряване на по-добро кормилно 
управление. 
Ако забележите каквато и да било про-
мяна в усилията, изисквани за управле-
нието на волана на автомобила при нор-
мална 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 зака-
райте автомобила при оторизиран 
дилър на компанията HYUNDAI и 
изискайте неговата проверка там. 

• В случай на неизправност в елек-
трическата система с цел предо-
твратяване на възможен инцидент 
функцията steering assist ще бъде 
деактивирана. В този момент свет-
линният индикатор на таблото ще 
светне и ще започне да мига. Воланът 
може да бъде труден за управление. 
Съветваме ви, след като сте го парки-
рали на безопасно място, веднага да 
го прегледате.

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

вателя за запалването във включеното 
положение (ON) усилията за управление 
на волана са по-големи. 

• Това е така, тъй като системата изпъл-
нява диагностика на системата EPS 
(системата на сервоволана). Когато ди-
агностиката завърши, сервоволанът ще 
се върне в неговото нормално състояние. 

• Когато превключвателят за запалването 
се завърти във включеното положение 
(ON) или в положението LOCK (заключен 
волан), от релето за сервоволана EPS може 
да се чуе звук на прищракване. Когато 
автомобилът е спрял или се движи с ниска 
скорост, може да чуете звук от работата на 
електромотор. 

• При управление на автомобила при ниски 
температури усилието за завъртане на 
волана може да е увеличено и да се чува 
необичаен звук. С покачване на темпера-
турата изчезва и звукът, това е обичайно 
състояние. 

(Продължение)

ВОЛАН
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(Продължение) 
• Усилията за работа с волана се увелича-

ват, ако воланът се върти продължително 
време, когато автомобилът е спрял. След 
няколко минути обаче сервоволанът ще 
се върне в своето нормално състояние.

ТЕЛЕСКОПИЧЕН ВОЛАН

 ВНИМАНИЕ
Никога не регулирайте ъгъла и висо-
чината на волана по време на движе-
ние на автомобила. В противен случай 
може да загубите контрол върху упра-
влението на автомобила и да предиз-
викате тежки телесни наранявания 
или пътнотранспортни произшествия.

i  Информация
Понякога, след като сте регулирали волана, 
той може да не е фиксиран добре. 
Това не означава, че има проблем в систе-
мата. Това се случва, когато два елемента 
не са стиковани правилно. В такъв случай 
регулирайте волана отново, след което го 
фиксирайте добре.

За да промените ъгъла на волана, трябва 
да издърпате надолу ръчката за освобож-
даване на блокировката (1), след това да 
регулирате волана до желаните от вас ъгъл 
(2) и височина (3). Издърпайте волана към 
гръдния си кош, не към лицето. След като го 
регулирате, се уверете, че имате видимост 
към приборното табло и другите контроли. 
След това трябва да издърпате ръчката за 
освобождаване на блокировката нагоре, за 
да фиксирате волана в новото положение. 
Уверете се, че воланът е добре фиксиран, 
като се опитате да го мръднете от желана-
та позиция чрез избутване нагоре-надолу. 
Не забравяйте, че регулирането на волана 
до желаното положение трябва да става 
винаги преди потегляне.
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Отопляем волан (ако е включен в 
оборудването)

Когато ключът за запалване е в позиция 
ON или когато двигателят работи, на-
тиснете 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 изключи.

i  Информация
Отопляемият волан ще се изключи 
автоматично около 30 минути след 
включване. В случай че изгасите 
двигателя, докато отопляемият волан е 
включен, таймерът му ще се рестартира. 
За да го активирате отново, ще трябва да 
натиснете бутона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не поставяйте никакви калъфки или 
аксесоар върху волана. Всяко покри-
ване или аксесоар може да доведе до 
увреждане на отопляемата система за 
кормилно управление на автомобила.

Клаксон

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

ВНИМАНИЕ
При използването на клаксона избяг-
вайте да го удряте много силно или 
с юмрук. Избягвайте да използвате 
клаксона, като натискате съответния 
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 разположи 
централно спрямо него. Винаги извърш-
вайте 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 
противен случай това може да доведе 
в резултат до загуба на контрол върху 
управлението на автомобила и до 
произшествие.

 ВНИМАНИЕ
За да избегнете сериозни инциденти 
и наранявания, никога не си позволя-
вайте да модифицирате огледалото 
за обратно виждане или да монтирате 
по-широко такова.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато почиствате вътрешното огледа-
ло, използвайте хартиени кърпички или 
друга подобна материя, навлажнена 
с препарат за почистване на стъкла. 
Не напръсквайте със спрей препара-
ти за почистване на стъкла директно 
върху огледалото, тъй като това може 
да доведе до проникване на течния 
почистващ препарат вътре в корпуса 
на огледалото.

Режим ден/нощ на огледалото за об-
ратно виждане (ако е включено в обо-
рудването)

Направете тази корекция, преди да за-
почнете 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.

ОГЛЕДАЛА
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Електрохроматично огледало (ЕСМ) 
(ако е оборудвана такава функция)
Електрическото вътрешно огледало за 
обратно виждане регулира автоматично 
заслепяването от фаровете на автомо-
билите, които се движат зад вашия при 
шофиране нощем или при шофиране с 
ниска осветеност. 
Датчикът, който е монтиран в огледало-
то, измерва нивото на осветеност около 
автомобила и задава автоматично на-
маляване на заслепяването от фаровете 
на автомобилите, които се движат зад 
вашия в същата посока. 
Когато двигателят работи, намаляването 
на заслепяването се регулира автома-
тично от датчика, който е монтиран във 
вътрешното огледало за обратно виж-
дане. 
При всяко превключване на лоста за 
смяна на предавките в положението 
„заден ход” (R) огледалото автоматично 
ще се превключва в режим на най-ясно 
изображение с цел да се подобри види-
мостта на шофьора зад автомобила.

Управление на електрическото вътрешно 
огледало за обратно виждане
•  Включването на функцията за автома-

тично затъмняване става с натискане 
на бутона включване/изключване 
(ON/OFF) (1). Светлинният индика-
тор 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.

•  При всяко завъртане на превключ-
вателя за запалването във вклю-
ченото положение (ON) огледалото 
автоматично преминава в режима ON 
(включена функция за автоматично 
затъмняване).

Външно огледало за обратно виждане

Не забравяйте преди потегляне да регу-
лирате 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 дис-
танционно посредством превключвателя 
за дистанционно регулиране. 
Огледалата могат да се сгъват назад, 
за да се избегне повреждането им при 
преминаването на автомобила през ав-
томатични автомивки или при шофиране 
по много тесни улици.
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 ВНИМАНИЕ
• Дясното външно огледалото за 

обратно виждане е изпъкнало. 
В някои страни лявото външно 
огледало за обратно виждане е 
изпъкнало. Обектите в огледалото 
изглеждат по-близо, отколкото са в 
действителност. 

• Използвайте вътрешното огледало 
за обратно виждане или се обърне-
те и погледнете, за да определите 
действителното разстояние от 
следните превозни средства при 
смяна на пътните ленти.

 ВНИМАНИЕ
Никога не регулирайте и не сгъвай-
те външните огледала за обратно 
виждане, когато автомобилът е в 
движение. В противен случай това 
може да доведе в резултат 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 блокирано 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 антифриз от 
радиатора) или преместете автомо-
била на топло място и оставете леда 
да се разтопи.

Регулиране на огледалата за задно 
виждане

1.  Натиснете L (лява страна) или R (дяснa 
страна) бутона (1), за да изберете ог-
ледалото за обратно виждане, коeто 
искате да коригирате.

2.  Използвайте контролния бутон (2), за 
да позиционирате избраното огледа-
ло нагоре, надолу, наляво или надяс-
но.

3.  След като го регулирате в желаната 
позиция, сложете бутона в неутрално 
положение (в средата), за да избегнете 
нежелани корекции.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Огледалата спират да се движат при 

достигане на максималния регули-
ращ ъгъл, но двигателят продължава 
да работи, докато ключът е натиснат. 
Не натискайте по-дълго от необходи-
мото, тъй като двигателят може да 
бъде повреден.

•  Не се опитвайте да регулирате външ-
ното огледало за обратно виждане 
ръчно - двигателят може да бъде 
повреден.

Сгъване на външните огледала за об-
ратно виждане

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 автомобила.

Автоматично сгъване на огледалото (ако е 
оборудвана такава функция)
Ляво: Огледалото ще се разгъне.
Дясно: Огледалото ще се сгъне.
Център (AUTO): Огледалото ще се разгъне 
или прибере автоматично:
•  Без интелигентен ключ - огледалото 

ще се сгъне или разгъне, когато вра-
тите се отключат или заключат с дис-
танционния ключ (ако е оборудвана 
такава функция).

•  С интелигентен ключ - огледалото ще 
се сгъне или разгъне, когато вратите се 
отключат или заключат с интелигент-
ния ключ. Огледалото ще се сгъне или 
разгъне, когато вратите се отключат 
или заключат чрез бутона от външната 
страна на дръжката на вратата.
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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 акуму-
латорната 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 сгъвайте 
тези огледала на ръка. В противен слу-
чай съответното електромоторче може 
да се повреди.

СИСТЕМА, ПОДПОМАГАЩА 
ПАРКИРАНЕТО НА ЗАДЕН ХОД (ако е 
оборудвана такава функция)

При преместване на скоростния лост на 
позиция R (заден ход) страничните външ-
ни огледала автоматично се преместват 
надолу, за да ви улеснят при паркиране 
на заден ход. 

Позицията на превключвателя на стра-
ничните огледала определя дали те ще 
се преместят или не. 
Ляво/дясно: при преместване на прев-

ключвателя надясно или наляво и 
двете огледала ще се преместят ав-
томатично. 

Неутрална позиция: в случай че прев-
ключвателят се намира в неутрална 
позиция, нито едно от огледалата 
няма да промени позицията си авто-
матично. 

Страничните огледала ще се върнат в 
изходно положение, ако настъпи една от 
следните ситуации. 
• START/STOP бутонът е в положение 

LOCK/OFF или ACC. 
• Скоростният лост е в позиция, различ-

на от R. 
• Дистанционният превключвател за 

страничните огледала не е избран.
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СТЪКЛА
Електрически стъкла (ако са оборудвани)

(1) Превключвател за електрическото 
стъкло на вратата на шофьора

(2)  Превключвател за електрическото 
стъкло на вратата на предния пътник

(3)  Превключвател за електрическото 
стъкло на задната врата (отляво)

(4)  Превключвател за електрическото 
стъкло на задната врата (отдясно)

(5)  Отваряне и затваряне на стъклата
(6)  Автоматично вдигане*/смъкване* на 

електрическите стъкла
(7)  Превключвател за блокиране на 

електрическите стъкла

*Ако е оборудвана такава функция
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За да можете да управлявате електри-
ческите стъкла, превключвателят за 
запалването трябва да бъде поставен 
във включеното положението (ON). Вся-
ка врата разполага със свой собствен 
превключвател за съответното електри-
ческо стъкло, което управлява стъклото 
на тази врата. Шофьорът разполага с 
превключвател за блокиране на елек-
трическите стъкла, с който може да 
блокира задействането на стъклата на 
пътниците на задната седалка (или на 
предния пътник). Електрическите стъкла 
могат да се управляват в продължение 
на приблизително 30 секунди, след като 
контактният ключ се извади от гнездото 
или се завърти в положението АСС или в 
положението LOCK. Ако обаче предните 
врати се отворят, електрическите стъкла 
няма да могат да се управляват даже в 
рамките на този 30-секунден интервал. 
На вратата на шофьора се намира и един 
главен превключвател на електрически-
те стъкла, с който могат да управляват 
всички стъкла на автомобила.

 ВНИМАНИЕ
За да избегнете сериозни наранява-
ния или смърт, не изваждайте главата 
си, не протягайте ръцете си и не се 
показвайте от прозорците по време 
на движение на автомобила.

i  Информация
• Имайте предвид, че при влажно или мно-

го студено време прозорците може да не 
функционират правилно поради това, че 
вероятно са замръзнали. 

• Когато шофирате при смъкнати задни 
стъкла или с отворен (напълно или час-
тично) люк на покрива (ако е оборудван 
такъв), в купето на автомобила може да 
възникне ударна въздушна струя или 
пулсиращ шум. Този шум е нормално 
следствие от отворените стъкла и може 
да се намали или отстрани съвсем чрез 
предприемане на следните действия. Ако 
този шум се получава, когато са смъкнати 
едно или и двете задни стъкла, трябва час-
тично да смъкнете и двете предни стъкла 
приблизително с 2 до 3 см. Ако разберете, 
че шумът е вследствие на отворения люк 
на покрива, трябва да намалите малко 
степента на отваряне на люка на покрива.

Отваряне и затваряне на електриче-
ските стъкла

За да отворите дадено стъкло, натисне-
те надолу предната част на съответния 
превключвател до първата позиция с 
отстъп (5). Освободете при достигане на 
желаната позиция. 
За да затворите дадено стъкло, издър-
пайте нагоре предната част на съответ-
ния превключвател до първата позиция 
с отстъп (5). Освободете при достигане на 
желаната позиция.
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Автоматично вдигане/смъкване на 
стъклото (ако е оборудвана такава 
функция)
Натискането или издърпването на прев-
ключвателя за електрическото стъкло 
до второто положение на отстъп (6) води 
до смъкване или вдигане 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 дви-
жи, издърпайте нагоре или натиснете 
надолу и веднага след това освободете 
превключвателя.

Рестартиране 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 запал-

ването в неговото включено положе-
ние (ON).

2.  Затворете стъклото на шофьора и про-
дължете 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 при движението на електрическото 
стъкло нагоре същото се блокира от 
предмет или от части на тялото на някого 
от пътуващите, стъклото ще открие пови-
шеното съпротивление и ще спре движе-
нието си нагоре. След това стъклото ще 
се смъкне на разстояние приблизително 
30 см, за да позволи обектът да се отстра-
ни от пътя на стъклото. 

Ако електрическото стъкло открие съ-
противлението, докато превключвате-
лят за електрическото стъкло се държи 
непрекъснато в издърпано нагоре поло-
жение, стъклото ще спре движението си 
нагоре, и след това ще се смъкне надолу 
на разстояние приблизително 2,5 см. И 
ако превключвателят за електрическото 
стъкло се държи отново непрекъснато 
издърпан нагоре, в рамките на 5 секун-
ди след като стъклото е било смъкнато 
малко надолу от функцията за автома-
тично връщане на стъклата, функцията 
за автоматично връщане на стъклата ще 
престане да работи.
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i  Информация
Функцията за автоматично връщане на стък-
лото (за стъклото на шофьора) е активирана 
само когато се използва другата функция 
„автоматично вдигане на стъклото” чрез 
напълно издърпване на превключвателя 
нагоре.

 ВНИМАНИЕ
Винаги преди да пристъпите към вди-
гане на което и да било стъкло, прове-
рявайте за наличието на препятствия 
по пътя на затварянето му, за да из-
бегнете наранявания или повреда на 
автомобила. 
Ако между стъклото и горното гнездо 
за стъклото бъде захванат предмет с 
диаметър по-малък от 4 мм, функци-
ята „автоматично обръщане на посо-
ката на движение на стъклото” няма 
да може да открие повишеното съпро-
тивление и няма да спре вдигането на 
стъклото с последващо обръщане на 
посоката.

Бутон за блокиране на електрическите 
стъкла

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

бутоните от неговата страна, да упра-
влява всички прозорци.

•  Пътникът до водача може да управля-
ва предното ел. стъкло от неговата 
страна.

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

 ВНИМАНИЕ
Никога не позволявайте децата да си 
играят с електрическите стъкла. Винаги 
дръжте превключвателя за блокиране 
на електрическите стъкла (намиращ 
се на шофьорската врата) в неговото 
блокирано положение (LOCK) (в натис-
натото положение). В противен случай 
неволното задействане на стъклата от 
някое дете може да доведе в резултат до 
тежко нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  За да се избегне възможна повреда на 

системата на електрическите стъкла, ни-
кога не отваряйте или затваряйте две или 
повече електрически стъкла едновремен-
но. Това също така ще гарантира по-дълъг 
живот на съответния предпазител.

•  Никога не правете опити да използвате 
главния превключвател за електриче-
ските стъкла (на вратата на шофьора) 
и индивидуалния превключвател 
за съответното стъкло на вратата за 
задвижване на стъклото в противопо-
ложни посоки едновременно. Ако на-
правите 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 автомоби-
ла без надзор. Даже много малки деца 
могат случайно да задвижат автомо-
била, да бъдат захванати от електри-
ческите 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 затва-
рянето на дадено електрическо стъкло.

• Никога не позволявайте децата да си 
играят с електрическите стъкла. Вина-
ги дръжте превключвателя за блокира-
не на електрическите стъкла (намиращ 
се на шофьорската врата) в неговото 
блокирано положение (LOCK) (в натис-
натото положение). В противен случай 
неволното задействане на стъклата от 
някое дете може да доведе в резултат 
до тежко нараняване.

•  По време на движение никога не из-
важдайте главата или ръцете си извън 
прозорците на автомобила.

Ръчно управление на прозорците (ако 
е оборудвана такава функция)

За да свалите или вдигнете прозорците, 
завъртете дръжката по или обратно на 
часовниковата стрелка. 

 ВНИМАНИЕ
При затваряне и отваряне на прозор-
ците внимавайте някой от пътниците 
да не се е пресегнал навън, тъй като 
има опасност за нараняване.
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Ако вашият автомобил е оборудван с люк 
на покрива, можете да отваряте неговия 
капак чрез плъзгане или накланяне, като 
използвате ръчката за управление на 
люка, която е разположена на конзолата 
на тавана на купето. 
Люкът на покрива може да се отваря или 
затваря само когато превключвателят 
за запалването е в неговото включено 
положение (ON). Люкът ще работи в про-
дължение на 30 секунди, след като кон-
тактният ключ е изваден от гнездото или 
е в положение ACC или LOCK (или OFF). 
Имайте предвид, че ако предната врата 
е отворена, люкът няма да бъде активен 
в продължение на 30 секунди.

i  Информация
•  При студен и влажен климат люкът на 

покрива може да не работи изправно 
вследствие на заледяване.

•  След измиване на автомобила или след 
пътуване в дъждовно време не забравяйте 
да отстраните евентуално попадналата 
вода, която се намира върху капака на 
люка на покрива, преди да го задействате.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не продължавайте да задържате 

ръчката за управление на люка на 
покрива, след като капакът на люка 
на покрива се е отворил напълно, 
затворил напълно или наклонил 
докрай. В противен случай може да 
се получи повреда на електромотор-
чето или на компонентите на систе-
мата на люка. 

• Уверете се, че люкът е затворен на-
пълно, когато напускате автомоби-
ла. Ако люкът е отворен, дъжд или 
сняг може да проникне през него и 
да намокри интериора, както и има 
опасност от извършване на кражба 
през люка.

 ВНИМАНИЕ
Винаги проверявайте дали всички 
ръце, глави и други препятствия са 
на безопасно разстояние от люка, 
преди да го използвате. Не оставяйте 
двигателя включен, както и ключа в 
гнездото, когато в автомобила има 
деца, ако няма пряк контрол от страна 
на възрастен. Никога не позволявайте 
деца да управляват люка на покрива, 
тъй като това може да доведе до не-
предвидени инциденти.

 ВНИМАНИЕ
Никога не регулирайте капака на 
люка на покрива или сенника по вре-
ме на движение на автомобила. това 
може да доведе до загуба на контрол 
върху управлението на автомобила 
и до пътнотранспортно произшест-
вие, което може да доведе до смърт, 
тежко нараняване или повреда на 
автомобила.

ПАНОРАМЕН ЛЮК НА ПОКРИВА (АКО Е ОБОРУДВАН ТАКЪВ)
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Сенник

Преди да пристъпите към отваряне или 
затваряне на люка на покрива, трябва да 
отворите сенника. 
Отварянето на сенника на покрива става 
с издърпване на ръчката за управление 
на люка назад (1) до позиция 1. 
Затварянето на сенника, когато люкът на 
покрива е затворен, става с избутване 
или издърпване на ръчката за управле-
ние на люка с превключвателя за безо-
пасност (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
Когато люкът е отворен

Издърпайте ръчката за управление на 
люка назад до втория отстъп. Първо 
сенникът, след което капакът на люка на 
покрива ще се плъзне до пълно отваряне 
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 момент 
ръчката за управление на люка.

i  Информация
Само предното стъкло на панорамния люк 
се отваря и затваря.
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Накланяне на капака на люка на 
покрива
Когато сенникът е затворен

Ако натиснете лоста за управление на 
люка нагоре, сенника ще се отвори, след 
това стъклото на люка на покрива ще 
се наклони. За спиране на плъзгането 
трябва да издърпате 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 издърпате или да 
натиснете за момент ръчката за управле-
ние на люка.

Автоматична промяна посоката на 
движение на капака на люка на по-
крива

Ако по време на автоматичното затваря-
не на капака на люка на покрива се от-
крие препятствие от предмет или част от 
тялото на някого от пътуващите, капакът 
ще смени посоката на движение и след 
това ще спре.

Затваряне на люка

За да затворите само стъклото на люка
Бутнете лоста за управление люка на-
пред до първото положение или дръпнете 
лоста надолу.

За да затворите стъклото люка и сен-
ника
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.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Винаги проверявайте дали ръцете 

и главата ви са безопасно далече 
от пътя на затварянето, преди да 
пристъпите към затваряне на люка. 

• Малки обекти, които могат да бъ-
дат захванати между стъклото 
на люка и капака, няма да бъдат 
регистрирани от автоматичната 
система за затваряне на люка и 
в тази ситуация капакът няма да 
смени посоката си. 

• Никога не изваждайте главата си, 
врата, ръцете или тялото през люка 
на покрива, когато автомобилът се 
движи. Люкът е стъклен, затова има 
опасност да се счупи в случай на 
инцидент. 

• Ако не сте с предпазен колан, има 
опасност да се заклещите в отвора 
на люка, да се нараните или убиете. 

• За максимална сигурност винаги 
носете предпазните колани и съ-
блюдавайте другите не по-малова-
жни мерки за безопасност (детско 
столче, колан и др.).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Отстранявайте периодично всички 

евентуални замърсявания, които 
може да са се натрупали по водещи-
те релси.

•  Ако направите опит да отворите 
капака на люка на покрива, когато 
температурата е под нулата или 
когато люкът на покрива е покрит 
със сняг или лед, стъклото на люка 
или електромоторчето му могат да 
се повредят.

ИНФОРМАЦИЯ
След като превозното средство е било 
измито или след проливен дъжд не за-
бравяйте да избършете водата, която се 
събрала върху люка на покрива, преди 
да го използвате.

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 запал-

ването в неговото включено положе-
ние (ON), след което затворете сенника 
и люка на покрива.

2.  Освободете ръчката за управление на 
люка на покрива.
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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 сенни-
ка)→Glass Tilt Open (отваряне на стък-
лото с наклон)→Glass Slide Open (отва-
ряне чрез плъзгане на стъклото)→Glass 
Slide (затваряне чрез плъзгане на стък-
лото) 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 завършени, 
рестартирането на системата на люка 
на покрива е изпълнено. 
За повече информация се свържете с 
оторизиран представител на марката 
HYUNDAI.

i  Информация
Ако не рестартирате люка, той може да не 
работи правилно.

Отворен люк – предупреждение (ако 
има такава функция)

• Ако водачът изключи двигателя, кога-
то люкът не е напълно затворен, ще 
прозвучи предупредителен сигнал 
за приблизително 3 секунди и на LCD 
дисплея ще се появи предупреждение 
за отворен люк на покрива.

• Ако водачът изключи двигателя и отвори 
вратата, когато люкът не е напълно 
затворен, на LCD дисплея ще се появи 
предупреждение за отворен люк, то 
няма да изчезне, докато вратата не 
се затвори или люкът на покрива не е 
напълно затворен. 

Винаги затваряйте люка при напускане 
вашия автомобил.
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КАПАК НА ДВИГАТЕЛНОТО ОТДЕЛЕНИЕ

1.  Паркирайте автомобила и вдигнете 
ръчната спирачка.

2.  Издърпайте освобождаващата ръчка, 
за да освободите фиксирането на ка-
пака на двигателното отделение. Ка-
пакът трябва да отскочи леко нагоре.

3.  Застанете пред автомобила, повдиг-
нете леко капака на двигателното от-
деление, издърпайте допълнителния 
фиксатор (1), намиращ се от вътреш-
ната страна на централната част на 
капака, и след това повдигнете капака 
нагоре (2).

4.  Издърпайте навън поддържащия лост.

5.  Подпрете капака в отвореното поло-
жение с поддържащия лост.

 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 наго-
рещен. Поддържащият лост трябва 
да се поставя винаги в предвидения 
затова отвор при отваряне на капака 
на двигателното отделение. По този 
начин капакът няма да падне и евен-
туално да ви нарани.

ФУНКЦИИ НА ЕКСТЕРИОРА
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Затваряне на капака на двигателното 
отделение

1.  Преди да пристъпите към затваряне 
на капака на двигателното отделение, 
проверете следните неща: Всички 
капачки на отвори в двигателното 
отделение трябва да бъдат правилно 
поставени. Всички ръкавици, постелки 
и каквито и да било други запалими 
материали трябва да са премахнати 
от двигателното отделение.

2.  Върнете поддържащия лост в него-
вата скоба, за да се избегне неговото 
„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 проверете 
дали е фиксиран добре в затвореното 
положение.

 ВНИМАНИЕ
• Преди да пристъпите към затваряне 

на капака на двигателното отделе-
ние, проверете дали сте отстранили 
всички препятствия под капака. 
Затварянето на капака, когато под 
него се намират някакви препят-
ствия, може да доведе в резултат 
до повреда на автомобила или до 
тежко телесно нараняване. 

• Преди да потеглите, винаги извърш-
вайте повторна проверка, за да сте 
сигурни, че капакът на двигателното 
отделение е сигурно фиксиран (за-
ключен). Ако капакът на двигателно-
то 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 
видимостта ви напред, което от своя 
страна може да доведе в резултат до 
пътно транспортно произшествие. 

• Никога не премествайте или шофи-
райте автомобила с вдигнат капак 
на двигателното отделение. Вашият 
поглед напред ще бъде блокиран, а 
самият капак би могъл да изпадне 
или да се повреди.

Врата на багажника
Отваряне

1. Уверете се, че скоростният лост е в 
положение Р и задействайте ръчната 
спирачка. 

2. Направете едно от следните неща: 
Натиснете дистанционния ключ или 
бутона за отваряне на интелигент-
ната задна врата за повече от 1 сек. 
Натиснете бутона на вратата на ба-
гажника, като държите в себе си и 
интелигентния контактен ключ. 

3. Отворете вратата.



3-39

3

Ф
ун

кц
и

и
 и

 въ
зм

ож
н

о
сти

 н
а

 ва
ш

и
я а

вто
м

о
б

и
л

Затваряне

Притворете вратата на багажника и я 
натиснете, докато се заключи. За да сте 
сигурни, че вратата е затворена, винаги 
проверявайте чрез издърпване.

 ВНИМАНИЕ
Преди да потеглите, винаги проверя-
вайте дали вдигащата се задна врата 
на автомобила е затворена.

ЗАБЕЛЕЖКА
При студен и влажен климат механи-
змите за отключване и заключване на 
вдигащата се задна врата могат да не 
работят изправно вследствие на зам-
ръзването на водни пари или вода в тях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НЕ пътувайте с отворена вдигаща се 
задна врата, по този начин позволявате 
навлизането на опасни пàри от отра-
ботили газове вътре в купето на авто-
мобила, което може да причини тежко 
нараняване или смърт на пътуващите 
в автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не позволявайте на никого по никое 

време да се озовава в багажното 
отделение на автомобила. В слу-
чаите на пътнотранспортни прои-
зшествия багажното отделение се 
явява изключително опасно място 
за пътуване. 

• Винаги заключвайте автомобила 
си и дръжте ключовете далеч от 
деца. Родителите са длъжни да ин-
формират децата си опасностите 
относно игрите в багажното отде-
лени.
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ВЪНШНА КАПАЧКА НА РЕЗЕРВОАРА ЗА 
ГОРИВО
Отваряне на външната капачка

1. За да отворите капачката на резерво-
ара, трябва да я натисне в центъра.

2.  Дръпнете капачката на резервоара (1), 
за да я отворите докрай.

3.  За да отворите вътрешната капач-
ката на резервоара (2), трябва да я 
завъртите обратно на часовниковата 
стрелка. Ще чуете „съскащ“ шум пора-
ди изравняване на налягането вътре 
в резервоара.

4.  Поставете капачката обратно на вра-
тата 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 да осво-
бодите капачката. Никога не правете опит 
да открехвате капачката със сила. В случай 
на необходимост нанесете спрей от одобрена 
марка срещу заледяване около капачката 
(не използвайте антифриз) или преместете 
автомобила на по-топло място или на пряка 
слънчева светлина, за да се саморазмрази.
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Затваряне на външната капачка на 
резервоара за гориво
1. За да монтирате вътрешната капачка на резер-

воара за гориво, трябва да я въртите по часовни-
ковата стрелка, докато щракне. Това е признак, че 
капачката е сигурно затегната.

2.  Затворете външната капачка на резервоара за 
гориво и проверете дали е сигурно затворена.

 ВНИМАНИЕ
Автомобилните горива са силно запалими веще-
ства. Когато зареждате гориво, моля, обръщайте 
внимание на посочените по-долу указания. 
Неспазването на тези указания може да доведе 
в резултат до тежко телесно нараняване, тежки 
изгаряния или смърт от пожар или експлозия.
•  Прочетете и спазвайте всички предупрежда-

ващи надписи, поставени по съоръженията 
на бензиностанциите.

•  Преди да започнете зареждането на гориво, 
обърнете внимание къде се намира устрой-
ството за аварийно прекъсване на зарежда-
нето с бензин (ако има такова устройство).

•  Преди да се докоснете до накрайника на 
маркуча за зареждане на гориво, трябва 
да отстраните потенциално опасното ста-
тично 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 възпламеними пàри.

• По време на зареждането на гориво ни-
кога не използвайте мобилни телефо-
ни. Електрическият ток и/или електрон-
ните смущения от мобилните телефони 
могат потенциално да възпламенят 
пàрите на горивото и да предизвикат 
пожар. 

• Никога не се връщайте обратно в ав-
томобила, след като сте започнали 
да зареждате гориво, тъй като вие са-
мите можете да генерирате статично 
електричество чрез докосване, триене 
или плъзгане на тялото или ръцете по 
каквито и да било предмети или тъкани 
(от полиестер, сатен, найлон и други 
подобни), които имат способност да 
генерират статично електричество. 
Разреждането на статичното електри-
чество може да възпламени пàрите 
на горивото и в резултат може да се 
получи бързо запалване. Ако се нало-
жи да се върнете вътре в автомобила, 
ще трябва след това още веднъж да 
отстраните потенциално опасното ста-
тично електричество, като го разредите 
чрез докосване на метална част на ав-
томобила, намирайки се далече в този 
момент от отвора на резервоара, от 
накрайника на маркуча за зареждане 
на гориво или от други източници на 
бензин.

• Когато зареждате, винаги премест-
вайте скоростния лост на позиция P 
(паркинг) (за автоматична трансмисия/
съединител с двойно предаване) или 
на първа предавка или на задна R (при 
обикновена трансмисията ), активи-
райте паркинг спирачката и поставете 
ключа за запалване в позиция LOCK/
OFF. Искри, произведени от електри-
чески компоненти, свързани с двига-
теля, могат да възпламенят горивните 
изпарения и да причинят пожар.

• Когато използвате одобрен преносим 
контейнер за гориво (туба за гориво), 
не забравяйте да поставите този кон-
тейнер на земята, преди да започнете 
зареждането на гориво. Статичното 
електричество, което се разрежда от 
тубата, може да запали пàрите на го-
ривото и да предизвика пожар. След 
като започне наливането на гориво, 
контактът с автомобила трябва да се 
поддържа непрекъснато, докато завър-
ши изцяло зареждането на гориво.

(Продължение)
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(Продължение)
• Използвайте само преносими 

пластмасови туби за гориво, които 
са предназначени за пренасяне и 
съхранение на бензин.

• Когато се намирате в района на 
бензиностанция, никога не из-
ползвайте кибрит или запалки, не 
пушете и не оставяйте запалени 
цигари във вашия автомобил, осо-
бено по време на зареждането на 
гориво. Автомобилните 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 уп-
равителя на бензиностанцията и 
след това се свържете с местната 
противопожарна служба. Спазвай-
те всички указания за безопасност, 
които ще получите от тях.

(Продължение)
• Ако намиращото се под налягане 

гориво изпръска навън, то може 
да попие върху вашите дрехи или 
кожа и по този начин ще ви изложи 
на опасност от пожар и изгаряния. 
Затова винаги сваляйте вътреш-
ната капачка на резервоара за 
гориво внимателно и бавно. Ако 
през капачката излизат струйки 
гориво или ако чуете съскащ звук, 
изчакайте, докато това състояние 
се прекрати, преди да свалите 
окончателно вътрешната капачка 
на резервоара за гориво.

• След зареждането винаги проверя-
вайте дали вътрешната капачка на 
резервоара за гориво е сигурно и 
здраво затегната, за да се избегне 
разливането на гориво в случай на 
пътнотранспортно произшествие.

i  Информация
Винаги проверявайте дали зареждате гориво 
във вашия автомобил, като спазвате изисква-
нията, дадени в частта „Изисквания към 
горивото”, представени в раздел 1.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Никога не позволявайте разливане 

на гориво върху външните повърх-
ности на автомобила. Всички видове 
гориво, които се разливат върху боя-
дисаните и лакираните повърхности, 
могат да повредят лаковото покри-
тие.

•  Ако вътрешната капачка на резерво-
ара за гориво се нуждае от подмяна, 
използвайте само оригинални ка-
пачки HYUNDAI или техен еквива-
лент, който е проектиран специално 
за вашия автомобил. Използването 
на неправилен вид вътрешна капач-
ка за резервоара на гориво може да 
доведе в резултат до тежка повреда 
на горивната система или на систе-
мата за управление на емисиите.
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ПРИБОРНО ТАБЛО
Тип А Бензин

Тип Б Бензин

1. Оборотомер
2. Скоростомер
3. Термометър за температурата на 

двигателя
4. Датчик за горивото
5. Предупреждаващи и обикновени 

светлинни индикатори
6. LCD екран - Одометър/компютър за 

пътуването

* Действителното приборно табло на 
вашия автомобил може да се разли-
чава от показаните на фигурата.
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1. Tachometer 

2. Speedometer

3. Engine coolant temperature gauge

4. Fuel gauge

5. Warning and indicator lights

6. LCD display (including Trip computer)

OPDE046100/OPDE046101

■ Type B

■ Type A

INSTRUMENT CLUSTER

The actual cluster in the vehicle may differ
from the illustration.
For more details, refer to the "Gauges and
Meters" in this chapter.

3-43

Convenient features of your vehicle

3
1. Tachometer 

2. Speedometer

3. Engine coolant temperature gauge

4. Fuel gauge

5. Warning and indicator lights

6. LCD display (including Trip computer)

OPDE046100/OPDE046101

■ Type B

■ Type A

INSTRUMENT CLUSTER

The actual cluster in the vehicle may differ
from the illustration.
For more details, refer to the "Gauges and
Meters" in this chapter.



3-44

Функции и възможности на вашия автомобил

ФУНКЦИИ НА ПРИБОРНОТО ТАБЛО
ОСВЕТЯВАНЕ НА ПРИБОРНОТО ТАБЛО

При включени габаритни светлини или 
предни фарове на автомобила натискай-
те бутона за осветяването на приборното 
табло, за да регулирате интензитета на 
осветяването на приборното табло.

 ВНИМАНИЕ
Никога не регулирайте приборното 
табло, докато шофирате. Това би мог-
ло да доведе до загуба на контрол 
или злополука, която може да доведе 
до смърт, сериозни наранявания или 
повреда на имущество.

При натискане на бутона за осветяване 
на приборното табло, се регулира и ин-
тензивността на осветяването вътре в 
автомобила.
•  Яркостта на приборното табло се по-

казва на екрана.
•  Ако яркостта достигне до максимал-

ното или минималното ниво, ще проз-
вучи аларма.
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Контролно-измервателни прибори и 
индикатори
Скоростомер

 
Скоростомерът показва скоростта на 
движение на автомобила в посока на-
пред. Скоростомерът е калибриран в 
мили за час и/или в километри за час.

Оборотомер

 
Оборотомерът показва приблизителния 
брой обороти на двигателя в минута 
(rpm). Използвайте оборотомерa за из-
биране на правилните моменти за смяна 
на предавките и за да избягвате работата 
на двигателя при прекалено ниски или 
прекалено високи обороти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не оставяйте двигателя да рабо-
ти в ЧЕРВЕНАТА ЗОНА на оборотомера. 
В противен случай това може да доведе 
до тежка повреда на двигателя.

Термометър за температурата на ох-
лаждащата течност двигателя

Този термометър показва температурата 
на охлаждащата двигателя течност, ко-
гато превключвателят за запалването е 
поставен във включено положение (ON).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако стрелката на термометъра се от-
клони отвъд нормалния обхват към 
положението „130” или Н, това показва 
прегряване, което може да повреди 
двигателя. Не шофирайте с прегрял 
двигател. Ако двигателят ви прегрее, 
обърнете се към раздел „Прегряване на 
двигателя“ в раздел 6.
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 ВНИМАНИЕ
Никога не развивайте капачката на 
радиатора, когато двигателят е горещ. 
Охлаждащата двигателя течност се 
намира под налягане и може да причи-
ни тежки изгаряния. Преди да долеете 
охлаждаща течност в резервоара, из-
чакайте двигателя да се охлади.

Индикатор за нивото на горивото (го-
ривомер)

Индикаторът за нивото на горивото в 
резервоара (горивомерът) показва при-
близителното количество гориво, което е 
останало в резервоара за гориво.

i  Информация
• Вместимостта на резервоара за гориво е 

посочена в раздел 8. 
• Горивомерът е допълнен от предупреж-

даващ светлинен индикатор за ниско 
ниво на горивото, който светва, когато 
резервоарът за гориво се изпразни почти 
напълно.

• При движение по наклон или в завой 
стрелката на горивомера може да се ко-

лебае 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 свършване на горивото може 
да изложи пътуващите с автомобила 
на опасност. Когато предупреждава-
щият светлинен индикатор за ниско 
ниво на горивото светне или когато 
стрелката на горивомера се прибли-
жи съвсем близо до маркировката „0” 
(празен резервоар) или Е, при първа 
възможност трябва да спрете и да 
заредите допълнително количество 
гориво.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Избягвайте да шофирате с останало 
крайно ниско ниво на горивото. Пъл-
ното свършване на горивото може да 
доведе до неправилно запалване на 
двигателя, при което каталитичният 
преобразувател ще се повреди.
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Термометър за външната температура

Уредът измерва външната температура-
та или в градуси или във Фаренхайт.
Измерваният температурен обхват об-
хваща температурите между минус 40° 
C и плюс 60° C (от минус 40 градуса Фа-
ренхайт до плюс 140 градуса Фаренхайт).
•  Външната температура, която се 

показва на дисплея, не се променя 
моментално, както при обикновените 
термометри, за да се избегне отвли-
чане на вниманието на шофьора. 
Мерните единици на устройството за 
температура (от ° С в ° F или от ° F в ° 
С) може да се променят от:

-  Режим Потребителски настройки/User 
Settings от приборното табло: можете 

да промените температурната едини-
ца през функцията Други настройки/
Other Features - Температурна едини-
ца/Temperature unit.

-  Автоматична климатична система: до-
като натискате бутона OFF, натиснете 
бутона AUTO за 3 секунди или повече. 
Температурната единица и настрой-
ките на климатичната система ще се 
променят едновременно.

Одометър (километри или мили)

Одометърът показва общия пробег, изми-
нат от автомобила от самото начало на 
неговата експлоатация. Информацията, 
показвана от одометъра, ще ви бъде мно-
го полезна, за да определяте кога трябва 
да извършвате периодичната сервизна 
поддръжка на автомобила.
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Пробег с оставащото количество го-
риво

• При този режим на дисплея се показва 
приблизителна оценка на разстояние-
то, което може да се измине до пълно 
изпразване на резервоара. 

• Ако разстоянието е по-малко от 1 км (1 
миля), на дисплея ще се изпишат три 
чертички (---), като приблизително 
разстояние, което може да бъде изми-
нато с наличното гориво.

i  Информация
• Ако автомобилът не се намира на равно 

място или ако захранването от акумула-
торната батерия е било прекъснато, функ-
цията „пробег с оставащото количество 
гориво” може да не работи правилно.

• Пробегът с оставащото количество гори-
во представлява приблизителна оценка 
какво разстояние можете да изминете 
с оставащото ви гориво. Тази стойност 
може да се различава от действителното 
разстояние, което бихте могли да измине-
те с автомобила с оставащото гориво. 

• Компютърът за пътуването може да не 
регистрира допълнително налятото го-
риво, ако количеството му е по-малко от 
6 литра. 

• Стойностите, показвани за разхода на 
гориво и за пробега с оставащото количе-
ство гориво, могат да варират значително 
в зависимост от условията на движение на 
автомобила, навиците ви за шофиране и 
от състоянието на автомобила.

Индикатор за смяна на предавката 
при ръчна трансмисия (ако има така-
ва функция)

Този индикатор информира на коя пре-
давка е желателно да преминем по време 
на шофиране, за да спестим гориво.
• Преминаване към по-висока предавка: 

2, 3, 4, 5, 6.
• Преминаване към по-ниска предавка: 

1, 2, 3, 4, 5.
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Например: 
  : Показва, че е желателно да пре-
минем на трета предавка (в момента 
скоростния лост е в 2-ра или 1-ва пре-
давка). 
  : Показва, че изместването надолу 
- на 3-та предавка, е препоръчително 
(понастоящем скоростния лост е на 
4-та, 5-та или 6-та предавка). Когато 
системата не работи правилно, инди-
каторът не се показва на приборното 
табло.

Индикатор за смяна на предавка на 
автоматична трансмисия (ако функци-
ята е включена в оборудването)

Този индикатор показва коя автоматична 
предавка е избрана.
• Паркиране: P
• Задна: R
• Неутрална: N
• Задвижване: D
• Спортен режим: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Индикатор за смяна на предавката 
при трансмисия с двоен съединител 
(ако функцията е включена в оборуд-
ването)

Този индикатор показва коя ръчна ско-
рост е избрана.
• Паркиране: P
• Задна: R
• Неутрална: N
• Задвижване: D 
• Спортен режим: D1, D2, D3, D4, D5,D6, D7
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Индикатор, 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).

Индикатор за смяна на предавката 
при трансмисия с двоен съединител/
Индикатор за смяна на предавка на 
автоматична трансмисия – ЗА ЕВРОПА 
(ако функцията е включена в оборуд-
ването)

При ръчно управление на скоростите 
този индикатор показва коя предавка 
трябва да бъде използвана с цел иконо-
мия на гориво.
Индикатор за смяна на предавка на ав-
томатична трансмисия
•  Преминаване към по-висока предав-

ка: 2, 3, 4, 5, 6
•  Преминаване към по-ниска предавка: 

1, 2, 3, 4, 5

Индикатор за смяна на предавката при 
трансмисия с двоен съединител
•  Преминаване към по-висока предав-

ка: 2, 3, 4, 5, 6, 7
•  Преминаване към по-ниска предавка: 

1, 2, 3, 4, 5, 6
Например: 

  : Показва, че е желателно да пре-
минем на трета предавка (в момента 
скоростния лост е в 2-ра или 1-ва пре-
давка). 
  : 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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Предупреждения и светлинни 
индикатори

i  Информация
След запалването 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 светлинен индика-
тор за въздушните възглавници

Този индикатор светва:
• При всяко завъртане на превключ-

вателя за запалването в неговото 
включено положение (ON). Този преду-
преждаващ светлинен индикатор ще 
светва за приблизително 6 секунди.

• Когато системата SRS не работи из-
правно, ви препоръчваме да изискате 
проверка на превозното средство 
в оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI.

Предупреждаващ светлинен индика-
тор за предпазните колани

Този предупреждаващ светлинен инди-
катор напомня на водача, че коланът не 
е поставен.

За по-подробна информация се отне-
сете към частта „Предпазни колани“ в 
раздел 2.

Предупреждаващ светлинен индика-
тор за спирачката за паркирането и за 
спирачната течност
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Parking Brake & Brake
Fluid Warning Light

This warning light illuminates:
• Once you set the ignition switch or

the Engine Start/Stop button to the
ON position.
- It illuminates for approximately 3

seconds
- It remains on if the parking brake

is applied.
• When the parking brake is applied.
• When the brake fluid level in the

reservoir is low.
- If the warning light illuminates

with the parking brake released, it
indicates the brake fluid level in
reservoir is low.

If the brake fluid level in the reser-
voir is low:
1. Drive carefully to the nearest safe

location and stop your vehicle.
2. With the engine stopped, check the

brake fluid level immediately and
add fluid as required (For more
details, refer to “Brake Fluid” in
chapter 7). Then check all brake
components for fluid leaks. If any
leak on brake system is still found,
the warning light remains on, or the
brakes do not operate properly, do
not drive the vehicle.
In this case, we recommend that
you have the vehicle towed to an
authorized HYUNDAI dealer and
inspected.

Dual-diagonal braking system
Your vehicle is equipped with dual-
diagonal braking systems. This
means you still have braking on two
wheels even if one of the dual sys-
tems should fail.
With only one of the dual systems
working, more than normal pedal
travel and greater pedal pressure are
required to stop the vehicle.
Also, the vehicle will not stop in as
short a distance with only a portion
of the brake system working.
If the brakes fail while you are driv-
ing, shift to a lower gear for addition-
al engine braking and stop the vehi-
cle as soon as it is safe to do so.

TLe Eng 3a(~108).qxp  2015-05-26  ¿  11:03  Page 93

Този индикатор свети когато:
• След като ключа за запалване или 

Start/Stop бутонът Engine са на пози-
ция ON. 

 - Индикаторът светва за около 3 секун-
ди 

 - Той остава светнат, ако ръчната спи-
рачка е вдигната. 

 • Когато се прилага ръчната спирачка. 
•  Когато нивото на спирачната течност 

в резервоар е ниско. 
 - Ако предупредителната светлина 

свети, а ръчната спирачка е освобо-
дена, това означава, че нивото на спи-
рачната течност в резервоар е ниско.
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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 неза-

бавно нивото на спирачната течност 
и добавете спирачна течност, колкото 
е необходимо. След това проверете за 
отсъствие на теч от всички компоненти 
на спирачната система. Ако открие-
те течове, ако предупреждаващият 
светлинен индикатор остане да свети 
непрекъснато или ако спирачките не 
действат по нормалния начин, спрете 
да ползвате автомобила. Организи-
райте тегленето му до някой оторизи-
ран дилър на компанията HYUNDAI за 
проверка и извършване на необходи-
мите ремонти на спирачната система.

Двукръгова диагонална спирачна система
Вашият автомобил е оборудван с двукръ-
гова диагонална спирачна система. Това 
означава, че вие все още ще можете да 
спирате две от колелата на автомобила 
даже ако една от двете спирачни системи 
откаже. Когато обаче работи само един 
кръг от двукръговата спирачна система, 
за спиране на автомобила ще бъде необ-

ходим по-дълъг работен ход на спирач-
ния педал и упражняване на по-голям 
натиск върху педала. Също така, когато 
работи само един от двата кръга на 
спирачната система, автомобилът няма 
да има нормалния къс спирачен път. Ако 
спирачките откажат по време на движе-
ние, превключете на по-ниска предавка, 
за да се възползвате от допълнителното 
двигателно спиране, и спрете автомо-
била при първата възможност, когато е 
безопасно да направите това.

 ВНИМАНИЕ
Шофирането на автомобила при свет-
нал предупреждаващ светлинен ин-
дикатор за ръчната спирачка и за спи-
рачната течност е опасно. В случаите, 
когато предупреждаващият светлинен 
индикатор за спирачките остане да 
свети непрекъснато, а ръчната спирач-
ка 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.

Предупреждаващ светлинен инди-
катор за антиблокиращата спирачна 
система (ABS)

Този светлинен индикатор светва, когато 
• превключвателят за запалването се 

завърти в неговото включено поло-
жение (ON), и трябва да угасне след 
приблизително 3 секунди, ако тази 
система работи нормално. 

• Ако има повреда в системата ABS. 
Нормалната спирачна система все 
още ще може да работи нормално, но 
ще работи без помощта на антибло-
киращата спирачна система. Ако 
това се случи, при първа възможност 
изискайте проверка на автомобила 
от оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI.

3-94

Convenient features of your vehicle

Anti-lock Brake System
(ABS) Warning Light

This warning light illuminates:
• Once you set the ignition switch or

the Engine Start/Stop button to the
ON position.
- It illuminates for approximately 3

seconds and then goes off.
• When there is a malfunction with

the ABS (The normal braking sys-
tem will still be operational without
the assistance of the anti-lock
brake system).
In this case, we recommend that
you have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

Electronic Brake force
Distribution (EBD)
System Warning Light

These two warning lights illuminate
at the same time while driving:
• When the ABS and regular brake

system may not work normally.
In this case, we recommend that
you have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

Parking Brake & Brake Fluid
Warning Light

Driving the vehicle with a warn-
ing light ON is dangerous. If the
Parking Brake & Brake Fluid
Warning Light illuminates with
the parking brake released, it
indicates that the brake fluid
level is low.
In this case, we recommend
that you have the vehicle
inspected by an authorized
HYUNDAI dealer.

WARNING
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Предупреждаващ светли-
нен индикатор за система-
та за електронно разпре-
деление на спирачната сила 
(EBD)

Ако тези два предупреждаващи светлин-
ни индикатора светнат едновременно 
по време на шофиране, има повреда в 
системата ABS и в обикновената спирач-
на системата на вашия автомобил. При 
първа възможност изискайте проверка 
на автомобила от оторизиран дилър на 
компанията HYUNDAI.

 ВНИМАНИЕ
Ако и двата предупреждаващи свет-
линни индикатора (ABS и Brake) свет-
нат едновременно и останат да светят 
непрекъснато, спирачната система 
на вашия автомобил няма да работи 
нормално. Вследствие на това при 
внезапно и рязко спиране можете да 
попаднете в неочаквана и опасна си-
туация. 
В такъв случай избягвайте шофиране-
то с висока скорост и резките спирания. 
При първа възможност закарайте ва-
шия автомобил за проверка при отори-
зиран дилър на компанията HYUNDAI.

i  Информация

Предупредителен индикатор на елек-
тронната система за разпределение 
на въртящия момент на спирачките 
(EBD)
Ако предупреждаващият светлинен индика-
тор ABS или предупреждаващият светлинен 
индикатор EBD светне и остане да свети не-
прекъснато, скоростомерът или одометърът/
километражните броячи за отделните пъту-
вания може да не работят. Може също така 
да светне предупреждаващият светлинен 
индикатор ЕPS (електрически сервоволан) и 
усилията за работа с волана могат да се уве-
личат или намалят спрямо тези до момента. 
В такъв случай при първа възможност изис-
кайте проверка на автомобила от оторизиран 
дилър на компанията HYUNDAI.

3-94

Convenient features of your vehicle

Anti-lock Brake System
(ABS) Warning Light

This warning light illuminates:
• Once you set the ignition switch or

the Engine Start/Stop button to the
ON position.
- It illuminates for approximately 3

seconds and then goes off.
• When there is a malfunction with

the ABS (The normal braking sys-
tem will still be operational without
the assistance of the anti-lock
brake system).
In this case, we recommend that
you have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

Electronic Brake force
Distribution (EBD)
System Warning Light

These two warning lights illuminate
at the same time while driving:
• When the ABS and regular brake

system may not work normally.
In this case, we recommend that
you have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

Parking Brake & Brake Fluid
Warning Light

Driving the vehicle with a warn-
ing light ON is dangerous. If the
Parking Brake & Brake Fluid
Warning Light illuminates with
the parking brake released, it
indicates that the brake fluid
level is low.
In this case, we recommend
that you have the vehicle
inspected by an authorized
HYUNDAI dealer.

WARNING
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Convenient features of your vehicle

3

Parking Brake & Brake
Fluid Warning Light

This warning light illuminates:
• Once you set the ignition switch or

the Engine Start/Stop button to the
ON position.
- It illuminates for approximately 3

seconds
- It remains on if the parking brake

is applied.
• When the parking brake is applied.
• When the brake fluid level in the

reservoir is low.
- If the warning light illuminates

with the parking brake released, it
indicates the brake fluid level in
reservoir is low.

If the brake fluid level in the reser-
voir is low:
1. Drive carefully to the nearest safe

location and stop your vehicle.
2. With the engine stopped, check the

brake fluid level immediately and
add fluid as required (For more
details, refer to “Brake Fluid” in
chapter 7). Then check all brake
components for fluid leaks. If any
leak on brake system is still found,
the warning light remains on, or the
brakes do not operate properly, do
not drive the vehicle.
In this case, we recommend that
you have the vehicle towed to an
authorized HYUNDAI dealer and
inspected.

Dual-diagonal braking system
Your vehicle is equipped with dual-
diagonal braking systems. This
means you still have braking on two
wheels even if one of the dual sys-
tems should fail.
With only one of the dual systems
working, more than normal pedal
travel and greater pedal pressure are
required to stop the vehicle.
Also, the vehicle will not stop in as
short a distance with only a portion
of the brake system working.
If the brakes fail while you are driv-
ing, shift to a lower gear for addition-
al engine braking and stop the vehi-
cle as soon as it is safe to do so.
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Функции и възможности на вашия автомобил

Предупредителна светлина 
за електрическа ръчна спи-
рачка (EPB) (ако има такава 
функция, включена в обо-
рудването)
Този индикатор светва когато:
• Този светлинен индикатор светва, ко-

гато превключвателят за запалването 
или Start/Stop бутонът е в положение 
(ON) - светва за около 3 секунди, след 
което се изключва.

•  Когато EPB е в неизправност, препо-
ръчваме да прегледате превозното 
средство в оторизиран дилър на мар-
ката HYUNDAI.

i  Информация
Предупредителната светлина на електриче-
ската ръчна спирачка (EPB) може да светне, 
когато светлинният индикатор на електрон-
ната стабилизираща система за контрол 
(ESC) светне, за да покаже, че системата 
ESC не работи правилно (това не се дължи 
на неизправност в системата EPB).

Светлинен индикатор за 
системата AUTO HOLD
Индикаторът свети в следните 
цветове:
•  [бяло] При активиране на системата 

чрез натискане на бутона AUTO HOLD.
•  [зелено] Когато автомобилът е напъл-

но спрял посредством задействан 
спирачен педал и активирана система 
auto hold.

•  [жълто] Когато системата е в неиз-
правност. В такъв случай ви съветваме 
да прегледате автомобила в оторизи-
ран сервиз на марката HYUNDAI.

За подробна информация се обърнете 
към раздел 5 - “Бутон AutoHold”.

Предупреждаващ светли-
нен индикатор за системата 
на електронния сервоволан 
(EPS)

Този светлинен индикатор светва след 
поставяне на превключвателя за запал-
ването във включеното положение (ON) 
- светва за около 3 сек. и изгасва. Когато 
в системата EPS възникнат някакви по-
вреди:
ако индикаторът светне по време на дви-
жение, изискайте проверка на автомоби-
ла от оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI.
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Лампичка - индикатор за 
повреда (MIL) (светлинен 
индикатор за проверка на 
двигателя)

Индикаторът ще светне при настъпване 
на следните обстоятелства:
• Когато превключвателят за запал-

ването се завърти във включено по-
ложение (ON). Индикаторът остава в 
позиция ОN (включен) до запалване 
на двигателя.

• При повреда в системата за управле-
ние на емисиите ви съветваме да за-
карате автомобила до най-близкия до 
вас оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI и да изискате проверка на 
системата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Продължителното каране на автомоби-
ла при светнал индикатор за повреда в 
системата за управление на емисиите 
може да предизвика повреда в систе-
мите за управление на емисиите, която 
повреда може да повлияе на възмож-
ностите за придвижване на автомобила 
и/или да повиши разхода на гориво.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЗА МОДЕЛИТЕ С БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ
Ако светлинният индикатор за повреда 
в системата за управление на емисиите 
светне, е възможна повреда в катали-
тичния преобразувател, която би до-
вела в резултат до загуба на мощност 
от двигателя. При първа възможност 
изискайте проверка на системата за 
управление на двигателя от оторизиран 
дилър на компанията HYUNDAI.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЗА МОДЕЛИТЕ С ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ
Ако светлинният индикатор за повреда 
в системата за управление на емисиите 
мига, може да е възникнала грешка, 
свързана с регулирането на количе-
ството впръсквано гориво, което може 
да доведе в резултат до загуба на мощ-
ност от двигателя, до повишаване на 
шума от детонациите и до влошаване 
на емисиите отработили газове. При 
първа възможност изискайте проверка 
на системата за управление на двигате-
ля от оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI.

Предупреждение за заряд-
ната система

Индикаторът ще светне при настъпване 
на следните обстоятелства:
• Когато превключвателят за запал-

ването се завърти във включеното 
положение (ON).

Индикаторът е в позиция ОN – включен, 
до запалване на двигателя.
При повреда в електрическата зарежда-
ща системата или алтернатора.
Ако предупреждаващият светлинен ин-
дикатор светне, когато автомобилът е в 
движение: 
1.  Придвижете автомобила до най-близ-

кото безопасно място.
2.  При загасен двигател проверете 

задвижващия ремък за генератора 
- за разхлабване или скъсване. Ако 
задвижващият ремък е регулиран 
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.

3-96

Convenient features of your vehicle

Electric Power
Steering (EPS)
Warning Light 

This warning light illuminates:
• Once you set the ignition switch or

the Engine Start/Stop button to the
ON position.
- This indicator light comes on after

the ignition key is turned to the
ON position and then goes out
after approximately 3 seconds.

• When there is a malfunction with
the EPS.
In this case, we recommend that
you have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

Malfunction Indicator
Lamp (MIL)

This warning light illuminates:
• Once you set the ignition switch or

the Engine Start/Stop button to the
ON position.
- It remains on until the engine is

started.
• When there is a malfunction with

the emission control system.
In this case, we recommend that
you have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

Driving with the Malfunction Indicator
Lamp (MIL) on may cause damage to
the emission control systems which
could affect drivability and/or fuel
economy.

- Gasoline Engine
If the Malfunction Indicator Lamp
(MIL) illuminates, potential catalyt-
ic converter damage is possible
which could result in loss of
engine power.
In this case, we recommend that
you have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer as
soon as possible.

- Diesel Engine
If the Malfunction Indicator Lamp
(MIL) blinks, some error related to
the injection quantity adjustment
occurs which could result in loss
of engine power, combustion
noise and poor emission.
In this case, we recommend that
you have the engine control sys-
tem inspected by an authorized
HYUNDAI dealer.

NOTICE

NOTICE

NOTICE
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Convenient features of your vehicle

3

Charging System
Warning Light

This warning light illuminates:
• Once you set the ignition switch or

the Engine Start/Stop button to the
ON position.
- It remains on until the engine is

started.
• When there is a malfunction with

either the alternator or electrical
charging system.

If there is a malfunction with either
the alternator or electrical charging
system:
1. Drive carefully to the nearest safe

location and stop your vehicle.
2. Turn the engine off and check the

alternator drive belt for looseness
or breakage.
If the belt is adjusted properly,
there may be a problem in the
electrical charging system.
In this case, we recommend that
you have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer as
soon as possible.

Engine Oil Pressure
Warning Light

This warning light illuminates:
• Once you set the ignition switch or

the Engine Start/Stop button to the
ON position.
- It remains on until the engine is

started.
• When the engine oil pressure is low.

If the engine oil pressure is low:
1. Drive carefully to the nearest safe

location and stop your vehicle.
2. Turn the engine off and check the

engine oil level (For more details,
refer to “Engine Oil” in chapter 7).
If the level is low, add oil as required.
If the warning light remains on
after adding oil or if oil is not avail-
able, we recommend that you
have the vehicle inspected by an
authorized HYUNDAI dealer as
soon as possible.

• If the engine does not stop
immediately after the Engine Oil
Pressure Warning Light is illumi-
nated, severe damage could
result.

• If the warning light stays on
while the engine is running, it
indicates that there may be seri-
ous engine damage or malfunc-
tion. In this case,
1. Stop the vehicle as soon as it

is safe to do so.
2. Turn off the engine and check

the oil level. If the oil level is
low, fill the engine oil to the
proper level.

3. Start the engine again. If the
warning light stays on after the
engine is started, turn the
engine off immediately. In this
case, we recommend that you
have the vehicle inspected by
an authorized HYUNDAI dealer.

NOTICE
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Функции и възможности на вашия автомобил

Предупреждаващ светли-
нен индикатор за налягане-
то на маслото в двигателя

Индикаторът ще светне при настъпване 
на следните обстоятелства:
• Когато превключвателят за запал-

ването се завърти във включеното 
положение (ON).

Индикаторът е в позиция ОN – включен, 
до запалване на двигателя.
Когато налягането на маслото в двига-
теля е ниско.
Ако предупреждаващият светлинен ин-
дикатор светне по време на движение:
1. Придвижете се безопасно встрани на 

пътя и спрете автомобила.
2.  При загасен двигател проверете ни-

вото на моторното масло. Ако нивото 
му е ниско, долейте моторно масло, 
колкото е необходимо. Ако преду-
преждаващият светлинен индикатор 
остане да свети и след доливането на 
моторно масло или ако не разполага-
те с моторно масло в момента, трябва 
да се свържете с оторизиран дилър на 
компанията HYUNDAI.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Ако предупреждаващият светлинен 

индикатор за налягането на маслото 
остане да свети, когато двигателят 
работи, може да се получи тежка 
повреда на двигателя. 

• Ако предупреждаващият светлинен 
индикатор 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 възможност, 
когато е възможно да направите 
това, загасете двигателя и провере-
те нивото на моторното масло. Ако 
нивото на маслото е ниско, долейте 
моторно масло до правилното ниво 
и запалете двигателя отново. 

Ако светлинният индикатор остане да 
свети непрекъснато при работещ дви-
гател, загасете незабавно двигателя. 
При всички случаи, когато светлин-
ният индикатор за ниско налягане на 
маслото остане да свети при работещ 
двигател, двигателят трябва да бъде 
проверен от оторизиран дилър на ком-
панията HYUNDAI, преди да използвате 
автомобила отново.

Предупреждение за ниско 
ниво на горивото

Този предупреждаващ светлинен инди-
катор показва, че горивото в резервоара 
е близо до привършване. Когато този 
светлинен индикатор светне, при първа 
възможност трябва да заредите гориво 
в резервоара.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Продължаването да шофирате при 
светнал предупреждаващ светлинен 
индикатор за ниско ниво на горивото 
или когато нивото на горивото спадне 
под маркировката „0” (празен резерво-
ар), нормалното запалване на двигате-
ля може да се наруши и каталитичният 
преобразувател може да се повреди.
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Светлинен индикатор за 
повреда

Индикаторът светва, когато има неиз-
правност в една от следните системи:
-  Ниско ниво на спирачната течност (ако 

е оборудвана такава функция)
-  Неправилно функциониране на сис-

темата Blind Spot Detection (BSD) (ако е 
оборудвана такава функция) - Непра-
вилно функциониране на системата 
Lane Keeping Assist System (LKAS) (ако 
е оборудвана такава функция) 

-  Система за отчитане на налягането в 
гумите (TPMS) (ако е оборудвана така-
ва функция)

-  Индикатор за интервалите на серви-
зно обслужване и др.

За да определите точно коя система е в 
неизправност, трябва да обърнете вни-
мание на информацията, изписана на 
LCD дисплея.

Индикатор за понижено на-
лягане в гумите (ако е обо-
рудвана такава функция)

Индикаторът светва:
След завъртането на превключвателя за 
запалването във включеното положение 
(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 налягане-
то в гумите“ в раздел 6.

Тази предупредителна светлина остава 
включена, след като мига в продължение 
на около шестдесет секунди или 
мига и изключва на интервали от по 
приблизително 3 секунди:
•  Когато има неизправност в системата 

TPMS. В този случай ви препоръчваме 
да прегледате превозното средство в 
оторизиран сервиз на HYUNDAI въз-
можно най-скоро.

За повече подробности се обърнете към 
частта „Система за контрол на налягане-
то в гумите“ в раздел 6.

 ВНИМАНИЕ
Безопасно спиране 
•  Системата TPMS не може да ви 

предупреди в случай на тежка и 
внезапна повреда на гумите, при-
чинена от външни фактори. 

•  Ако забележите нестабилност в 
превозно средство, веднага сва-
лете крака си от педала на газта, 
започнете да натискате спирачките 
постепенно, оказвайки лек натиск 
върху педала, и бавно се придвижете 
до безопасно място встрани от пътя.
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Предупреждаващ светлинен индика-
тор за горивния филтър (за моделите с 
дизелов двигател)
Този индикатор светва:
След поставяне на превключва-
теля за запалването във вклю-
ченото положение (ON). Този предупреж-
даващ светлинен индикатор светва за 3 
секунди, след което изгасва. Когато вътре 
в горивния филтър има насъбрана вода.
За по-подробна информация се отнесете 
към частта „Горивен филтър” в раздел 7.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Когато предупреждаващият светли-

нен индикатор за горивния филтър 
е светнал, мощността на двигателя 
(скоростта на автомобила и оборотите 
на празен ход) може да намалее. 

• Ако продължите да шофирате при 
светнал този предупреждаващ свет-
линен индикатор, може да повредите 
частите на двигателя на вашия ав-
томобил и инжекционната система 
на общата горивна магистрала. Ако 
това се случи при вашия автомобил, 
при първа възможност изискайте про-
верка на автомобила от оторизиран 
дилър на компанията HYUNDAI.

Предупредителен светлинен 
индикатор за изпускател-
ната система (DPF) (дизелов 
двигател)
Този индикатор светва:
•  Когато има неизправност с филтър 

със системата на филтъра за твърди 
частици (DPF).

•  Когато индикаторът светне, може да се 
изключи след шофиране на превозно-
то средство:

 - при повече от 60 km/h (37 mph) 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), ви препоръчваме 
да прегледате DPF системата на вашия 
автомобил в оторизиран сервиз на мар-
ката HYUNDAI.

ИНФОРМАЦИЯ
Ако шофирате продължително, докато 
DPF индикатора мига, системата DPF 
може да се повреди и разходът на гори-
во може да се качи значително.

Светлинен индикатор за 
подгревните свещи (за мо-
делите с дизелов двигател)

Този светлинен индикатор светва, когато 
превключвателят за запалването 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 светенето на 
този индикатор зависи от температурата 
на охлаждащата двигателя течност, от 
външната температура и от състоянието 
на акумулаторната батерия.

Ако светлинният индикатор за подгрява-
нето на цилиндрите продължи да свети 
или мига, след като двигателят вече е 
загрял или по време на движение, при 
първа възможност изискайте проверка 
на системата от оторизиран дилър на 
компанията HYUNDAI.
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i  Информация
Ако двигателят не запали след 10 секунди 
работа на стартера, след като предва-
рителното подгряване на цилиндрите е 
завършило, завъртете контактния ключ 
отново в положението LOCK (заключен 
волан) за 10 секунди и след това го завър-
тете във включеното положение (ON), за да 
повторите подгряването на цилиндрите.

Светлинен индикатор ESС – 
Електронна стабилизираща 
система (ако е оборудвана 
такава функция)

Светлинният индикатор ESС ще светне, 
когато превключвателят за запалването 
се завърти във включеното положение 
(ОN). След като светне, изгасва за около 
3 секунди. Индикаторът се активира и ко-
гато има неизправност в системата ЕSC. 
В такъв случай следва да се обърнете към 
оторизиран дилър на марката HYUNDAI. 
Индикаторът мига, когато системата ESC 
е активирана.

За повече подробности се обърнете към 
частта „Електронна система за контрол 
на стабилността (ESC)“ в глава 5.

Светлинен индикатор ESP 
OFF (ако е оборудвана така-
ва функция)

Светлинният индикатор ESP OFF ще свет-
не, когато превключвателят за запалва-
нето се завърти във включеното поло-
жение (ОN). След като светне, изгасва за 
около 3 секунди. Светлинният индикатор 
ESP OFF ще светне, когато системата ESP 
е деактивирана.

За повече подробности се обърнете към 
частта „Електронна система за контрол 
на стабилността (ESC)“ в глава 5.
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Светлинен индикатор за 
системата AUTO STOP (ако 
е оборудвана такава функ-
ция)

Този светлинен индикатор свети:
•  Когато двигателят влезе в неактивен 

режим от системата ISG (Idle Stop and 
Go). Този светлинен индикатор мига:

•  При автоматично задвижване на 
двигателя индикаторът ще мига в 
продължение на 5 секунди. За повече 
подробности се обърнете към частта 
„Системата ISG (Idle Stop and Go)“ в 
раздел 5.

i  Информация
Когато двигателят стартира автоматично от 
ISG система, някои предупредителни светли-
ни (ABS, ESC, ESC OFF, EPS или предупреди-
телната светлина на ръчната спирачка) може 
да се активират за няколко секунди. Това се 
случва поради ниския волтаж на батерията, 
но не означава, че системата е неизправност.

Светлинен индикатор на 
имобилайзера (без интели-
гентен ключ) ( ако тази функ-
ция е включена в оборудването )

Този светлинен индикатор свети:
•  Когато автомобилът отчете имоби-

лайзера в ключа си правилно, докато 
ключът за запалване е в позиция ON 
- включен. В същото време, можете да 
стартирате двигателя. Индикаторът 
ще изгасне след стартиране на дви-
гателя.

Този индикатор мига:
•  Когато има неизправност с системата 

на имобилайзера. В този случай пре-
поръчваме да прегледате превозното 
средство в оторизиран сервиз на мар-
ката HYUNDAI.

Светлинен индикатор на 
имобилайзера (с интелиген-
тен ключ) ( ако тази функция 
е включена в оборудването)

Този светлинен индикатор светва за око-
ло 30 секунди:
•  Когато автомобилът отчете имоби-

лайзера правилно, докато Start/Stop 
бутона е в позиция ACC/ON - включен. 
В същото време, можете да стартирате 
двигателя. Индикаторът ще изгасне 
след стартиране на двигателя.

Този индикатор мига:
•  Когато интелигентният ключ не е в 

автомобила. В този случай не може да 
запалите двигателя.

В този случай препоръчваме да прегле-
дате превозното средство в оторизиран 
сервиз на марката HYUNDAI.



3-61

3

Ф
ун

кц
и

и
 и

 въ
зм

ож
н

о
сти

 н
а

 ва
ш

и
я а

вто
м

о
б

и
л

Този индикатор мига за около 2 секунди, след 
което изгасва:
• Когато автомобилът не може да отчете 

правилно имобилайзера в ключа си, 
докато Start/Stop бутонът е в позиция 
ACC/ON - включен.

 В този случай препоръчваме да пре-
гледате превозното средство в отори-
зиран сервиз на марката HYUNDAI.

Индикаторът мига:
• Когато батерията на интелигентния 

ключ е изтощена. В този случай не 
може да запалите двигателя. Можете 
да запалите двигателя само ако ак-
тивирате Start/Stop бутона с интели-
гентния ключ. За повече информация 
се обърнете към частта „Запалване на 
двигателя“ в раздел 5.

• Когато системата на имобилайзера е 
в неизправност, препоръчваме да пре-
гледате превозното средство в отори-
зиран сервиз на марката HYUNDAI.

Обикновени светлинни ин-
дикатори за мигачите

Индикаторът светва, когато е в позиция 
ON - включен.
Ако настъпи някоя от следните ситуации, 
това означава, че има повреда в систе-
мата:
• Индикаторът светва, но не мига, ин-

дикаторът присветва интензивно, 
индикаторът не свети изобщо.

 В този случай препоръчваме да пре-
гледате превозното средство в отори-
зиран сервиз на марката HYUNDAI.

Обикновен светлинен ин-
дикатор за включени къси 
светлини на фаровете (ако е 
оборудвана такава функция)

Този светлинен индикатор светва, когато 
фаровете са включени.

Обикновен светлинен индикатор за 
включени дълги светлини

Този светлинен индикатор све-
ти, когато фаровете са включе-
ни и е избрано положението 
„дълги светлини” на фаровете и когато 
лостчето за мигачите е издърпано към 
вас до положението „присветване за про-
пускане на други автомобили” (светлинен 
клаксон).
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Интелигентен светлинен ин-
дикатор за включени дълги 
светлини (ако е оборудвана 
такава функция)

Индикаторът светва, когато:
• Дългите светлини са включени и прев-

ключвателят е на позиция AUTO. При 
насрещен трафик светлините автома-
тично ще бъдат превключени от дълги 
на къси.

Допълнителна информация ще намерите 
в раздел „Интелигентен светлинен инди-
катор за включени дълги светлини“

Обикновен светлинен инди-
катор за включени външни 
светлини

Този обикновен светлинен индикатор 
свети, когато са включени задните га-
баритни светлини или предните фарове.

Обикновен светлинен инди-
катор за включени предни 
фарове за мъгла (ако е обо-
рудвана такава функция)
Този светлинен индикатор свети, когато 
предните фарове за мъгла са във вклю-
ченото 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 мъг-
ла са в тяхното включено положение (ON).

Светлинен индикатор за 
включени LED дълги светли-
ни (ако е оборудван)
Индикаторът свети: 
•  Когато превключвателят за запалва-

нето или Start/Stop бутонът са в поло-
жение ON. 

•  Когато дългите LED светлини не функ-
ционират нормално. В този случай ви 
препоръчваме да прегледате превоз-
ното средство в оторизиран сервиз 
на компанията HYUNDAI възможно 
най-скоро. 

Индикаторът мига: 
•  Когато има неизправност в системата 

на дългите LED светлини. В този слу-
чай ви препоръчваме да прегледате 
превозното средство в оторизиран 
сервиз на компанията HYUNDAI въз-
можно най-скоро. Продължителното 
шофиране при мигащ или светнат 
индикатор намалява живота на фа-
ровете.

Светлинен индикатор за 
системата за автоматично 
поддържане на постоянна 
скорост ( „круиз контрол”) (ако е обо-
рудвана такава функция)

Индикаторът светва:
• Когато функцията „круиз контрол” на 

автомобила е активирана.
За допълнителна информация се отнесе-
те към частта „Системата Круиз контрол“ 
в раздел 5.
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Светлинният индикатор SЕT 
за системата „круиз кон-
трол”
Индикаторът се активира, когато се за-
даде скоростта. 

За допълнителна информация се отнесе-
те към частта „Системата Круиз контрол“ 
в раздел 5.

Индикатор за ограничение-
то на скоростта
С в е тл и н н и я т  и н д и ка т о р 
светва, когато е включен. 

Допълнителна информация ще намерите 
в раздел 5: „Индикатор за ограничение 
на скоростта“

Светлинен индикатор за 
режим „Спорт“ (ако тази 
функция е включена в обо-
рудването)
Този светлинен индикатор светва: 
•  Когато изберете режим „SPORT“ като 

желан режим за шофиране.

За повече подробности се обърнете към 
„Режим на шофиране - интегрирана сис-
тема за управление“ в глава 5.

Светлинен индикатор за ре-
жим ECO (ако тази функция е 
включена в оборудването)
Този светлинен индикатор 
свети:
•  Когато изберете режим „ECO“ като 

желан режим за шофиране.

За повече подробности се обърнете към 
„Режим на шофиране - интегрирана сис-
тема за управление“ в глава 5.

Светлинен индикатор за ав-
тономно аварийно спиране 
(AEB) (ако има такава функ-
ция включена в системата)
Този светлинен индикатор свети:
•  Когато превключвателят за запал-

ването или СТАРТ/СТОП бутонът е в 
позиция ON. Индикаторът светва за 
около три секунди, след което изгасва.

•  Когато има неизправност в системата 
AEB . В този случай ви препоръчваме 
да прегледате превозното средство 
в оторизиран сервиз на компанията 
HYUNDAI възможно най-скоро.

За повече подробности се обърнете към 
частта „Автономно аварийно спиране 
(AEB)“ в раздел 5.
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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 системата.
•  [бяло ] Когато условията на работа на 

операционната система не са изпъл-
нени или когато сензорът не открива 
пътното платно.

•  [ жълто ] Когато системата за преду-
преждение за напускане на платното 
е в неизправност. В този случай ви пре-
поръчваме да прегледате превозното 
средство в оторизиран представител 
на марката HYUNDAI.

За повече подробности се обърнете 
към частта „Система Lane Keeping Assist 
(LKAS)“ в раздел 5.

Светлинен индикатор за 
системата Lane Keeping 
Assist System (LKAS) (ако тази 
функция е включена в оборудването)
Този индикатор свети:
•  [зелено] Когато условията на работа 

на операционната система са изпъл-
нени.

•  [бяло] Когато условията на работа на 
операционната система не са изпъл-
нени.

•  [жълто] Има неизправност в системата 
LKAS. 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 раздел 5.

Предупредителна светлина 
за заледяване на пътя (ако 
има такава функция)
Този индикатор има за цел да преду-
преждава водача, в случай че пътят 
може е заледен. Когато температурата, 
измерена от външния термометър, е при-
близително под 4 °C (40 °F), предупреди-
телната светлина за заледяване на пътя 
и външният датчик за температурата 
мигат и след това светват. Също така има 
и звуково предупреждение, което звучи 
еднократно.

i  Информация
Ако по време на шофиране се появи пре-
дупредителната светлина за заледяване на 
пътя, трябва да карате по-внимателно и 
безопасно и да се въздържате от превишава-
не на скоростта, бързо ускорение, внезапно 
спиране или остри завои и т.н.



3-65

3

Ф
ун

кц
и

и
 и

 въ
зм

ож
н

о
сти

 н
а

 ва
ш

и
я а

вто
м

о
б

и
л

СЪОБЩЕНИЯ НА LCDДИСПЛЕЯ

Превключване на позиция P (за систе-
ма с интелигентен ключ и автоматич-
на трансмисията) 
Това предупредително съобщение свети, 
ако се опитате да изключите двигателя, 
без скоростния лост да е върнат в пози-
ция P (паркинг). 
В същото време Start/Stop бутонът се връ-
ща в позиция ACC (ако натиснете Start/
Stop бутона (за запалване или изгасяне 
на двигателя) още веднъж, ще се върне 
към позиция ON - включено).

Изтощена батерия на ключа Low Key 
Battery (за система с интелигентен 
ключ)
Това предупредително съобщение свети, 
ако батерията на интелигентния ключ се 
е изтощила при натискане на Start/Stop 
бутона и преминаването му към позици-
ята OFF - изключено.

Натиснете бутона Старт, докато върти-
те волана (за система с интелигентен 
ключ)
Това предупредително съобщение свети, 
ако воланът не се отключва при натис-
кане на Start/Stop бутона. Трябва да на-
тиснете Start/Stop бутона, докато въртите 
волана надясно и наляво.

Волан отключен (за система с интели-
гентен ключ)
Това предупредително съобщение свети, 
ако воланът не се заключва, докато Start/
Stop бутонът преминава в позицията OFF 
- изключено.

Проверете системата за заключване 
на волана (за система интелигентен 
ключ)
Това предупредително съобщение свети, 
ако воланът не се заключва нормално, 
докато Start/Stop бутонът преминава в 
позицията OFF - изключено.

Натиснете спирачния педал, за да 
запалите двигателя (за система с ин-
телигентен ключ и автоматична тран-
смисията)
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 спирачния 
педал. Можете да стартирате автомоби-
ла чрез натискане на спирачния педал.

Натиснете педала на съединителя, 
за да запалите двигателя (за система 
с интелигентен ключ и автоматична 
трансмисията)
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 авто-
мобила чрез натискане на съединителя.
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Ключът не е в превозното средство (за 
система с интелигентен ключ)
Това предупредително съобщение свети, 
когато интелигентният ключ не е в пре-
возното средство при натискане на Start/
Stop бутона.
Това означава, че вие винаги трябва да 
носите интелигентния ключ с вас.

Ключът не се засича от системата (за 
система с интелигентен ключ)
Това предупредително съобщение свети, 
когато интелигентният ключ не е открит 
от системата при натискане на Start/Stop 
бутона.

Натиснете отново бутона START (за 
система с интелигентен ключ)
Това предупредително съобщение свети, 
ако Start/Stop бутонът не функционира, 
когато е налице проблем със Start/Stop 
системата. Можете да стартирате дви-
гателя, като натиснете Start/Stop бутона 
още веднъж. Ако предупреждението 
светва всеки път при натискане на Start/
Stop бутона, ви препоръчваме да прегле-
дате превозното средство в оторизиран 
сервиз на марката HYUNDAI.

Натиснете „START“ бутона с ключа (за 
система с интелигентен ключ)
Това предупредително съобщение свети, 
ако натискате Start/Stop бутона, докато е 
изписано следното предупредителното 
съобщение: „Ключът не се засича от сис-
темата/Key not detected”. В същото време 
индикаторът на имобилайзера мига.

Проверете предпазителя на ръчната 
спирачка (за система с интелигентен 
ключ и автоматична трансмисията)
Това предупредително съобщение свети, 
ако бушонът на ръчната спирачка не ра-
боти. Трябва да го подмените. Ако това не 
е възможно, за да стартирате двигателя, 
натиснете Start/Stop бутона в положение 
АСС за 10 секунди.

Превключване на позиция P или N, за 
да стартирате двигателя (за система 
с интелигентен ключ и автоматична 
трансмисията)
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 
преместите скоростния лост в позиция N 
(Neutral). С оглед на вашата безопасност ви 
препоръчваме да стартирате двигателя с 
изместването на лоста в положение P (пар-
кинг).

Предупреждения и светлинни индикатори
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Отворени врати, преден капак, врата 
на багажника

Това предупреждение светва, когато 
някоя врата, предният капак или багаж-
никът са отворени.

Люк отворен (ако има такава функция)

Това предупреждение светва, ако изклю-
чите двигателя, когато люкът е отворен.

Индикатор за включени външни свет-
лини

Този индикатор показва кои светлини са 
включени.
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Включете предпазителя

Това предупредително съобщение свети, 
ако предпазителят на бушона, разполо-
жен под волана, е OFF - изключен. Трябва 
да включите предпазителя. 

За повече информация се обърнете към 
частта „Предпазители“ в раздел 7.

Индикатор за чистачките

Този индикатор показва коя скорост на 
движение на чистачките е избрана.

Ниско налягане в гумите (ако тази 
функция е включена в оборудването)

Това предупредително съобщение свети, 
ако налягането в гумите при запалване 
на двигателя е ниско. 

За повече подробности се обърнете към 
„Система за отчитане на налягането в 
гумите (TPMS)“ в раздел 6.
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Функцията термоволан е изключена 
(ако е оборудвана)
В случай че сте изключили функцията за 
загряване на волана, на екрана ще се 
изпише това съобщение: Heated steering 
wheel turned off. 
Допълнителна информация ще намерите 
в раздел „Термоволан“.

Ниско ниво на спирачната течност 
Low Washer Fluid (ако има такава функ-
ция)
Това предупредително съобщение све-
ти в режим напомняне, ако нивото на 
течността за чистачките в резервоара 
е много ниско (почти празно). Долейте 
течност за чистачки.

Ниско ниво на гориво Low Fuel
Това предупредително съобщение свети, 
ако резервоарът е почти празен. 
-  Когато индикаторът за нивото на го-

ривото свети. 
-  Когато бордовият компютър показва 

„--km (или мили)“ като разстояние до 
изчерпване на горивото.

При тези обстоятелства следва да доба-
вите гориво възможно най-скоро.

Двигателят е прегрял
Това предупредително съобщение се 
изписва, когато температурата на охлаж-
дащата течност на двигателя е над 120 
°С (248 °F). Това означава, че двигателят 
е прегрял и може да се повреди.

Ако автомобилът ви е прегрял, обърнете 
се към частта „Прегряване“ в раздел 6.

Филтър за твърди частици (DPF)
Предупреждение (за дизелов двигател)
Това предупредително съобщение ще 
бъде изписано в случай на неизправност 
в DPF системата. В същото време мига и 
DPF предупредителната светлина. В този 
случай ви препоръчваме DPF системата 
да бъде прегледана в оторизиран сервиз 
на марката HYUNDAI. 
За повече подробности се обърнете към 
глава „Предупредителни светлини“ в този 
раздел.

Проверете предните фарове (ако тази 
функция е включена в оборудването)
Това предупредително съобщение свети, 
ако фаровете са в неизправност (изгоря-
ла крушка).

i  Информация
Уверете се, че подменяте изгорялата крушка 
с нова със същата мощност.

Проверете дългите LED светлини (ако 
са оборудвани)
Това предупредително съобщение ще 
бъде изписано на екрана, в случай че 
дългите LED светлини са в неизправност. 
Съветваме ви автомобилът да бъде пре-
гледан в оторизиран сервиз на компани-
ята HYUNDAI.

Проверете вентилатора на дългите 
светлини (ако е оборудван)
Това предупредително съобщение ще 
бъде изписано на екрана, в случай че 
вентилаторът на дългите светлини е в не-
изправност. Съветваме ви автомобилът 
да бъде прегледан в оторизиран сервиз 
на компанията HYUNDAI.
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Проверете интелигентния индикатор 
за включени дълги светлини (ако е 
оборудван)
Това предупредително съобщение ще 
бъде изписано на екрана, в случай че 
има неизправност в системата на инте-
лигентния индикатор за включени дълги 
светлини. Съветваме ви автомобилът да 
бъде прегледан в оторизиран сервиз на 
компанията HYUNDAI. 

Допълнителна информация ще намерите 
в раздел 3, „Интелигентен индикатор за 
включени дълги светлини“.

Проверете системата за aвтономно 
аварийно спиране (AEB) (ако е оборуд-
вана)
Това предупредително съобщение ще 
бъде изписано на екрана, в случай че има 
неизправност в системата за Автономно 
аварийно спиране (AEB). Съветваме ви 
автомобилът да бъде прегледан в ото-
ризиран сервиз на компанията HYUNDAI. 

Допълнителна информация ще намери-
те в раздел 5, „Системата за Автономно 
аварийно спиране (AEB)“.

Проверете системата за предупреж-
дение при напускане на лентата на 
движение (LDWS) (ако е оборудвана)
Това предупредително съобщение ще 
бъде изписано на екрана, в случай че има 
неизправност в системата LDWS. Съвет-
ваме ви автомобилът да бъде прегледан 
в оторизиран сервиз на компанията 
HYUNDAI. 

Допълнителна информация ще намерите 
в раздел 5, „Системата за предупрежде-
ние при напускане на лентата на движе-
ние (LDWS)“.

Проверете системата за подпомагане 
на водача (DAA) (ако е оборудвана)
Това предупредително съобщение ще 
бъде изписано на екрана, в случай че има 
неизправност в системата за подпомага-
не на водача (DAA). Съветваме ви авто-
мобилът да бъде прегледан в оторизиран 
сервиз на компанията HYUNDAI. 

Допълнителна информация ще намерите 
в раздел 5, „Система за подпомагане на 
водача (DAA)“.

Проверете системата за предупреж-
дение при наличие на автомобил в 
мъртвата зона BSD (ако е оборудвана)
Това предупредително съобщение ще 
бъде изписано на екрана, в случай че има 
неизправност в тази система. Съветваме 
ви автомобилът да бъде прегледан в ото-
ризиран сервиз на компанията HYUNDAI. 

Допълнителна информация ще намерите 
в раздел 5, „Система за предупреждение 
при наличие на автомобил в мъртвата 
зона“.

Проверете системата за поддържане 
на пътната лента LKAS (ако е оборуд-
вана)
Това предупредително съобщение ще 
бъде изписано на екрана, в случай че има 
неизправност в . Съветваме ви автомо-
билът да бъде прегледан в оторизиран 
сервиз на компанията HYUNDAI. 

Допълнителна информация ще намерите 
в раздел 5, „Система за поддържане на 
пътната лента (LKAS)“.
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Управление на LCD дисплея

Режимите на LCD дисплея може да се 
сменят с помощта на бутоните за упра-
вление.
(1)  : MODE бутон за смяна на режима
(2)  ,  : MOVE бутон за преминаване от 

една позиция/режим в друг/а позиция 
или режим

(3) OK: SELECT RESET бутон за избиране 
или рестартиране на избрана позиция

LCD дисплей
ТИП А

ТИП Б
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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.

Завой след завой (TBT)
(ако има такъв) 

Този режим показва състоянието на навигацията.

Assist

• Този режим показва състоянието на следните системи: Интелигентен круиз кон-
трол (SCC), Системата за предупреждение при напускане на лентата на движение 
(LDWS) и Система за поддържане на пътната лента (LKAS). 

Допълнителна информация ще намерите в разделите: „Интелигентен круиз кон-
трол (SCC)“ и „Система за предупреждение при напускане на лентата на движе-
ние(LDWS)/Система за поддържане на пътната лента (LKAS)“. 
• Също така този индикатор предоставя информация относно налягането в гумите 

и Driver Attention Alert. 
Допълнителна информация ще намерите в разделите: „Система за подпомагане 
на водача (DAA)“ и „Система за отчитане на налягането в гумите (TPMS)“.

Потребителски 
настройки

В този режим можете да промените настройките на вратите, светлините и др.

Предупреждение
Този режим показва съобщение относно системата за предупреждение при наличие 
на автомобил в мъртвата зона.

За управление на LCD режимите, отнесете се към „Управление на LCD дисплей“ в тази глава.

LCD режими
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Промяна на настройките след вдига-
не на ръчната спирачка / Промяна на 
настройките след преминаване към 
позиция P
Тип А Тип Б

Това предупредително съобщение свети, 
ако опитате да изберете функция от ре-
жим на потребителските настройки по 
време на шофиране.
-  Автоматична трансмисията/Автома-

тична трансмисия с двоен съедини-
тел: За вашата безопасност промя-
ната на настройките на потребителя 
следва да се извърши след паркиране 
на автомобила, прилагане на ръчната 
спирачка и преместване скоростния 
лост на позиция P (Паркинг).

-  Ръчна трансмисия: За вашата безо-
пасност промяната на настройките 

на потребителя следва да се извърши 
след паркиране на автомобила и ан-
гажиране на ръчната спирачка.

Кратко ръководство (помощ, ако е 
включена тази функция)
Този режим представлява бързо ръко-
водство за водачите относно системите 
в режим „потребителски настройки“. 
Изберете елемент, натиснете и задръжте 
OK бутона. 
Подробна информация относно всяка 
система ще намерите в настоящото ръ-
ководство за експлоатация.

Режим „Борд компютър“
Тип А Тип Б

Този режим дава информация относно 
изминатите километри икономия на го-
риво и т.н.

За повече подробности се обърнете към 
„Борд компютър“ в тази глава.



3-74

Функции и възможности на вашия автомобил

Turn by Turn (TBT) (ако има такъв)

Този режим показва състоянието на на-
вигацията.

Режим ASSIST

Този режим показва състоянието на след-
ните системи:
SCC/LKAS/LDWS/DAA

Допълнителна информация може да на-
мерите в раздел 5.

Налягане в гумите

Този режим дава информация относно 
налягането в гумите.

За повече подробности се обърнете към 
„Система за отчитане на налягането в 
гумите - Tire Pressure Monitoring System“ 
в раздел 6.
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Режим Предупредителни съобщения/
Warning message mode
При наличие на една от долуизброени-
те ситуации на екрана в продължение 
на няколко секунди ще бъдат изписани 
предупредителни съобщения.
-  Ниско ниво на течността за чистачки/

Low washer fluid (ако е оборудвана)
-  Неизправност в системата Smart high 

beam/Интелигентни светлини (ако е 
оборудвана)

-  Неизправност в системата Blind Spot 
Detection (BSD) (ако е оборудвана)

-  Неизправност в системата за авто-
номно аварийно спиране Autonomous 
Emergency Braking (AEB) (ако е оборуд-
вана)

-  Неизправност в системата за огра-
ничение на скоростта Speed Limit 
Information Function (SLIF) (ако е обо-
рудвана)

-  Неизправност в системата Интели-
гентен круиз контрол (Advanced Smart 
Cruise Control) (ако е оборудвана)

-  Неизправност в системата за отчитане 
на налягането в гумите (Tire Pressure 
Monitoring System) (TPMS, ако е обо-
рудвана)

Потребителски настройки/User 
settings mode
Посредством този режим можете да 
променяте настройките на приборното 
табло, вратите, лампите и др. 
1.  Driving Assist/Подпомагане на водача
2.  Door/Врати
3.  Lights/Светлини
4.  Sound/Звук
5.  Convenience/Удобство
6.  Service Interval/Интервал на сервизно 

обслужване
7.  Other Features/Други функции
8.  Reset/рестартиране на настройките

Информацията се различава в зависи-
мост от нивото на оборудване на вашия 
автомобил.

1. Driving Assist:
•  Lane Keeping Assist System - Lane 

Departure Warning/Standard/LKA/Active 
LKA

 За регулиране на настройките на сис-
темата LKA.

Допълнителна информация ще намерите 
в глава 5, „Lane Keeping Assist System“

•  Driver Attention Alert – система за 
подпомагане на водача избиране на 
режим за системата за подпомагане 
на водача (DAA).

 - Off-изключване/Normal/нормален/
Early/ранен.

Допълнителна информация ще намерите 
в глава 5, „Driver Attention Alert (DAA)“

•  Задаване на желана скорост и из-
бор на режим – Slow/бавно/Normal/
нормално/Fast/бързо. Регулиране на 
настройките на системата за Инте-
лигентен круиз контрол (Smart Cruise 
Control).

Допълнителна информация ще намерите 
в глава 5, „Smart Cruise Control“.

•  Assist Emergency Braking за деакти-
виране/активиране на системата 
за автономното аварийно спиране 
Autonomous Emergency Braking (AEB).

Допълнителна информация ще намерите 
в глава 5, „Autonomous Emergency Braking 
(AEB)“.
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•  Предупреждение за избягване на 
челен удар Forward Collision Warning 
Режими:

 - Late/късен/Normal/нормален/Early/
ранен. 

 Избор на режим за генериране на 
първоначално предупредително съ-
общение за системата за автоном-
но спиране Autonomous Emergency 
Braking system.

Допълнителна информация ще намерите 
в глава 5, „Autonomous Emergency Braking 
(AEB)“.

•  Rear Cross Traffic Alert за активиране/
деактивиране на системата Rear Cross 
Traffic Alert system.

Допълнителна информация ще намерите 
в глава 5, „Blind Spot Detection“.

•  Функция за ограничаване на скорост-
та Speed Limit Information Function за 
активиране/деактивиране на функ-
цията за ограничаване на скоростта 
Speed Limit Information.

Допълнителна информация ще наме-
рите в глава 5, „Speed Limit Information 
Function“

2. Врати
•  Автоматично заключване
 - Disable/Деактивиране: Автоматично-

то заключване ще бъде деактивирано.
 - Enable on Speed/Активирай при оп-

ределена скорост: Всички врати се 
заключват автоматично при надви-
шаване на скоростта от 15км/ч.

 - Enable on Shift/Активирай при опре-
делено положение на скоростния лост: 
Всички врати ще бъдат автоматично 
заключени, когато при автоматична 
трансмисия/трансмисия с двоен съе-
динител скоростният лост е преместен 
от положение P (Park) в положение R 
(задна), N (неутрална) или D (Drive).

•  Automatic Unlock/Автоматично от-
ключване

 - Disable/Деактивиране: Автоматич-
ното заключване на вратите ще бъде 
деактивирано.

 - Vehicle Off: Всички врати ще бъдат 
автоматично отключени, когато Star/
Stop бутонът е в положение OFF (ако 
има интелигентен контактен ключ).

 - On Key Out: Всички врати ще бъдат 
автоматично отключени, когато клю-

чът се извади от стартера (ако има 
оборудван дистанционен ключ).

 - On Shift to P: Всички врати ще бъдат 
автоматично отключени, когато при 
автоматична трансмисия или с двоен 
съединител скоростният лост е пре-
местен в положение P (Park).

 - Driver Door Unlock: Всички врати ще 
бъдат автоматично отключени, когато 
вратата на шофьора се отвори.

•  Horn Feedback за активиране/деак-
тивиране на звуковия индикатор на 
клаксона. 

Ако функцията е активирана, след като 
сте заключили вратите с дистанционния 
ключ, ако го натиснете отново за около 
4 секунди, звуковият индикатор на клак-
сона ще прозвучи, за да ви уведоми, че 
всички врати са заключени (ако имате 
оборудван дистанционен ключ).
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3. Светлини
•  Функцията One Touch Turn Signal - Off: 

деактивиране на функцията 
 - 3, 5, 7 Flashes: Светлинният индика-

тор на мигача ще примигне 3, 5, или 7 
пъти, когато лостът за мигачите бива 
преместен.

Допълнителна информация ще намерите 
в тази глава, раздел „Светлини“.

•  Head Lamp Delay за активиране/деак-
тивиране на тази функция

Допълнителна информация ще намерите 
в тази глава, раздел „Светлини“.

•  Welcome Light за активиране/деакти-
виране на тази функция.

Допълнителна информация ще намерите 
в тази глава, раздел „Светлини“.

4. Sound
•  Park Assist System Volume - Softer/

Louder за регулиране на звука на сис-
темата, спомагаща за паркирането 
Park Assist System.

•  Blind Spot Detection Sound за включва-

не/изключване на звука на системата 
за регистриране на превозно сред-
ство в мъртвата зона на автомобила 
BlindSpot Detection.

Допълнителна информация ще намерите 
в глава 5, „Blind Spot Detection“.

•  Welcome Sound/Приветстващ звук за 
активиране/деактивиране на тази 
функция.

5. Convenience
• Лесен достъп до автомобила/Seat Easy 

Access - Off: деактивиране на функци-
ята.

 - Режими: Normal/нормален/Extended/
удължен: Когато изключите двигателя, 
седалката на водача автоматично ще 
се премести малко (при режим Normal) 
или много (при режим Extended) на-
пред или назад за ваше удобство при 
влизане и излизане от автомобила.

Допълнителна информация ще намерите 
в тази глава, „Система за запаметяване 
на позицията на водача - Driver Position 
Memory System“

•  Система за безжично зареждане на 
мобилен телефон Wireless Charging 
System за активиране/деактивиране 
на тази функция (предна седалка).

Допълнителна информация ще намери-
те в тази глава - „Система за безжично 
зареждане на мобилен телефон Wireless 
Charging System“

•  Индикатори за чистачките/светлините 
Wiper/Lights Display за активиране/
деактивиране на тази функция

Когато тази функция е активирана, на 
LCD дисплея ще бъде показан избраният 
режим за чистачките/светлините. 

•  Auto Rear Wiper/Автоматична задна 
чистачка

Активиране/деактивиране на задната 
чистачка при движение на автомобила 
на заден ход и включена предна чис-
тачка. 

•  Индикатор за избрана предавка Gear 
Position Pop-up: Активиране/деактиви-
ране на тази функция.
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Когато функцията е активирана, избра-
ната предавка ще бъде изписана на LCD 
дисплея (при автоматична трансмисия/ 
предаване с двоен съединител)

6. Service Interval Интервал на сервизно 
обслужване
•  Service Interval: Активиране/деактиви-

ране на тази функция.
•  Adjust Interval: Задаване на настройки 

- от това меню можете да променяте 
времето и изминатото разстояние.

i  Информация
При промяна на настройките на интервала 
за сервизно обслужване се консултирайте 
с оторизиран представител на компанията 
„Хюндай“.

При активиране на интервала за сервиз-
но обслужване и задаване на време и из-
минато разстояние следните съобщения 
ще се изписват на екрана при запалване 
на автомобила:
 - Service in:
 Информира водача колко километра и 

дни има до планираното обслужване 
на автомобила 

 - Service required/Необходимост от 
сервизно обслужване: 

 Изписва се на екрана, когато дните и 
километрите до сервизното обслуж-
ване вече са изминати.

i  Информация
При настъпване на една от следните си-
туации оставащите километри и време до 
планираното сервизно обслужване може да 
са неверни.
 - Кабелът на акумулаторната батерия се 

е откачил.
 - The fuse switch is turned off.
 - Акумулаторът е паднал.

7. Други функции
•  Fuel Economy Auto Reset – Автоматично 

нулиране на индикатора за среден 
разход на горивото 

 - Off/ Изключен. Индикаторът за сред-
ният разход на гориво няма да се ну-
лира автоматично при зареждане на 
автомобила с гориво.

 - After Ignition/След запалване на 
двигателя: Индикаторът за средния 
разход на гориво ще се нулира авто-
матично 4 часа след изключване на 

двигателя.
 - After Refueling/След зареждане: 

Индикаторът за средния разход на 
гориво ще се нулира автоматично при 
зареждане на автомобила с гориво.

Допълнителна информация ще намерите 
в тази глава, „Борд компютър“.

•  Единици за отчитане на средния 
разход Fuel Economy Unit (km/L, L/100, 
MPG)

•  Температурни единици: Избиране на 
темп. единица (°C, °F)

•  Единици за отчитане на налягането в 
гумите (psi, kPa, bar)

8. Reset/Рестартиране
Можете да рестартирате настройките 
от „Потребителски настройки“. Всички 
менюта в директорията „Потребителски 
настройки“ са с предварително зададени 
стойности освен „Език“ и „Интервал на 
сервизно обслужване“.
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Борд компютър
изпълнява ролята на информационна 
система за водача, която се управлява 
от микрокомпютър и показва на дисплея 
информация, свързана с пътуването.

i  Информация
Ако акумулаторната батерия се изключи, 
част от запаметена информация за пътуване-
то (например средна скорост) се рестартира.

Режим Режими на работа

За да преминете от един режим на друг, 
натиснете съответните стрелкички наго-
ре или надолу.

РЕЖИМ ИКОНОМИЯ НА ГОРИВОТО/
FUELECONOMY

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТУВАНЕТО

Дигитален скоростомер

• Пробег с оставащото количество 
гориво
• Среден разход на гориво*
•Моментен разход на гориво*

• Пробег, Километражен брояч за 
отделните пътувания
• Средна скорост
• Време, изминало от началото на 
пътуването

• Пробег, Километражен брояч за 
отделните пътувания
• Средна скорост 
• Време, изминало от началото на 
пътуването
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Режим Икономия на горивото/Fuel 
Economy
Тип А Тип Б

Среден разход на гориво (1)
• При този режим се изчислява сред-

ният разход на гориво на базата на 
общото количество изразходвано 
гориво и разстоянието, изминато след 
последното нулиране на индикацията 
за среден разход на гориво.

• Средният разход може да бъде нули-
ран 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“ средния разход 
на гориво ще бъде нулиран (---), когато 
скоростта на движение е над 1 км/ч, след 
добавяне на 6 литра (1.6 литра) или по-
вече гориво.

i  Информация
Средния разход на гориво може да бъде 
неточен, когато след включване на Engine 
Start/Stop бутона превозното средство измине 
дистанция, по-къса от 300 метра (0,19 мили).

Моментен разход на гориво (2)
При този режим се извършва изчислява-
не на моментния разход на гориво през 
последните няколко секунди, когато ско-
ростта на автомобила е повече от 10 км/ч.

1 1

2 2
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Обща информация
Тип А Тип Б

На екрана се показва: изминатото раз-
стояние (1), средният разход на гориво 
(2) и продължителността на пътуването 
(3). Тази информацията се изчислява за 
всяко пътуване. 
За да рестартирате системата, натиснете 
и задръжте ОК бутона, когато на екрана 
виждате изписаната информация. Цяла-
та информация (изминатото разстояние 
(1), средният разход на гориво (2) и про-
дължителността на пътуването (3)) ще се 
нулира едновременно. 
Информацията ще се отчита дори и ко-
гато автомобилът не се движи, но дви-
гателят работи (например, когато сте в 
задръстване, на светофар или др.).

i  Информация
За да може да бъде отчетен средният разход 
на гориво, превозното средство трябва да 
измине дистанция, не по-къса от 300 метра, 
след запалване на двигателя.

Информационен дисплей
Тип А Тип Б

След края на всяко пътуване (изминато 
разстояние) на екрана се показва: изми-
натото разстояние (1), средният разход 
на гориво (2) и продължителността на 
пътуването (3). 
Тази информацията се изчислява за вся-
ко пътуване и е налична до 4 часа след 
приключване на пътуването, т.е. инфор-
мацията ще бъде налична 4 часа след 
запалване на двигателя след последното 
пътуване.

1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
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За да рестартирате системата, натиснете 
и задръжте ОК бутона, когато на екрана 
виждате изписаната информация. Цяла-
та информация (изминатото разстояние 
(1), средният разход на гориво (2) и про-
дължителността на пътуването (3)) ще се 
нулира едновременно. 
Информацията ще се отчита дори и ко-
гато автомобилът не се движи, но дви-
гателят работи (например, когато сте в 
задръстване, на светофар или др.).

i  Информация
За да може да бъде отчетен средният разход 
на гориво, превозното средство трябва да 
измине дистанция, не по-къса от 300 метра, 
след запалване на двигателя.

Дигитален скоростомер
Тип А Тип Б

Показва скоростта на движение (км/ч, 
МРН).
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ФАРОВЕ И ВЪНШНИ СВЕTЛИНИ
Управление на фаровете и външните 
светлини

Включването на фаровете и външните 
светлини става със завъртане на копче-
то, разположено накрая на лостчето за 
мигачите в едно от следните положения: 
(1)  Изключено положение (O) 
(2)  Положение „автоматично управление 

на светлините” (Auto) (ако е оборудва-
на такава функция) 

(3)  Положение „светлини за паркиране” 
(4)  Положение „фарове”

СВЕТЛИНИ

Положение „автоматично управление” 
(Auto) (ако е оборудвана такава функция)
Когато превключвателят за фаровете и 
външните светлини се постави в поло-
жението AUTO (автоматично управление), 
задните габаритни светлини и фаровете 
ще се включват или изключват авто-
матично в зависимост от степента на 
околната осветеност около автомобила. 

Дори когато функцията „автоматично 
управление на фаровете“ е включена, 
е препоръчително ръчно да включвате 
светлините, когато шофирате през нощта 
или в мъгла, или когато навлезете в тъмен 
участък като тунел или паркинг.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Никога не поставяйте каквото и да 

било над датчика (1), разположен на 
арматурното табло, тъй като по този 
начин се гарантира по-добро авто-
матично управление на светлините.

• Никога не почиствайте датчика с из-
ползване на препарати за почиства-
не 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 фарове-
те и външните светлини може да не 
работи правилно. 
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Положение „светлини за паркиране”
Когато превключвателят за фаровете и 
външните светлини се постави в положе-
нието „светлини за паркиране”, се включ-
ват задните габаритни светлини, предни-
те габаритни светлини, осветяването на 
регистрационния номер и осветяването 
на приборното табло. 

Положение „фарове”
Когато превключвателят за фаровете и 
външните светлини се постави в поло-
жението „фарове”, се включват фаровете, 
задните габаритни светлини, предните 
габаритни светлини, осветяването на 
регистрационния номер и осветяването 
на приборното табло.

i  Информация
За включване на фаровете превключвателят 
за запалването трябва да бъде във включе-
ното положение (ON).

Включване на дългите светлини
Включването на дългите светлини на 
фаровете става с избутване на лостчето 
за мигачите по-далече от вас. За обратно 
включване на късите светлини придър-
пайте лостчето обратно към вас. Когато 
се включат дългите светлини на фарове-
те, ще светне светлинният индикатор за 
включени дълги светлини. 

 ВНИМАНИЕ
Не включвайте дългите светлини, ко-
гато в насрещното движение ви при-
ближават други автомобили, тъй като 
това заслепява и пречи на видимостта 
на другия водач. 
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За да използвате „присветване” с фаро-
вете, трябва да издърпате лостчето за 
мигачите по-близо до вас, след което 
да го освободите. Дългите светлини ще 
бъдат включени, докато не освободите 
лостчето.

Интелигентни дълги светлини (ако са 
оборудвани)

Това е система, която автоматично регу-
лира светлините, преминавайки от къси 
на дълги и обратно, в зависимост от път-
ните условия. 

Управление
1.  Поставете превключвателя за светли-

ните в положение AUTO. 
2.  Включете дългите светлини, бутайки 

лостчето навън. Светлинният индика-
тор  на таблото ще светне.  

3.  Системата ще се задейства при мини-
мална скорост от 45 км/ч. Ако бутнете 
лостчето навън, когато системата е 
активирана, тя ще се изключи, но дъл-
гите светлини ще останат включени. 
Светлинният индикатор  на таблото 
ще се изключи. 

4.  Ако превключвателят за светлините е 
в положение „фарове“, системата ще 
се изключи, но късите светлини ще 
останат включени. 
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Дългите светлини стават къси при след-
ните условия: 
-  Когато системата Smart High Beam е 

изключена. 
-  Когато превключвателят за светлини-

те не е в положение AUTO. 
-  Когато системата е регистрирала фа-

ровете на автомобил от насрещното 
движение. 

-  Когато системата е регистрирала 
задните светлини на автомобила пред 
вас. 

-  Когато е светло. 
-  Когато има улично осветление. 
-  Когато скоростта на автомобила е под 

35 км/ч. 

Предупредителни светлини и съобще-
ния Warning light and message

В случай че системата не е в изправност, 
на екрана за няколко секунди ще бъде 
изписано предупредително съобще-
ние. След като съобщението се скрие, 
индикаторът за повреда в автомобила 
ще светне. Необходимо е да прегледате 
автомобила възможно най-скоро в ото-
ризиран сервиз на компанията HYUNDAI.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Системата може да не функционира 
правилно при следните условия. 
• Когато светлините на автомобила 

от насрещното движение не са ре-
гистрирани от системата поради 
това, че самите те не са в изправ-
ност. 

• Когато светлините на автомобил 
от насрещното движение или дви-
жещ се пред вас не се били регис-
трирани от системата поради това, 
че са покрити с прах, сняг или вода, 
изгорели газове, има мъгла, обилен 
снеговалеж и др. 

• Когато предното стъкло на автомо-
била е покрито с лед, прах или дру-
го, счупено е или има гъста мъгла. 

 (Продължение)
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(Продължение) 
• Когато има светлини, наподобява-

щи формата на тези на автомобила 
пред вас. 

• Когато видимостта е ограничена 
поради наличието на мъгла, силен 
дъжд или сняг. 

• Когато светлините на автомобила 
не са поправяни в оторизиран сер-
виз. 

• Когато лъчът на светлините не е 
регулиран правилно. 

• Когато шофирате по тесен път с 
много завои или второстепенен 
извънградски път. 

• Когато се спускате или изкачвате 
по наклон. 

• Когато само част от предния ав-
томобил е видима (когато сте на 
светофар или кръстовище). 

• Когато има светофар, светлоот-
разителен знак, мигащ знак или 
огледало. 

• Когато пътните условия не са благо-
приятни – пътят е мокър или покрит 
със сняг. 

(Продължение) 

(Продължение) 
• Когато предните фарове на автомо-

била са изключени, но са включени 
светлините за мъгла. 

• Когато автомобил се появи внезап-
но иззад ъгъла. 

• Когато автомобилът е теглен или 
има спукана гума. 

• Когато светлинният индикатор за 
системите LDWS или LKAS свети 
(ако са оборудвани). 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не поставяйте аксесоари, стикери и 

не затъмнявайте предното стъкло. 
• Винаги подменяйте предното стък-

ло в оторизиран сервиз на марката. 
• Не извършвайте поправки по Smart 

High Beam системата. 
• Внимавайте да не влезе вода в сис-

темата. 
• Не поставяйте предмети на табло-

то, които отразяват светлината, 
като огледала, бяла хартия, тъй 
като отражението може да повреди 
системата. 

• Системата може невинаги да функ-
ционира правилно, затова винаги 
проверявайте пътната обстановка. 
Когато сте наясно, че системата 
не функционира, трябва само да 
превключвате светлините (от дълги 
на къси и обратно).
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Мигачи и сигнали за смяна на лентата 
на движение

Включването на мигачите става с пре-
местване на лостчето за мигачите нагоре 
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). Когато се 
освободи, лостчето за мигачите ще се 
върне автоматично в неговото изключено 
положение (OFF). 
Ако светлинният индикатор за мигачите 
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 движе-
ние с едно докосване”

За да активирате функцията „смяна на 
лентата на движение с едно докосване”, 
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 прис-
ветванията (3, 5, или 7), трябва да избе-
рете режим „потребителски настройки“ 
от LCD дисплея.
За подробна информация се отнесете 
към частта „LCD дисплей“ в този раздел.

Предни фарове за мъгла (ако е оборуд-
вана такава функция)

Предните фарове за мъгла се използват 
за осигуряване на по-добра видимост, 
когато видимостта напред е намалена 
вследствие на мъгла, дъжд или сняг и 
при други подобни условия. Използвайте 
превключвателя до този на фаровете, за 
да включвате и изключвате светлините 
за мъгла. 
1. Включете светлините за паркиране. 
2. Завъртете превключвателя (1) на по-

зиция предни светлини за мъгла.
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3.  За да изключите предните светлините 
за мъгла, върнете превключвателя 
отново в позиция „предни светлини 
за мъгла“ или изключете светлините 
за паркиране. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато са включени, фаровете за мъгла 
консумират значително количество 
електрическа енергия. Използвайте 
фаровете за мъгла само когато види-
мостта е намалена. 

Задни индикатори за мъгла 

Задните индикатори за мъгла се включ-
ват, когато превключвателят за зад-
ните индикатори за мъгла се постави 
във включеното положение, след като 
превключвателят за предните фарове 
за мъгла (ако са оборудвани такива) е 
поставен във включеното положение и 
превключвателят за фаровете е поставен 
в положението „светлини за паркиране”.
Изключването на задните индикатори 
за мъгла: 
• става с повторно завъртане на прев-

ключвателя за задните индикатори за 
мъгла в неговото включено положение 
или чрез изключване на превключва-
теля на светлините за паркиране, 

• или когато превключвателят е в пози-
ция “светлини за паркиране“, ако из-
ключите предните светлини за мъгла, 
ще изключите и задните.

Превозно средство без преден фар 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 мъг-
ла, направете едно от следните неща:
• Изключете фаровете. 
• Завъртете превключвателя отново към 

позиция „задни светлини за мъгла“.
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Функция за икономия на батерията 
Целта на тази функция е да се предпази 
батерията от разреждане.
Системата автоматично изключва свет-
лината за паркиране, когато водачът 
изключи двигателя и отвори странична-
та 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 останат включени, след 
като двигателят е изключен, направете 
следното:
1)  Отворете страничната врата на вода-

ча. 
2)  Завъртете светлините за паркиране 

в позиция OFF и ON с помощта на 
превключвателя, намиращ се на кор-
милната 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 шофьорска-
та врата се отваря и затваря, фаровете 
(и/или светлините за паркиране) 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 позиция AUTO, 
когато е тъмно навън, фаровете няма да 
бъдат изключени. 
Можете да включите или изключите 
тази функция – отложено изключване на 
фаровете чрез режим „потребителски 
настройки на LCD дисплея“. За повече 
подробности се обърнете към „LCD дис-
плей“ в тази глава.

ЗАБЕЛЕЖКА
Ако водачът излезе от превозното сред-
ство през друга врата (с изключение 
на шофьорската врата), функцията за 
икономия на батерията няма да бъде 
активна и функцията за отложено 
изключване на фаровете няма да се 
изключи автоматично. Това може да 
изтощи акумулаторната батерия, ето 
защо, ако излизате от друга врата, ви-
наги изключвайте светлините.
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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. Функцията DRL 
може да е полезна при много различни 
условия на шофиране и е особено полез-
на при зазоряване и преди залез слънце. 
Системата DRL ще изключи фаровете, 
когато: 
1. Фаровете или светлините за мъгла са 
включени. 
2. Превключвателят за светлините за 
паркиране се постави във включеното 
положение (ON). 
3. Когато двигателят се загаси.

Устройство за регулиране на височи-
ната на лъча на фаровете (ако е обо-
рудвана такава функция)

Ръчно
Регулирането на височината на лъча на 
фаровете, за да отговаря на броя на път-
ниците и на условията на натоварването 
в багажното отделение, става със завър-
тане на превключвателя за регулирането 
на височината на лъча на фаровете. Кол-
кото по-голямо е числото на положението 
на превключвателя, толкова по-ниско 
е насочен лъчът на фаровете. Винаги 
поддържайте височината на лъча на 
фаровете на правилното ниво, в противен 
случай фаровете ви могат да заслепят 
останалите участници в движението.

По-долу са изброени примери за правил-
ното регулиране на този превключвател. 
За условия на натоварване, различава-
щи се от изброените по-долу, трябва да 
регулирате превключвателя в такова по-
ложение, че нивото на лъча на фаровете 
да бъде най-близо до условията, които са 
изброени в списъка.

Условия на натоварване Положение на 
превключва-

теля

Само шофьорът 0

Шофьорът плюс предния 
пътник

0

Пълно натоварване с пътни-
ци (включително шофьора)

1

Пълно натоварване с пътни-
ци (включително шофьора 
+ максимално допустимото 
натоварване с багаж)

2

Шофьорът + максимално 
допустимото натоварване с 
багаж

3
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Автоматично 
Тази функция автоматично регулира 
фаровете според броя на пътниците и 
теглото на товара в багажното отделение. 
Също така благодарение на тази функция 
светлините са регулирани правилно при 
различни условия. 

 ВНИМАНИЕ
Ако тя не работи правилно, дори и ко-
лата да е под наклон поради позици-
ята на пътниците и разпределението 
на теглото или лъча на фаровете е 
насочен твърде нагоре или надолу, ви 
препоръчваме да прегледате систе-
мата в оторизиран дилър на марката 
HYUNDAI. Не се опитвайте да поправя-
те системата сами.

Статични светлини (ако са 
оборудвани)
При управление на автомобила в завой с 
цел по-добра видимост една от статични-
те светлини – лявата или дясната, ще се 
включи автоматично. Светлините се ак-
тивират при една от следните ситуации: 
• Скоростта на движение е под 10 км/ч и 

воланът е завъртян под ъгъл от около 
80 градуса с включени къси светлини. 

• Скоростта на движение е между 10 
км/ч и 90 км/ч и воланът е завъртян 
под ъгъл от около 35 градуса с вклю-
чени къси светлини. 

• При движение на заден ход и при 
изпълнено едно от гореописаните 
условия светлината, противоположна 
на посоката на завъртане на волана, 
ще се включи.

Функция „Welcome system“ (ако е 
оборудвана)
Welcome light (ако е оборудвана)

Локално осветление по праговете на вратите 
(ако тази функция е включена в оборудва-
нето) 
Когато всички врати и багажникът са за-
творени и заключени, лампата ще свети 
в продължение на около 15 секунди, ако 
настъпи някое от посочените по-долу 
обстоятелства. 
• Когато натиснете бутона за отключ-

ване на вратите от бутона на дистан-
ционното или смарт ключа. 

• При натискане на бутона на външната 
дръжката на вратата с интелигентния 
ключ в ръка.
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Лампа на дръжката на вратата (ако има 
такава)
Когато всички врати и багажника са за-
творени и заключени, лампата на дръж-
ката на вратата ще светне за около 15 
секунди, ако настъпи някое от посочените 
по-долу обстоятелства. 
• Когато бутонът за отключване на 

вратите е натиснат чрез бутона на 
дистанционното или смарт ключа. 

• При натискане на бутона на външната 
дръжка на вратата. 

• Когато се приближите към превозното 
средство с интелигентния ключ в ръка 
(ако има такъв).

Фарове и светлини за паркиране
Когато фаровете (лампа в фар или AUTO 
позиция) и всички врати (и вратата на 
багажника) са заключени и затворени, 
светлината за паркиране ще светне за 
15 секунди, ако/или настъпи някое от по-
сочените по-долу обстоятелства: 
• Когато активирате бутона за от-

ключване на вратите чрез бутона на 
дистанционното или смарт ключа. В 
същото време, ако натиснете бутона 
за отключване или заключване на 

вратите, светлината за паркиране ще 
се изключи незабавно.

Можете да включите или изключите 
функцията „Welcome Light“ от потребител-
ските настройки на LCD дисплея. 
За повече подробности се отнесете към 
раздел „LCD дисплей“ в тази глава.

Интериорно осветление
Когато ключът на вътрешната лампата е 
в позицията ВРАТА и всички врати (както 
и капакът на багажника) са затворени и 
заключени, лампата светва за около 30 
секунди, ако настъпи някое от посочените 
по-долу обстоятелства: 
• Когато активирате бутона за отключ-

ване на вратите чрез бутона на дис-
танционното или смарт ключа. 

• При натискане на бутона на външната 
дръжка на вратата.

В същото време, ако натиснете ключал-
ката на вратата или бутон за отключване, 
лампата ще изключите веднага.

Вътрешно осветление

ЗАБЕЛЕЖКА
Не използвайте вътрешното осветление 
за продължителен период, когато дви-
гателят е изключен. 

 ВНИМАНИЕ
Не използвайте вътрешното осветле-
ние при шофиране на тъмно. Интери-
орните светлини могат да намалят ви-
димостта и да предизвикат инцидент.

Интериорна лампа AUTO CUT
Интериорните лампи автоматично из-
гасват приблизително 20 минути след 
като двигателят е изключен и вратите 
са затворени. Ако вратата е отворена, 
лампата ще изгасне 40 минути след като 
двигателят е изключен. Ако вратите са 
заключени и превозното средство влезе в 
режим охрана при задействане на алар-
мената система, светлините ще изгаснат 
пет секунди по късно.
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Предни светлини

Предни фарове 
(1) Предно осветление, за разчитане на 

карта 
(2) Предно интериорно осветление 
(3) Предно осветление на вратите

Осветление за разчитане на карти

Включването или изключването на ос-
ветлението за разчитане на карти ста-
ва с натискане на прозрачната леща. 
Натиснете, за да я включите, след което 
натиснете отново, за да я изключите.

Предно интериорно осветление

Натиснете бутона, за да включите (ON) 
осветлението за предните/задните се-
далки. Натиснете бутона отново, за да 
изключите осветлението за предните/
задните седалки.

Осветление за предната врата 

Интериорното осветление за предните/
задните седалки се включва автоматич-
но за около 30 секунди, когато вратата е 
отворена. 
Интериорното осветление за предните/
задните седалки се включва автоматич-
но за около 15 секунди, когато вратата се 
отключва с дистанционното (интелиген-
тен ключ). 
Интериорното осветление постепенно 
изгасва, когато ключът за запалване е 
натиснат за около 15 секунди. 
Интериорното осветление остава вклю-
чено до 20 минути, когато се отвори врата 
с ключа за запалване, който е на позиция 
АСС или OFF.
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Задни светлини
Тип А

Тип Б

Превключвател за задното интериорно ос-
ветление: 
Натиснете този бутон, за да включите или 
изключите осветлението.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не оставяйте осветлението светнато за 
продължителен период от време, когато 
двигателят е изключен.

Осветление за багажното отделени

Осветлението светва, когато вратата на 
багажника се отваря. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Лампата в багажното отделение свети 
толкова дълго, колкото вратата на ба-
гажника е отворена. За да предотвра-
тите ненужно изтощаване на акумула-
тора, затваряйте вратата на багажника 
веднага след като сте я ползвали.
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Осветление на огледалото за оглеж-
дане 

• : 
 При натискане на показания тук бутон 

това осветление ще се включи. 

• : 
 При натискане на показания тук бутон 

това осветление ще се изключи. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато осветлението за огледалото 
за оглеждане не се използва, винаги 
поставяйте неговия превключвател в 
изключеното положение. Ако сенникът 
се затвори, без да сте изключили това 
осветление, това може да доведе до 
разреждане на акумулаторната бате-
рия или до повреда на сенника. 

Локално осветление по праговете на 
вратите “Pudde lights“ (ако е оборуд-
вано)

„Welcome“ светлина
Когато всички врати (и вратата на ба-
гажника) са затворени и заключени, 
осветлението се активира за 15 секунди, 
ако вратата е отключена с интелигентен 
ключ или чрез натискане напред бутон на 
дръжката на предната вратата.
За повече подробности се отнесете към 
системата “Welcome“ в тази глава.

Ескортиращо осветление
Когато ключът за запалване е в OFF по-
зиция и шофьорската врата е отворена, 
осветлението ще свети в продължение на 
30 секунди. Ако вратата на шофьора се 
затвори в рамките на 30 секунди, освет-
лението ще се изключи след 15 секунди. 
Ако вратата на шофьора е затворена и 
заключена, осветлението ще се изключи 
веднага.
Функцията „Puddle Lamp Escort“ ще се 
включи само първия път, когато вратата 
на водача е отворена, след като двигате-
лят е изключен.
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A: Регулиране на скоростта на чистач-
ките (за предното стъкло)
V - Единично почистване на стъклото 
O - Изключено положение 
--- – - Работа на чистачките с паузи 
AUTO* - Автоматично управление на 
чистачките
1 - Ниска скорост на чистачките
2 - Висока скорост на чистачките

ЧИСТАЧКИ И УСТРОЙСТВА ЗА НАПРЪСКВАНЕ НА СТЪКЛАТА
Чистачка/устройство за напръскване 
на задното стъкло

Чистачка/устройство за напръскване 
на предното стъкло

B: Регулиране на паузите при работата 
на чистачките с паузи

C: Напръскване с кратко задействане на 
чистачките (за предното стъкло) 

D: Управление на задната чистачка
2 - Висока скорост на чистачките 
1 - Ниска скорост на чистачките 
O - Изключено положение

E: Напръскване с кратко задействане на 
чистачката (за задното стъкло)

*Ако е оборудвана такава функция
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ЧИСТАЧКИ ЗА ПРЕДНОТО СТЪКЛО
Когато превключвателят за запалването е поста-
вен във включено положение (ON), чистачките се 
управляват по следния начин: 
V : За извършване на единичен цикъл на 

почистване на стъклото: Преместете 
лостчето за чистачките в показаното тук 
положение и след това го освободете. Ако 
лостчето се задържи в това положение, 
чистачките ще започнат да работят непре-
къснато. 

O : Чистачките не работят. 
-- : Чистачките работят с паузи с едни и същи 

интервали между включванията. Използ-
вайте този режим при слаб дъжд или при 
роса. Промяната на скоростта на работа 
на чистачките става със завъртане на 
копчето за управление на скоростта. 

1 : Нормална скорост на чистачките. 
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 разскрежа-
вате предното стъкло в продължение на около 
10 минути или докато снегът и/или заледяването 
се премахнат, преди да използвате чистачките за 
предното стъкло.

Автоматично управление (ако е оборудва-
на такава функция)

Датчикът за дъжд, който е разположен в 
горния край на предното стъкло, измерва 
количеството капки дъжд и управлява цикъла 
на почистване от чистачките, като подбира 
правилни по продължителност паузи. Кол-
кото 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 скоростта (1). Когато превключвателят 
за чистачките е поставен в режима AUTO 
(автоматично управление), при превключва-
тел за запалването, поставен във включено 
положение (ON), чистачките ще се включат 
еднократно, за да се изпълни самопроверка 
на системата. Когато чистачките не се използ-
ват, винаги поставяйте превключвателя за 
чистачките в изключеното положение (OFF).

 ВНИМАНИЕ
Когато превключвателят за запалването е 
поставен във включено положение (ОN) и 
превключвателят за чистачките за пред-
ното стъкло е поставен в режима AUTO 
(автоматично управление), в посочените 
по-долу случаи упражнявайте изключи-
телно голямо внимание, за да избегнете 
евентуални наранявания на ръцете или 
други части на тялото: 
• Никога не докосвайте горната част на 

предното стъкло, където е разположен 
датчикът за дъжд. 

• Никога не изтривайте горната част 
на предното стъкло с намокрено или 
навлажнено парче плат. 

• Никога не упражнявайте натиск върху 
предното стъкло.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Когато измивате автомобила, винаги по-

ставяйте превключвателя за чистачките 
в изключеното положение (OFF), за да сте 
сигурни, че автоматичното управление на 
чистачките е изключено. Ако превключвате-
лят за чистачките е оставен в режима AUTO 
(автоматично управление), при преминаване 
на автомобила през автомивка чистачките 
могат да се задействат и да бъдат повредени. 

• Никога не отстранявайте капачето на 
датчика, разположен в горния край на 
предното стъкло от страната на предния 
пътник. В противен случай може да се 
получи повреда в частите на системата, 
която може да не се покрива от гаранцията 
на вашия автомобил.
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Устройство за напръскване на 
предното стъкло

Когато лостчето за чистачките е в из-
ключеното положение (OFF), можете да 
напръскате измиваща течност върху 
предното стъкло с леко издърпване на 
лостчето за чистачките към вас, при което 
чистачките ще се включат за 1 до 3 цикъла 
на почистване.
Напръскването на предното стъкло и 
работата на чистачките ще продължават, 
докато не освободите лостчето за чистач-
ките. Ако устройствата за напръскване на 
предното стъкло не работят, проверете 
какво е нивото на измиващата течност. 
Ако нивото на измиващата течност не е 
достатъчно, трябва да долеете в резер-
воара за измиваща течност подходяща 
неабразивна измиваща течност.

 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 повре-

да на помпата на устройството 
за напръскване на стъклото, не 
включвайте напръскването, когато 
резервоарът за измиваща течност 
е празен. 

• За да избегнете евентуална повре-
да на чистачките или на предното 
стъкло, никога не включвайте чис-
тачките, когато предното стъкло е 
сухо. 

• За да избегнете повреда на пера-
та на чистачките, на рамената на 
чистачките и на други техни ком-
поненти, никога не опитвайте да 
задвижвате чистачките на ръка.
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Превключвател за чистачката и за 
устройството за напръскване на 
задното стъкло 

Ако искате да напръскате измиваща 
течност върху задното стъкло и да вклю-
чите 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 обо-
рудвана такава функция). Превключва-
телят за чистачката и за устройството за 
напръскване на задното стъкло е разпо-
ложен в края на лостчето за чистачките. 

Включването на чистачката и на устрой-
ството за напръскване на задното стъкло 
става със завъртане на превключвателя 
в желаното положение.
2 – висока скорост на почистване на 

чистачките. 
1 – ниска скорост на почистване на чис-

тачките. 
O – изключено.

Автоматична чистачка на задното стък-
ло (ако е оборудвана)
Чистачката на задното стъкло ще се 
активира, когато автомобилът се движи 
назад с включени предни чистачки, след 
като сте активирали функцията от LCD 
дисплея.
За да активирате, изберете User Settings/
Потребителски настройки  → Convenience 
→ Auto Rear Wiper / Автоматична задна 
чистачка (задна).
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ВИДЕОКАМЕРА ЗА ОБРАТНО ВИЖДАНЕ 
(АКО Е ОБОРУДВАНА ТАКАВА ФУНКЦИЯ) Видеокамерата за обратно виждане се 

активира (включва) при превключвател 
на запалването във включено положение 
(ON) и лост за смяна на предавките, по-
ставен в положение R (заден ход).

Тип А
Когато видеокамерата за обратно виж-
дане е активирана (включена), тя може 
да се изключи с натискане на бутона ON/
OFF. За повторно включване на видеока-
мерата трябва да натиснете бутона ON/
OFF отново, когато превключвателят за 
запалването се намира във включено 
положение (ON) и лостът за смяна на 
предавките се намира в положение R 
(заден ход).

 ВНИМАНИЕ
Настоящата система представлява 
спомагателна система, която показва 
обстановката зад автомобила по-
средством дисплей в огледалото за 
обратно виждане, когато автомобилът 
се движи на заден ход. Камерата не 
покрива изцяло площта зад автомо-
била. 

 ВНИМАНИЕ
• Никога не разчитайте единствено 

на камерата, когато паркирате или 
се движите на заден ход. 

• Винаги се оглеждайте, за да се 
уверите, че няма никакви предмети 
или пречки, преди да преместите 
превозното средство в една опре-
делена посока, за да предотврати-
те сблъсък. 

• Винаги обръщайте специално вни-
мание, когато превозното средство 
е в движение и в близост до даден 
обект, по-специално пешеходци 
или деца.

Система за подпомагане на водача Driver Asisst

Тип А

Тип B
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не пръскайте камерата (или в бли-

зост до нея) директно с вода под 
високо налягане. Шокът от силната 
струя може да повреди устройството.

i  Информация
Винаги поддържайте обектива на видеокаме-
рата чист. Ако обективът е покрит с чужди 
материи, видеокамерата може да не работи 
правилно. 

СИСТЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА 
ПАРКИРАНЕТО НА ЗАДЕН ХОД (АКО Е 
ОБОРУДВАНА ТАКАВА ФУНКЦИЯ)

Системата за подпомагане на паркира-
нето на заден ход се явява в помощ на 
шофьора при движението на автомобила 
назад чрез издаване на музикален сиг-
нал, ако се открие някакво препятствие 
в рамките на 120 см зад автомобила. 
Тази система е само допълнителна и 
не е предназначена, нито пък замества 
необходимостта от полагането на из-
ключително голямо внимание от страна 
на шофьора. Обхватът на откриване на 
препятствия и вида на откриваните пре-
пятствия от задните датчици е ограничен. 

 ВНИМАНИЕ
• ВИНАГИ се оглеждайте, за да се 

уверите,  че няма никакви предмети 
или пречки, преди да преместите 
превозното средство в една опре-
делена посока, за да предотврати-
те сблъсък.

• Винаги обръщайте специално вни-
мание, когато превозното средство 
е в движение и в близост до даден 
обект, по-специално пешеходци 
или деца. 

• Имайте предвид, че някои обекти 
може да не бъдат отчетени от сис-
темата и изобразени на екрана 
поради размера им, разстоянието, 
на което се намират, или матери-
ала, от който са изработени, което 
ограничава ефективността на сен-
зорите.

сензор
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Начин на действие на системата за 
подпомагане на паркирането на за-
ден ход
Условия за включване на системата в 
действие
• Тази система се активира, когато ав-

томобилът се движи на заден ход, при 
превключвател за запалването поста-
вен във включено положение (ON). Ако 
се движите с 5 км/ч, системата може 
и да не отчете наличие на обекти.

• Ако автомобилът се движи назад със 
скорост, по-голяма от 10 км/ч, систе-
мата няма да ви предупреди, дори и 
да има засечени обекти.

• Когато едновременно бъдат открити 
повече от две препятствия, по-близ-
кото препятствие ще бъде разпознато 
най-напред.

Видове звукови предупреждения

Разстояние от препятствието Предупреждаващ 
индикатор

Когато обектът е от 120 см до 60 см разстояние  
(47 инча до 24 инча) от задната броня:  
Издава се прекъсващ зумерен сигнал. 

Когато Обектът е от 60 см до 30 см разстояние  
(24 инча до 12 инча) от задната броня:  
Зумерният сигнал се издава с повишена честота. 

Когато обектът е в рамките на 30 см  
(12 инча) от задната броня:  
Зумерния сигнал се издава непрекъснато.

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 в положение R (Reverse), това може да е знак, че системата 
е в неизправност. Ако това се случи, ви препоръчваме да прегледате вашия 
автомобил възможно най-скоро в оторизиран сервиз на марката HYUNDAI.
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Operation of the Rear Parking
Assist System
Operating condition
• This system will activate when

backing up with the ignition switch
in the ON position. However, if vehi-
cle speed exceeds 5 km/h (3 mph),
the system may not detect objects.

• If vehicle speed exceeds 10 km/h (6
mph), the system will not warn you
even though objects are detected.

• When more than two objects are
sensed at the same time, the clos-
est one will be recognized first.

Types of warning sound and indicator

Types of warning sound Indicator

When an object is 120 cm to 60 cm (47 in. to 24 in.) from the rear
bumper : Buzzer beeps intermittently.

When an object is 60 cm to 30 cm (24 in. to 12 in.) from the rear
bumper : Buzzer beeps more frequently.

When an object is within 30 cm (12 in.) of the rear bumper :
Buzzer beeps continuously.

• The indicator may differ from the illustration as objects or sensors sta-
tus. If the indicator blinks, we recommend that you have your vehicle
checked by an authorized HYUNDAI dealer.

• If the audible warning does not sound or if the buzzer sounds intermit-
tently when shifting into R (Reverse) position, this may indicate a mal-
function with the Parking Assist System. If this occurs, we recommend
that you have your vehicle checked by an authorized HYUNDAI dealer as
soon as possible.

NOTICE
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ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПОД-
ПОМАГАНЕ НА ПАРКИРАНЕТО НА ЗА-
ДЕН ХОД

Ако желаете да деактивирате (изключите) 
системата за подпомагане на паркира-
нето на заден ход, трябва да натиснете 
още веднъж бутона OFF (на системата за 
подпомагане на паркирането на заден 
ход). Светлинният индикатор в бутона 
ще светне.

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СИСТЕМАТА ЗА 
ПОДПОМАГАНЕ НА ПАРКИРАНЕТО НА ЗА-
ДЕН ХОД НЕ ФУНКЦИОНИРА ПРАВИЛНО 
Системата за подпомагане на парки-
рането на заден ход може да не работи 
правилно, когато: 
1. Върху датчика има замръзнала вла-

га. (Когато влагата бъде отстранена, 
датчикът ще възстанови нормалната 
си работа.) 

2. Датчикът е покрит с чужди материи, 
например сняг или вода, или капакът на 
датчика е блокиран. (Датчикът ще въз-
станови нормалната си работа, когато 
чуждата материя бъде отстранена или 
блокирането на датчика се отстрани.) 

Системата за подпомагане на парки-
рането на заден ход може да е в неиз-
правност: 
1. При движение по пътища с неравна 

повърхност (пътища без настилка, 
движение по чакъл, по път с нерав-
ности, по път с наклон). 

2. В обхвата на откриване на датчика 
се намират обекти, които генерират 
прекалено силен шум (клаксони на 
автомобили, шумни двигатели на мо-
тоциклети или въздушни спирачки на 
камиони). 

3. Когато е налице проливен дъжд или 
напръскване с водни струи. 

4. Когато в обхвата на откриване на 
датчика се намират безжични преда-
ватели или мобилни телефони. 

5. Когато датчикът е покрит със сняг. 
6. В случай че сте инсталирали неори-

гинални оборудване или аксесоари 
или ако височината на бронята на 
автомобила или сензорите са били 
модифицирани. 

Обхватът на откриване на препятствие 
може да намалее в следните случаи: 
1.  Когато има предмети с размер по-мал-

ки от 1 м или по тесни от 14 см, които не 
може да бъдат засечени от системата. 

2. Когато температурата на външния 
въздух е изключително висока или 
изключително ниска.
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Датчиците може да не са в състояние да 
разпознават следните типове обекти и 
препятствия:
1. Остри или тънки предмети, например 

въжета, вериги или малки колчета. 
2. Обекти, които имат тенденция да 

поглъщат честотата на датчика, на-
пример текстилна материя, гъбест 
материал или сняг.

 ВНИМАНИЕ
Гаранцията на вашия нов автомобил 
не покрива инциденти, повреди на 
превозното средство или наранява-
ния на пътниците, свързани със сис-
темата за подпомагане на паркира-
нето на заден ход - Rear Parking Assist 
System. Винаги шофирайте безопасно 
и предпазливо.

Предпазни мерки относно системата 
за подпомагане на паркирането на 
заден ход 
• В зависимост от скоростта на авто-

мобила и от формата на откритите 
обекти и препятствия системата за 
подпомагане на паркирането на за-
ден ход може да не издава звуковите 
предупреждения в описаната после-
дователност. 

• Системата за подпомагане на парки-
рането на заден ход може да работи 
неправилно, ако височината на бро-
нята на автомобила или монтажът 
на датчика са били променени или 
повредени. Всяко нефабрично монти-
рано оборудване или аксесоари също 
така могат да попречат на качеството 
на работата на датчиците. 

• Датчикът може да не разпознае пре-
пятствия, които са на разстояние 
по-малко от 30 см от датчика, или 
може да отчете неправилна дистан-
ция. Упражнявайте изключително 
голямо внимание.

• Когато е замръзнал или зацапан със 
сняг, нечистотии или вода, датчикът 
може да не е в състояние да работи, 
докато не отстраните замърсяването 
с помощта на парче мек плат. 

• Никога не упражнявайте натиск, не 
надрасквайте и не удряйте датчика. 
В противен случай датчикът може да 
се повреди. 

• Не пръскайте сензорите (или в близост 
до тях) директно с вода под високо на-
лягане. Шокът от силната струя може 
да повреди устройството.
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Системата за подпомагане на 
паркирането на заден ход

Системата за подпомагане на паркира-
нето на заден ход се явява в помощ на 
шофьора при движението на автомобила 

назад чрез издаване на музикален сиг-
нал, ако се открие някакво препятствие 
в рамките на 100 см пред и 120 см зад 
автомобила. Системата за подпомагане 
на паркирането на заден ход има само 
допълващи функции, системата не може 
да отчете обекти, които са извън обхвата 
на сензорите.

 ВНИМАНИЕ
ВИНАГИ се оглеждайте, за да се уве-
рите, че няма никакви предмети или 
пречки, преди да преместите пре-
возното средство в една определена 
посока, за да предотвратите сблъсък. 
Винаги обръщайте специално внима-
ние, когато превозното средство е в 
движение и в близост до даден обект, 
по-специално пешеходци или деца. 
Имайте предвид, че някои обекти 
може да не бъдат отчетени от систе-
мата и изобразени на екрана поради 
размера им, разстоянието, на което се 
намират, или материала, от който са 
изработени, което ограничава ефек-
тивността на сензорите.

Начин на действие на системата за 
подпомагане на паркирането на за-
ден ход

Условия за включване на системата в 
действие
• Тази система се активира, когато 

натиснете бутона за включване на 
системата.

сензори

сензори
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• Когато скоростният лост е на позиция 
R (задна предавка), бутонът, активи-
ращ системата, се включва автома-
тично и системата се задейства. Ако 
се движите с 10 км/ч, системата може 
и да не отчете наличие на обекти. Ако 
автомобилът се движи със скорост, 
по-голяма от 20 км/ч, системата ще 
се изключи автоматично. За да акти-
вирате системата, натиснете отново 
Parking Assist бутона.

• Когато едновременно бъдат открити 
повече от две препятствия, по-близ-
кото 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 -
прекъсван зумерен 

сигнал

61 - 120 см отзад -
прекъсван зумерен 

сигнал

31 - 60 см

отпред
зумерени сигнал с 
повишена честота

отзад -
зумерени сигнал с 
повишена честота

30 см

отпред
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 
прегледате вашия автомобил възможно най-скоро в оторизиран сервиз на 
марката HYUNDAI.
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• The Parking Assist System button
turns on automatically and acti-
vates the Parking Assist System
when you move the shift lever to
the R (Reverse) position. However,
if vehicle speed exceeds 10 km/h
(6 mph), the system will not warn
you even though objects are
detected, and if vehicle speed
exceeds 20 km/h (12 mph), the
system will turn off automatically.
To turn on the system, press the
Parking Assist System button.

• When more than two objects are
sensed at the same time, the clos-
est one will be recognized first.

• The indicator may differ from the illustration as objects or sensors
status. If the indicator blinks, we recommend that the system be
checked by an authorized HYUNDAI dealer.

• If the audible warning does not sound or if the buzzer sounds inter-
mittently when shifting into R (Reverse) position, this may indicate a
malfunction with the Parking Assist System. If this occurs, we rec-
ommend that you have your vehicle checked by an authorized
HYUNDAI dealer as soon as possible.

NOTICE

Distance 
from object 

Warning indicator
Warning soundWhen driving 

forward
When driving 

rearward

61 ~ 100
(24 ~39)

Front -
Buzzer beeps 
intermittently

61 ~ 120
(24 ~47)

Rear -
Buzzer beeps 
intermittently

31 ~ 60
(12 ~24)

Front
Buzzer beeps 

frequently

Rear -
Buzzer beeps 

frequently

30 
(12)

Front
Buzzer sounds 
continuously

Rear -
Buzzer sounds 
continuously

Types of warning sound and indicator cm (in)
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Parking Assist System button.

• When more than two objects are
sensed at the same time, the clos-
est one will be recognized first.

• The indicator may differ from the illustration as objects or sensors
status. If the indicator blinks, we recommend that the system be
checked by an authorized HYUNDAI dealer.

• If the audible warning does not sound or if the buzzer sounds inter-
mittently when shifting into R (Reverse) position, this may indicate a
malfunction with the Parking Assist System. If this occurs, we rec-
ommend that you have your vehicle checked by an authorized
HYUNDAI dealer as soon as possible.

NOTICE

Distance 
from object 

Warning indicator
Warning soundWhen driving 

forward
When driving 

rearward

61 ~ 100
(24 ~39)

Front -
Buzzer beeps 
intermittently

61 ~ 120
(24 ~47)

Rear -
Buzzer beeps 
intermittently

31 ~ 60
(12 ~24)

Front
Buzzer beeps 

frequently

Rear -
Buzzer beeps 

frequently

30 
(12)

Front
Buzzer sounds 
continuously

Rear -
Buzzer sounds 
continuously

Types of warning sound and indicator cm (in)
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УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СИСТЕМАТА ЗА ПОД-
ПОМАГАНЕ НА ПАРКИРАНЕТО НА ЗАДЕН ХОД 
МОЖЕ ДА ФУНКЦИОНИРА НЕПРАВИЛНО 
Системата за подпомагане на паркирането 
на заден ход може да не работи правилно, 
когато: 
1.  Върху датчика има замръзнала влага (ко-

гато влагата бъде отстранена, датчикът ще 
възстанови нормалната си работа). 

2. Датчикът е покрит с чужди материи, напри-
мер сняг или вода, или капакът на датчика 
е блокиран (датчикът ще възстанови нор-
малната си работа, когато чуждата мате-
рия бъде отстранена, или блокирането на 
датчика се отстрани). 

Системата за подпомагане на паркиране-
то на заден ход може да е в неизправност, 
когато:
1. При движение по пътища с неравна по-

върхност (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 генерират прека-
лено силен шум (клаксони на автомобили, 
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 датчика 
се намират безжични предаватели или 
мобилни телефони. 

5.  Когато датчикът е покрит със сняг. 
6.  При монтирането на нефабрично оборуд-

ване или аксесоари или при промяна на 
височината на бронята или сензорната 
система. 

Обхватът на откриване на препятствие може 
да намалее в следните случаи:
1.  Когато има предмети с размер по-малки 

от 1 м или по тесни от 14 см, които не могат 
да бъдат засечени от системата. 

2.  Когато температурата на външния въздух 
е изключително висока или изключително 
ниска. 

Датчиците може да не са в състояние да 
разпознават следните типове обекти и 
препятствия:
1.  Остри или тънки предмети, например въ-

жета, вериги или малки колчета. 
2.  Обекти, които имат тенденция да по-

глъщат честотата на датчика, например 
текстилна материя, гъбест материал или 
сняг.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Гаранцията на вашия нов автомобил не 
покрива инциденти, повреди на превоз-
ното средство или наранявания на път-
ниците, свързани със системата за подпо-
магане на паркирането на заден ход - Rear 
Parking Assist System. Винаги шофирайте 
безопасно и предпазливо.

Предпазни мерки относно системата за 
подпомагане на паркирането на заден ход
• В зависимост от скоростта на автомоби-

ла и от формата на откритите обекти и 
препятствия системата за подпомагане 
на паркирането на заден ход може да не 
издава звуковите предупреждения в опи-
саната последователност. 

• Системата за подпомагане на парки-
рането на заден ход може да работи 
неправилно, ако височината на бронята 
на автомобила или монтажът на датчика 
са били променени или повредени. Всяко 
нефабрично монтирано оборудване или 
аксесоари също така могат да попречат 
на качеството на работата на датчиците. 

• Датчикът може да не разпознае препят-
ствия, които са на разстояние по-малко 
от 30 см от датчика, или може да отчете 
неправилна дистанция. Упражнявайте 
изключително голямо внимание. 

• Когато е замръзнал или зацапан със сняг, 
нечистотии или вода, датчикът може да не 
е в състояние да работи, докато не отстра-
ните замърсяването с помощта на парче 
мек плат. 

• Никога не упражнявайте натиск, не 
надрасквайте и не удряйте датчика. В про-
тивен случай датчикът може да се повреди. 

• Не пръскайте сензорите (или в близост до 
тях) директно с вода под високо налягане. 
Шокът от силната струя може да повреди 
устройството.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете повреда на проводни-
ците, които са залепени към вътреш-
ната повърхност на задното стъкло, 
никога не използвайте за почистване-
то му остри предмети или препарати 
за почистване на стъкла, съдържащи 
абразивни вещества.

i  Информация
Ако желаете да разскрежите и премахнете 
замъгляването на предното стъкло, отнесете 
се към частта „Разскрежаване и премахване 
на замъгляването на предното стъкло” по-на-
татък в този раздел.

Устройство (реотани) за разскрежава-
не на задното стъкло

Когато двигателят работи, устройството 
(реотаните) за разскрежаване на задното 
стъкло подгрява стъклото за отстранява-
не на заскрежаването, замъгляването и 
тънкия слой лед от вътрешната и външ-
ната 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. 

• Когато устройството за разскрежа-
ване е включено (ON), светлинният 
индикатор в бутона за устройството 
за разскрежаване на задното стъкло 
свети. Изключването на устройството 
за разскрежаване става с повторно 
натискане на бутона за устройството 
за разскрежаване на задното стъкло. 

i  Информация
Устройството за разскрежаване на задното 
стъкло се изключва автоматично след при-
близително 20 минути работа или когато 
Start/Stop бутонът е изключен.

РАЗСКРЕЖАВАНЕ НА СТЪКЛАТА
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Устройства за разскрежаване на 
външните огледала за обратно виж-
дане (ако е оборудвана такава функ-
ция)
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 зад-
ното стъкло.

Устройство срещу обледеняване на 
чистачките (ако е оборудвана такава 
функция)
 Ако вашият автомобил е оборудван 
с устройство срещу обледеняване на 
чистачките, то ще се включва всеки път, 
когато включвате устройството за раз-
скрежаване на задното стъкло.
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КЛИМАТИЧНА УРЕДБА С РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ (АКО Е ОБОРУДВАНА ТАКАВА ФУНКЦИЯ) 

1.  Копче за управление на ско-
ростта на вентилатора 

2.  Копче за управление на тем-
пературата 

3.  Бутон за избиране на режи-
ма на работа 

4.  Бутон за разскрежаване на 
предното стъкло 

5.  Бутон за разскрежаване на 
задното стъкло 

6.  Бутон за климатизиране на 
въздуха в купето

7.  Бутон за управление на ре-
жима за входящия въздушен 
поток (ако е оборудвана та-
кава функция) 

ТИП А

ТИП В

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

7

3

3

3

3

7

7
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Отопляване и климатизиране на 
въздуха в купето
1.  Запалете двигателя. 
2.  Изберете желания от вас режим. За 

подобряване на ефективността на 
отопляването и охлаждането на въз-
духа в купето: 

 - За отопляване: 
 ниво на краката 
 - За охлаждане: 
 ниво на лицето 
3.  Поставете регулатора за температу-

рата в желаното от вас положение. 
4.  Поставете регулатора за входящия 

въздушен поток в положението „свеж 
външен въздух”. 

5.  Поставете регулатора за скоростта 
(оборотите) на вентилатора в жела-
ното от вас положение. 

6.  Ако желаете охлаждане на въздуха, 
включете климатичната уредба (ако 
е оборудвана такава функция).

Избиране на режима за изходящия въздушен поток

Бутоните за избиране на режима за изходящия въздушен поток управляват разпре-
делянето на въздушния поток посредством вентилационната система. 
Можете да насочите въздушната струя към предното стъкло, пода или таблото. 

ако е оборудвана 
такава функция
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Максимално действие на климатична-
та уредба (MAX A/C-Level (B, D,F)) (ако е 
оборудвана такава функция)
За да включите режима MAX A/C (мак-
симално действие на климатичната 
уредба), завъртете копчето максимално 
надясно. Изходящият въздушен поток 
се насочва към горната част на тялото 
и към лицето. При този режим на работа 
се извършва автоматично избиране на 
включване на климатичната уредба.

Вентилационни отвори на арматурното 
табло
Вентилационните отвори могат да се 
отварят  или затварят  поотделно, 
като използвате предвиденото за целта 
регулиращо колелце. 
Освен това можете да настройвате по-
соката 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. 

 Ниво разскрежаване (А, D)
По-голямата част от изходящия въз-
душен поток се насочва към предното 
стъкло. 

 Ниво на лицето (B, D, F)
Изходящият въздушен поток се насочва 
към горната част на тялото и към лице-
то. Допълнително всеки вентилационен 
отвор може да се регулира, за да се про-
меня посоката на въздуха, който излиза 
от вентилационния отвор.

Ниво на краката (A, C, D, E, F)
По-голямата част от изходящия възду-
шен поток се насочва към пода на авто-
мобила. 
Можете също да избирате едновременно 
и два или три 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 ( )
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Управление на температурата

Ако желаете да промените температура-
та на въздуха в пътническото купе, трябва 
да завъртите копчето надясно - за затоп-
ляне и издухване на затоплен въздух, или 
наляво - за издухване на охладен въздух. 

Управление на режима за входящия 
въздушен поток

Управлението на режима за входящия 
въздушен поток се използва за избиране 
на положението „свеж външен въздух” 
или положението „затворена циркула-
ция”. Смяната на положението за режима 
се извършва чрез натискане на бутона. 

Положение „затворена цир-
кулация”
Когато е избрано положение-
то „затворена циркулация”, 

въздухът от пътническото купе се пре-
карва през отоплителната система и се 
подгрява или охлажда в съответствие с 
избраната функция. 

Положение „свеж външен 
въздух”
Когато е избрано положе-
нието „свеж външен въздух”, 
въздухът за вентилационна-
та система се взема отвън, 
и се подгрява или охлажда 
в съответствие с избраната 
функция. Входящия въздушен 

поток се избира с последователно нати-
скане на управляващия бутон. 

Тип А

Тип А

Тип В

Тип В
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Convenient features of your vehicle

Temperature control 

The temperature will increase by turn-
ing the knob to the right.The tempera-
ture will decrease by turning the knob
to the left.

Air intake control 

This is used to select outside (fresh)
air position or recirculated air position.
To change the air intake control posi-
tion, press the control button.

Recirculated air position 
With the recirculated air
position selected, air from
the passenger compart-
ment will be drawn
through the heating sys-
tem and heated or cooled
according to the function
selected.

Outside (fresh) air position  
With the outside (fresh)
air position selected, air
enters the vehicle from
outside and is heated or
cooled according to the
function selected.

OPD046351

OPDE046312

OPDE046313

■ Type A

■ Type B ■ Type A

■ Type B

■ Type A ■ Type B
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i  Информация
В допълнение, продължителното използване 
на климатизирането на въздуха в купето при 
избрано положение „затворена циркулация” 
за входящия въздушен поток ще доведе до 
прекалено изсушаване на въздуха в пътни-
ческото купе.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Продължителното използване на 

климатичната уредба в положе-
нието „затворена циркулация” 
може да доведе до повишаване на 
влажността вътре в автомобила, 
при което стъклата може да се за-
мъглят и видимостта да се влоши. 

• Никога не спете в автомобила при 
включена климатична уредба или 
система за отопляване. В противен 
случай може да се стигне до тежко 
увреждане или смърт вследствие 
на спадане на нивото на кислоро-
да във въздуха и/или спадане на 
телесната температура. 

• Продължителното използване на 
климатичната уредба в положе-
нието „затворена циркулация” 
може да причини дрямка или сън-
ливост и да доведе до загуба на 
контрол върху управлението на 
автомобила. По време на движение 
на автомобила за режима за вхо-
дящия въздушен поток избирайте 
колкото се може по-често положе-
нието „свеж външен въздух. 

Управление на скоростта (оборотите) 
на вентилатора

Копчето за управление на скоростта на 
вентилатора ви позволява да управля-
вате дебита на въздуха, който се изпуска 
от вентилационната система. Промяната 
на скоростта на вентилатора става със 
завъртане на копчето надясно - за по-го-
ляма скорост, или наляво - за по-малка 
скорост. Поставянето на копчето за упра-
вление на скоростта на вентилатора в 
положението „0” води до изключване на 
вентилатора. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Регулиране на скоростта на вентилато-
ра, когато превключвателят за запалва-
нето е на позиция ON (включено), може 
да изтощи акумулаторната батерия. 
Винаги регулирайте скоростта на вен-
тилатора при работещ двигател.
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Климатизиране на въздуха в купето (ако 
е оборудвана такава функция)

Включването на климатичната уредба 
става с натискане на бутона А/С (свет-
линният индикатор ще светне). Ако ис-
кате да изключите климатичната уредба, 
трябва да натиснете същия бутон отново.

Начин на работа на климатичната 
уредба
Вентилация (проветряване)
1. Поставете режима на работа за изхо-

дящия въздушен поток в положението 
 „ниво на лицето“. 

2.  Поставете управлението за режима 
на входящия въздушен поток в поло-
жението „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 въз-

душен поток в положението  „ниво 
на краката“. 

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 поло-
жение. 

5.  Ако желаете отопляване с подсуша-
ване на въздуха, включете климатич-
ната уредба (ако е оборудвана такава 
функция). 

Ако предното стъкло се замъгли, задайте 
режим за изходящия въздушен поток в 
положението  „ниво на краката“ или в 
положението  „разскрежаване“. 

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 възду-
шен поток в положението „затворена 
циркулация”. Не забравяйте обаче да 
върнете управлението в положението 
„свеж външен въздух” веднага след 
като неблагоприятната зона бъде от-
мината, за да поддържате навлизане 
на свеж външен въздух в автомобила. 
Това ще помогне на шофьора да под-
държа повишено внимание и да се 
чувства комфортно. 

• За да избегнете замъгляване на въ-
трешната повърхност на предното 
стъкло, поставете регулатора за ре-
жима за входящия въздушен поток в 
положението „свеж външен въздух” и 
скоростта на вентилатора в желаното 
от вас положение, след това включете 
климатичната уредба и настройте 
регулатора за температурата за же-
ланата от вас температура.
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Климатизиране на въздуха в купето
Всички климатични уредби на компани-
ята HYUNDAI са заредени с екологосъ-
образния хладилен агент R-134a или 
R-1234yf, който не уврежда озоновия слой 
на атмосферата. 
1.  Запалете двигателя. Натиснете бутона 

за климатизиране на въздуха в купето. 
2.  Задайте режим за изходящия възду-

шен поток в положението  „ниво на 
лицето“. 

3.  Поставете регулатора за режима за 
входящия въздушен поток в поло-
жението „свеж външен въздух” или в 
положението „затворена циркулация”. 

4.  Настройте регулатора за скоростта на вен-
тилатора и регулатора за температурата за 
поддържане на максимален комфорт.

i  Информация
Вашият автомобил е снабден с хладилен агент 
R-134a или R-1234yf в зависимост от законо-
вите изисквания във вашата страна по време 
на производството на автомобила. Можете 
да разберете с кой хладилен агент е снабден 
вашият автомобил чрез етикета, намиращ се 
от вътрешната страна на предния капак на 
автомобила. Отнесете се към раздел 8 „Мес-
тоположение на етикета на хладилния агент“.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Охладителната система трябва да 

бъде обслужвана единствено и само 
от обучени и сертифицирани техни-
ци, за да се осигури правилното и 
безопасното й функциониране. 

• Също така сервизирането й трябва 
да се извършва в добре проветрени 
помещения. 

• Изпарителят на климатика не трябва 
да бъде поправян или заменян с вече 
използван такъв от друго превозно 
средство и новият изпарител MAC 
следва да отговаря на стандарта SAE 
J2842. i 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Когато използвате климатичната 

уредба, трябва непрекъснато да сле-
дите термометъра за температурата 
на охлаждащата двигателя течност, 
когато изкачвате наклони, или при 
претоварен трафик, когато външна-
та температура е висока. Работата 
на климатичната уредба може да 
доведе до прегряване на двигателя. 
Ако индикаторът за температурата 
на охлаждащата двигателя течност 
покаже прегряване на двигателя, 
продължете да използвате вентила-
тора на климатичната уредба, но из-
ключете самата климатична уредба. 

• Когато отваряте стъклата на прозор-
ците при влажно време, работата 
на климатичната уредба може да 
доведе до появата на малки водни 
капчици вътре в автомобила. Тъй 
като голямото количество малки 
водни капчици може да доведе до 
повреда на електрическото оборуд-
ване, климатичната уредба в такива 
случаи трябва да се използва само 
при затворени прозорци на купето. 
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Съвети за работата с климатичната 
уредба
• Ако автомобилът е бил паркиран в 

горещо време на директна слънчева 
светлина, трябва да отворите стъкла-
та на прозорците за кратък период от 
време, за да позволите на нагореще-
ния въздух вътре в купето да излезе 
навън. 

• Работата на климатичната уредба в 
положението „затворена циркулация” 
осигурява максимално охлаждане. 
Продължителната работа обаче в този 
режим може да доведе до усещане за 
въздуха в купето като „застоял”, затова 
след това следва да превключите на 
режим “освежаване на въздуха“ 

• За да се намали влагата по вътреш-
ната повърхност на стъклата при 
дъждовно или влажно време, можете 
да намалите влажността вътре в ав-
томобила 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. 

• По време на операцията „охлаждане” 
понякога може да забележите изли-
зане на мъгла вследствие на бързото 
охлаждане и навлизането на влажен 
въздух. Това е нормална характерис-
тика на работата на системата. 

Въздушен филтър на климатичната 
уредба

Въздушният филтър на климатичната 
уредба, който е монтиран под жабката, 
пречиства въздуха, който се поема от-
вън и се вкарва в автомобила, от прах 
или други замърсители и след това този 
въздух преминава през системата за 
отопляване или климатизиране. 
Препоръчваме смяната на въздушния 
филтър на климатичната уредба да се 
извършва от оторизиран дилър на ком-
панията HYUNDAI спрямо графика за 
сервизна поддръжка. В случай че авто-
мобила се движи по по-прашни пътища и 
в тежки условия, се препоръчва по-честа 
смяна на филтъра.
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Когато дебитът на въздушния поток нама-
лее рязко, климатичната уредба трябва 
да се провери от оторизиран дилър на 
компанията HYUNDAI. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато се извършва сервизно обслуж-
ване на климатичната уредба, много е 
важно да се използват правилните ти-
пове и количества смазочни вещества 
и хладилни агенти. В противен случай 
компресорът може да се повреди и ра-
ботата на климатичната уредба може 
да се влоши. 

Проверка на количеството на хладил-
ния агент на климатичната уредба и на 
смазването на компресора
Когато количеството на хладилния аг-
ент е понижено, качеството на работа 
на климатичната уредба се влошава. 
Препълването на климатичната уредба с 
хладилен агент също оказва отрицател-
но влияние на работата на климатичната 
уредба. По тази причина, ако забележите 
необичайна работа на климатичната 
уредба, изискайте нейната проверка 
от оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI.

 ВНИМАНИЕ
Климатичната система на  
автомобили с хладилен  
агент R-134a трябва да бъде  
сервизирана от обучени и 
сертифицирани техници, тъй като аг-
ентът е под голямо налягане. Важно 
е да се използва правилното количе-
ство и вид както масло (за компресо-
ра), така и агент. В противен случай 
автомобилът може да се повреди и да 
се стигне до инцидент с последващо 
нараняване.

 ВНИМАНИЕ
Климатичната система на  
автомобили с хладилен  
агент R-1234yf трябва да  
бъде сервизирана от  
обучени и сертифицирани  
техници, тъй като агентът е  
запалим под голямо 
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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Етикет

Тип А

Тип Б

Действителният етикет на хладилния аг-
ент може да се различава от показания. 

Всеки символ и спецификация на етикета 
има следното значение:
1.  Класификация хладилен агент 
2.  Количество хладилен агент 
3.  Класификация на лубриканта на ком-

пресора
Можете да разберете с кой хладилен 
агент е снабден вашият автомобил чрез 
етикета, намиращ се от вътрешната стра-
на на предния капак на автомобила. От-
несете се към раздел 8 „Местоположение 
на етикета на хладилния агент“.
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КЛИМАТИЧНА УРЕДБА С АВТОМАТИЧНО ДЕЙСТВИЯ (АКО Е ОБОРУДВАНА ТАКАВА ФУНКЦИЯ)

1. Бутон за управление на тем-
пературата от страната на 
шофьора

2. Бутон за управление на тем-
пературата от страната на 
предния пътник

3. Бутон AUTO (автоматично 
действие)

4. Бутон за изключване (OFF)
5. Бутон за управление на ско-

ростта на вентилатора
6. Бутон за избор на режим 
7. Бутон SINC
8. Бутон за разскрежаване на 

предното стъкло
9. Бутон за разскрежаване на 

задното стъкло
10. Бутон за климатизиране на 

въздуха*
11. Бутон за избиране на режи-

ма за изходящия въздушен 
поток

12. Информационен екран за 
климатичната уредба

1 2

3

8

9 11

10
12

4 5 5 6 6 6 7
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АВТОМАТИЧНО ОТОПЛЯВАНЕ И 
КЛИМАТИЗИРАНЕ НА ВЪЗДУХА 
Автоматичната климатична уредба се 
контролира посредством зададената 
температура.

1.  Натиснете бутона AUTO (автоматично 
действие). 

Със задаването на температурата ре-
жимите за изходящия въздушен поток 
скоростта на вентилатора, режимът за 
входящия въздушен поток и климати-
зирането на въздуха ще се управляват 
автоматично.

2. Настройте бутона за температурата 
на желаната от вас температура. Ако 
сте избрали възможно най-ниската 
температура, системата ще работи 
продължително.

Ако искате да изключите автоматичното 
действие, можете да изберете всеки от 
следните бутони: 
-  бутона за избиране на режима за из-

ходящия въздушен поток; 
-  бутона за разскрежаване на предното 

стъкло (натиснете бутона още веднъж, 
за да деактивирате функцията, след 
което на екрана ще се изпише и ще 
светне надпис, гласящ AUTO); 

-  бутона за управление скоростта на 
вентилатора.

Избраната от вас функция ще започне 
да се управлява ръчно, а останалите 
функции ще продължат да се изпълняват 
автоматично.
За ваше удобство и за подобряване на 
ефективността на климатизирането на 
въздуха в купето използвайте бутона 
AUTO и задавайте за температура на 
въздуха стойността 23 °C.
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i  Информация
Никога не поставяйте каквото и да било вър-
ху датчика, който се намира на арматурното 
табло, за да се гарантира по-добро управле-
ние на системите за отопляване и охлаждане 
на въздуха в купето.

Ръчно управление на системата за 
отопляване и на климатизирането на 
въздуха в купето 
Системата за отопляване и охлаждане на 
въздуха в купето може да се управлява 
и ръчно чрез натискане на бутоните или 
завъртане на някое копче (някои копчета), 
различни от бутона AUTO. В тези случаи 
системата ще се включва последова-
телно в различни режими в зависимост 
от реда на избраните бутони или копче 
(копчета). 
1.  Запалете двигателя. 
2.  Настройте режима в желаното поло-

жение. За подобряване на ефектив-
ността на отопляването и охлаждане-
то: 

 - Отопляване (ниво на краката) 
 - Охлаждане (ниво на лицето) 
3.  Настройте регулатора за температу-

рата в желаното от вас положение. 

4.  Настройте регулатора за режима за 
входящия въздушен поток в положе-
нието „свеж външен въздух”. 

5.  Настройте регулатора за скоростта 
на вентилатора в желаната от вас 
скорост. 

6.  Ако желаете климатизиране на въз-
духа в купето, включете климатичната 
уредба. 

7.  Ако искате да преминете към напълно 
автоматично действие на климатич-
ната уредба, трябва да натиснете 
бутона AUTO. 
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Ниво разскрежаване (А, D)
По-голямата част от изходящия въз-
душен поток се насочва към предното 
стъкло.

Ниво на лицето (B, D, F)
Изходящият въздушен поток се насочва 
към горната част на тялото и към лицето. 
Допълнително всеки вентилационен от-
вор може да се регулира, за да променя 
посоката на въздуха, който излиза от 
вентилационния отвор. 

 Ниво на краката (A, C, D, E, F)
По-голямата част от изходящия въз-
душен поток се насочва към пода на 
автомобила. Можете също да избирате 
едновременно и 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 ( )

ако е оборудвана 
такава функция

Избор на режим на климатичната уредба

Бутоните за избиране на режима за изходящия въздушен поток управляват разпре-
делението на изходящия въздушен поток от вентилационната система.
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Ниво на разскрежаване (A)
По-голямата част от изходящия въз-
душен поток се насочва към предното 
стъкло и съвсем малка част от въздушния 
поток се насочва към страничните ус-
тройства за разскрежаване на стъклата. 

Вентилационни отвори на арматурното 
табло
Вентилационните отвори могат да се от-
варят  или затварят  поотделно, като 
се използват посочените регулиращи ко-
лелца. Освен това можете да регулирате 
посоката на въздушната струя, излиза-
ща от тези вентилационни отвори, като 
използвате управляващата ръчка така, 
както е показано на фигурата по-горе. 

Управление на температурата

Завъртете копчето, за да зададете жела-
ната температура. Когато го завъртите 
наляво, температурата се увеличава, при 
завъртане надясно се намалява.
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Едновременно настройване на темпе-
ратурата от страната на шофьора и от 
страната на предния пътник (двузонов 
режим)
1. Натиснете отново бутона SINC, за да 

активирате режима. Температурата от 
страната на предния пътник ще бъде 
зададена на същата стойност, както 
от страната на шофьора. 

2. Задействайте бутона за управление 
на температурата от страната на шо-
фьора. Температурата от страната на 
шофьора и от страната на предния 
пътник ще се настройва по един и 
същ начин.

Индивидуално регулиране на температу-
рата от страната на шофьора и от страна-
та на предния пътник (двузонов режим)
Ако желаете да регулирате поотделно 
температурата от страната на шофьора 
и от страната на предния пътник, трябва 
да натиснете бутона SINC. Светлинният 
индикатор на бутона ще угасне.

Преобразуване на температурата
Ако акумулаторната батерия на авто-
мобила се разреди или бъде изключена 
дори за момент, режимът за показване на 
температурата ще се рестартира в гра-
дуси по Целзий. Можете да превключвате 
от режим на показване на температура-
та в градуси по Целзий към градуси по 
Фаренхайт и обратно по следния начин:
• Автоматично управление на клима-

тичната система, натиснете и задръж-
те натиснат бутона OFF и едновремен-
но с това натиснете бутона AUTO за 3 
секунди.

• Режим “Потребителски настройки/
User Settings mode” на приборното 
табло: Можете да промените темпера-
турната единица в “Други настройки/
Other features - „Temperature unit/Тем-
пературна единица”.

Управление на режима за входящия 
въздушен поток

Тези регулатор се използва за избиране 
на положението „свеж външен въздух” 
или на положението „затворена цирку-
лация”. Смяната на положението на регу-
латора за режима за входящия въздушен 
поток става с натискане на показания 
по-горе управляващ бутон.
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Положение „затворена цир-
кулация”
Когато е избрано положение-
то „затворена циркулация”, 

въздухът от купето се изсмуква от купето, 
прекарва се през системата за отоплява-
не и се подгрява или охлажда в съответ-
ствие с избраната функция. 

Положение „свеж външен 
въздух”
Когато е избрано положе-
нието „свеж външен въздух”, 
в купето се вкарва въздух 
отвън, който се подгрява или 
охлажда в съответствие с 
избраната функция. 

i  Информация
Продължителното използване на клима-
тизиране на въздуха в купето при избрано 
положение „затворена циркулация” ще до-
веде до прекалено изсушаване на въздуха в 
пътническото купе. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Продължителното използване на 

климатичната уредба в положение-
то „затворена циркулация” може 
да доведе до повишаване на влаж-
ността вътре в автомобила, което 
от своя страна може да доведе до 
замъгляване на стъклата и до на-
рушаване на видимостта ви навън. 

• Никога не спете в автомобила 
при включено климатизиране на 
въздуха или включена отоплител-
на система. Това може да доведе 
до тежко увреждане или смърт 
вследствие на спадане на нивото 
на кислорода и/или понижение на 
телесната температура. 

• Продължителното използване на 
климатичната уредба в положение-
то „затворена циркулация” може да 
предизвика дрямка или сънливост 
и загуба на контрол върху управле-
нието на автомобила. По време на 
движение поставяйте регулатора 
за режима на входящия въздушен 
поток колкото се може по-често в 
положението „свеж външен въздух”.

Управление на скоростта (оборотите) 
на вентилатора

Скоростта на вентилатора може да се 
регулира до желаната от вас стойност 
чрез бутона за управление на скорост-
та на вентилатора. Изключването на 
регулатора за регулиране на скоростта 
на вентилатора става с натискане на 
бутона за изключване (OFF) на предния 
вентилатор. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Регулиране на скоростта на вентилато-
ра, когато превключвателят за запалва-
нето е на позиция ON (включено), може 
да изтощи акумулаторната батерия. 
Винаги регулирайте скоростта на вен-
тилатора при работещ двигател.

3-114

Convenient features of your vehicle

Temperature control 

The temperature will increase by turn-
ing the knob to the right.The tempera-
ture will decrease by turning the knob
to the left.

Air intake control 

This is used to select outside (fresh)
air position or recirculated air position.
To change the air intake control posi-
tion, press the control button.

Recirculated air position 
With the recirculated air
position selected, air from
the passenger compart-
ment will be drawn
through the heating sys-
tem and heated or cooled
according to the function
selected.

Outside (fresh) air position  
With the outside (fresh)
air position selected, air
enters the vehicle from
outside and is heated or
cooled according to the
function selected.

OPD046351

OPDE046312

OPDE046313

■ Type A

■ Type B ■ Type A

■ Type B

■ Type A ■ Type B
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Климатизиране на въздуха в купето

Включването на климатичната уредба 
става с натискане на бутона А/С (свет-
линният индикатор в бутона трябва да 
светне). Изключването на климатичната 
уредба става с повторно натискане на 
същия бутон.

Режим OFF (изключена климатична 
уредба)

Изключването на предната климатична 
уредба става с натискане на бутона за 
изключване (OFF) на предния вентила-
тор. Докато обаче превключвателят за 
запалването се намира във включеното 
положение (ON), все още ще можете да 
използвате бутоните за режима за вхо-
дящия въздушен поток.

Начин на работа на климатичната 
уредба 
Вентилация (проветряване)
1.  Поставете режима на работа за изхо-

дящия въздушен поток в положението 
 „ниво на лицето“. 

2.  Поставете управлението за режима 

на входящия въздушен поток в поло-
жението „свеж външен въздух”. 

3. Поставете регулатора за температу-
рата в желаното от вас положение. 

4. Поставете регулатора за скоростта 
на вентилатора в желаното от вас 
положение. 

Отопляване
1.  Поставете режима за изходящия въз-

душен поток в положението „ниво на 
краката“. 

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 поло-
жение. 

5.  Ако желаете отопляване с подсуша-
ване на въздуха, включете климатич-
ната уредба (ако е оборудвана такава 
функция). 

Ако предното стъкло се замъгли, задайте 
режим за изходящия въздушен поток в 
положението  „ниво на краката“ или в 
положението   „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 възду-
шен поток в положението „затворена 
циркулация”. Не забравяйте обаче да 
върнете управлението в положението 
„свеж външен въздух” веднага след 
като неблагоприятната зона бъде от-
мината, за да поддържате навлизане 
на свеж външен въздух в автомобила. 
Това ще помогне на шофьора да под-
държа повишено внимание и да се 
чувства комфортно. 

• За да избегнете замъгляване на въ-
трешната повърхност на предното 
стъкло, поставете регулатора за ре-
жима за входящия въздушен поток в 
положението „свеж външен въздух” и 
скоростта на вентилатора в желаното 
от вас положение, след това включете 
климатичната уредба и настройте 
регулатора за температурата за же-
ланата от вас температура.

Климатик
Всички климатични уредби на компания-
та HYUNDAI са заредени с хладилен агент 
R-134a или R-1234yf 1. 
1.  Запалете двигателя. Натиснете бу-

тона за климатизиране на въздуха в 
купето. 

2.  Задайте режим за изходящия възду-
шен поток в положението  „ниво на 
лицето“. 

3.  Поставете регулатора за режима за 
входящия въздушен поток в поло-
жението „свеж външен въздух” или в 
положението „затворена циркулация”. 

4.  Настройте регулатора за скоростта на 
вентилатора и регулатора за темпера-
турата за поддържане на максимален 
комфорт.

i  Информация
Вашият автомобил е снабден с хладилен 
агент R-134a или R-1234yf в зависимост от 
законовите изисквания във вашата страна 
по време на производството на автомобила. 
Можете да 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
• Охладителната система трябва да 

бъде обслужвана единствено и само 
от обучени и сертифицирани техници, 
за да се осигури правилното и безо-
пасното й функциониране. 

• Изпарителят на климатика не трябва 
да бъде поправян или заменян с вече 
използван такъв от друго превозно 
средство и новият изпарител MAC 
следва да отговаря на стандарта SAE 
J2842. 
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ИНФОРМАЦИЯ
• Когато използвате климатичната 

уредба, трябва непрекъснато да сле-
дите термометъра за температурата 
на охлаждащата двигателя течност, 
когато изкачвате наклони, или при 
претоварен трафик, когато външната 
температура е висока. Работата на 
климатичната уредба може да дове-
де до прегряване на двигателя. Ако 
индикаторът за температурата на ох-
лаждащата двигателя течност покаже 
прегряване на двигателя, продължете 
да използвате вентилатора на клима-
тичната уредба, но изключете самата 
климатична уредба. 

• Когато отваряте стъклата на прозор-
ците при влажно време, работата на 
климатичната уредба може да доведе 
до появата на малки водни капчици 
вътре в автомобила. Тъй като голямо-
то количество малки водни капчици 
може да доведе до повреда на елек-
трическото оборудване, климатичната 
уредба в такива случаи трябва да се 
използва само при затворени прозор-
ци на купето. 

Съвети за работата с климатичната 
уредба
• Ако автомобилът е бил паркиран в 

горещо време на директна слънчева 
светлина, трябва да отворите стъкла-
та на прозорците за кратък период от 
време, за да позволите на нагореще-
ния въздух вътре в купето да излезе 
навън. 

• Работата на климатичната уредба в 
положението „затворена циркулация” 
осигурява максимално охлаждане. 
Продължителната работа обаче в този 
режим може да доведе до усещане за 
въздуха в купето като „застоял”, затова 
след това следва да превключите на 
режим “освежаване на въздуха“ 

• За да се намали влагата по вътреш-
ната повърхност на стъклата при 
дъждовно или влажно време, можете 
да намалите влажността вътре в ав-
томобила 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 
минути. Ако постоянно използвате 
климатичната уредба, разликата 

между външната температура и тази 
в автомобила ще бъде причина за 
замъгляване на предното стъкло, кое-
то ще влоши видимостта ви. Затова 
поставете превключвателя в режим 

 и скоростта на вентилатора на 
най-ниската степен.
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Проверка на количеството на хладил-
ния агент на климатичната уредба и на 
смазването на компресора
Когато количеството на хладилния аг-
ент е понижено, качеството на работа 
на климатичната уредба се влошава. 
Препълването на климатичната уредба с 
хладилен агент също оказва отрицател-
но влияние на работата на климатичната 
уредба. По тази причина, ако забележите 
необичайна работа на климатичната 
уредба, изискайте нейната проверка 
от оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI.

 ВНИМАНИЕ
Климатичната система на  
автомобили с хладилен  
агент R-134a трябва да бъде  
сервизирана от обучени и 
сертифицирани техници, тъй като аг-
ентът е под голямо налягане. Важно 
е да се използва правилното количе-
ство и вид както масло (за компресо-
ра), така и агент. В противен случай 
автомобилът може да се повреди и да 
се стигне до инцидент с последващо 
нараняване.

Въздушен филтър на климатичната 
уредба

Въздушният филтър на климатичната уредба, 
който е монтиран под жабката, пречиства 
въздуха, който се поема отвън и се вкарва в 
автомобила, от прах или други замърсители 
и след това този въздух преминава през сис-
темата за отопляване или климатизиране. 
Препоръчваме смяната на въздушния филтър 
на климатичната уредба да се извършва от 
оторизиран дилър на компанията HYUNDAI 
спрямо графика за сервизна поддръжка. В 
случай че автомобила се движи по по-праш-
ни пътища и в тежки условия, се препоръчва 
по-честа смяна на филтъра.
Когато дебитът на въздушния поток намалее 
рязко, климатичната уредба трябва да се 
провери от оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI. 

 ВНИМАНИЕ
Климатичната система на  
автомобили с хладилен  
агент R-1234yf трябва да  
бъде сервизирана от  
обучени и сертифицирани  
техници, тъй като агентът е  
запалим под голямо 
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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Етикет

Тип А

Тип Б

Действителният етикет на хладилния аг-
ент може да се различава от показания. 

Всеки символ и спецификация на етикета 
има следното значение:
1.  Класификация хладилен агент 
2.  Количество хладилен агент 
3.  Класификация на лубриканта на ком-

пресора
Можете да разберете с кой хладилен 
агент е снабден вашият автомобил чрез 
етикета, намиращ се от вътрешната стра-
на на предния капак на автомобила. От-
несете се към раздел 8 „Местоположение 
на етикета на хладилния агент“.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Подгряване на предното стъкло
Не използвайте положението   (раз-
скрежаване на предното стъкло) по 
време на охлаждане на въздуха в ку-
пето при изключително 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 положението 

 „ниво на лицето“, а управлението 
на скоростта на вентилатора - в поло-
жение 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 вентилатора - в 
положението на най-висока скорост. 
Натиснете бутона за разскрежаване на 
предното стъкло, след като двигателят 
загрее, Предното стъкло ще започне да 
се размразява в резултат на струята 
топъл въздух, насочен към него. 

• Ако по време на разскрежаването 
или премахването на замъгляването 
желаете да насочвате топъл въздух 
към пода на автомобила, поставете 
режима в положението „към пода - 
разскрежаване”. 

• Преди потегляне премахвайте натру-
пания сняг и лед от предното стъкло, 
от задното стъкло, от външните огле-
дала за обратно виждане и от всички 
странични стъкла. 

• Почиствайте изцяло снега и леда от 
капака на двигателното отделение и от 
въздухозаборния отвор под решетка-
та, за да подобрите ефективността на 
работата на системата за отопляване 
и за разскрежаване и да се намали 
опасността от замъгляване на вътреш-
ната повърхност на предното стъкло.

Климатична уредба с ръчно управление 
Премахване на замъгляването на пред-
ното стъкло отвътре 
1.  Регулирайте скоростта на вентилато-

ра в желаното от вас положение, но не 
и в положение 0. 

2.  Изберете желаната от вас температу-
ра. 

3.  Изберете положението  „разскре-
жаване“. 

4.  За входящия въздушен поток ще се 
избере автоматично режимът „свеж 
външен въздух”. Ако е избрано поло-
жението  „разскрежаване“, ще се 
извърши също автоматично изби-
ране на климатизиране на въздуха 
(ако е оборудвана такава функция). 
Ако климатизирането на въздуха и 
положението „свеж външен въздух” не 
бъдат избрани автоматично, трябва да 
натиснете съответния бутон ръчно. 

РАЗСКРЕЖАВАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ЗАМЪГЛЯВАНЕТО
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Разскрежаване на външната повърх-
ност 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 положението  „разскре-
жаване“. 

4.  Автоматично ще се изберат положе-
нието „свеж външен въздух” и „клима-
тизиране на въздуха“ (ако е оборудва-
на такава функция). 

АВТОМАТИЧНА КЛИМАТИЧНА 
СИСТЕМА 
Премахване на замъгляването отвътре 
на предното стъкло

1.  Изберете скоростта на вентилатора. 
2.  Изберете желаната от вас температу-

ра. 
3.  Натиснете бутона за разскрежаване  

(   ). 
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 избира-
не на климатизирането на въздуха, функ-
цията свеж въздух и максимална скорост 
на вентилатора, регулирайте съответния 
бутон на ръка. 
Ако е избрано положението  „разскре-
жаване“, по-ниската скорост на вентила-
тора се регулира към по-висока скорост.
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Разскрежаване на външната повърх-
ност на предното стъкло  

1.  Регулирайте скоростта на вентилато-
ра в най-високата възможна стойност. 

2.  Регулирайте температурата до 
най-високата възможна стойност (HI). 

3.  Натиснете бутона    за разскрежа-
ване. 

4.  В зависимост от отчетената външна 
температура ще се включи клима-
тизиране на въздуха и за режима на 
входящия въздушен поток автоматич-
но ще се избере положението „свеж 
външен въздух”.

Ако е избрано положението    „разскре-
жаване“, по-ниската скорост на вентила-
тора се регулира към по-висока скорост. 

Премахване на замъгляването (ако е 
оборудвана такава функция)
За да се намали вероятността от замъг-
ляване от вътрешната страна на пред-
ното стъкло, входящият въздушен поток 
и климатичната система се регулират 
автоматично според определени условия 
като позиция и др. За да отмените или 
възобновите функцията за премахване 
на замъгляването. 

Климатична система с ръчно управле-
ние
1.  Преместете превключвателя за запал-

ването на позиция ON. 
2.  Натиснете бутона за разскрежаване  

(   ) 
3.  Натиснете бутона за контрол входя-

щия въздушен поток поне 5 пъти в 
рамките на 3 сек. Светлинният индика-
тор на бутона за входящия въздушен 
поток ще светне 3 пъти през интервал 
от 0.5 сек. Това показва, че функцията 
е отменена или върната към последно 
зададения режим. 

Ако акумулаторната батерия е била 
изтощена или извадена, при слагането 
й системата избира функцията по под-
разбиране. 

Автоматична климатична система
1.  Преместете превключвателя за запал-

ването на позиция ON. 
2. Натиснете бутона за разскрежаване  

(   )
3.  Докато натискате бутона на клима-

тика (A/C), натиснете бутона за вхо-
дящия въздушен поток поне 5 пъти в 
рамките на 3 секунди. Информацион-
ният екран на климатичната система 
ще светне 3 пъти през интервал от 0.5 
сек. 

Това показва, че функцията е отменена 
или върната към последно зададения 
режим. Ако акумулаторната батерия е 
била изтощена или извадена, при сла-
гането й системата избира функцията по 
подразбиране.
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Система за автоматично премахване 
на замъгляването Auto defogging 
(само за автоматична климатична 
система, ако е оборудвана)
Системата намалява възможността от 
замъгляване от вътре чрез автоматично 
разпознаване на влагата от вътрешната 
страна на предното стъкло. Системата 
работи, когато отоплението или клима-
тичната инсталация са включени.

i  Информация
Системата не може да работи нормално, ко-
гато външната температурата е под -10 °С.

Когато системата Auto 
Defogging работи, индикаторът 
ще светне.

Ако в превозното средство се усеща 
по-високо ниво на влага, системата Auto 
Defogging ще работи в следния ред: 
Стъпка 1: Определяне на посоката на 

влизащия въздушен поток. 
Стъпка 2: Управление на климатика. 
Стъпка 3: Изпращане на въздушна струя 

към стъклото. 
Стъпка 4: Повишаване на въздушния 

поток към предното стъкло.
Ако климатикът е изключен или посоката 
на циркулиращия въздушен поток е ръч-
но избрана, докато системата е включе-
на, светлинният индикатор на системата 
ще мигне 3 пъти, за да сигнализира, че 
ръчният режим на работа е бил отменен.

За да деактивирате или да нулирате 
системата
Натиснете бутона за размразяване 
на предно стъкло за 3 секунди, когато 
превключвателят за запалването е в 
положение ON. Когато системата е де-
активирана, символът ADS OFF ще мига 
3 пъти и ще бъдат показан (ADS OFF) на 
информационния екран на климатичната 
система. Когато системата е нулирана, 
символът ADS OFF ще мига 6 пъти, без да 
издава звуков сигнал. 

i  Информация
Когато климатикът е включен от сис-
темата, ако опитате да го изключите, 
индикаторът на климатика ще мига 3 
пъти, но той няма да бъде изключен. За 
по-голяма ефективност не избирайте 
опцията „рециркулиране на въздуха“, 
докато системата Auto defogging работи. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не сваляйте капака на сензора, нами-
ращ се в горния край на предното стък-
ло от страната на шофьора. Повреди 
на части от системата биха могли да 
възникнат, но те не се покриват от га-
ранцията на превозното средство.
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Convenient features of your vehicle

Auto defogging system 
(only for automatic climate 
control system, if equipped)
Auto defogging reduces the possibil-
ity of fogging up the inside of the
windshield by automatically sensing
the moisture of inside the windshield.
The auto defogging system operates
when the heater or air conditioning is
on.

Information 
The auto defogging system may not
operate normally, when the outside
temperature is below -10 °C.

When the Auto Defogging
System operates, the indi-
cator will illuminate.

If higher level of moisture are sensed
in the vehicle, the Auto Defogging
System will operate in the following
order:

Step 1 : Outside air position
Step 2 : Operating the air conditioning
Step 3 : Blowing air toward the wind-

shield
Step 4 : Increasing air flow toward

the windshield

If the air conditioning is off or recircu-
lated air position is manually selected
while Auto Defogging System is ON,
the Auto Defogging System Indicator
will blink 3 times to signal that the
manual operation has been canceled.

To cancel or reset the Auto Defogging
System
Press the front windshield defroster
button for 3 seconds when the igni-
tion switch is in the ON position.
When the Auto Defogging System is
canceled, ADS OFF symbol will blink
3 times and the ADS OFF will be dis-
played on the climate control infor-
mation screen.
When the Auto Defogging System is
reset, ADS OFF symbol will blink 6
times without a signal.

Information 
• When the air conditioning is turned

on by Auto defogging system, if you
try to turn off the air conditioning, the
indicator will blink 3 times and the air
conditioning will not turn off.

• For efficiency, do not select recircu-
lated air position while Auto defog-
ging system is operating.

Do not remove the sensor cover
located on the upper end of the
windshield glass.
Damage to system parts could
occur and may not be covered by
your vehicle warranty.

NOTICE

i
i
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Йонизатор (ако е оборудван)
Когато превключвателят за запалването 
е в позиция ON, функцията „чист въздух“ 
се активира автоматично. Също така 
функцията на чист въздух се изключва 
автоматично, когато превключвателят за 
запалването е в позиция OFF.

Автоматична вентилация (ако е 
оборудвана)
Когато превключвателят за запалването 
е в позиция ON или когато двигателят ра-
боти, температурата е ниска и системата 
работи в режим „затворена циркулация“ 
повече от 30 минути, системата автома-
тично ще премине в режим „свеж въздух“.

За да отмените или зададете отново 
функцията автоматична вентилация
Когато климатичната система е включе-
на, изберете позиция  „ниво на лицето“ 
и натиснете бутона за режим „затворена 
циркулация на въздуха“ в продължение 
на три секунди. Когато е зададена авто-
матична вентилация, бутонът за контрол 
на входящия въздух (индикаторът за ре-
жим „затворена циркулация“) ще мига 
6 пъти. Когато е отменен, индикаторът 
на бутона за входящия въздушен поток 
(индикаторът за режим „затворена цир-
кулация“) ще мига 3 пъти.

Люк в режим „затворена циркулация 
на въздуха“ (ако има такава функция) 
Когато отоплението или климатичната 
инсталация са включени и люкът е отво-
рен, системата автоматично ще преми-
не в режим „свеж въздух“. Ако в същото 
време изберете режим „затворена цир-
кулация на въздуха,“ той ще бъде избран, 
но системата след третата минута ще 
възобнови режима „свеж въздух“.
Когато люкът е затворен, системата ще 
се върне към първоначално зададения 
режим.

КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
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 ВНИМАНИЕ
Никога не съхранявайте в автомоби-
ла запалки за цигари, флакони с газ 
пропан, или други запалими/избух-
ливи материали. Такива предмети 
или вещества могат да се запалят и/
или избухнат, ако автомобилът бъде 
изложен на много високи температу-
ри продължителни периоди от време.

 ВНИМАНИЕ
По време на движение винаги дръжте 
капаците на нишите и отделенията за 
съхранение на дребни предмети за-
творени. Никога не правете опити да 
поставяте прекалено много предмети 
в отделенията за съхранение на дреб-
ни предмети, което може да доведе до 
невъзможност за сигурно затваряне 
на капака на съответното отделение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете опасността от кражби, 
никога не оставяйте в жабката ценни 
предмети.

Централна конзола за съхранение на 
предмети

За да я отворите дръпнете лостчето (1).

Жабка

Отварянето на жабката става с издърп-
ване на дръжката (1), при което жабката 
ще се отвори автоматично. След използ-
ване винаги затваряйте жабката.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За намаляване на риска от нараняване 
при пътнотранспортно произшествие 
или при внезапно спиране винаги за-
тваряйте вратичката на жабката.

ОТДЕЛЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДРЕБНИ ПРЕДМЕТИ
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Държател за слънчеви очила

Отварянето на държателя за слънчеви 
очила става с натискане на показания 
капак, при което държателят за слънче-
ви очила ще се отвори бавно. Поставете 
слънчевите очила във вратичката на 
отделението.

За да затворите:
Затворете държателя с натискане на 
капака.
Уверете се, че държателят за очила-
та е затворен по време на шофиране.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• В държателя за слънчеви очила не 

поставяйте никакви други предмети 
освен слънчеви очила. В противен 
случай такива предмети могат да 
бъдат изхвърлени извън държателя 
(в случай на внезапно спиране или 
при произшествие) и съществува 
опасност от нараняване на пътува-
щите в автомобила.

• Никога не отваряйте държателя за 
слънчеви очила по време на движе-
ние на автомобила. В противен слу-
чай огледалото за обратно виждане 
може да се блокира от отворения 
държател за слънчеви очила.

• Внимателно поставяйте очилата в 
държателя, така че да не се закле-
щят. В противен случай може да 
се нараните при опит да отворите 
държателя със сила, в случай на нев-
нимателно поставяне и последващо 
заклещване на очилата в държателя. 

Мултифукционална кутия (ако е 
оборудвана)

За да отворите, натиснете ръба на капака 
и той бавно ще се отвори, за да затворите, 
натиснете и освободете и той бавно ще 
се затвори. 
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Пепелник (ако е оборудвана такава 
функция)

За да използвате пепелника, трябва да 
отворите капачето му. За да почистите 
пепелника, трябва да извадите пластма-
совия контейнер чрез повдигане нагоре 
на пепелника и завъртане на капачето 
обратно на часовниковата стрелка, след 
което го издърпвате.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Никога не използвайте пепелници-

те на автомобила като кутийки за 
отпадъци. 

• Оставянето на незагасени цигари 
или на запалени клечки кибрит в 
пепелника заедно с други запали-
ми материали, може да доведе до 
възникването на пожар. 

ЧАШКОДЪРЖАТЕЛИ 
Предни 

В чашкодържателите могат да се по-
ставят само чашки или малки кутийки 
с напитки

За автомобили с десен волан илюстраци-
ята е обърната. Тип Б Отворете капачето, 
за да използвате чашкодържателите. 
Задни
Издърпайте подлакътника, за да използ-
вате задните чашкодържатели.

ФУНКЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ НА ИНТЕРИОРА

Тип A

Тип Б
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 ВНИМАНИЕ
• Когато автомобилът е в движение, 

никога не поставяйте непокрити 
чаши или горещи напитки в чаш-
кодържателите. Ако горещата 
напитка се разлее, може да полу-
чите изгаряния. Такова изгаряне на 
шофьора може да доведе 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, докато 
автомобилът е в движение. 

• Препоръчително е в чашкодържа-
телите да поставяте само чаши 
за еднократна употреба, тъй като 
всички други биха представлявали 
опасност в случай на инцидент. 

 ВНИМАНИЕ
Не излагайте бутилките или шишета на 
пряка слънчева светлина и не слагайте 
същите в автомобила, ако темпера-
турата вътре е много висока, тъй като 
могат да експлодират. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Съхранявайте вашите напитки за-

печатани, докато шофирате, за да 
предотвратите разливането им. При 
разливане на течност има опасност 
течността да проникне в електри-
ческата/електронната система на 
превозното средство и да повреди на 
електрически/електронни части. 

• При почистване на разлети течности, 
не изсушавайте чашкодържателя на 
висока температура. Това може да го 
повреди.

Плъзгащ се подлакътник (ако е 
оборудван)

За да преместите подлакътника напред: 
Натиснете палчето, след което хванете 
предната му част (1) и го издърпайте 
напред. 
За да го приберете: Натиснете палчето и 
го бутнете обратно.
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Сенници

Използването на сенника става по-
средством смъкването му надолу. За да 
използвате сенника откъм страничното 
стъкло, трябва най-напред да го издър-
пате надолу, да го откачите от скобата (1) 
и да го завъртите назад (2). Използването 
на огледалото става, като най-напред 
издърпате сенника надолу и плъзнете 
капака на огледалото настрани (3). Дър-
жателят за билети (4) е предвиден за 
поставяне на билети за пътни и магис-
трални такси.

i  Информация
След употреба затваряйте огледалото за 
оглеждане и връщайте сенника в първона-
чалното му положение. 

 ВНИМАНИЕ
С оглед на безопасността ви внима-
вайте да не блокирайте изцяло види-
мостта си, когато използвате сенника. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не закачайте няколко билета едно-

временно в държателя за билетите, 
тъй като това може да го повреди. 

Контакти за захранване (ако са включе-
ни в оборудването)

Тип А

Тип Б
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Контактите за захранване са проекти-
рани да осигуряват захранване за мо-
билни телефони или други устройства, 
проектирани да работят съвместно с 
електрическите системи на автомоби-

ла. Консумацията на такива устройства 
трябва да бъде по-малка от 180 W при 
работещ двигател.

 ВНИМАНИЕ
Никога не пъхайте пръстите си или 
чужди предмети (щифтове и други 
подобни) в контактите за захранване и 
не докосвайте контакта с мокри ръце. 
В противен случай може да получите 
електрически удар. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
За да предпазите контактите:
• Използвайте контактите за захран-

ване 12 волта само когато двигателят 
работи, a след като сте използвали да-
ден аксесоар, изваждайте щепсела от 
контакта. Използването на аксесоари, 
включени с щепсел към контакта про-
дължителни периоди от време, когато 
двигателят не работи, може да доведе 
до разреждане на акумулаторната 
батерия на автомобила. 

• Използвайте само електрически 
аксесоари за напрежение 12 волта, 
които имат консумация на електри-
чество по-малка от 180 вата. 

• Когато използвате контактите за 
захранване 12 волта, регулирайте 
климатичната уредба или система-
та за отопляване на автомобила на 
най-ниската степен на работа. 

• Винаги затваряйте капачето на кон-
такта, когато същият не се използва. 

• Някои електронни устройства могат 
да генерират електронни смущения, 
когато се включват към някой от 
електрическите контакти 12 волта 
на автомобила. Такива устройства 
могат да причиняват допълнителни 
звукови смущения и неправилна 
работа на други електронни системи 
или устройства, които използвате 
във вашия автомобил. 

• Вкарайте максимално накрайника в 
контакта, в противен случай конта-
ктът може да прегрее и предпазите-
лят да се отвори. 

• Батериите са обикновено с обратна 
токова защита и токът от батерията 
би могъл да се върне в електрически-
те/електронните системи на автомо-
била и да ги повреди.
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Запалка за цигари (ако е оборудвана 
такава функция)

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 елемент 
на запалката се нагорещи достатъчно, 
запалката ще изскочи навън до положе-
нието 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 

запалката за цигари в натиснатото 
докрай положение, когато тя вече е 
загряла, тъй като същата може да 
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 запал-
ката за цигари не трябва да поставя-
те никакви други предмети, тъй като 
това може да повреди гнездото. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В гнездото за запалката за цигари тряб-
ва да се използват само оригинални за-
палки HYUNDAI. Използването на други 
електрически аксесоари с щепсел (на-
пример електрически самобръсначки, 
ръчни прахосмукачки и кафеварки) 
може да повреди контакта или да при-
чини електрическа повреда. 

Система за безжично зареждане на 
мобилен телефон (ако е оборудвана)

Системата е разположена в предната 
конзола и може да бъде активирана, 
когато всички врати са затворени и 
превключвателят за запалването е в 
положение АСС/ON. 
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Зареждане на мобилен телефон
Системата поддържа само ЧИ ( ) съв-
местими телефони. Прочетете инфор-
мацията на кутията на телефона или 
посетете уебсайта на производителя на 
телефона, за да разберете дали вашият 
модел телефон е ЧИ съвместим. Зареж-
дането се осъществява при поставяне на 
телефон в зарядната система. 
1.  Извадете интелигентния контактен 

ключ от зарядната система, тъй като в 
противен случай процесът на зареж-
дане може да бъде прекъсван. 

2.  По време на зареждането светлинният 
индикатор свети в оранжево. Когато 
телефонът е напълно зареден, инди-
каторът свети в зелено. 

3.  Може да активирате или деактивира-
те функцията за безжично зареждане 
на телефона от Потребителски на-
стройки на LCD дисплея. (Допълнител-
на информация ще намерите в раздел 
„LCD режими“ в тази глава.) 

Леко изместете телефона, когато не се 
зарежда. Уверете се, че индикаторът 
свети в оранжево. Цветът на индикаторът 
може да не се променим в зависимост от 
модела на мобилния телефон дори когато 
телефонът е напълно зареден. Индикато-

рът ще мига в продължение на 10 секунди, 
когато има неизправност в системата 
за безжично зареждане на мобилните 
телефони. Тогава трябва временно да 
преустановите процеса на зареждане и 
след известно време да се опитате от-
ново да заредите телефона. Системата 
ви предупреждава със съобщение на 
екрана, ако не сте извадили телефона си 
от зарядната система, когато предната 
врата е отворена и Start/Stop бутонът е 
положение OFF (изключено). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Системата за безжично зареждане 

на телефони, може да не поддържа 
устройства, които не са ( ) ЧИ съв-
местими.

• Поставете телефона си в средата на 
зарядната система, тъй като дори и 
при леко преместване на телефона 
встрани скоростта на зареждане ще 
да намалее. 

• Зареждането може да бъде преус-
тановено за кратък период от време 
при извършване на една от следните 
дейности с интелигентния контак-
тен ключ: запалване на двигателя, 

отваряне на вратите, затваряне на 
вратите. 

• При някои модели телефони е въз-
можно цветът на индикатора да не 
стане зелен дори когато телефонът 
е успешно зареден. 

• Зареждането може да бъде преуста-
новено, ако температурата в заряд-
ната система се покачи прекомерно, 
но процесът на зареждане ще бъде 
преустановен, когато температурата 
се нормализира. 

• Зареждането може да бъде прекъс-
нато, в случай че между телефона 
и зарядната система има метален 
предмет, като монета например. 
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ЦИФРОВ ЧАСОВНИК 

 ВНИМАНИЕ
Никога не сверявайте часовника по 
време на движение на автомобила. 
В противен случай може да загубите 
контрол върху управлението на авто-
мобила и да се стигне до тежко телес-
но нараняване или до произшествия.

С аудиосистема
Натиснете бутона SETUP/CLOCK > избе-
рете опцията Date/Дата/Time/Час. 
• Set time/Настройте часа: Настройте 

часа, изписващ се на екрана. 
• Формат: 12- и 24-часов. 
С навигационна система 
Автомобили с навигационна система
Изберете Settings/Настройки от менюто 
на навигационната система Navigation 
system > изберете опцията Date/Дата/
Time/Час. 
• GPS час: Показва часа според получе-

ните от GNSS данни. 
• 24-hour: Преминавате от 12- на 24-ча-

сов формат.
За повече информация се обърнете към 
допълнителното ръководство, което се 
предоставя при покупка на автомобила.

Закачалка за дрехи

Тези закачалки не са предназначени за 
закачане на големи или тежки дрехи.

 ВНИМАНИЕ
Не закачайте друго с изключение на 
дрехи. В случай на инцидент това 
може да нанесе щети по автомобила 
или да пострада някой пътник.
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Фиксатори за стелките за под (ако са 
оборудвани такива)

ВИНАГИ използвайте стелка за под, фи-
ксирана към фиксатора (фиксаторите) за 
стелки за под във вашия автомобил. Това 
ще предпази стелката за под от плъзва-
нето й напред.

 ВНИМАНИЕ
• Винаги проверявайте дали стел-

ката за под е правилно поставена 
върху облицовката на пода на авто-
мобила. Не използвайте стелки за 
под, които не могат да се фиксират 
към държачите (фиксаторите). 

• Никога не поставяйте допълнителни 
стелки за под върху закрепената с 
фиксатори стелка за под - в проти-
вен случай допълнителната стелка 
за под може да се плъзне напред 
и да попречи на движението на 
педалите.

ВАЖНО 
Вашият автомобил е произведен с 
фиксатори за стелки за под, разполо-
жени от страната на водача, чиято цел 
е да придържат стелките на място. За 
да избегнете разместване или неже-
лан инцидент, HYUNDAI ви препоръч-
ва да използвате оригинални стелки 
HYUNDAI, проектирани специално за 
вашия автомобил.

Мрежа за багажа (с държатели за 
мрежата) 

За да избегнете разместване на пред-
метите в товарната зона, можете да 
използвате четирите държателя, разпо-
ложени в товарната зона, за закрепване 
на мрежата за багаж.
При необходимост от получаване на мре-
жа за багаж се свързвайте с вашия ото-
ризиран дилър на компанията HYUNDAI.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете повреда на багажа 
или на автомобила, винаги трябва да 
внимавате много, когато превозвате 
чупливи или обемисти предмети в ба-
гажното отделение. 

 ВНИМАНИЕ
За да избегнете нараняване на очите, 
никога не опъвайте прекалено силно 
мрежата за багаж. Винаги дръжте ли-
цето и тялото си извън траекторията на 
опъване на мрежата за багаж. Никога 
не използвайте мрежата за багаж, ко-
гато лентите й показват ясно видими 
признаци на износване и повреда.

Покривало за сигурност на багажа 
(ако е оборудвана такава функция)

Използвайте покривалото за сигурност 
на багажа за прикриване на вещите, 
които съхранявате в товарната зона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не поставяйте върху покривало-
то багаж, когато е в работно положение, 
тъй като покривалото за сигурност на 
багажа може да се повреди или дефор-
мира. 

 ВНИМАНИЕ
Никога не поставяйте каквито и да 
било предмети върху покривалото 
за сигурност на товара. такива пред-
мети могат да бъдат изхвърлени във 
вътрешността на автомобила и да 
създадат опасност от нараняване на 
пътуващите в автомобила по време на 
произшествие или при рязко спиране. 
Никога не позволявайте на когото и да 
било да пътува в багажното отделе-
ние. Това отделение е предназначено 
само за багаж. Поддържайте прави-
лен баланс при натоварването на 
автомобила и разполагайте товарите 
колкото е възможно по-напред.
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Скоба за монтиране на багажник на 
покрива (ако е оборудвана)

За да поставите или свалите вече мон-
тиран багажник на покрива, може да 
използвате монтажната скоба, намира-
ща се на покрива на автомобила. При 
поставянето на багажник на покрива на 
автомобила следвайте тези стъпки.
1. Поставете тънък инструмент (монета 

или плоска отвертка) в отвора и плъз-
нете капачето по посока на стрелката 
(виж фигурата). 

2. Завъртете капачето наполовина и го 
поставете в отвора на покрива, както 
е показано на фигурата. 

3. След като сте използвали багажника, 
поставете капачето обратно, следвай-
ки указанията.

ФУНКЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ НА ЕКСТЕРИОРА
i  Информация

Ако автомобилът е оборудван с люк на по-
крива, внимавайте да разпределяте товара 
върху багажника по такъв начин, че същият 
да не може да попречи на работата на люка 
на покрива.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Когато превозвате товари на багаж-

ника на покрива, вземайте необхо-
димите предпазни мерки, за да не 
допуснете повреда на покрива на 
автомобила от товара. 

• Когато пренасяте на багажника на 
покрива обемисти предмети, винаги 
проверявайте те да не превишават 
габаритната дължина или широчина 
на покрива.
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i  Информация
•	 Ако	инсталирате	втора	ръка	фарове,	е	

възможно	аудиосистемата		и	електронни-
те	уреди	да	не	функционират	правилно.

•	 Не	допускайте	разливането	на	химикали	
като	парфюми,	козметични	масла,	слън-
цезащитни	кремове,	почистващи	препа-
рати	и	ароматизатори,	тъй	като	могат	да	
нанесат	вреди	на	тапицерията	или	да	я	
обезцветят.

AUX, USB и iPod® port (ако е оборудвана 
такава функция)

Можете да използвате AUX извода, за да 
свържете аудиоуредите и USB порта, за 
да включите USB или iPod®.

i  Информация
Когато	използвате	преносимо	аудиоустрой-
ство,	след	като	го	включите,	може	да	има	
шум.	Ако	това	се	случи,	използвайте	източ-
ника	на	захранване	на	преносимото	аудиоу-
стройство
* 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. Завъртете антената 
обратно на часовниковата стрелка, ако 
искате да я свалите. За да я монтирате 
отново, завъртете по часовниковата 
стрелка.
Преди навлизане в места с ограничение 
за височината винаги проверявайте дали 
антената е напълно смъкната надолу или 
демонтирана.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Преди вкарването на автомобила в 

автоматични автомивки за измива-
нето му не забравяйте да демонти-
рате антената, в противен случай тя 
може да се повреди.

• Когато монтирате обратно антена-
та, от особена важност е същата да 
бъде добре затегната и регулирана 
в изправеното положение, за да се 
гарантира правилно приемане на 
радиовълните. Но когато паркирате 
автомобила, антената може да се 
демонтира.

Антена тип „перка на акула“

Приема вече изпратената информация 
(например GPS и DAB сигнали).

ВНИМАНИЕ
• За да предпазите антената на задното 

стъкло, не използвайте остри инстру-
менти или абразивни почистващи 
препарати, за да почиствате прозор-
ците. Почиствайте вътрешната страна 
на прозорците с мек парцал.

• Когато залепяте стикери от вътреш-
ната страна на задното стъкло, вни-
мавайте да не повредите антената.

• Избягвайте нанасянето на покрития, 
съдържащи Ni, Cd и др. Това може да 
повлияе отрицателно върху приема-
нето на AM и FM сигнали.
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Волан – аудиоконтрол (ако е включен 
в оборудването)

Бутонът за аудиоконтрол на волана е 
инсталиран за ваше удобство.

ЗАБЕЛЕЖКА
Не работете едновременно с няколко 
аудио дистанционни бутона.

Сила на звука (VOL +/- ) (1)
• Натиснете бутона, обозначен с 

VOLUME нагоре, за да увеличите звука.
• Натиснете бутона, обозначен с 

VOLUME надолу, за да намалите звука.

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 (автома-
тично избиране) бутона. Ще бъде в режим 
на търсене (SEEK) докато не освободите 
бутона.

MEDIA режим
Ще функционира като FF/REW бутона 
(превъртане напред и назад)

Ако бутонът SEEK/PRESET е в позиция 
нагоре или надолу, ще функционира в 
следните режими:

RADIO режим
Ще функционира като PRESET STATIONUP/
DOWN бутона.

MEDIA режим
Ще функционира като TRACK UP/DOWN 
бутона.

MODE (  ) (3)
Натиснете бутона MODE, за да изберете 
един от следните режими: Radio, Disc, 
или AUX.

MUTE (  ) (4) (ако е включен в оборуд-
ването)
• Натиснете бутона, за да заглушите 

изцяло звука.
• Натиснете отново, за да включите 

звука.

i  Информация
Подробна	информация	за	аудиоконтрол	бу-
тоните	ще	намерите	в	следващите	страници	
от	този	раздел.

Тип С

Тип Б

Тип А
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Системата Bluetooth® свободни ръце 
(ако е включена в оборудването)

Можете да свържете телефона безжич-
но чрез системата Bluetooth® Wireless 
Technology.

(1) Бутон за прекратяване/приемане на 
разговора 

(2) Бутон за прекратяване на разговора 
Call end button

(3) Микрофон

• Аудио  :   за подробна информация 
прегледайте глава  “АУДИО” в този 
раздел.

• AVN  :  подробна информация за сис-
темата Bluetooth® Wireless Technology 
handsfree е предоставена в допълне-
нието към този наръчник.

Аудио-/Видео-/Навигационна 
система (AVN) (ако е включена в 
оборудването)
Подробна информация за AVN систе-
мата е предоставена в допълнителен 
наръчник.

Как работи аудиосистемата на вашия 
автомобил
FM сигнали

AM и FM сигналите се излъчват чрез пре-
давателни кули, разположени в града. 
Тези сигнали се прихващат от антената 
на вашия автомобил, след което сигналът 
се обработва от радиото и се изпраща 
обратно към колоните в автомобила.

В случай на изпращане на радиосигнал 
с висока чистота прецизната аудиосис-
тема на вашия автомобил  гарантира 
възможно най-доброто качество на звука. 
Въпреки това е възможно в определени 
случаи сигналът да не е достатъчно си-
лен и ясен.
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Това може да е поради факта, че радиоп-
редавателите са на голяма дистанция, 
което се отразява осезаемо на качест-
вото на звука, друга причина може да 
е прекалената близост до други ради-
останции, сгради, мостове или големи 
комплекси, което пак предизвиква сму-
щения.

АМ (MW, LW) сигнали

AM сигналите могат да бъдат приемани 
от по-голямо разстояние в сравнение с 
FM сигналите. Това е поради факта, че 
тези радиовълни се предават на по-ни-
ски честоти и следват релефа на земната 
повърхност, а не се предават по права 
линия. Освен това те заобикалят препят-
ствията, което води до по-добро покритие 
и качество на сигнала.

FM радиостанции

FM радиосигналите се предават чрез 
високи честоти и не следват формата 
на земната повърхност, затова сигналът 
често започва да се губи, когато се отда-
лечим от радиостанцията. Влияние върху 
качеството на FM сигналите оказват 
сгради, планини и други. При влошава-
нето на качеството на сигнала трябва 
да имате следните ситуации предвид, 
при които влошаването се дължи не на 
повреда във вашия автомобил:
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• Загуба на сигнал – колкото повече 
автомобилът се отдалечава от ради-
останцията, толкова повече сигналът 
започва да се губи. Когато това се 
случи, ви препоръчваме да изберете 
друга радиостанция с по-силен сиг-
нал.

• Пращене/смущения – слаби FM сиг-
нали или пречки (планини, сгради, 
мостове) между предавателя и вашето 
радио могат да влошат качеството на 
сигнала. Намаляването на честотата 
на тона на звука може да редуцира 
този ефект, докато сигналът се изчис-
ти.

• Смяна на радиостанциите – с отслабване 
на FM сигнала е възможно друг по-силен 
сигнал да бъде прихванат в близост до 
същата чистота. Тава е така, защото ра-
диото функционира така, че да избира 
най-ясния сигнал. Ако попаднете в по-
добна ситуация, може сами да изберете 
друга радиостанция с по-силен сигнал.

• Приемането на няколко радиосигнала 
от различни посоки може да доведе 
до смущения или пращене. Това може 
да бъде причинено от директен или 
отразен сигнал от същата станция или 
от сигнали от две станции, но с близки 
предавателни честоти. При тази ситуа-
ции ви препоръчваме да изберете друга 
станция с различна честота, докато сму-
щенията не преминат.

Използване на безжичен телефон или 
двупосочно радио
При използването на безжичен телефон 
може да има шум в аудиосистемата. Това 
не означава, че системата не функциони-
ра правилно. В такъв случай ви препоръч-
ваме да оперирате с телефона на колкото 
е възможно по-голямо разстояние от 
аудиосистемата.

ЗАБЕЛЕЖКА
Ако използвате комуникационна сис-
тема като мобилен телефон или радио-
оборудване в автомобила, трябва да 
инсталирате допълнителна антена. Ако 
не инсталирате допълнителна антена 
и използвате само вътрешната, има 
опасност това да предизвика смущения 
в електрониката на автомобила и като 
последствие да окаже ефект върху без-
опасността му.

 ВНИМАНИЕ
Не използвайте мобилен телефон, до-
като шофирате. Спрете на безопасно 
място, ако искате да използвате мо-
билния си телефон.
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IPod®
IPod® е регистрирана търговска марка, собственост на компанията Apple Inc.

Bluetooth®
Наименованието на системата Bluetooth®, както и логото са регистрирани търговски 
марки, собственост на компанията Bluetooth® SIG, Inc., и всяка употреба на тези марки 
изисква изричното съгласие на притежателите им.
Други търговски марки и наименования, споменати в този наръчник, са притежание 
на лицата, регистрирали тези марки.
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АУДИОСИСТЕМА (БЕЗ СЕНЗОРЕН ЕКРАН)

ТИП А-1 ТИП А-2
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Функции на вашата аудиоуредба 

Контролно табло
Модел А-1

Модел А-2

* Функциите във вашия автомобил може 
да се различават от илюстрацията. 

(1) SEEK/TRACK
• С този бутон избирате следващата 

станция в FM и AM режим.
• Сменяте звучащата в момента песен 

в режим media.

(2) RADIO
• Избирате между FM и AM радио.

(3) MEDIA
• Може да зададете следните функции: 

USB (iPod®), AUX или My Music.
• Може да изберете меню media, когато 

една или повече медии са свързани 
или при натискане на бутона [MEDIA] 
при избран същия режим.

 (4) DISP
• Включва и изключва екрана.

(5) POWER/VOLUME 
• Регулира звука чрез завъртане.
• Чрез натискане включвате и изключ-

вате устройството.

(6) RESET
• Изключва и рестартира системата.

1

2

4

5 6

3

1

2

4

5 6

3
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Модел А-1

Модел А-2

7) PRESET
• Можете да изберете предишното/ата 

или следващото/ата станция от меню-
то в радиорежим.

 (8) SETUP/CLOCK
• Можете да променяте настройките 

на следните функции: Access/Достъп, 
Display/Екран, Sound/Звук, Date/Дата/
Time/Час, настройките за изключване 
на дисплея и системата/System and 
Display Off settings.

• Натиснете и задръжте, за да настрои-
те часа и датата.

(9) MENU
• Показва допълнителни менюта на 

показания в момента екран.

(10) BACK
• Връща ви към предишния екран/диа-

логов прозорец.
(11) TUNE knob
• Чрез завъртане преминавате през 

станциите/списъка с песни.
• Чрез натискане избирате определена 

станция/песен.

(12) [1] ~ [6] (Preset)
• Запазва/възпроизвежда избраните 

честоти (радиостанции) в радиоре-
жим.

• Избира/показва менютата под опре-
делен номер на екрана.

7

7

8

8

9

9

10

10

11

12

11
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МОДЕЛ А-2 МОДЕЛ А-3 

С ТЕХНОЛОГИЯТА BLUETOOTH®



4-13

4

М
ултим

едийна систем
а

Функции на вашата аудиоуредба 

Контролно табло
Модел а-3

Модел а-4

* Функциите във вашия автомобил може 
да се различават от илюстрацията.

(1) SEEK/TRACK
• С този бутон избирате следващата 

станция в DAB/FM и AM режим.
• Сменяте звучащата в момента песен 

в режим Media.
*с DAB

(2) RADIO
• Избирате между DAB/FM* и AM радио.
*с DAB

(3) MEDIA
• Може да зададете следните функции: 

USB(iPod®), Bluetooth®(BT),  Audio, AUX 
или My Music.

• Може да изберете меню media, когато 
една или повече медии са свързани 
или при натискане на бутона  [MEDIA] 
при избран същия режим.

(4) DISP
• Включва и изключва екрана.

(5) POWER/VOLUME бутон
• Регулира звука чрез завъртане.
• Чрез натискане включвате и изключ-

вате устройството.

(6) RESET
• Изключва и рестартира системата.1

1

2

2

4

4

5

5

6

6

3

3
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(7) PRESET
• Можете да изберете предишната или 

следващата страница от менюто в 
радиорежим.

(8) SETUP/CLOCK
• Можете да променяте настройките 

на следните функции: Access/Достъп, 
Display/Екран, Sound/Звук, Date/Дата/
Time/Час, системата Bluetooth, настрой-
ките за изключване на дисплея и систе-
мата/System and Display Off settings.

• Натиснете и задръжте, за да настрои-
те часа и датата.

(9) MENU
• Показва допълнителни менюта на 

показания в момента екран.

(10) BACK
• Връща ви към предишния екран/диа-

логов прозорец.

(11) TUNE
• Чрез завъртане преминавате през 

станциите/списъка с песни.
• Чрез натискане избирате определена 

станция/песен.

(12) [1] ~ [6] (Preset)
• Запазва/ възпроизвежда избраните 

честоти (радиостанции) в радиоре-
жим.

• Избира/възпроизвежда менютата под 
определен номер на екрана.

Модел а-3

Модел а-3

7

7

8

8

9

9

10

10

11

12

11
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Контролни бутони на волана
(модел, оборудван с Bluetooth)

* Функциите във вашия автомобил може 
да се различават от илюстрацията.

(1) MODE
• Натиснете, за да промените режима в 

следния ред: Радио > Медия.
• Натиснете и задръжте бутона, за да 

изключите (ако е оборудван).

(2) VOLUME
• Натиснете, за да регулирате звука.

(3) UP/DOWN
• Натискайки бутона в режим РАДИО, 

може да търсите между вече запазе-
ните радиостанции.

• Натиснете и задръжте бутона в РАДИО 
режим, за да търсите честоти.

• Натиснете бутона в режим МЕДИЯ, 
за да смените звучащата в момента 
песен.

• Натиснете и задръжте бутона в МЕДИЯ 
в режим, за да може да преминете 
бързо през песните.

(4) MUTE
• Натиснете, за да заглушите звука.

1

1

4

4

1

1

2

2

2

2

5

5

4

4

3

3

3

3

6

6
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(5) CALL/Обаждане (ако тази функция 
е налична)
• Натиснете копчето
 - В случай че системата не е в режим 

Bluetooth® Handsfree или получава 
обаждане.

 Първо: изберете Display Dial Number 
screen/Покажи екрана за набиране на 
номер.

 Второ: изберете Automatically display 
the most recently Dialed/Автоматично 
показване на последно набрания но-
мер

 Call number/Обадете се на желания 
номер.

 Трето: изберете Dial the phone number 
entered/Набери въведения тел. номер.

 - Натиснете копчето за приемане на 
обаждането, намиращо се в диало-
говия прозорец, който се отваря, при 
получаване на входящо обаждане.

 - Натиснете копчето в режим Bluetooth® 
Handsfree, за да приемете обаждането 
на втора линия.

• Натискане и задържане на бутона 
 - В случай че системата не е в режим 

Bluetooth® Handsfree или получава 
обаждане, системата набира послед-

но избрания номер.
 - Натиснете копчето в режим Bluetooth® 

Handsfree, за да прехвърлите обажда-
нето към телефона си.

(6) END/Прекратяване на обаждане 
(ако тази функция е налична)
• Натиснете копчето в режим Bluetooth® 

Handsfree, за да прекратите обажда-
нето.

• Натиснете копчето, намиращо се в 
диалоговия прозорец, който се отваря 
при получаване на входящо обажда-
не, за да отхвърлите повикването.
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 ВНИМАНИЕ
• Не гледайте продължително в ек-

рана на аудиосистемата, тъй като 
това може да доведе до неочакван 
инцидент.

• Не се опитвайте да разглобявате, 
сглобявате или по друг начин да 
модифицирате аудиосистемата, 
това може да доведе до инциденти, 
пожар или токов удар.

• Използването на мобилен теле-
фон по време на управление на 
автомобила, увеличава шанса от 
възникването на ПТП. Използвай-
те телефона, след като 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.

• Не използвайте системата, ако на 
екрана не може да бъде възпро-
изведен образ или няма звук, тъй 
като това означава, че най-веро-
ятно системата е в неизправност. 
Използването на системата в това 
й състояние може да бъде причина 
за инциденти (пожари, токов удар и 
др.).

• Не докосвайте антената по вре-
ме на силни бури, придружени от 
гръмотевици или светкавици, тъй 
като това може да бъде причина за 
последващ токов удар.

• Не паркирайте в зони, забраня-
ващи това, за да оперирате със 
системата, тъй като има опасност 
от възникване на неочакван пътен 
инцидент.

• Използвайте системата при запа-
лен двигател, в противен случай 
акумулаторната батерия може да 
се изтощи докрай.

 ВНИМАНИЕ
Когато шофирате трябва да сте на-
пълно концентрирани. Всяка липса 
на концентрация може да доведе до 
загуба на контрол над превозното 
средство, което може да бъде причина 
за последващ фатален инцидент.
Водачът е длъжен да управлява ав-
томобила съвестно, използването 
на всякакви преносими устройства, 
оборудване или системи, които могат 
да разсеят водача, е недопустимо по 
закон и никога не трябва да бъдат из-
ползвани по време на управление на 
превозното средство.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Работа със системата по време на 

шофиране може да доведе до инци-
денти поради загуба на концентра-
ция. 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 ауди-
осистемата може да причини вре-
менна загуба на слуха (регулирайте 
силата на звука, преди да включите 
системата).

• Ако желаете да смените разполо-
жението на системата, следва да се 
консултирате с оторизиран предста-
вител на марката HYUNDAI.

• Използвайте системата при запален 
двигател, в противен случай акуму-
латорната батерия може да се изто-
щи докрай.

• Не излагайте системата на силен 
шок или удар. Оказването на директ-
но напрежение върху LCD дисплея 
може да го повреди или счупи.

• При почистване изключвайте систе-
мата и използвайте мек и сух парцал. 
Не използвайте абразивни материа-
ли, химикали или разтворители при 
почистване, тъй като те повреждат 
системата.

• Не оставяйте напитки в близост до 
аудиосистемата. Разливането на 
напитки или други течности може да 
доведе до неизправност в системата, 
да бъде причина за пожар или пушек.

• В случай на неизправност следва да 
се обърнете към центъра, от който сте 
закупили автомобила, или центърът, 
който извършва сервизното обслуж-
ване.

• Поставянето на електромагнитни 
устройства в близост до аудиосисте-
мата може да доведе до влошаване 
на сигнала.
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Икони – значение и обозначение
Иконите, показващи избраната ау-
диофункция, са разположени в горния 
десен ъгъл на екрана.

Икона Описание

Mute Mute engaged

Battery
Remaining battery 
life ofa connected 
Bluetooth® device

Handsfree + Audio 
streaming connection

Bluetooth® Handsfree 
call and audio 
streaming available

Handsfree connection
Bluetooth® Handsfree 
call available

Bluetooth® audio 
streaming

Bluetooth® audio 
streaming available

Downloading 
contacts

Downloading 
contacts through 
Bluetooth® wireless 
communications

Downloading call 
history

Downloading call 
history through 
Bluetooth® wireless 
communications

Line busy Phone call in progress

Mute mic
Mic muted during 
a call (caller cannot 
hear your voice)

Phone signal strength

Display the phone 
signal strength for a 
cell phone connected 
by Bluetooth®

РАДИО

FM/AM (с RDS)

Превключване	между	FM	и	AM
• Натиснете бутона RADIO, за да прев-

ключите от AM на FM и обратно.

Търсене	на	станции
Натиснете SEEK/TRACK бутона, за да тър-
сите станции.

Presets
Запазва до 36 често употребявани стан-
ции.
1. Изберете и натиснете една от пози-

циите от 1 до 36, така ще можете да 
запазите избрана радиостанция на 
съответната позиция. Ако позицията е 
празна, т.е. няма запаметена станция, 
само чрез натискане ще може да запа-

зите определена станция на желаната 
позиция.

2. За да запазите станция на позиция 7 
или нагоре, натиснете бутона PRESET, 
така преминавате на следващата или 
на предишната и запазвате желаната. 
За да слушате запаметена станция, 
изберете съответната позиция (номер) 
от списъка.

Menu
Натиснете бутона MENU и изберете же-
ланата функция.
• Списък/List: Показва се списък с на-

личните в момента станции. Изберете 
желаната.

• Пътна обстановка/Traffic Announce-
ment (TA): Включва/изключва тази 
функция.

• Настройки на звука/Sound Settings: 
Звуковите настройки на аудиоуред-
бата могат да бъдат променени.

• Сканиране/Scan: Възпроизвежда 
всички налични станции за 5 сек.



4-20

Мултимедийна система

DAB/FM (с DAB)

Превключване	между	FM	и	AM
• Натиснете бутона RADIO, за да прев-

ключите от AM на FM/DAB и обратно.

Търсене	на	станции
Натиснете SEEK/TRACK бутона, за да тър-
сите станции.

Presets
Запазва до 36 често употребявани стан-
ции.
1.  Изберете и натиснете една от пози-

циите от 1 до 36, така ще можете да 
запазите избрана радиостанция на 
съответната позиция. Ако позицията е 
празна, т.е. няма запаметена станция, 
само чрез натискане ще може да запа-
зите определена станция на желаната 
позиция.

2.  За да запазите станция на позиция 7 
или нагоре, натиснете бутона PRESET, 
така преминавате на следващата или 
предишната и запазвате желаната. 
За да слушате запаметена станция, 
изберете съответната позиция (номер) 
от списъка.

Menu
Натиснете бутона MENU и изберете же-
ланата функция.
• Списък/List: Показва се списък с на-

личните в момента станции. Изберете 
желаната.

• Пътна обстановка/Traffic Announce-
ment (TA): Включва/изключва тази 
функция.

• Регион/Region: Автоматично прев-
ключване между местни радиостан-
ции.

• Настройки на звука/Sound Settings: 
Звуковите настройки на аудиоуред-
бата могат да бъдат променени.

• Сканиране/Scan: Възпроизвежда 
всички налични станции за 5 сек.

• Ръчно избиране на FM станции/
Manual tune FM: избирате станциите 
ръчно.
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РАДИО FM/AM (без RDS)

Превключване	между	FM	и	AM
• Натиснете бутона RADIO, за да прев-

ключите от AM на FM и обратно.

Търсене	на	станции
Натиснете SEEK/TRACK бутона, за да тър-
сите станции.

Presets
Запазва до 36 често употребявани станции.
1.  Изберете и натиснете една от позициите 

от 1 до 36, така ще можете да запазите 
избрана радиостанция на съответната 
позиция. Ако позицията е празна, т.е. няма 
запаметена станция, само чрез натискане 
ще може да запазите определена станция 
на желаната позиция.

2.  За да запазите станция на позиция 7 или 
нагоре, натиснете бутона PRESET, така 
преминавате на следващата или предиш-
ната и запазвате желаната. За да слушате 
запаметена станция, изберете съответната 
позиция (номер) от списъка.

Menu
Натиснете бутона MENU и изберете жела-
ната функция.
• Списък/List: Показва се списък с на-

личните в момента станции. Изберете 
желаната.

• Изберете Refresh, за да обновите списъ-
ка с наличните станции.

• Сканиране/Scan: Възпроизвежда всички 
налични станции за 5 сек.

• Настройки на звука/Sound Settings: 
Звуковите настройки на аудиоуредбата 
могат да бъдат променени.

Media

i  Информация - Използване на MP3

Поддържани	аудиоформати
Compressed 
audio formats

MPEG1 Audio Layer 3

MPEG2 Audio Layer 3

MPEG2.5 Audio Layer 3

Windows Media Audio Ver 7.X & 8.X

ЗАБЕЛЕЖКА
Други формати освен указаните тук 
може да не се поддържат от системата 
и да не могат да бъдат възпроизведени. 
Също така информация относно името 
на файла няма да бъде изписана, ако не 
се поддържат от системата.
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Поддържани	формати	компресирани	ау-
диофайлове
1. Поддържана побитова скорост  бит-

рейти (Kbps)

4-22

Multimedia System

Range of supported compressed file
types
1. Bitrate range (Kbps)

2. Sampling frequency (Hz)

• The sound quality of MP3/WMA
compressed files may vary depend-
ing on the bitrate. (A higher bitrate
can have better sound quality.)

• The product only recognizes files
with the MP3 or WMA extension.
Files without one of these exten-
sions are not recognized.

3. Number of recognizable folders
and files

• Folders: 2,000 for USB
• Files: 6,000 for USB
• No recognition limit for folder hier-

archies

4. Character display range (Unicode)
• Filenames: Up to 64 English char-

acters (64 Korean characters)
• Foldernames: Up to 32 English

characters (32 Korean characters)

Languages supported (Unicode sup-
port)
• Korean: 2,604 characters
• English: 94 characters
• Common Chinese characters:

4,888 characters
• Special symbols: 986 characters

Japanese/Simplified Chinese
characters are not supported.

NOTICE

2. Примерни честоти 

4-22

Multimedia System

Range of supported compressed file
types
1. Bitrate range (Kbps)

2. Sampling frequency (Hz)

• The sound quality of MP3/WMA
compressed files may vary depend-
ing on the bitrate. (A higher bitrate
can have better sound quality.)

• The product only recognizes files
with the MP3 or WMA extension.
Files without one of these exten-
sions are not recognized.

3. Number of recognizable folders
and files

• Folders: 2,000 for USB
• Files: 6,000 for USB
• No recognition limit for folder hier-

archies

4. Character display range (Unicode)
• Filenames: Up to 64 English char-

acters (64 Korean characters)
• Foldernames: Up to 32 English

characters (32 Korean characters)

Languages supported (Unicode sup-
port)
• Korean: 2,604 characters
• English: 94 characters
• Common Chinese characters:

4,888 characters
• Special symbols: 986 characters

Japanese/Simplified Chinese
characters are not supported.

NOTICE

• При MP3/WMA компресирани файлове 
разликата в качеството на звука зави-
си от побитовата скорост (битрейт). 
(Колкото по-висока е побитовата ско-
рост, толкова по-високо е качеството 
на звука.)

• Това устройство разпознава файлове 
в MP3/WMA формат. Други формати 
файлове могат да не бъдат разпознати 
правилно.

3. Максимален брой на разпознати пап-
ки и файлове 

 Папки за USB - 
 файлове: 2000 файла за CD, 
 6000 файла за USB.
* Няма ограничение в броя на разпозна-
тите папки с файлове.

4. Максимален брой знаци: Unicode
• Наименование на файловете: до 64 

английски знака/64 корейски знака
• Наименование на папките: до 32 ан-

глийски знака/32 корейски знака

Език	(поддържан	тип:	Unicode)
• Корейски: 2604 знака
• Английски: 94 знака 
• Най-често използвани китайски знаци 

и символи: 4888 знака
• Специални знаци и символи: 986
Японски и опростен китайски не се под-
държат от системата.
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i  Информация 
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО 
НА USB УСТРОЙСТВА
•	 За	да	използвате	успешно	външно	устрой-

ство	USB,	трябва	да	проверите	устрой-
ството	да	не	е	включено	към	аудиосис-
темата,	когато	запалвате	двигателя,	и	да	
включите	устройството	след	запалването	
на	двигателя.

•	 Ако	запалите	двигателя,	когато	USB	устрой-
ството	вече	е	включено	към	аудиосистемата,	
USВ	устройството	може	да	се	повреди.

•	 Когато	включвате	или	изключвате	външ-
ното	USB	устройство,	вземайте	мерки	за	
разреждане	на	статичното	електричество.

•	 Аудиосистемата	не	може	да	извърши	раз-
познаване	на	кодирани	МР3	плейъри.

•	 В	зависимост	от	състоянието	на	външното	
USB	устройство	свързаното	външно	USB	
устройство	може	да	не	бъде	разпознато	от	
системата.

•	 Когато	параметърът	за	форматиране	на	
байтовете/секторите	на	външните	USB	
устройства	не	е	нито	512	байта,	нито	2048	
байта,	устройството	няма	да	бъде	разпоз-
нато	от	аудиосистемата.

•	 Могат	да	се	възпроизвеждат	само	USB	
устройства,	форматирани	до	FAT	12/16/32.

•	 USB	устройствата	без	автентификация	(IF)	
може	да	не	се	разпознаят	от	системата.

•	 Внимавайте	съединителят	за	свързването	
на	USB	устройството	да	не	влиза	в	кон-
такт	с	човешкото	тяло	или	с	каквито	и	да	
било	други	предмети.

•	 Ако	непрекъснато	включвате	или	из-
ключвате	USB	устройството	в	кратък	
период	от	време,	това	може	да	доведе	до	
неговото	счупване.

•	 Когато	включвате	или	изключвате	дадено	USB	
устройство,	можете	да	чуете	странни	звуци.

•	 Ако	изключите	външното	USB	устройство,	
когато	аудиосистемата	се	е	намирала	в	
режим	на	възпроизвеждане	от	USB	устрой-
ство,	външното	USB	устройство	може	да	се	
повреди	или	да	започне	да	работи	неправил-
но.	Затова	включването	на	външното	USB	
устройство	трябва	да	се	извършва,	когато	
двигателя	е	загасен	или	когато	аудиосисте-
мата	се	намира	в	друг	режим	на	работа.

•	 В	зависимост	от	вида	и	от	капацитета	на	
външното	USB	устройство	или	от	вида	на	
файловете,	които	са	записани	в	устрой-
ствата,	може	да	е	необходимо	различно	
време	за	разпознаване	на	устройствата,	
но	това	не	е	признак	за	повреда.	Просто	
трябва	да	изчакате	за	момент.

•	 Никога	не	използвайте	USB	устройството	
за	други	цели	освен	за	възпроизвеждане	
на	музикални	файлове.	Възпроизвежда-
нето	на	видеофайлове	е	невъзможно.	

•	 Използването	на	USB	аксесоари	от	рода	
на	зарядни	устройства	или	нагреватели,	
които	използват	USB	интерфейс,	може	да	
доведе	до	влошаване	на	качеството	или	да	
причини	повреда.

•	 Ако	използвате	устройства	от	рода	на	разкло-
нители	за	USB,	които	сте	купили	допълни-
телно,	аудиосистемата	на	автомобила	може	
да	не	разпознае	устройството	USB.	В	такива	
случаи	свързвайте	USB	устройството	директ-
но	към	мултимедийния	съединител	на	авто-
мобила.	Ако	USB	устройството	е	разделено	
на	логически	драйвъри,	автомобилната	ау-
диосистема	ще	разпознае	само	музикалните	
файлове	от	драйвъра	с	най-висок	приоритет.

•	 Устройства	от	рода	на	МР3	плейъри/мо-
билни	телефони/цифрови	видеокамери,	
които	не	се	разпознават	от	стандарта	USB	
интерфейс,	могат	да	останат	неразпозна-
ваеми	за	аудиосистемата.

•	 USB	устройствата,	които	се	различават	
от	стандартното	изпълнение	(например	
USB	УСТРОЙСТВА	С	МЕТАЛНО	ПО-
КРИТИЕ),	могат	да	не	бъдат	разпознати	
от	аудиосистемата).



4-24

Мултимедийна система

•	 Четците	за	USB	флаш	памет	(например	
CF,	SD,	microSD	и	други	подобни)	или	
устройствата	от	типа	на	твърди	външни	
дискове	могат	да	не	се	разпознаят	от	сис-
темата).

•	 Музикалните	файлове,	защитени	от	функ-
цията	DRM	(УПРАВЛЕНИЕ	НА	ЦИФРО-
ВИТЕ	ЗАПАЗЕНИ	ПРАВА)	не	могат	да	се	
разпознават	от	аудиосистемата.

•	 Когато	използвате	тази	аудиосистема,	да-
нните	в	USB	паметта	могат	да	се	загубят.	
Препоръчва	се	да	съхраните	важните	
данни	в	персонален	компютър.

•	 Избягвайте	използването	на	USB	флашки,	
които	могат	да	се	използват	като	клю-
чодържатели	или	аксесоари	за	мобилни	
телефони,	тъй	като	те	биха	могли	да	
причинят	повреда	на	съединителя	USB.	
Моля,	проверявайте	дали	използвате	ус-
тройства	със	съединители	от	типа,	който	
е	показан	на	фигурата	тук.

USB

(1)	Repeat/Повторение
Чрез натискане на бутон [1] активирате 
или деактивирате тази функция.

(2)	Shuffle/Възпроизвеждане	на	файл	в	
случаен	ред
Чрез натискане на бутон [2] активирате 
или деактивирате тази функция.

(3)	List
При натискане на бутон [3] на екрана се 
показва списък с песни.

Playback
Изберете бутон MEDIA, след което опци-
ята USB.
• Свържете USB устройство към USB 

жака, за да може системата автома-
тично да възпроизвежда файловете, 
запаметени на устройството.

Changing	songs/Смяна	на	песните
Натиснете бутона SEEK/TRACK, за да 
изберете следващата или предишната 
песен.
Натиснете бутона SEEK/TRACK и задръж-
те, за да превъртите напред/назад звуча-
щата в момента песен.
Прехвърляйте песните чрез завъртане на 
бутона TUNE, изберете дадена песен чрез 
натискане на бутона.

Selecting	songs	from	a	list/Избор	на	песен	от	
списъка
Изберете опцията List, за да видите на-
личния списък с песни. Изберете желана-
та песен и системата ще я възпроизведе.
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Repeat	play
Чрез избиране на опцията Repeat активи-
рате и деактивирате следните функции:
•  Repeat all/Повтори всички песни, 
•  Repeat current song/Повтори, звуча-
щата в момента песен, 
•  Repeat/Повтори песните от папката 
или 
•  Repeat category/Повтори всички 
песни в категорията.

i  Информация 
Опцията	Повтори	песните	от	папката	може	
да	бъде	избрана,	когато	песните	от	даден	
файл	са	зададени	като	списък	[List].

Shuffle	play
Чрез избиране на опцията Shuffle активи-
рате и деактивирате следните функции: 
•  Shuffle/Песните се възпроизвеждат 

в случаен ред, 
•  Shuffle folder/Песните от определена 

папка се възпроизвеждат в случаен 
ред или 

•  Shuffle category/Песните от опреде-
лена категория се възпроизвеждат в 
случаен ред.

Menu
Изберете MENU бутона и задайте жела-
ната функция.

• Save to My Music/Запази файловете в 
директория „Моята музика“: Песни от 
устройството могат да бъдат запазва-
ни в директорията „Моята музика“.

(1) File/Файл: Изберете файл чрез TUNE 
бутона.

(2) Mark all/Маркирай всички: Изберете 
всички файлове чрез натискане на 
бутон [1].

(3) Unmark all/Размаркирай всички: 
Размаркирайте всички файлове чрез 
натискане на бутон [2].

(4) Save/Запази: Запазете избраните фай-
лове чрез натискане на бутон [3].

 - Изберете файловете, които искате да 
запазите, след което натиснете Save. 

Файловете са запазени в директори-
ята „Моята музика“.

 - Запазването на файловете ще бъде 
преустановено, ако в същото време 
осъществявате или получавате обаж-
дане.

 - Може да запазите до 6000 файла.
• Информация: На екрана се изписва 

подробна информация относно зву-
чащата в момента песен.

• Sound Settings/Звукови настройки: Зву-
ковите настройки на аудиоуредбата 
могат да се променят.
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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	предоста-
вен	при	закупуване	на		iPod®/iPhone®	
продукти).

•	 При	свързването	на	iPod®,	който	в	мо-
мента	работи,	към	автомобила	може	да	се	
появи	силен	звук	за	около	1-2	секунди	вед-
нага	след	свързване	на	устройството.	Ако	
имате	възможност,	свържете	iPod-а	към	
автомобила	чрез	iPod®stopped/paused.

•	 По	време	на	ACC	ON	режима,	свързвайки	
iPod®	чрез	iPod®	кабела,	той	ще	се	зареж-
да	чрез	аудиосистемата	на	автомобила.

•	 Когато	свързвате	устройството	с	iPod®,	
се	уверете,	че	сте	вкарали	кабела	докрай	
в	жака,	за	да			избегнете	смущения.

•	 Ако	свържете	iPod®	или	AUX	устройство,	
които	не	използвате	в	момента,	може	да	се	
появи	шум.	Затова,	когато	не	използвате	
тези	устройства,	ги	изключвайте	и	при-
бирайте.

•	 Когато	 iPod®	или	AUX	устройства	са	
свързани	към	аудиосистемата	и	едно-
временно	с	това	се	зареждат,	това	може	

да	причини	смущения	в	звука.	В	такъв	
случай	не	трябва	да	продължавате	да	ги	
зареждате.

•	 Прескачане	или	неправилно	функцио-
ниране	може	да	се	появи	в	зависимост	
от	характеристиките	на	вашето	iPod®/
Phone®	устройство.

•	 Ако	вашият	 iPhone®	е	едновременно	
свързан	към	Bluetooth®	Wireless	система-
та	и	USB,	звукът	може	да	не	е	много	ясен.	
В	настройките	на	вашия	телефон	трябва	
да	изберете	Dock	connector	или	Bluetooth,	
за	да	смените	източника	на	звука.

•	 iPod	режимът	не	може	да	бъде	избран,	в	
случай	че	iPod	устройството	не	се	разпоз-
нава	поради	версии,	които	не	се	поддър-
жат.

•	 За	телефони	iPod®	нано	устройства	от	
5-то	поколение	iPod®	може	да	не	бъде	
разпознат	от	системата,	ако	батерията	е	
много	слаба.	Моля,	заредете	iPod®	преди	
употреба.

•	 Ако	iPod®	не	функционира	поради	дефект	
в	iPod®	устройството,	рестартирайте	и	
опитайте	отново	(за	подробна	информа-
ция	се	обърнете	към	вашия	наръчник	за	
iPod®)

•	 Някои	iPod®	устройства	може	да	не	се	

синхронизират	със	системата	в	зависи-
мост	от	версията.	Ако	устройството	е	
изключено,	преди	да	бъде	разпознато,	
системата	може	да	не	в	състояние	да	се	
върне	към	последно	избрания	режим.

•	 Системата	не	разпознава	други	кабели	
освен	оригиналните	кабели	към	вашия	
iPod®/iPhone®.

•	 Когато	използвате	други	музикални	при-
ложения	на	вашия	iPod®,	функцията	за	
синхронизация	на	системата	може	да	не	
функционира	поради	неизправност	в	
самото	iPod®	приложение.
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iPOD

(1)	Repeat/Повторение
Чрез натискане на бутон [1] активирате 
или деактивирате тази функция.

(2)	Shuffle/Възпроизвеждане	на	файл	в	
случаен	ред
Чрез натискане на бутон [2] активирате 
или деактивирате тази функция.

(3)	List/Списък	с	песни
При натискане на бутон [3] на екрана се 
показва списък с песни. 

Playback
Изберете бутон MEDIA, след което опци-
ята iPod.
• Свържете iPod устройство към ауди-

осистемата, натиснете бутона MEDIA, 
след което изберете iPod.

Changing	songs/Смяна	на	песните
Натиснете бутона SEEK/TRACK, за да 
изберете следващата или предишната 
песен. Натиснете бутона SEEK/TRACK 
и задръжте, за да превъртите напред/
назад звучащата в момента песен. Прех-
върляйте песните чрез завъртане на бу-
тона TUNE, изберете дадена песен чрез 
натискане на бутона.

Selecting	songs	from	a	list/Избор	на	песен	от	
списъка
Изберете опцията List, за да видите на-
личния списък с песни. Изберете желана-
та песен и системата ще я възпроизведе. 

Repeat	play
Чрез избиране на опцията Repeat активи-
рате и деактивирате следните функции:
•  Repeat current song/Повтори звуча-

щата в момента песен, 
•  Repeat category/Повтори всички 

песни в категорията.

Shuffle	play
Чрез избиране на опцията Shuffle активи-
рате и деактивирате следните функции:
•  Shuffle category/Песните от опреде-

лена категория се възпроизвеждат в 
случаен ред.

Menu
Изберете MENU бутона и задайте жела-
ната функция.
• Информация: На екрана се изписва 

подробна информация относно зву-
чащата в момента песен.

• Sound Settings/Звукови настройки: Зву-
ковите настройки на аудиоуредбата 
могат да се променят.
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Когато	междувременно	са	активирани	и	
други	приложения

Когато звучащите песни са запазени във 
вашето устройство iPod®, но се възпроиз-
веждат посредством определено прило-
жение, се отваря диалогов прозорец със 
следните функции:
(1) Play/Pause: Спирате или възпроизвеж-

дате определена песен чрез натиска-
не на бутон [1].

(2) iPod files: Възпроизвежда музикални 
файлове, запазени във вашия iPod®, 
чрез натискане на бутон [2].

(3) Sound Settings: Звуковите настройки 
могат да бъдат променени чрез нати-
скане на бутон [3].

Playing	iPod	files/Възпроизвеждане	на	iPod	
файлове
Изберете опцията [iPod files], за да чуете 
песните, запазени на вашето устройство.
В случай че на вашето устройство няма 
запазени музикални файлове, функцията 
не е активна.

i  Информация
Използване на аудиорежима на 
Bluetooth системата
•	 Аудиорежимът	може	да	се	използва	само	

тогава,	когато	сте	свързали	мобилно	
устройство	чрез	системата	Bluetooth.	
Функцията	не	може	да	бъде	активирана	
при	свързване	на	мобилни	устройства,	
които	не	поддържат	тази	функция.

•	 Ако	телефон	с	активирана	Bluetooth	
функция	е	прекъснат,	музиката,	звучаща	
в	момента,	също	ще	спре.

•	 При	активирана	функция	Bluetooth	аудио	
и	натискане	на	бутоните	Move	Track	up/
down,	при	някои	мобилни	устройства	мо-
гат	да	възникнат	смущения.	Функцията	
Bluetooth	Streaming	може	да	не	се	поддър-
жа	от	някои	мобилни	устройства.

•	 Когато	музиката	се	възпроизвежда	по-
средством	режима	Bluetooth	аудио,	в	
случай	на	изходящо	или	входящо	обаж-
дане	може	да	се	получи	преплитане	на	
обаждането	с	музиката.

•	 След	приключване	на	обаждането	музика-
та	може	да	не	се	възобнови	автоматично	
при	някои	модели	мобилни	телефони.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предпазни мерки за безопасно шофи-
ране
• Bluetooth® Handsfree е система, 

която позволява на водачите да 
управляват автомобила безопасно. 
Свързвайки мобилния си телефон 
към системата, потребителят може 
да извършва и приема обаждания. 
Преди да използвате системата, 
внимателно прочетете указанията.

• Прекалената употреба на системата 
или извършването на други странич-
ни дейности може да доведе до за-
губа на концентрация и да причини 
последващи инциденти. Въздържай-
те се от работа със системата, докато 
шофирате. 

• Прекаленото концентриране в дис-
плея също е опасно, тъй като то също 
води до загуба на концентрация 
и впоследствие до инциденти. По 
време на шофиране поглеждайте 
екрана от време на време.

Bluetooth® (BT) Audio  
(ако е оборудвано)

(1)	Repeat/Повторение
Чрез натискане на бутон [1] активирате 
или деактивирате тази функция.

(2)	Shuffle/Възпроизвеждане	на	файл	в	
случаен	ред
Чрез натискане на бутон [2] активирате 
или деактивирате тази функция.

(3)	Play/Pause
Чрез натискане на бутон [3] поставяте 
звучащата в момента песен на пауза или 
я пускате.

i  Информация
Някои	мобилни	устройства	може	да	не	под-
държат	тази	функция.

Playback
Изберете бутон MEDIA, след което опци-
ята BT AUDIO.

Changing	songs/Смяна	на	песните
Натиснете бутона SEEK/TRACK, за да 
изберете следващата или предишната 
песен.

i  Информация
Някои	мобилни	устройства	може	да	не	
поддържат	тази	функция.

Repeat	play
Чрез избиране на опцията Repeat активи-
рате и деактивирате следните функции:
• Repeat all/Повтори всички песни
• Repeat current song/Повтори звучаща-

та в момента песен 
• Repeat category/Повтори всички песни 

в категорията.
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Shuffle	play
Чрез избиране на опцията Shuffle активи-
рате и деактивирате следните функции:
•  Shuffle/Песните се възпроизвеждат 

в случаен ред или 
•  Shuffle category/Песните от опреде-

лена категория се възпроизвеждат в 
случаен ред.

i  Информация
Тази	функция	се	активира	в	зависимост	от	
начина	на	функциониране	на	Bluetooth®	
устройството.

Menu
Изберете MENU бутона и задайте жела-
ната функция.
• Connections: Свързаното в момента 

Bluetooth® устройство може да бъде 
сменено. 

• Sound Settings: Аудионастройките мо-
гат да бъдат променени.

AUX

Активиране
Натиснете MEDIA бутона, след което из-
берете AUX.
• Свържете външното устройство към 

AUX извода, за да активирате режима.

Menu	
Изберете MENU бутона и задайте жела-
ната функция.
• Sound Settings: Аудионастройките мо-

гат да бъдат променени.

My Music

(1)	Repeat/Повторение
Чрез натискане на бутон [1] активирате 
или деактивирате тази функция. 

(2)	Shuffle/Възпроизвеждане	на	файл	в	
случаен	ред
Чрез натискане на бутон [2] активирате 
или деактивирате тази функция. 

(3)	List/Списък	с	песни
При натискане на бутон [3] на екрана се 
показва списък с песни. 
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Playback
Изберете бутон MEDIA, след което опци-
ята My music.
• Опцията не може да бъде избрана, ако 

в директорията „Моята музика“ няма 
запазени файлове.

• Проверявайте съдържанието на ваше-
то USB устройство, преди да запазвате 
файлове в директорията „Моята музи-
ка“.

Changing	songs/Смяна	на	песните
• Натиснете бутона SEEK/TRACK, за да 

изберете следващата или предиш-
ната песен. Натиснете бутона SEEK/
TRACK и задръжте, за да превъртите 
напред/назад звучащата в момента 
песен.

• Прехвърляйте песните чрез завъртане 
на бутона TUNE, изберете дадена пе-
сен чрез натискане на бутона.

Selecting	songs	from	a	list/Избор	на	песен	от	
списъка
Изберете опцията List, за да видите на-
личния списък с песни. Изберете желана-
та песен и системата ще я възпроизведе.

Repeat	play
Чрез избиране на опцията Repeat активи-
рате и деактивирате следните функции:
•  Repeat all/Повтори всички песни
•  Repeat current song/Повтори звуча-

щата в момента песен 
•  Repeat category/Повтори всички 

песни в категорията.

Shuffle	play
Чрез избиране на опцията Shuffle активи-
рате и деактивирате следните функции
•  Shuffle/Песните се възпроизвеждат 
в случаен ред 
•  Shuffle category/Песните от опре-
делена категория се възпроизвеждат в 
случаен ред.

Menu
Изберете MENU бутона и задайте жела-
ната функция.

• Delete files/Изтриване на файлове: файло-
ве от директорията „Моята музика“ могат 
да бъдат изтрити.

(1) File/Файл: Изберете файл чрез TUNE бутона.
(2) Mark all/Маркирай всички: Изберете всички 

файлове чрез натискане на бутон [1].
(3) Unmark all/Размаркирай всички: Размар-

кирайте всички файлове чрез натискане 
на бутон [2].

(4) Delete files/Изтриване на файлове: Изтрий-
те избраните файлове чрез натискане на 
бутон [3].

 - Изберете файловете, които искате да 
изтриете, след което натиснете Delete.

 - Изтриването на файловете ще бъде 
преустановено, ако в същото време осъ-
ществявате или получавате обаждане 
или се активира функцията за гласово 
разпознаване.

1

2 3 4
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• Добавете към списъка с песни Playlist: 
Често слушаните песни могат да бъ-
дат добавени към Playlist.

 - Песните от списъка Playlist могат да 
бъдат слушани.

• ИНФОРМАЦИЯ: Подробна информа-
ция относно звучащата в момента 
песен се изписва на екрана.

• Sound Settings/Звукови настройки: 
Чрез тази функция регулирате на-
стройките на звука.

Изтриване	на	песни	от	списъка	с	избрани	
[Playlist]
Когато песен от списъка с избрани зву-
чи в момента, натиснете бутона MENU 
и изберете опцията Delete from playlist, 
маркирайте песента, която желаете да 
изтриете, и натиснете Delete.

Телефон (ако е оборудван)

i  Информация
Използване на Bluetooth® (BT) телефон
•	 Bluetooth®	е	безжична	свързваща	техно-

логия,	която	използва	2.4	GHz	честоти,	за	
да	свързва	безжично	различни	устройства	
в	рамките	на	определена	дистанция.

•	 Технологията	се	използва	при	компютри-
те,	периферните	устройства,	Bluetooth®	
телефоните,	таблетите,	уреди	за	домашна	
употреба	и	автомобилите.	Уредите,	които	
поддържат	Bluetooth®	технологията,	мо-
гат	да	обменят	данни,	без	да	са	свързани	
помежду	си	с	кабел.

•	 Bluetooth®	Handsfree	устройствата	пре-
доставят	лесен	достъп	до	функциите	на	
телефона	посредством	мобилния	телефон,	
оборудван	с	технологията	Bluetooth®.

•	 Някои	Some	Bluetooth®	устройства	могат	
да	не	поддържат	от	функцията	Bluetooth®	
Handsfree.

(Продължение)

(Продължение)
•	 При	активиран	Bluetooth®	и	свързан	

телефон,	намиращ	се	извън	автомоби-
ла,	в	случай	на	получаване	на	обажда-
не	то	може	да	бъде	прието	функцията		
Bluetooth®	Handsfree.

•	 Изключвайте	функцията	Bluetooth®	
Handsfree	през	Bluetooth®	устройството	
или	аудиоекрана.

•	 Bluetooth®	Handsfree	е	система,	която	поз-
волява	на	водачите	да	управляват	авто-
мобила	безопасно.	Свързвайки	мобилния	
си	телефон	към	системата,	потребителят	
може	да	извършва	и	приема	обаждания.	
Преди	да	използвате	системата,	внима-
телно	прочетете	указанията.

•	 Прекалената	употреба	на	 системата	
или	извършването	на	други	странични	
дейности	може	да	доведе	до	загуба	на	
концентрация	и	да	причини	последващи	
инциденти.	Въздържайте	се	от	работа	със	
системата,	докато	шофирате.

•	 Прекаленото	концентриране	в	дисплея	
също	е	опасно,	тъй	като	то	също	води	до	
загуба	на	концентрация	и	впоследствие	
до	инциденти.	По	време	на	шофиране	
поглеждайте	екрана	от	време	на	време.
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Предпазни	мерки	при	свързване	на	
Bluetooth®	устройства
• Автомобилът поддържа следните 

Bluetooth® функции. Някои устройства 
могат да не поддържат определени 
функции.

 1) Bluetooth® Handsfree обаждания
 2) Функции по време на обаждане 

(Private, Switch, Mic Vol. )
 3) Прехвърляне на информацията, 

запазена на Bluetooth® устройството
 4) Прехвърляне на базата данни с 

контакти, запаметени на Bluetooth® 
устройството

 5) Автоматично прехвърляне на кон-
тактите/регистъра с обаждания при 
активиране на Bluetooth®

 6) Автоматично свързване с Bluetooth® 
при запалване на автомобила

 7) Bluetooth® audio streaming playback
• Преди да свържете аудиосистемата 

с Bluetooth®, се уверете, че вашето ус-
тройство поддържа тази функция.

• Дори и ако вашето устройство под-
държа Bluetooth®, няма да можете да 
го свържете, ако предварително не сте 
активирали тази функция.

• Винаги сдвоявайте или свързвайте 
Bluetooth® устройства, когато автомо-
билът не е в движение.

• В случай че изгубите установена вече 
Bluetooth® връзка, устройството авто-
матично ще бъде отново свързано.

• Ако не желаете връзката да бъде ав-
томатично възобновявана, трябва да 
деактивирате Bluetooth® функцията 
на вашето устройство. Запознайте 
се с информацията в наръчника на 
потребителя, за да сте сигурни, че 
тази опция се поддържа от вашето 
устройство.

• Качеството и силата на звука на обаж-
данията, осъществени чрез функцията 
Handsfree/Свободни ръце, може да ва-
рира в зависимост от типа Bluetooth® 
устройство.

• При някои устройства връзката пре-
късва по-често. В такъв случай може 
да направите следното:

 1) Деактивирайте, след което активи-
райте функцията Bluetooth® на вашето 
устройство.

 2) Прекъснете връзката между сдвое-
ните устройства, след което ги сдвоете 
отново.

 3) Изключете, след което включете 
отново Bluetooth® устройството.

 4) Извадете батерията на вашето 
устройство, след което я поставете 
отново и го включете.

 5) Рестартирайте автомобила, след 
което се опитайте отново да устано-
вите връзка.
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Сдвояване на първо Bluetooth® ус-
тройство

• Сдвояването се изразява в свързване 
на Bluetooth® мобилни телефони или 
уреди със системата преди осъщест-
вяването на връзка. Това е необходимо 
условие за правилното функционира-
не и употреба на Bluetooth® системата.

• Можете да свържете до 5 мобилни 
устройства.

• Сдвояването на устройствата не 
трябва да се извършва по време на 
движение на автомобила.

 Намерете автомобила в менюто на 
Bluetooth® устройството и го свържете 
с него > Въведете паролата, изписана 
на Bluetooth® устройството или друга 
валидна > На екрана ще се изпише 
Сдвояването е завършено/Bluetooth® 
pairing completed.

1.  При натискане на бутона PHONE на 
аудиосистемата или бутона CALL на 
волана на екрана се отваря следният 
диалогов прозорец и устройствата 
могат да бъдат свързани:

(1) Vehicle name/Наименование на ав-
томобила: Това е търсеното име в 
Bluetooth® устройството.

i  Информация
Показаното	на	фигурата	име	е	примерно.

2. Потърсете налични Bluetooth® устрой-
ства в Bluetooth® менюто на вашето 
Bluetooth® устройство (мобилен теле-
фон или др.)

3. Уверете се, че наименованието на 
автомобила, изписано на вашето ус-
тройство, съвпада с това на екрана, 
ако това е така, изберете го.

4-1. При устройствата, които изискват 
парола, на екрана на устройството се 
отваря допълнителен диалогов прозо-
рец. - Въдете паролата от четири 0000 
на Bluetooth® устройството.

4-2. При устройства, които изискват до-
пълнително потвърждение на парола-
та, се отваря допълнителен диалогов 
прозорец, изискващ въвеждането на 
шестцифрен код.
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Pairing a Bluetooth® device
Information on pairing Bluetooth®

devices
• Pairing refers to the process of

pairing Bluetooth® cell phones or
devices with the system prior to
connection. This is a necessary
procedure for Bluetooth® connec-
tion and usage.

• Up to five devices can be paired.
• Pairing Bluetooth® device is not

allowed while vehicle is moving.

Pairing the first Bluetooth® device
Press the [PHONE] button on the
audio system or the [CALL] button
on the steering wheel remote control
➟ Search for the vehicle from the
Bluetooth® device, and pair ➟ Enter
the passkey on the Bluetooth®

device or approve passkey ➟
Bluetooth® pairing completed.

1. When the [PHONE] button on the
audio or the [CALL] button on the
steering wheel remote control is
pressed, the following screen is
displayed. Devices can now be
paired.

(1) Vehicle name: Searched name in
Bluetooth® device.

Information
The vehicle name in the image above
is an example. Refer to your device for
the actual name of your device.

2. Search for available Bluetooth®

devices in the Bluetooth® menu of
your Bluetooth® device (cell
phone, etc.).

3. Confirm that the vehicle name in
your Bluetooth® device matches
the vehicle name shown on the
audio screen, then select it.

4-1. For devices that require passkey
entry, a passkey entry screen is
shown on your Bluetooth®

device.
- Enter the passkey ‘0000’, in your

Bluetooth® device.
4-2. For devices that require passkey

confirmation, the following
screen is shown on the audio
system. A 6-digit passkey input
screen is shown in the
Bluetooth® device.

- After confirming that the 6-digit
passkey on the audio screen
and the Bluetooth® device are
identical, select [OK] in your
Bluetooth® device.

i

 - След като се уверите, че шестци-
френият код на екрана на аудиоуред-
бата съвпада с този на Bluetooth® 
устройството, натиснете OK.

1
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i  Информация
Шестцифреният	код,	показан	на	фигурата,	
е	примерен.

Сдвояване	на	второ	Bluetooth®	устройство
Натиснете бутона SETUP/CLOCK на ауди-
осистемата > изберете опцията Bluetooth 
> след това опцията Connections > след 
което Add new device.

- Оттук нататък процедурата по свързва-
не на устройствата е идентична с тази, 
описана в предходната точка [Сдвояване 
на първо Bluetooth® устройство].

i  Информация
•	 Bluetooth®	системата	ще	бъде	в	готовност	

за	свързване	в	продължение	на	3	минути.	
В	случай	че	не	успеете	да	свържете	ус-
тройството	в	рамките	на	тези	три	минути,	
сдвояването	ще	бъде	преустановено	и	ще	
трябва	да	започнете	отначало.

•	 При	повечето	Bluetooth®	устройства	
връзката	се	осъществява	автоматично	
веднага	след	сдвояването	им.	Други	ус-
тройства	обаче	се	нуждаят	от	допълнител-
но	потвърждение.	Уверете	се,	че	вашето	
устройство	е	успешно	свързано,	след	като	
е	било	сдвоено.

Свързване на Bluetooth® устройства
В	случай	че	няма	други	свързани	
устройства
Натиснете бутона PHONE на аудиосис-
темата или бутона CALL на волана > На 
екрана ще бъде показан списък с налич-
ните Bluetooth® устройства > Изберете 
желаното устройство от списъка > Свър-
жете чрез Bluetooth®.
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В	случай	че	има	други	свързани	устройства
Натиснете бутона PHONE на аудиосис-
темата > изберете Settings > след което 
Connections > изберете Bluetooth® устрой-
ство, с което желаете да се свържете > 
след което опцията Connect > свържете 
чрез Bluetooth®.

i  Информация
•	 Може	да	свързвате	само	по	едно	устрой-

ство	наведнъж.
•	 Когато	Bluetooth®	устройството	е	свър-

зано,	други	устройства	не	могат	да	бъдат	
сдвоявани.

Приемане/отхвърляне на обаждания
Приемане на обаждания при активиран 
Bluetooth®.

(1) Име на обаждащия се: Ако номерът 
на обаждащия се е въведен в списъка 
с контакти, на екрана ще се изпише 
съответното име. 

(2) Входящи обаждания: на екрана се 
изписва входящият номер.

(3) Accept/Приемане на обаждане.
(4) Reject/Отхвърляне на обаждане.

i  Информация
•	 Когато	на	екрана	се	отвори	диалогов	

прозорец	за	входящо	обаждане,	аудиоре-
жимът	и	екранът	за	настройките	не	могат	
да	бъдат	показани.	Само	функцията	за	
контрол	на	звука	е	активна.

•	 Някои	устройства	може	да	не	поддържат	
функцията	reject/отхвърляне	на	обажда-
не.

•	 Някои	устройства	може	да	не	поддържат	
функцията	phone	number	display/изпис-
ване	на	телефонния	номер.

1

2

3 4
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Operation during calls
Входящо обаждане при активиран 
Bluetooth® > Изберете Accept.
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Operation during calls 
Incoming call with Bluetooth® con-
nected ➟ Select [Accept].

(1) Call duration: Call duration display.
(2) Caller name: If the caller number is

in your contacts, the corresponding
name is displayed.

(3) Incoming phone number: Incoming
phone number is displayed.

(4) Private: Call is transferred to a cell
phone.

(5) End: End call.
(6) Mute: Block outgoing voice.

Menu
Press the [MENU] button and select
the desired function.
• Switch: Switch between calls if

connected to two or more calls.
• Microphone Volume: Adjust outgo-

ing voice volume.

Information
• Some Bluetooth® devices may not

support the Private function.
• The outgoing voice volume may

vary depending on the type of
Bluetooth® device. If the outgoing
voice volume is too high or low,
adjust the Microphone Volume.

• The Switch menu will only be dis-
played if connected to two or more
calls.

Favourites
Press the [PHONE] button on the
audio system ➟ Select [Favourites] ➟
Favourites list displayed.

(1) Add to favourites: Add a down-
loaded phone number to
favorites.

(2) Favourites list: A list of paired
favorites is displayed
Connect a call when selected.

Menu
Press the [MENU] button, and select
the desired function.
• Delete: Delete a saved favorites.

i

(1) Call duration: продължителност на 
обаждането.

(2) Caller name: ако номерът на обажда-
щия се е въведен в списъка с контакти, 
на екрана ще се изпише съответното 
име.

(3) Incoming phone number: на екрана се 
изписва входящият номер.

(4) Private: обаждането се прехвърля към 
мобилния телефон.

(5) End: прекратяване на обаждане.
(6) Mute: блокиране на изходящо обаж-

дане.

Menu
Натиснете бутона MENU и изберете же-
ланата функция
• Switch: превключвайте между обаж-

данията, ако сте свързани към две или 
повече обаждания.

• Microphone Volume: регулирайте изхо-
дящата силата на звука

ИНФОРМАЦИЯ
•	 Някои	устройства	може	да	не	поддържат	

функцията:
Private:	обаждането	се	прехвърля	към	мо-

билния	телефон.
•	 Качеството	на	изходящата	силата	на	

звука	може	да	е	различно	в	зависимост	
от	Bluetooth	устройството.	В	случай	че	
звукът	е	твърде	висок	или	твърде	нисък,	
регулирайте	силата	на	звука	на	микрофо-
на/Microphone	Volume.

•	 Функцията	Switch	ще	бъде	активна,	в	слу-
чай	че	сте	свързани	към	едно	или	повече	
обаждания.

Favourites/Любими	номера
Натиснете бутона PHONE на аудиосис-
темата > изберете опцията Favourites > 
Списъкът с любими номера ще се покаже 
на екрана.
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Operation during calls 
Incoming call with Bluetooth® con-
nected ➟ Select [Accept].

(1) Call duration: Call duration display.
(2) Caller name: If the caller number is

in your contacts, the corresponding
name is displayed.

(3) Incoming phone number: Incoming
phone number is displayed.

(4) Private: Call is transferred to a cell
phone.

(5) End: End call.
(6) Mute: Block outgoing voice.

Menu
Press the [MENU] button and select
the desired function.
• Switch: Switch between calls if

connected to two or more calls.
• Microphone Volume: Adjust outgo-

ing voice volume.

Information
• Some Bluetooth® devices may not

support the Private function.
• The outgoing voice volume may

vary depending on the type of
Bluetooth® device. If the outgoing
voice volume is too high or low,
adjust the Microphone Volume.

• The Switch menu will only be dis-
played if connected to two or more
calls.

Favourites
Press the [PHONE] button on the
audio system ➟ Select [Favourites] ➟
Favourites list displayed.

(1) Add to favourites: Add a down-
loaded phone number to
favorites.

(2) Favourites list: A list of paired
favorites is displayed
Connect a call when selected.

Menu
Press the [MENU] button, and select
the desired function.
• Delete: Delete a saved favorites.

i

(1) Add to favourites: добавете телефонен 
номер към „Любими“.

(2) Favourites list: на екрана се показва 
списък със сдвоени любими устрой-
ства.

 При избиране на тази функция свърз-
вате обаждане.

Menu
Натиснете бутона MENU и изберете же-
ланата функция.
• Delete: изтрийте всички номера от 

секцията „Любими“.
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i  Информация
•	 Можете	да	запазвате	до	20	любими	номера	

за	всяко	сдвоено	Bluetooth®	устройство.
•	 Опцията	Любими/Favourites	може	да	бъде	

избрана,	когато	Bluetooth®	устройството,		
в	което	те	са	запазени,	е	свързано.

•	 Аудиосистемата	не	прехвърля	и	не	запазва	
автоматично	информацията	в	секцията	
Любими/Favourites	от	Bluetooth®	устрой-
ството.	Номерата	в	секцията	трябва	да	
бъдат	запазени,	преди	да	имате	достъп	до	
тях.

•	 За	да	бъдат	добавени	в	Любими,	конта-
ктите	трябва	първо	да	бъдат	прехвърле-
ни.	

•	 Контактите,	запазени	като	любими,	не	
се	обновяват	автоматично,	дори	и	ако	
има	промяна	в	контактите	на	свързаното	
Bluetooth®	устройство.	За	да	ги	обновите,	
трябва	да	ги	изтриете	и	прехвърлите	на-
ново.

Call history/Архив на обажданията
Натиснете бутона PHONE на аудиосис-
темата > изберете Call history > архивът с 
обажданията ще бъде показан на екрана.

Information
• Up to 20 favourites can be paired

for each paired Bluetooth® device.
• Favourites can be accessed when the

Bluetooth® device they were paired
from is connected.

• The audio system does not down-
load favourites from Bluetooth®

devices. Favourites  must be newly
saved before use.

• To add to favourites, contacts must
be downloaded first.

• Saved favourites are not updated
even if the contacts of the connected
Bluetooth® device are changed. In
this case, favourites need to be delet-
ed and added again.

Call history
Press the [PHONE] button on the
audio system ➟ Select [Call history]
➟ Call history is displayed.

(1) Call history: Display the down-
loaded call history list.
Connect a call when selected.

(2) Call duration: Display the time the
call was connected.

Menu
Press the [MENU] button, and select
the desired function.
• All Calls: Display all call history.
• Missed Calls: Display missed calls.
• Dialed Calls: Display dialed calls.
• Received Calls: Display received

calls.
• Download: Download call history

from connected Bluetooth® devices.

Information
• Up to 50 dialed, received and missed

calls are saved.
• When the latest call history is

received, the existing call history is
deleted.

i

i

4-38

Multimedia System

(1) Call history: на екрана се показва ар-
хивът с обажданията.

 При избиране на определен номер 
осъществявате обаждане.

(2) Call duration: показва часа, в който 
обаждането е било прието

Menu
Натиснете бутона MENU и изберете же-
ланата функция.
• All Calls: показва архива на обаждани-

ята.
• Missed Calls: показва пропуснатите 

обаждания.
• Dialed Calls: показва изходящите 

обаждания.
• Received Calls: показва входящи обаж-

дания.
• Download: прехвърляне на архива с 

обаждания от свързаното Bluetooth® 
устройство.

i  Информация
•	 До	50	набрани,	получени	и	пропуснати	

номера	ще	бъдат	запазени	в	архива	на	
обажданията.

•	 При	обновяване	на	информацията	в	ар-
хива	старата	се	изтрива.
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Contacts
Натиснете бутона PHONE на аудиосисте-
мата > изберете опцията [Contacts] > след 
което изберете буква (ABC) > контактите 
със съответната буква ще бъдат показа-
ни на екрана.

Contacts
Press the [PHONE] button on the
audio system ➟ Select [Contacts] ➟
Select letter (ABC) ➟ Contacts dis-
played.

(1) Contacts: Display downloaded
contacts.
If one phone number is saved, the
number will be dialed when
selected.
If two or more phone numbers are
saved, a list of saved numbers will
be displayed when selected.

Menu
Press the [MENU] button, and select
the desired function.
• Download: Download contacts

from connected Bluetooth® devices.

Information
• Up to 2,000 contacts can be saved.
• In some cases, additional confirma-

tion from your Bluetooth® device is
necessary when downloading con-
tacts. If downloading of contacts
unsuccessful, consult your
Bluetooth® device’s settings or the
audio screen to approve the down-
load.

• Contacts without phone numbers
are not displayed.

Settings
Press the [PHONE] button on the
audio ➟ Select [Settings].
- For phone settings, refer to Setup

page.

i
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(1) Contacts: показва прехвърлените кон-
такти

 Ако даден телефонен номер е запазен, 
в случай че бъде маркиран, автома-
тично ще бъде набран.

 Ако два или повече тел. номера са 
запазени, списък със съответните 
номера ще бъде показан, в случай че 
някой бъде маркиран.

Menu
Натиснете бутона MENU и изберете же-
ланата функция.
• Download: прехвърляне на контактите 

от свързаното Bluetooth® устройство.

i  Информация
•	 До	2000	контакта	могат	да	бъдат	запазени.
•	 При	някои	устройства	се	изисква	допъл-

нително	потвърждение	при	прехвърляне	
на	контактите	от	устройството.

Ако	прехвърлянето	на	контактите	е	неуспеш-
но,	проверете	настройките	на	Bluetooth®	
устройството	или	съобщенията	на	аудио-
екрана,	тъй	като	може	да	трябва	допъл-
нително	потвърждение.

•	 Контакти,	към	които	няма	запазени	тел.	
номера,	не	се	изписват.

Settings/Настройки
Натиснете бутона PHONE > изберете оп-
цията [Settings].
-  За настройки на телефона проверете 

в раздел „Настройки“.
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Setup/Настройки 
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Setup

Access Display, Sound, Date/Time,
Bluetooth*, System and Display Off
settings.
Press the [SETUP/CLOCK] button
on the audio system.
* if equipped

Display 
Press the [SETUP/CLOCK] button
on the audio system ➟ Select
[Display].
• Dimming mode: Audio screen

brightness can be adjusted to the
time of day.

• Brightness: The brightness of the
audio screen can be changed.

• Screensaver: Set the information
displayed when the audio system
is switched off or the screen is
turned off.

Sound
Press the [SETUP/CLOCK] button
on the audio system ➟ Select
[Sound].
• Position: Sound balance and pan-

ning can be adjusted.
• Equaliser: Sound tone color can be

adjusted.
• Rear parking sensors prioritised:

Automatically lower audio volume
while reversing.

• Speed dependent volume control:
Automatically adjust volume based
on vehicle speed.

Date/Time
Press the [SETUP/CLOCK] button
on the audio system ➟ Select
[Date/Time].
• Set time: Set the time displayed on

the audio screen.
• Time format: Choose between 12-

hour and 24-hour time formats.
• Set date: Set the date displayed on

the audio screen.

Bluetooth (if equipped)
Press the [SETUP/CLOCK] button
➟ Select [Bluetooth].
• Connections: Control pairing, dele-

tion, connection and disconnection
of Bluetooth® devices.

• Auto connection priority: Set the
connection priority of Bluetooth®

devices when the vehicle is started.
• Update contacts: Contacts can be

downloaded from connected
Bluetooth® devices.

• Bluetooth voice guidance: Play or
mute voice prompts for Bluetooth®

device pairing, connection and
errors.

Чрез тази опция може да променяте на-
стройките на следните функции:
Access Display/Екран, Sound/Звук, Date/
Time/Дата/Час, Bluetooth* и Display Off/
Изключване на екрана.
Натиснете бутона SETUP/CLOCK на ау-
диосистемата.
*ако е оборудван

Display
Натиснете бутона SETUP/CLOCK на ау-
диоуредбата > Изберете Display.
• Dimming mode: чрез тази функция 

може да затъмнявате екрана.
• Brightness: чрез тази опция можете да 

променяте яркостта на екрана.
• Screensaver: чрез тази функция задава-

те информацията, която ще се показва 
на екрана, когато аудиосистемата или 
екранът са изключени.

Sound
Натиснете бутона SETUP/CLOCK на ау-
диоуредбата > изберете опцията Sound.
• Position: регулиране качеството и на-

чина на разпределение на звуковия 
сигнал.

• Equaliser: чрез тази функция променяте 
цвета на звука на еквилайзъра.

• Rear parking sensors prioritised: при тази 
функция звукът автоматично се нама-
лява, когато автомобилът се движи на 
заден ход.

• Speed dependent volume control: чрез 
тази функция силата на звука се регу-
лира автоматично спрямо скоростта 
на автомобила.

Date/Time
Натиснете бутона SETUP/CLOCK на ау-
диосистемата > изберете опцията Date/
Time.
• Set time: настройте часа, който се из-

писва на екрана.
• Time format: можете да избирате меж-

ду 12- и 24-часов формат.
• Set date: настройте датата, която се 

изписва на екрана.

Bluetooth (if equipped)
Натиснете бутона SETUP/CLOCK > избе-
рете опцията Bluetooth.
• Connections: контролирайте сдвоя-

ването, изтриването, свързването и 
преустановяването на връзката на 
Bluetooth® устройствата.

• Auto connection priority: задайте прио-
ритет на свързване на устройство при 
запалване на автомобила.

• Update contacts: контактите от свър-
заното устройство могат да бъдат 
прехвърлени.

• Bluetooth voice guidance: можете да ак-
тивирате или деактивирате гласовите 
указания на Bluetooth® системата.
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i  Информация
При	изтриване	на	сдвоени	устройства	ре-
гистърът	с	обажданията	и	контактите	ще	
бъдат	изтрити.
•	 	При	Bluetooth®	връзки	с	нисък	приори-

тет	може	да	установяването	на	връзка	да	
отнема	повече	време.

•	 Прехвърлянето	на	контакти	може	да	бъде	
осъществено	само	от	свързани	в	момента	
Bluetooth®	устройства.

•	 В	случай	че	в	момента	няма	свързани	
устройства,	бутонът	Download	за	прехвър-
ляне	на	контактите	няма	да	бъде	активен.

•	 В	случай	че	избраният	език	е	словашки,	
унгарски	или	корейски,	гласовите	указа-
ния	на	Bluetooth	системата	няма	да	бъдат	
активни.

System
Натиснете бутона SETUP/CLOCK > избе-
рете System.
• Memory information: показва колко 

свободна памет има в директорията 
Моята музика/My Music.

• Language: чрез тази опция променяте 
езика.

• Default: връщате фабричните настрой-
ки на аудиосистемата.

i  Информация
При	избиране	на	опцията	Default	всички	на-
стройки	и	запазени	данни	ще	бъдат	изгубени.

Display Off
За да намалите отблясъците, екранът 
може да бъде изключен, докато същевре-
менно аудиосистемата ще продължи да 
функционира.
Натиснете бутона SETUP/CLOCK на аудио 
системата > изберете опцията Display Off.

i  Информация
Изберете	изображение	за	екрана	Screensaver,	
което	ще	излиза	на	екрана,	когато	е	изклю-
чен.
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МОДЕЛ B-1 МОДЕЛ B-2

С ТЕХНОЛОГИЯТА BLUETOOTH®

АУДИОУРЕДБА СЪС СЕНЗОРЕН ЕКРАН и Bluetooth® безжична технология
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Функции на вашата аудиоуредба

Контролно табло

Модел B-1
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Feature of Your Audio

Head unit

❈ The actual features in the vehicle
may differ from the illustration.

(1) LCD screen
• Tap the screen to select a button.

(2) RADIO
• Start DAB/FM* and AM radio.
* with DAB

(3) SEEK/TRACK
• Search for next station in DAB/FM*

and AM radio mode.
• Change the current song in media

mode.
* with DAB

(4) POWER/VOLUME knob 
• Turn to adjust the volume.
• Press to turn the device on or off.

(5) RESET
• Shutdown and restart the system.

■ Type B-2

■ Type B-1

Модел B-2
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Feature of Your Audio

Head unit

❈ The actual features in the vehicle
may differ from the illustration.

(1) LCD screen
• Tap the screen to select a button.

(2) RADIO
• Start DAB/FM* and AM radio.
* with DAB

(3) SEEK/TRACK
• Search for next station in DAB/FM*

and AM radio mode.
• Change the current song in media

mode.
* with DAB

(4) POWER/VOLUME knob 
• Turn to adjust the volume.
• Press to turn the device on or off.

(5) RESET
• Shutdown and restart the system.

■ Type B-2

■ Type B-1

* Функциите във вашия автомобил може 
да се различават от илюстрацията.

(1) LCD ЕКРАН 
• Докоснете екрана, за да изберете бу-

тон.

(2) RADIO
• Избирате между DAB/FM* и AM радио.
*с DAB

(3) SEEK/TRACK
• С този бутон избирате следващата 

станция в DAB/FM и AM режим.
• Сменяте звучащата в момента песен 

в режим Media
*с DAB

(4) POWER/VOLUME
• Регулира звука чрез завъртане.
• Чрез натискане включвате и изключ-

вате устройството.

(5) RESET
• Изключва и рестартира системата.
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(6) MEDIA
• Може да зададете следните функции: 

USB(iPod®), Bluetooth®(BT),  Audio, AUX 
или My Music.

• Може да изберете меню media, когато 
една или повече медии са свързани 
или при натискане на бутона MEDIA 
при избран същия режим.

(7) PHONE
• Включва и изключва функцията 

Bluetooth.

(8) SETUP
• Можете да променяте настройките 

на следните функции: Access/Дос-
тъп, Display/Екран, Sound/Звук, Date/
Дата/Time/Час, системата Bluetooth, 
Screensaver, Настройките за изключ-
ване на дисплея и системата/System 
and Display Off settings.

(9) TUNE 
• Чрез завъртане преминавате през 

станциите/списъка с песни.
• Чрез натискане избирате определена 

станция/песен.

Модел B-1
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(6) MEDIA
• Select USB(iPod®), Bluetooth®(BT)

Audio, AUX or My Music.
• Display the media menu when two

or more media are connected or
when the [MEDIA] button is
pressed in media mode.

(7) PHONE
• Start Bluetooth® Phone mode.

(8) SETUP
• Access Display, Sound, Date/Time,

Bluetooth, System, Screensaver
and Display Off settings.

(9) TUNE knob 
• Turn to navigate through the sta-

tions/songs list.
• Press to select an item.

■ Type B-2

■ Type B-1

Модел B-2
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Multimedia System

(6) MEDIA
• Select USB(iPod®), Bluetooth®(BT)

Audio, AUX or My Music.
• Display the media menu when two

or more media are connected or
when the [MEDIA] button is
pressed in media mode.

(7) PHONE
• Start Bluetooth® Phone mode.

(8) SETUP
• Access Display, Sound, Date/Time,

Bluetooth, System, Screensaver
and Display Off settings.

(9) TUNE knob 
• Turn to navigate through the sta-

tions/songs list.
• Press to select an item.

■ Type B-2

■ Type B-1
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Контролни бутони на волана
(модел оборудван с Bluetooth)
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Steering wheel remote control

❈ The actual features in the may dif-
fer from the illustration.

(1) MUTE
• Press to mute audio output.

(2) MODE
• Press the button to change the

mode in the following order: Radio
➟ Media.

• Press and hold the button to turn
off. (if equipped)

(3) VOLUME
• Press to adjust the volume.

(4) UP/DOWN
• Press the button in radio mode to

search Presets.
• Press and hold the button in radio

mode to search frequencies.
• Press the button in media mode to

change the current song.
• Press and hold the button in media

mode to quick search through
songs.

(5) CALL
• Pressing the button

- If not in Bluetooth® Handsfree
mode or receiving a phone call.
First press: Display Dial Number
screen.
Second press: Automatically dis-
play the most recently Dialed
Call number.
Third press: Dial the phone num-
ber entered.

- Press in the Incoming Call notifi-
cation screen to accept the
phone call.

- Press in Bluetooth® Handsfree
mode to switch to the waiting call.

• Pressing and holding the button
- If not in Bluetooth® Handsfree

mode or receiving a phone call,
the most recently Dialed Call
number is dialed.

- Press in Bluetooth® Handsfree
mode to transfer the call to your
cell phone.

- Press in cell phone mode to
switch to Bluetooth® Handsfree
mode.

(6) END
• Press in Bluetooth® Handsfree

mode to end the phone call.
• Press in the incoming call screen

to reject the call.

* Функциите във вашия автомобил може 
да се различават от илюстрацията.

(1) MUTE
• Натиснете, за да заглушите звука.

(2) MODE
• Натиснете, за да промените режима в 

следния ред: Радио > Медия.
• Натиснете и задръжте бутона, за да 

изключите (ако е оборудван).

(3) VOLUME
• Натиснете, за да регулирате звука.

(4) UP/DOWN
• Натискайки бутона в режим РАДИО, 

може да търсите между вече запазе-
ните радиостанции.

• Натиснете и задръжте бутона в РАДИО 
режим, за да търсите честоти.

• Натиснете бутона в режим МЕДИЯ, 
за да смените звучащата в момента 
песен.

• Натиснете и задръжте бутона в МЕДИЯ 
в режим, за да може да преминете 
бързо през песните.

(5) CALL/Обаждане (ако тази функция 
е налична)
• Натиснете копчето
 - В случай че системата не е в режим 

Bluetooth® Handsfree или получава 
обаждане.

 Първо: изберете Display Dial Number 
screen/Покажи екрана за набиране на 
номер.

 Второ: изберете Automatically display 
the most recently Dialed/Автоматично 
показване на последно набрания 

номер, Call number/Обадете се на же-
лания номер.

 Трето: изберете Dial the phone number 
entered/Набери въведения тел. номер.

 - Натиснете копчето за приемане на 
обаждането, намиращо се в диало-
говия прозорец, който се отваря, при 
получаване на входящо обаждане.

 - Натиснете копчето в режим Bluetooth® 
Handsfree, за да приемете обаждането 
на втора линия.

• Натискане и задържане на бутона
 - В случай че системата не е в режим 

Bluetooth® Handsfree или получава 
обаждане, системата набира послед-
но избрания номер.

 - Натиснете копчето в режим Bluetooth® 
Handsfree, за да прехвърлите обажда-
нето към телефона си.

(6) END/Прекратяване на обаждане 
(ако тази функция е налична)
• Натиснете копчето в режим Bluetooth® 

Handsfree, за да прекратите обаждането.
• Натиснете копчето, намиращо се в 

диалоговия прозорец, който се отваря 
при получаване на входящо обажда-
не, за да отхвърлите повикването.
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 ВНИМАНИЕ
• Не гледайте продължително в ек-

рана на аудиосистемата, тъй като 
това може да доведе до неочакван 
инцидент. 

• Не се опитвайте да разглобявате, 
сглобявате или по друг начин да 
модифицирате аудиосистемата, 
това може да доведе до инциденти, 
пожар или токов удар.

• Използването на мобилен теле-
фон по време на управление на 
автомобила увеличава шанса от 
възникването на ПТП. Използвай-
те телефона, след като 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.

• Не използвайте системата, ако на 
екрана не може да бъде възпро-
изведен образ или няма звук, тъй 
като това означава, че най-веро-
ятно системата е в неизправност. 
Използването на системата в това 
й състояние може да бъде причина 
за инциденти (пожари, токов удар и 
др.).

• Не докосвайте антената по вре-
ме на силни бури, придружени от 
гръмотевици или светкавици, тъй 
като това може да бъде причина за 
последващ токов удар.

• Не паркирайте в зони, забраня-
ващи това, за да оперирате със 
системата, тъй като има опасност 
от възникване на неочакван пътен 
инцидент.

• Използвайте системата при запа-
лен двигател , в противен случай 
акумулаторната батерия може да 
се изтощи докрай.

 ВНИМАНИЕ
Когато шофирате трябва да сте на-
пълно концентрирани. Всяка липса на 
концентрация може да доведе до за-
губа на контрол над превозното сред-
ство, което може да бъде причина за 
последващ фатален инцидент. Вода-
чът е длъжен да управлява автомобила 
съвестно, използването на всякакви 
преносими устройства, оборудване 
или системи, които могат да разсеят 
водача, не е допустимо по закон и ни-
кога не трябва да бъдат използвани по 
време на управление на превозното 
средство.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Работа със системата по време на 
шофиране може да доведе до инци-
денти поради загуба на концентра-
ция. 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 ауди-
осистемата може да причини вре-
менна загуба на слуха (регулирайте 
силата на звука преди да включите 
системата).

• Ако желаете да смените разполо-
жението на системата, следва да се 
консултирате с оторизиран предста-
вител на марката HYUNDAI.

• Използвайте системата при запален 
двигател, в противен случай акуму-
латорната батерия може да се изто-
щи докрай.

• Не излагайте системата на силен 
шок или удар. Оказването на директ-
но напрежение върху LCD дисплея 
може да го повреди или счупи.

• При почистване изключвайте систе-
мата и използвайте мек и сух парцал. 
Не използвайте абразивни материа-
ли, химикали или разтворители при 
почистване, тъй като те повреждат 
системата.

• Не оставяйте напитки в близост до 
аудиосистемата. Разливането на 
напитки или други течности може да 
доведе до неизправност в системата, 
да бъде причина за пожар или пушек.

• В случай на неизправност следва да 
се обърнете към центъра, от който сте 
закупили автомобила, или центъра, 
който извършва сервизното обслуж-
ване.

• Поставянето на електромагнитни 
устройства в близост до аудиосисте-
мата може да доведе до влошаване 
на сигнала.
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Икони – значение и обозначение
Иконите, показващи избраната ау-
диофункция, са разположени в горния 
десен ъгъл на екрана.

Икона Описание

Mute Mute engaged

Battery
Remaining battery 
life ofa connected 
Bluetooth® device

Handsfree + Audio 
streaming connection

Bluetooth® Handsfree 
call and audio 
streaming available

Handsfree connection
Bluetooth® Handsfree 
call available

Bluetooth® audio 
streaming

Bluetooth® audio 
streaming available

Downloading 
contacts

Downloading 
contacts through 
Bluetooth® wireless 
communications

Downloading call 
history

Downloading call 
history through 
Bluetooth® wireless 
communications

Line busy Phone call in progress

Mute mic
Mic muted during 
a call (caller cannot 
hear your voice)

Phone signal strength

Display the phone 
signal strength for a 
cell phone connected 
by Bluetooth®

РАДИО 

FM/AM (с RDS)
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Information on status icons
Icons showing audio status are shown
in the upper-right corner of the screen.

Radio 

FM/AM (with RDS)

(1) Radio
Switch between FM and AM.

(2) List
View all available stations.

(3) Presets
View all presets.

(4) Menu
Navigate to the menu screen.

Switching between FM and AM
• Press the [RADIO] button on the

audio system to switch between
FM and AM.

• Select [Radio] on the screen to
switch between FM and AM.

Searching stations
Press the [SEEK/TRACK] button to
search stations.

List
A list of all available stations in the
vehicle’s current location is dis-
played. Select the desired station.
Favourite stations can be saved to
[Presets] by selecting [+].

Icon Description

Mute Mute engaged

Battery
Remaining battery life of
a connected Bluetooth®

device

Handsfree +
Audio stream-
ing connection

Bluetooth® Handsfree
call and audio stream-
ing available

Handsfree
connection

Bluetooth® Handsfree
call available

Bluetaooth®

audio streaming
Bluetooth® audio
streaming available

Downloading
contacts

Downloading contacts
through Bluetooth® wire-
less communications

Downloading 
call history

Downloading call history
through Bluetooth® wire-
less communications

Line busy Phone call in progress

Mute mic
Mic muted during a
call (caller cannot
hear your voice)

Phone signal
strength

Display the phone signal
strength for a cell phone
connected by Bluetooth®

(1)	Радио
Превключване между FM и AM

(2)	Списък	
На екрана се показва списък с наличните 
радиостанции.

(3)	Presets	
Показват се всички запаметени станции.

(4)	Меню
Прехвърля ви към менюто на аудиосис-
темата.

Превключване	между	FM	и	AM
• Натиснете бутона RADIO, за да прев-

ключите от AM на FM и обратно.

Търсене	на	станции
Натиснете SEEK/TRACK бутона, за да 
търсите станции.

Списък/List
Показва се списък с наличните в момента 
станции. Изберете желаната.
Любимите радиостанции могат да бъдат 
запаметени в [Presets] чрез натискане 
на [+].
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Presets
Запазва до 40 често употребявани стан-
ции.
Изберете и натиснете една от позициите 
от 1 до 40, така ще можете да запазите 
избрана радиостанция на съответната 
позиция. Ако позицията е празна, т.е. няма 
запаметена станция, само чрез натис-
кане ще може да запазите определена 
станция на желаната позиция.

Menu
Натиснете бутона [MENU] и изберете же-
ланата функция.
• Пътна обстановка/Traffic Announce-

ment (TA): включва/изключва тази 
функция.

• Настройки на звука/Sound Settings: 
звуковите настройки на аудиоуредба-
та могат да бъдат променени.

• Сканиране/Scan: възпроизвежда 
всички налични станции за 5 сек.

DAB/FM (с DAB)
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Presets
Save up to 40 frequently used stations.
To listen to a preset, select the
desired station list.
Press and hold the desired slot from
1 through 40. This saves the current
station in the selected slot.
If the slot is empty, simply selecting
saves the station to the slot.

Menu
Select [Menu], and select the desired
function.
• Traffic Announcement (TA): Enable

or disable Traffic Announcements.
• Scan: All available stations are

played for five seconds each.
• Sound Settings: Audio sound set-

tings can be changed.

DAB/FM (with DAB)

(1) Radio
Switch between DAB/FM and AM.

(2) List
View all available stations.

(3) Presets
View all presets.

(4) Menu
Navigate to the menu screen.

Switching between DAB/FM and AM
• Press the [RADIO] button on the

audio system to switch between
DAB/FM and AM.

• Select [Radio] on the screen to
switch between DAB/FM and AM.

Searching stations
Press the [SEEK/TRACK] button to
search stations.

List
A list of all available stations in the
vehicle’s current location is dis-
played. Select the desired station.
Favourite stations can be saved to
[Presets] by selecting [+].

(1)	Радио
Превключване между FM и AM.

(2)	Списък	
На екрана се показва списък с наличните 
радиостанции.

(3)	Presets	
Показват се всички запаметени станции.

(4)	Меню
Прехвърля ви към менюто на аудиосис-
темата.

Превключване	между	FM	и	AM
• Натиснете бутона RADIO, за да прев-

ключите от AM на FM/DAB и обратно.

Търсене	на	станции
Натиснете SEEK/TRACK бутона, за да 
търсите станции.

Списък/List
Показва се списък с наличните в момента 
станции. Изберете желаната. Любимите 
радиостанции могат да бъдат запамете-
ни в [Presets] чрез натискане на [+].
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Presets
Запазва до 40 често употребявани стан-
ции.
Изберете и натиснете една от позициите 
от 1 до 40, така ще можете да запазите 
избрана радиостанция на съответната 
позиция. Ако позицията е празна, т.е. няма 
запаметена станция, само чрез натис-
кане ще може да запазите определена 
станция на желаната позиция.

Menu
Натиснете бутона MENU и изберете же-
ланата функция.
• Пътна обстановка/Traffic Announce-

ment (TA): включва/изключва тази 
функция.

• Регион/Region: автоматично прев-
ключване между местни радиостан-
ции. 

• Настройки на звука/Sound Settings: 
звуковите настройки на аудиоуредба-
та могат да бъдат променени.

• Сканиране/Scan: възпроизвежда 
всички налични станции за 5 сек.

• Ръчно избиране на FM станции/
Manual tune FM: избирате станциите 
ръчно.

FM/AM (без RDS)
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Presets
Save up to 40 frequently used stations.
To listen to a preset, select the
desired station list.
Press and hold the desired slot from
1 through 40. This saves the current
station in the selected slot.
If the slot is empty, simply selecting
saves the station to the slot.

Menu
Select [Menu], and select the desired
function.
• Traffic Announcement (TA): Enable

or disable Traffic Announcements.
• Region : Enable or disable auto-

matic switching between regional
stations.

• Scan: All available stations are
played for five seconds each.

• Sound Settings: Audio sound set-
tings can be changed.

• Manual tune FM : Search for fre-
quencies manually.

FM/AM (without RDS)

(1) Band
Switch between FM and AM.

(2) Presets
View all presets.

(3) List
View all available stations.

(4) Menu
Navigate to the menu screen.

Switching between FM and AM
• Press the [RADIO] button on the

audio system to switch between
FM and AM.

• Select [Band] on the screen to
switch between FM and AM.

Searching stations
Press the [SEEK/TRACK] button to
search stations.

List
A list of all available stations in the
vehicle’s current location is dis-
played. Press the desired station.
Favourite stations can be saved to
[Presets] by selecting [save].

(1)	Радио
Превключване между FM и AM.

(2)	Списък	
На екрана се показва списък с наличните 
радиостанции.

(3)	Presets	
Показват се всички запаметени станции.

(4)	Меню
Прехвърля ви към менюто на аудиосис-
темата.

Превключване	между	FM	и	AM
• Натиснете бутона RADIO, за да прев-

ключите от AM на FM и обратно.

Търсене	на	станции
Натиснете SEEK/TRACK бутона, за да 
търсите станции.

Списък/List
Показва се списък с наличните в момента 
станции. Изберете желаната. Любимите 
радиостанции могат да бъдат запамете-
ни в [Presets] чрез натискане на [+].
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Presets
Запазва до 40 често употребявани стан-
ции.
Изберете и натиснете една от позициите 
от 1 до 40, така ще можете да запазите 
избрана радиостанция на съответната 
позиция. Ако позицията е празна, т.е. няма 
запаметена станция, само чрез натис-
кане ще може да запазите определена 
станция на желаната позиция.

Menu
Натиснете бутона MENU и изберете же-
ланата функция.
• Сканиране/Scan: възпроизвежда 

всички налични станции за 5 сек.
• Настройки на звука/Sound Settings: 

звуковите настройки на аудиоуредба-
та могат да бъдат променени.

Media

i  Информация - Използване на MP3

Поддържани	аудиоформати
Compressed 
audio formats

MPEG1 Audio Layer 3

MPEG2 Audio Layer 3

MPEG2.5 Audio Layer 3

Windows Media Audio Ver 7.X & 8.X

Други формати освен указаните тук 
може да не се поддържат от системата 
и да не могат да бъдат възпроизведени. 
Също така информация относно името 
на файла няма да бъде изписана, ако не 
се поддържат от системата. 

Поддържани	формати	компресирани	
аудиофайлове	
1. Поддържана побитова скорост бит-

рейти (Kbps)

4-22
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Range of supported compressed file
types
1. Bitrate range (Kbps)

2. Sampling frequency (Hz)

• The sound quality of MP3/WMA
compressed files may vary depend-
ing on the bitrate. (A higher bitrate
can have better sound quality.)

• The product only recognizes files
with the MP3 or WMA extension.
Files without one of these exten-
sions are not recognized.

3. Number of recognizable folders
and files

• Folders: 2,000 for USB
• Files: 6,000 for USB
• No recognition limit for folder hier-

archies

4. Character display range (Unicode)
• Filenames: Up to 64 English char-

acters (64 Korean characters)
• Foldernames: Up to 32 English

characters (32 Korean characters)

Languages supported (Unicode sup-
port)
• Korean: 2,604 characters
• English: 94 characters
• Common Chinese characters:

4,888 characters
• Special symbols: 986 characters

Japanese/Simplified Chinese
characters are not supported.

NOTICE
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2. Примерни честоти 
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Range of supported compressed file
types
1. Bitrate range (Kbps)

2. Sampling frequency (Hz)

• The sound quality of MP3/WMA
compressed files may vary depend-
ing on the bitrate. (A higher bitrate
can have better sound quality.)

• The product only recognizes files
with the MP3 or WMA extension.
Files without one of these exten-
sions are not recognized.

3. Number of recognizable folders
and files

• Folders: 2,000 for USB
• Files: 6,000 for USB
• No recognition limit for folder hier-

archies

4. Character display range (Unicode)
• Filenames: Up to 64 English char-

acters (64 Korean characters)
• Foldernames: Up to 32 English

characters (32 Korean characters)

Languages supported (Unicode sup-
port)
• Korean: 2,604 characters
• English: 94 characters
• Common Chinese characters:

4,888 characters
• Special symbols: 986 characters

Japanese/Simplified Chinese
characters are not supported.

NOTICE

• При MP3/WMA компресирани файлове 
разликата в качеството на звука зави-
си от побитовата скорост (битрейт). 
(Колкото по-висока е побитовата ско-
рост, толкова по-високо е качеството 
на звука.)

• Това устройство разпознава файлове 
в MP3/WMA формат. Други формати 
файлове могат да не бъдат разпознати 
правилно.

3. Максимален брой на разпознати пап-
ки и файлове - Папки за USB - файлове: 
2000 файла, 6000 файла за USB.

• Няма ограничение в броя на разпоз-
натите папки с файлове.

4. Максимален брой знаци: Unicode.
 Наименование на файловете:  

до 64 английски знака/64 корейски 
знака

 Наименование на папките: до 32 ан-
глийски знака/32 корейски знака

ЗАБЕЛЕЖКА
Използвайки опцията scroll (преглед), 
можете да видите целите имена на 
файловете или папките, в случай че са 
прекалено дълги, за да бъдат изписани 
изцяло.

Език (поддържан тип: Unicode) 
Корейски: 2604 знака
Английски: 94 знака 
Най-често използвани китайски знаци и 
символи: 4888 знака
Специални знаци и символи: 986
Японски и опростен китайски не се под-
държат от системата.

i  Информация
ПРЕДПАЗНИ	МЕРКИ	
•	 За	да	използвате	успешно	външно	устрой-

ство	USB,	трябва	да	проверите	устрой-
ството	да	не	е	включено	към	аудиосис-
темата,	когато	запалвате	двигателя,	и	да	
включите	устройството	след	запалването	
на	двигателя.

•	 Ако	запалите	двигателя,	когато	USB	
устройството	вече	е	включено	към	ауди-
осистемата,	USВ	устройството	може	да	се	
повреди.

•	 Когато	включвате	или	изключвате	външ-
ното	USB	устройство,	вземайте	мерки	за	
разреждане	на	статичното	електричество.

•	 Аудиосистемата	не	може	да	извърши	раз-
познаване	на	кодирани	МР3	плейъри.

•	 В	зависимост	от	състоянието	на	външното	
USB	устройство,	свързаното	външно	USB	
устройство	може	да	не	бъде	разпознато	от	
системата.

•	 Когато	параметърът	за	форматиране	на	
байтовете/секторите	на	външните	USB	
устройства	не	е	нито	512	байта,	нито	2048	
байта,	устройството	няма	да	бъде	разпоз-
нато	от	аудиосистемата.

•	 Могат	да	се	възпроизвеждат	само	USB	
устройства,	форматирани	до	FAT	12/16/32.
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(Продължение)
•	 USB	устройствата	без	автентификация	

(IF)	може	да	не	се	разпознаят	от	система-
та.

•	 Внимавайте	съединителят	за	свързването	
на	USB	устройството	да	не	влиза	в	кон-
такт	с	човешкото	тяло	или	с	каквито	и	да	
било	други	предмети.

•	 Ако	непрекъснато	включвате	или	из-
ключвате	USB	устройството	в	кратък	
период	от	време,	това	може	да	доведе	до	
неговото	счупване.

•	 Когато	включвате	или	изключвате	дадено	
USB	устройство,	можете	да	чуете	странни	
звуци.

•	 Ако	изключите	външното	USB	устрой-
ство,	когато	аудиосистемата	се	е	намира-
ла	в	режим	на	възпроизвеждане	от	USB	
устройство,	външното	USB	устройство	
може	да	се	повреди	или	да	започне	да	
работи	неправилно.	Затова	включването	
на	външното	USB	устройство	трябва	да	
се	извършва,	когато	двигателя	е	загасен	
или	когато	аудиосистемата	се	намира	в	
друг	режим	на	работа.

•	 В	зависимост	от	вида	и	от	капацитета	на	
външното	USB	устройство	или	от	вида	на	
файловете,	които	са	записани	в	устрой-

ствата,	може	да	е	необходимо	различно	
време	за	разпознаване	на	устройствата,	
но	това	не	е	признак	за	повреда.	Просто	
трябва	да	изчакате	за	момент.

•	 Никога	не	използвайте	USB	устройството	
за	други	цели	освен	за	възпроизвеждане	
на	музикални	файлове.	Възпроизвежда-
нето	на	видеофайлове	е	невъзможно.	

•	 Използването	на	USB	аксесоари	от	рода	
на	зарядни	устройства	или	нагреватели,	
които	използват	USB	интерфейс,	може	да	
доведе	до	влошаване	на	качеството	или	да	
причини	повреда.

•	 Ако	използвате	устройства	от	рода	на	
разклонители	за	USB,	които	сте	купили	
допълнително,	аудиосистемата	на	автомо-
била	може	да	не	разпознае	устройството	
USB.	В	такива	случаи	свързвайте	USB	
устройството	директно	към	мултимедий-
ния	съединител	на	автомобила.	Ако	USB	
устройството	е	разделено	на	логически	
драйвъри,	автомобилната	аудиосистема	
ще	разпознае	само	музикалните	файлове	
от	драйвъра	с	най-висок	приоритет.

•	 Устройства	от	рода	на	МР3	плейъри/мо-
билни	телефони/цифрови	видеокамери,	
които	не	се	разпознават	от	стандарта	USB	
интерфейс,	могат	да	останат	неразпозна-
ваеми	за	аудиосистемата.

•	 USB	устройствата,	които	се	различават	
от	стандартното	изпълнение	(например	
USB	УСТРОЙСТВА	С	МЕТАЛНО	ПО-
КРИТИЕ),	могат	да	не	бъдат	разпознати	
от	аудиосистемата).

•	 Четците	за	USB	флаш	памет	(например	
CF,	SD,	microSD	и	други	подобни)	или	
устройствата	от	типа	на	твърди	външни	
дискове	могат	да	не	се	разпознаят	от	сис-
темата).

•	 Музикалните	файлове,	защитени	от	функ-
цията	DRM	(УПРАВЛЕНИЕ	НА	ЦИФРО-
ВИТЕ	ЗАПАЗЕНИ	ПРАВА),	не	могат	да	се	
разпознават	от	аудиосистемата.

•	 Когато	използвате	тази	аудиосистема,	да-
нните	в	USB	паметта	могат	да	се	загубят.	
Препоръчва	се	да	съхраните	важните	
данни	в	персонален	компютър.

•	 Избягвайте	използването	на	памети	USB,	
които	могат	да	се	използват	като	клю-
чодържатели	или	аксесоари	за	мобилни	
телефони,	тъй	като	те	биха	могли	да	
причинят	повреда	на	съединителя	USB.	
Моля,	проверявайте	дали	използвате	ус-
тройства	със	съединители	от	типа,	който	
е	показан	на	фигурата	тук.
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USB

(1) Repeat
Enable/disable repeat.

(2) Shuffle
Enable/disable shuffle play.

(3) List
View a list of all songs.

(4) Menu
Navigate to the menu screen.

(5) Album Image
View song info.

(6) Pause
Pause or play music.

(7) Playback progress
Select to skip to the desired location.

Playback
• Press the [MEDIA] button, and

select [USB].
• Connect a USB drive to the USB

port to automatically play files on
the USB drive.

Changing songs
• Press the [SEEK/TRACK] button

to play the previous or next song.
• Press and hold the [SEEK/TRACK]

button to rewind or fast forward the
currently playing song.

• Search songs by turning TUNE
knob, and press the knob to play.

Selecting songs from a list
Select [List] to see a list of songs
available for play.
Select and play the desired song.

Repeat play
Select [Repeat] to enable or disable
‘Repeat all’, ‘Repeat current song’,
‘Repeat folder’ or ‘Repeat category’.
• Repeat all: All songs in the

playlist are repeated.
• Repeat current song: The cur-

rently playing song is repeated.
• Repeat folder: All songs in the

current folder are repeated.
• Repeat category: Repeat all

songs in the current category.

(1)	Repeat/Повторение
Чрез натискане на бутон [1] активирате 
или деактивирате тази функция.

(2)	Shuffle/Възпроизвеждане	на	файл	в	
случаен	ред
Чрез натискане на бутон [2] активирате 
или деактивирате тази функция.

(3)	List
При натискане на бутон [3] на екрана се 
показва списък с песни.

(4)	Меню/Menu
Отвежда ви към основното меню.

(5)	Album	image
Получавате информация относно звуча-
щата в момента песен.

(6)	Pause
Може да паузирате звучащата в момента 
песен или да я пуснете.

(7) Playback progress
Тази опция ви дава възможност да избе-
рете желан файл.

Playback
Изберете бутон MEDIA, след което опция-
та USB. Свържете USB устройство към USB 
жака, за да може системата автоматично 
да възпроизвежда файловете, запамете-
ни на устройството.

Changing	songs/Смяна	на	песните
Натиснете бутона SEEK/TRACK, за да 
изберете следващата или предишната 
песен. Натиснете бутона SEEK/TRACK 
и задръжте, за да превъртите напред/
назад звучащата в момента песен. Прех-
върляйте песните чрез завъртане на бу-
тона TUNE, изберете дадена песен чрез 
натискане на бутона.
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Multimedia System

USB

(1) Repeat
Enable/disable repeat.

(2) Shuffle
Enable/disable shuffle play.

(3) List
View a list of all songs.

(4) Menu
Navigate to the menu screen.

(5) Album Image
View song info.

(6) Pause
Pause or play music.

(7) Playback progress
Select to skip to the desired location.

Playback
• Press the [MEDIA] button, and

select [USB].
• Connect a USB drive to the USB

port to automatically play files on
the USB drive.

Changing songs
• Press the [SEEK/TRACK] button

to play the previous or next song.
• Press and hold the [SEEK/TRACK]

button to rewind or fast forward the
currently playing song.

• Search songs by turning TUNE
knob, and press the knob to play.

Selecting songs from a list
Select [List] to see a list of songs
available for play.
Select and play the desired song.

Repeat play
Select [Repeat] to enable or disable
‘Repeat all’, ‘Repeat current song’,
‘Repeat folder’ or ‘Repeat category’.
• Repeat all: All songs in the

playlist are repeated.
• Repeat current song: The cur-

rently playing song is repeated.
• Repeat folder: All songs in the

current folder are repeated.
• Repeat category: Repeat all

songs in the current category.

Selecting	songs	from	a	list/Избор	на	песен	от	
списъка
Изберете опцията List, за да видите на-
личния списък с песни. Изберете желана-
та песен и системата ще я възпроизведе. 

Repeat	play
Чрез избиране на опцията Repeat активи-
рате и деактивирате следните функции:
•  Repeat all/Повтори всички песни, 
•  Repeat current song/Повтори, звуча-
щата в момента песен
•  Repeat/Повтори песните от папката 
или 
•  Repeat category/Повтори всички 
песни в категорията.
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i  Информация
Опцията	Повтори	песните	от	папката	може	
да	бъде	избрана,	когато	песните	от	даден	
файл	са	зададени	като	списък	[List].

Shuffle	play
Чрез избиране на опцията Shuffle активи-
рате и деактивирате следните функции:
•  Shuffle/Песните се възпроизвеждат 

в случаен ред, 
•  Shuffle folder/Песните от определена 

папка се възпроизвеждат в случаен 
ред или 

•  Shuffle category/Песните от опреде-
лена категория се възпроизвеждат в 
случаен ред.

Menu
Изберете MENU бутона и задайте жела-
ната функция.
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Information
The repeat folder function is available
only when songs are playing from the
[File] category under [List].

Shuffle play
Select [Shuffle] to enable/disable
‘Shuffle’, ‘Shuffle folder’ or ‘Shuffle
category’ play.
• Shuffle: Songs are played in

random order.
• Shuffle folder: Songs within

the current folder are played in ran-
dom order

• Shuffle category: Songs within
the current category are played in
random order.

Menu
Select [Menu], and select the desired
function.

• Save to My Music: Songs on your
USB device can be saved to My
Music.

(1) File: Select a file to save.

(2) Mark all: Select all files.

(3) Unmark all: Deselect all files.

(4) Save: Save the selected file(s).
- Select the files you want to save,

and select [Save]. This saves the
selected files to My Music.

- Saving is canceled if phone calls
are received or made while saving.

- Up to 6,000 files can be saved.
- The currently playing file on the

USB device cannot be changed
while saving.

- My Music cannot be used while
saving.

- Up to 700 MB can be saved.
• Information: Detailed information

on the currently playing song is dis-
played.

• Sound Settings: Audio sound set-
tings can be changed.

i

• Save to My Music/Запази файловете в 
директория „Моята музика“: песни от 
устройството могат да бъдат запазва-
ни в директорията „Моята музика“.

(1) File/Файл: изберете файл чрез TUNE 
бутона.

(2) Mark all/Маркирай всички: изберете 
всички файлове чрез натискане на 
бутон [1].

(3) Unmark all/Размаркирай всички: 
размаркирайте всички файлове чрез 
натискане на бутон [2].

(4) Save/Запази: запазете избраните фай-
лове чрез натискане на бутон [3].

 - Изберете файловете, които искате да 
запазите, след което натиснете Save. 
Файловете са запазени в директори-
ята „Моята музика“.

 - Запазването на файловете ще бъде 
преустановено, ако в същото време 
осъществявате или получавате обаж-
дане.

 - Може да запазите до 700 МВ файло-
ве.

• Информация: на екрана се изписва 
подробна информация относно зву-
чащата в момента песен.

• Sound Settings/Звукови настройки: зву-
ковите настройки на аудиоуредбата 
могат да се променят.
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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	предоста-
вен	при	закупуване	на		iPod®/iPhone®	
продукти).

•	 При	свързването	на	iPod®,	който	в	мо-
мента	работи,	към	автомобила	може	да	се	
появи	силен	звук	за	около	1-2	секунди	вед-
нага	след	свързване	на	устройството.	Ако	
имате	възможност,	свържете	iPod-а	към	
автомобила	чрез	iPod®stopped/paused.

•	 По	време	на	ACC	ON	режима,	свързвайки	
iPod®	чрез	iPod®	кабела,	той	ще	се	зареж-
да	чрез	аудиосистемата	на	автомобила.

•	 Когато	свързвате	устройството	с	iPod®,	
се	уверете,	че	сте	вкарали	кабела	докрай	
в	жака,	за	да			избегнете	смущения.

•	 Ако	свържете	iPod®	или	AUX	устройство,	
които	не	използвате	в	момента,	може	да	се	
появи	шум.	Затова,	когато	не	използвате	
тези	устройства,	ги	изключвайте	и	при-
бирайте.

•	 Когато	 iPod®	или	AUX	устройства	са	
свързани	към	аудиосистемата	и	едно-
временно	с	това	се	зареждат,	това	може	
да	причини	смущения	в	звука.	В	такъв	
случай	не	трябва	да	продължавате	да	ги	
зареждате.

•	 Прескачане	или	неправилно	функцио-
ниране	може	да	се	появи	в	зависимост	
от	характеристиките	на	вашето	iPod®	/
Phone®	устройство.

•	 Ако	вашият	 iPhone®	е	едновременно	
свързан	към	Bluetooth®	Wireless	система-
та	и	USB,	звукът	може	да	не	е	много	ясен.	
В	настройките	на	вашия	телефон	трябва	
да	изберете	Dock	connector	или	Bluetooth,	
за	да	смените	източника	на	звука.

•	 iPod	режимът	не	може	да	бъде	избран,	в	
случай	че	iPod	устройството	не	се	разпоз-
нава	поради	версии,	които	не	се	поддър-
жат.

•	 За	телефони	iPod®	нано	устройства	от	
5-о	поколение	 iPod®	може	да	не	бъде	
разпознат	от	системата,	ако	батерията	е	
много	слаба.	Моля,	заредете	iPod®	преди	
употреба.

•	 Ако	iPod®	не	функционира	поради	дефект	
в	iPod®	устройството,	рестартирайте	и	
опитайте	отново	(за	подробна	информа-
ция	се	обърнете	към	вашия	наръчник	за	
iPod®).

•	 Някои	iPod®	устройства	може	да	не	се	
синхронизират	със	системата,	в	зави-
симост	от	версията.	Ако	устройството	
е	изключено,	преди	да	бъде	разпознато,	
системата	може	да	не	в	състояние	да	се	
върне	към	последно	избрания	режим.

Системата	не	разпознава	други	кабели	освен	
оригиналните	кабели	към	вашия	iPod®/
iPhone®.

Когато	използвате	други	музикални	при-
ложения	на	вашия	iPod®,	функцията	
за	синхронизация	на	системата	може	да	
не	функционира	поради	неизправност	в	
самото	iPod®	приложение.
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iPod®

(1) Repeat
Enable/disable repeat.

(2) Shuffle
Enable/disable shuffle play.

(3) List
View a list of all songs.

(4) Menu
Navigate to the menu screen.

(5) Album Image
View song info.

(6) Pause
Pause or play music.

(7) Playback progress
Select to skip to the desired location.

Playback
• Connect your iPod® to the audio

USB port, press the [MEDIA] but-
ton, and select [iPod].

Changing songs
• Press the [SEEK/TRACK] button

to play the previous or next song.
• Press and hold the [SEEK/TRACK]

button to rewind or fast forward the
currently playing song.

• Search songs by turning the TUNE
knob, and press the knob to play.

Selecting songs from a list
Select [List] to see a list of songs
available for play.
Select and play the desired song.

Repeat play
Select [Repeat] to enable or disable
‘Repeat category’, ‘Repeat current
song’.
• Repeat category: Repeat all

songs in the current category.
• Repeat current song: The cur-

rently playing song is repeated.

Shuffle play
Select [Shuffle] to enable/disable
‘Shuffle category’ play.
• Shuffle category: Songs within

the current category are played in
random order.

Menu
Select [Menu], and select the desired
function.
• Information: Detailed info on the

currently playing song is displayed.
• Sound Settings: Audio sound set-

tings can be changed.

(1)	Repeat/Повторение
Чрез натискане на бутон [1] активирате 
или деактивирате тази функция.

(2)	Shuffle/Възпроизвеждане	на	файл	в	
случаен	ред
Чрез натискане на бутон [2] активирате 
или деактивирате тази функция.

(3)	List/Списък	с	песни
При натискане на бутон [3] на екрана се 
показва списък с песни.

(4)	Меню/Menu
Отвежда ви към основното меню.

(5)	Album	image
Получавате информация относно звуча-
щата в момента песен.

(6)	Pause
Може да паузирате звучащата в момента 
песен или да я пуснете.

(7)	Playback	progress
Тази опция ви дава възможност да избе-
рете желан файл.

Playback
• Изберете бутон MEDIA, след което оп-

цията iPod. Свържете Ipod устройство 
към аудиосистемата, натиснете буто-
на MEDIA, след което изберете iPod.

Changing	songs/Смяна	на	песните
• Натиснете бутона SEEK/TRACK, за да 

изберете следващата или предишна-
та песен. 

• Натиснете бутона SEEK/TRACK и за-
дръжте, за да превъртите напред/
назад звучащата в момента песен. 

• Прехвърляйте песните чрез завъртане 
на бутона TUNE, изберете дадена пе-
сен чрез натискане на бутона.

Selecting	songs	from	a	list/Избор	на	песен	от	
списъка
Изберете опцията List, за да видите на-
личния списък с песни. Изберете желана-
та песен и системата ще я възпроизведе.

Repeat	play
Чрез избиране на опцията Repeat активи-
рате и деактивирате следните функции:
•  Repeat current song/Повтори, звуча-
щата в момента песен.
•  Repeat category/Повтори всички 
песни в категорията.

Shuffle	play
Чрез избиране на опцията Shuffle активи-
рате и деактивирате следните функции:
•  Shuffle category/Песните от опре-
делена категория се възпроизвеждат в 
случаен ред.

Menu
Изберете MENU бутона и задайте жела-
ната функция.
• Информация: на екрана се изписва 

подробна информация относно зву-
чащата в момента песен.

• Sound Settings/Звукови настройки: зву-
ковите настройки на аудиоуредбата 
могат да се променят.
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Когато	междувременно	са	активирани	и	
други	приложения	
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When other music programs are
running

When songs saved on your iPod®

are playing through a separate music
app, the following screen is dis-
played.
(1) Play/Pause: Pause or play music.

(2) iPod files: Play music saved on
your iPod®.

(3) Sound Settngs: Audio sound set-
tings can be changed.

(4) Album Image: View playback info.

Information 
Operation cannot be carried out cor-
rectly due to iPod® application mal-
function.

Playing iPod files
• Select [iPod files] to play songs

saved on your iPod®.
If there are no songs saved on your
iPod®, the [iPod files] is disabled.

Information
- Using Bluetooth® (BT) Audio

• Bluetooth® Audio mode can only be
used if a Bluetooth®-enabled phone
is connected. Only devices that sup-
port Bluetooth® audio can be used.

• If the Bluetooth®-enabled phone is
disconnected during play, the music
stops.

• When the TRACK UP/DOWN but-
tons are used during Bluetooth®

audio streaming, a popping noise or
sound interruptions may occur,
depending on the cell phone device.

• Depending on the cell phone model,
the audio streaming function may
not be supported.

• If a phone call is made or received
when music is playing in Bluetooth®

Audio mode, the call may mix with
the music.

• When returning to Bluetooth®

Audio mode after ending a call, play
might not resume automatically for
some cell phone models.

i

i

Когато звучащите песни са запазени във 
вашето устройство iPod®, но се възпроиз-
веждат посредством определено прило-
жение, се отваря диалогов прозорец със 
следните функции: 
(1) Play/Pause: спирате или възпроизвеж-

дате определена песен чрез натиска-
не на бутон [1].

(2) iPod files: възпроизвежда музикални 
файлове, запазени във вашия iPod®, 
чрез натискане на бутон [2].

(3) Sound Settings: звуковите настройки 
могат да бъдат променени чрез нати-
скане на бутон [3].

(4) Album image: получавате информация 
относно, звучащата в момента песен

i  Информация
Функциите	няма	да	могат	да	бъдат	активи-
рани,	ако	има	повреда	в	устройството.

Playing	iPod	files/Възпроизвеждане	на	iPod	
файлове
• Изберете опцията iPod files, за да чуете 

песните, запазени на вашето устрой-
ство, в случай че на вашето устройство 
няма запазени музикални файлове, 
функцията не е активна.

i  Информация
Използване на аудиорежима на 
Bluetooth системата
•	 Аудиорежимът	може	да	се	използва	само	

тогава,	когато	сте	свързали	мобилно	
устройство	чрез	системата	Bluetooth.	
Функцията	не	може	да	бъде	активирана	
при	свързване	на	мобилни	устройства,	
които	не	поддържат	тази	функция.

•	 Ако	телефон	с	активирана	Bluetooth	
функция	е	прекъснат,	музиката,	звучаща	
в	момента,	също	ще	спре.

•	 При	активирана	функция	Bluetooth	аудио	
и	натискане	на	бутоните	Move	Track	up/
down	при	някои	мобилни	устройства	мо-
гат	да	възникнат	смущения.	Функцията	
Bluetooth	Streaming	може	да	не	се	поддър-
жа	от	някои	мобилни	устройства.

•	 Когато	музиката	се	възпроизвежда	по-
средством	режима	Bluetooth	аудио,	в	
случай	на	изходящо	или	входящо	обаж-
дане	може	да	се	получи	преплитане	на	
обаждането	с	музиката.

•	 След	приключване	на	обаждането	музика-
та	може	да	не	се	възобнови	автоматично	
при	някои	модели	мобилни	телефони.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Bluetooth® Handsfree е система, 

която позволява на водачите да 
управляват автомобила безопасно. 
Свързвайки мобилния си телефон 
към системата, потребителят може 
да извършва и приема обаждания. 
Преди да използвате системата, 
внимателно прочетете указанията.

• Прекалената употреба на системата 
или извършването на други странич-
ни дейности може да доведе до за-
губа на концентрация и да причини 
последващи инциденти. Въздържай-
те се от работа със системата, докато 
шофирате.

• Прекаленото концентриране в дис-
плея също е опасно, тъй като то също 
води до загуба на концентрация 
и впоследствие до инциденти. По 
време на шофиране поглеждайте 
екрана от време на време.

Bluetooth® (BT) Audio  
(ако е оборудвано)
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• Bluetooth® Handsfree is a fea-
ture that enables drivers to prac-
tice safe driving. Connecting the
car audio system with a
Bluetooth® phone allows the
user to conveniently make calls,
receive calls, and manage the
phone book. Before using the
Bluetooth® Wireless Technology,
carefully read the contents of
this user’s manual.

• Excessive use or operations
while driving may lead to negli-
gent driving practices and be
the cause of accidents.

• Do not operate the device exces-
sively while driving.

• Viewing the screen for pro-
longed periods of time is dan-
gerous and may lead to acci-
dents.

• When driving, view the screen
only for short periods of time.

Bluetooth® (BT) Audio

(1) Repeat
Enable/disable repeat.

(2) Shuffle
Enable/disable shuffle play.

(3) Menu
Navigate to the menu screen.

(4) Play/Pause
Pause or play music.

Information 
• Some cell phone models may not

support particular functions.
• Bluetooth® audio volume is synced

with cell phone media volume.

Playback
• Press the [MEDIA] button, and

select [BT Audio].

Changing songs
• Press the [SEEK/TRACK] button

to play the previous or next song.

Information 
Some cell phones may not support this
function.

Repeat play
Select [Repeat] to enable or disable
‘Repeat all’, ‘Repeat current song’ or
‘Repeat category’.
• Repeat all: All songs in the

playlist are repeated.
• Repeat current song: The cur-

rently playing song is repeated.
• Repeat category: Repeat all

songs in the current category.

i

iNOTICE

(1)	Repeat/Повторение
Чрез натискане на бутон [1] активирате 
или деактивирате тази функция.

(2)	Shuffle/Възпроизвеждане	на	файл	в	
случаен	ред
Чрез натискане на бутон [2] активирате 
или деактивирате тази функция.

(3)	Play/Pause
Чрез натискане на бутон [3] поставяте 
звучащата в момента песен на пауза или 
я пускате.

Playback
Изберете бутон MEDIA, след което опци-
ята BT AUDIO.

i  Информация
•	 Някои	мобилни	устройства	може	да	не	

поддържат	тази	функция.
•	 Силата	на	звука	на	Bluetooth	устройство-

то	се	синхронизира	със	силата	на	звука	на	
аудиоуредбата.

Changing	songs/Смяна	на	песните
Натиснете бутона SEEK/TRACK, за да избе-
рете следващата или предишната песен.

i  Информация
Някои	мобилни	устройства	може	да	не	под-
държат	тази	функция.

Repeat	play
Чрез избиране на опцията Repeat активи-
рате и деактивирате следните функции:
•  Repeat all/Повтори всички песни, 
•  Repeat current song/Повтори, звуча-
щата в момента песен, 
•  Repeat category/Повтори всички 
песни в категорията.

i  Информация
Тази	функция	се	активира	в	зависимост	от	
начина	на	функциониране	на	Bluetooth®	
устройството.



4-60

Мултимедийна система

Shuffle	play
Чрез избиране на опцията Shuffle активи-
рате и деактивирате следните функции:
•  Shuffle/Песните се възпроизвеждат 

в случаен ред, 
•  Shuffle category/Песните от опреде-

лена категория се възпроизвеждат в 
случаен ред.

i  Информация
Тази	функция	се	активира	в	зависимост	от	
начина	на	функциониране	на	Bluetooth®	
устройството.

Menu
Изберете MENU бутона и задайте жела-
ната функция.
• Connections: свързаното в момента 

Bluetooth® устройство може да бъде 
сменено.

• Information: информация, относно зву-
чащата в момента песен се изписва на 
екрана.

• Sound Settings: аудионастройките мо-
гат да бъдат променени.

AUX
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Information 
The repeat play function is engaged,
depending on the operation of the con-
nected Bluetooth® device.

Shuffle play
Select [Shuffle] to enable/disable
‘Shuffle’, ‘Shuffle category’ play.
• Shuffle: Songs are played in

random order.
• Shuffle category: Songs within

the current category are played in
random order.

Information 
The shuffle function is engaged,
depending on the operation of the con-
nected Bluetooth® device.

Menu
Select [Menu], and select the desired
function.
• Connections:The currently connected

Bluetooth® device can be changed.
• Information: Detailed information on

the currently playing song is displayed.
• Sound Settings: Audio sound set-

tings can be changed.

AUX

Running AUX
• Press the [MEDIA] button, and

select [AUX].
• Connect the external device con-

nection jack to the AUX terminal to
run AUX.

(1) Sound Settings: Audio sound set-
tings can be changed.

My Music

(1) Repeat
Enable/disable repeat.

(2) Shuffle
Enable/disable shuffle play.

(3) List
View a list of all songs.

(4) Menu
Navigate to the menu screen.

(5) Album Image
View song info.

i

i

Активиране
• Натиснете MEDIA бутона, след което 

изберете AUX.
• Свържете външното устройство към 

AUX извода, за да активирате режима.
(1) Sound Settings: аудионастройките мо-

гат да бъдат променени.

My Music
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Information 
The repeat play function is engaged,
depending on the operation of the con-
nected Bluetooth® device.

Shuffle play
Select [Shuffle] to enable/disable
‘Shuffle’, ‘Shuffle category’ play.
• Shuffle: Songs are played in

random order.
• Shuffle category: Songs within

the current category are played in
random order.

Information 
The shuffle function is engaged,
depending on the operation of the con-
nected Bluetooth® device.

Menu
Select [Menu], and select the desired
function.
• Connections:The currently connected

Bluetooth® device can be changed.
• Information: Detailed information on

the currently playing song is displayed.
• Sound Settings: Audio sound set-

tings can be changed.

AUX

Running AUX
• Press the [MEDIA] button, and

select [AUX].
• Connect the external device con-

nection jack to the AUX terminal to
run AUX.

(1) Sound Settings: Audio sound set-
tings can be changed.

My Music

(1) Repeat
Enable/disable repeat.

(2) Shuffle
Enable/disable shuffle play.

(3) List
View a list of all songs.

(4) Menu
Navigate to the menu screen.

(5) Album Image
View song info.

i

i

(1)	Repeat/Повторение
Чрез натискане на бутон [1] активирате 
или деактивирате тази функция.

(2)	Shuffle/Възпроизвеждане	на	файл	в	
случаен	ред
Чрез натискане на бутон [2] активирате 
или деактивирате тази функция.

(3)	List/Списък	с	песни
При натискане на бутон [3] на екрана се 
показва списък с песни.

(4)	Меню/Menu
Отвежда ви към основното меню.

(5)	Album	image
Получавате информация относно звуча-
щата в момента песен.
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(6)	Pause
Може да паузирате звучащата в момента 
песен или да пуснете.

(7)	Playback	progress
Тази опция ви дава възможност да избе-
рете желан файл.

Playback
Изберете бутон MEDIA, след което опци-
ята My music. 
• Опцията не може да бъде избрана, ако 

в директорията „Моята музика“ няма 
запазени файлове. 

• Проверявайте съдържанието на ваше-
то USB устройство, преди да запазвате 
файлове в директорията „Моята музика“.

Changing	songs/(	Смяна	на	песните
Натиснете бутона SEEK/TRACK, за да 
изберете следващата или предишната 
песен. 
• Натиснете бутона SEEK/TRACK и 

задръжте, за да превъртите напред/
назад звучащата в момента песен. 

• Прехвърляйте песните чрез завъртане 
на бутона TUNE, изберете дадена пе-
сен чрез натискане на бутона.
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(6) Pause
Pause or play music.

(7) Playback progress
Select to skip to the desired location.

Playback
Press the [MEDIA] button, and
select [My Music].
• My Music cannot be selected if it

does not contain music.
• Check the content of your USB

drive before saving music to My
Music.

Changing songs
Press the [SEEK/TRACK] button to
play the previous or next song.
• Press and hold the [SEEK/TRACK]

button to rewind or fast forward the
currently playing song.

• Search songs by turning the TUNE
knob and press the knob to play.

Selecting songs from a list
Select [List] to see a list of songs
available for play.
Select and play the desired song.

Repeat play
Select [Repeat] to enable or disable
‘Repeat all’, ‘Repeat current song’ or
‘Repeat category’.
• Repeat all: All songs in the

playlist are repeated.
• Repeat current song: The cur-

rently playing song is repeated.
• Repeat category: Repeat all

songs in the current category.

Shuffle play
Select [Shuffle] to enable/disable
‘Shuffle’, ‘Shuffle category’ play.
• Shuffle: Songs are played in

random order.
• Shuffle category: Songs within

the current category are played in
random order.

Menu
Select [Menu], and select the desired
function.

• Delete files: You can delete files
from My Music.

(1) File: Select saved file.

(2) Mark all: Select all files.
(3) Unmark all: Deselect all files.

Selecting	songs	from	a	list/Избор	на	песен	от	
списъка
Изберете опцията List, за да видите на-
личния списък с песни. Изберете желана-
та песен и системата ще я възпроизведе.

Repeat	play
Чрез избиране на опцията Repeat активи-
рате и деактивирате следните функции:
•  Repeat all/Повтори всички песни, 
•  Repeat current song/Повтори, звуча-
щата в момента песен
•  Repeat category/Повтори всички 
песни в категорията.

Shuffle	play
Чрез избиране на опцията Shuffle активи-
рате и деактивирате следните функции:
•  Shuffle/Песните се възпроизвеждат 

в случаен ред, 

•  Shuffle category/Песните от опреде-
лена категория се възпроизвеждат в 
случаен ред.

Menu
Изберете MENU бутона и задайте жела-
ната функция.
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(6) Pause
Pause or play music.

(7) Playback progress
Select to skip to the desired location.

Playback
Press the [MEDIA] button, and
select [My Music].
• My Music cannot be selected if it

does not contain music.
• Check the content of your USB

drive before saving music to My
Music.

Changing songs
Press the [SEEK/TRACK] button to
play the previous or next song.
• Press and hold the [SEEK/TRACK]

button to rewind or fast forward the
currently playing song.

• Search songs by turning the TUNE
knob and press the knob to play.

Selecting songs from a list
Select [List] to see a list of songs
available for play.
Select and play the desired song.

Repeat play
Select [Repeat] to enable or disable
‘Repeat all’, ‘Repeat current song’ or
‘Repeat category’.
• Repeat all: All songs in the

playlist are repeated.
• Repeat current song: The cur-

rently playing song is repeated.
• Repeat category: Repeat all

songs in the current category.

Shuffle play
Select [Shuffle] to enable/disable
‘Shuffle’, ‘Shuffle category’ play.
• Shuffle: Songs are played in

random order.
• Shuffle category: Songs within

the current category are played in
random order.

Menu
Select [Menu], and select the desired
function.

• Delete files: You can delete files
from My Music.

(1) File: Select saved file.

(2) Mark all: Select all files.
(3) Unmark all: Deselect all files.

• Delete files/Изтриване на файлове: 
файлове от директорията „Моята му-
зика“ могат да бъдат изтрити.

(1) File/Файл: изберете файл чрез.
(2) Mark all/Маркирай всички: изберете 

всички файлове. 
(3) Unmark all/Размаркирай всички: раз-

маркирайте всички файлове.
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(4) Delete files/Изтриване на файлове: 
изтрийте избраните файлове:

 - Изберете файловете, които искате да 
изтриете, след което натиснете Delete.

 - Изтриването на файловете ще бъде 
преустановено, ако в същото време 
осъществявате или получавате обаж-
дане или се активира функцията за 
гласово разпознаване.

• Добавете към списъка с песни Playlist: 
често слушаните песни могат да бъдат 
добавени към Playlist.

 - Песните от списъка Playlist могат да 
бъдат слушани. 

• ИНФОРМАЦИЯ: подробна информа-
ция относно звучащата в момента 
песен се изписва на екрана.

• Sound Settings/Звукови настройки: 
чрез тази функция регулирате на-
стройките на звука.

Изтриване	на	песни	от	списъка	с	избрани	
Playlist
Когато песен от списъка с избрани зву-
чи в момента, натиснете бутона MENU 
и изберете опцията Delete from playlist, 
маркирайте песента, която желаете да 
изтриете, и натиснете Delete.

Телефон (ако е оборудван)

i  Информация
Използване на Bluetooth® (BT) телефон
•	 Bluetooth®	е	безжична	свързваща	техно-

логия,	която	използва	2.4	GHz	честоти,	за	
да	свързва	безжично	различни	устройства	
в	рамките	на	определена	дистанция.

•	 Технологията	се	използва	при	компютри-
те,	периферните	устройства,	Bluetooth®	
телефоните,	таблетите,	уреди	за	домашна	
употреба	и	автомобилите.	Уредите,	които	
поддържат	Bluetooth®	технологията,	мо-
гат	да	обменят	данни,	без	да	са	свързани	
помежду	си	с	кабел.	

•	 Bluetooth®	Handsfree	устройствата	пре-
доставят	лесен	достъп	до	функциите	на	
телефона	посредством	мобилния	телефон,	
оборудван	с	технологията	Bluetooth®.

•	 Някои	Some	Bluetooth®	устройства	мо-
гат	да	не	се	поддържат	от	функцията	
Bluetooth®	Handsfree.

(Продължение)

(Продължение)
•	 При	активиран	Bluetooth®	и	свързан	

телефон,	намиращ	се	извън	автомоби-
ла,	в	случай	на	получаване	на	обажда-
не	то	може	да	бъде	прието	функцията		
Bluetooth®	Handsfree.

•	 Изключвайте	функцията	Bluetooth®	
Handsfree	през	Bluetooth®	устройството	
или	аудиоекрана.
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Предпазни	мерки	
•	 Bluetooth®	Handsfree	е	система,	която	поз-

волява	на	водачите	да	управляват	авто-
мобила	безопасно.	Свързвайки	мобилния	
си	телефон	към	системата,	потребителят	
може	да	извършва	и	приема	обаждания.	
Преди	да	използвате	системата,	внима-
телно	прочетете	указанията.

•	 Прекалената	употреба	на	 системата	
или	извършването	на	други	странични	
дейности	може	да	доведе	до	загуба	на	
концентрация	и	да	причини	последващи	
инциденти.	Въздържайте	се	от	работа	със	
системата,	докато	шофирате.

•	 Прекаленото	концентриране	в	дисплея	
също	е	опасно,	тъй	като	то	също	води	до	
загуба	на	концентрация	и	впоследствие	
до	инциденти.	По	време	на	шофиране	
поглеждайте	екрана	от	време	на	време.

Предпазни	мерки	при	свързване	на	
Bluetooth®	устройства
• Автомобилът поддържа следните 

Bluetooth® функции (някои устройства 
могат да не поддържат определени 
функции):

 1) Bluetooth® Handsfree обаждания
 2) Функции по време на обаждане 

(Private, Switch, Mic Vol.)
 3) Прехвърляне на информацията, 

запазена на Bluetooth® устройството
 4) Прехвърляне на базата данни с 

контакти, запаметени на Bluetooth® 
устройството

 5) Автоматично прехвърляне на кон-
тактите/регистъра с обаждания, при 
активиране на Bluetooth®

 6) Автоматично свързване с Bluetooth® 
при запалване на автомобила

 7) Bluetooth® audio streaming playback
• Преди да свържете аудиосистемата 

с Bluetooth®, се уверете, че вашето ус-
тройство поддържа тази функция.

• Дори и ако вашето устройство под-
държа Bluetooth®, няма да можете да 
го свържете, ако предварително не сте 
активирали тази функция.

• Винаги сдвоявайте или свързвайте 
Bluetooth® устройства, когато автомо-
билът не е в движение.

• В случай че изгубите установена вече 
Bluetooth® връзка, устройството авто-
матично ще бъде отново свързано.

• Ако не желаете връзката да бъде ав-
томатично възобновявана, трябва да 
деактивирате Bluetooth® функцията 
на вашето устройство. Запознайте 
се с информацията в наръчника на 
потребителя, за да сте сигурни, че 
тази опция се поддържа от вашето 
устройство.

• Качеството и силата на звука на обаж-
данията, осъществени чрез функцията 
Handsfree/Свободни ръце, може да ва-
рира в зависимост от типа Bluetooth® 
устройство.
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• При някои устройства връзката пре-
късва по-често. В такъв случай може 
да направите следното:

 1) Деактивирайте, след което активи-
райте функцията Bluetooth® на вашето 
устройство.

 2) Прекъснете връзката между сдвое-
ните устройства, след което ги сдвоете 
отново.

 3) Изключете, след което включете 
отново Bluetooth® устройството.

 4) Извадете батерията на вашето 
устройство, след което я поставете 
отново и го включете.

 5) Рестартирайте автомобила, след 
което се опитайте отново да устано-
вите връзка.

Сдвояване на Bluetooth® устройства

ИНФОРМАЦИЯ
• Сдвояването се изразява в свързване 

на Bluetooth® мобилни телефони или 
уреди със системата преди осъщест-
вяването на връзка. Това е необходимо 
условие за правилното функционира-
не и употреба на Bluetooth® системата.

• Можете да свържете до 5 мобилни 
устройства.

• Сдвояването на устройствата не 
трябва да се извършва по време на 
движение на автомобила.

Сдвояване	на	първо	Bluetooth®	устройство
Намерете автомобила в менюто на 
Bluetooth® устройството и го свържете с 
него > Въведете паролата, изписана на 
Bluetooth® устройството или друга валид-
на > На екрана ще се изпише надпис – 
Сдвояването е завършено/Bluetooth® 
pairing completed.

1. При натискане на бутона PHONE на 
аудиосистемата или бутона CALL на 
волана на екрана се отваря следният 
диалогов прозорец и устройствата 
могат да бъдат свързани:
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• Some Bluetooth® devices are sub-
ject to intermittent Bluetooth® con-
nection failures. In this case, use
the following method.
1) Turn the Bluetooth® function off

on your Bluetooth® device ➟
Turn it on and try again.

2) Delete the paired device from
both the audio system and
Bluetooth® device, then pair
again.

3) Power down your Bluetooth®

device ➟ Turn it on and try
again.

4) Completely remove the battery
from your Bluetooth® device;
reinsert it, reboot, and attempt
connection.

5) Restart the vehicle and reat-
tempt connection.

Pairing a Bluetooth® device
Information on pairing Bluetooth®

devices
• Pairing refers to the process of

pairing Bluetooth® cell phones or
devices with the system prior to
connection. This is a necessary
procedure for Bluetooth® connec-
tion and usage.

• Up to five devices can be paired.
• Pairing Bluetooth® device is not

allowed while vehicle is moving.

Pairing the first Bluetooth® device
Press the [PHONE] button on the
audio system or the [CALL] button
on the steering wheel remote control
➟ Search for the vehicle from the
Bluetooth® device, and pair ➟ Enter
the passkey on the Bluetooth®

device or approve passkey ➟
Bluetooth® pairing completed.

1. When the [PHONE] button on the
audio or the [CALL] button on the
steering wheel remote control is
pressed, the following screen is dis-
played. Devices can now be paired.

(1) Vehicle name: Searched name in
Bluetooth® device.

Information 
The vehicle name in the image above
is an example. Refer to your device for
the actual name of your device.

2. Search for available Bluetooth®

devices in the Bluetooth® menu of
your Bluetooth® device (cell
phone, etc.).

3. Confirm that the vehicle name in
your Bluetooth® device matches
the vehicle name shown on the
audio screen, then select it.

i

(1) Vehicle name/Наименование на ав-
томобила: това е търсеното име в 
Bluetooth® устройството.

i  Информация
Показаното	на	фигурата	име	е	примерно.

2. Потърсете налични Bluetooth® устрой-
ства в Bluetooth® менюто на вашето 
Bluetooth® устройство (мобилен теле-
фон или др.).

3. Уверете се, че наименованието на 
автомобила, изписано на вашето ус-
тройство, съвпада с това на екрана, 
ако това е така, изберете го.
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4-1. При устройствата, които изискват 
парола, на екрана на устройството 
се отваря допълнителен диалогов 
прозорец.

 - Въдете паролата от четири 0000 на 
Bluetooth® устройството.

4-2. При устройства, които изискват до-
пълнително потвърждение на парола-
та, се отваря допълнителен диалогов 
прозорец, изискващ въвеждането на 
шестцифрен код.
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4-1. For devices that require passkey
entry, a passkey entry screen is
shown on your Bluetooth®

device.
- Enter the passkey ‘0000’, in your

Bluetooth® device.
4-2. For devices that require passkey

confirmation, the following
screen is shown on the audio
system. A 6-digit passkey input
screen is shown in the
Bluetooth® device.

- After confirming that the 6-digit
passkey on the audio screen
and the Bluetooth® device are
identical, select [OK] in your
Bluetooth® device.

Information 
The 6-digit passkey in the image
above is an example. Refer to your
vehicle for the actual passkey.

Pairing a second Bluetooth® device
Press the [SETUP] button on the
audio system ➟ Select [Bluetooth] ➟
Select [Connections] ➟ Select [Add
new].

- The pairing procedure from this
point is identical to [Pairing the first
Bluetooth device].

Information
• Bluetooth® standby mode lasts for

three minutes. If a device is not
paired within three minutes, pairing
is canceled. Start over from the
beginning.

• For most Bluetooth® devices, a con-
nection is established automatically
after pairing. Some devices, howev-
er, require separate confirmation
when connecting after pairing. Be
sure to check your Bluetooth®

device after pairing to confirm that
it has connected.

ii

-  След като се уверите, че шестци-
френия код на екрана на аудио уред-
бата съвпада с този на Bluetooth® 
устройството, натиснете OK.

i  Информация
Шестцифреният	код,	показан	на	фигурата,	
е	примерен.	

Сдвояване	на	второ	Bluetooth®	устройство
Натиснете бутона SETUP на аудиосисте-
мата > Изберете опцията Bluetooth > след 
това опцията Connections > след което 
Add new device.
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4-1. For devices that require passkey
entry, a passkey entry screen is
shown on your Bluetooth®

device.
- Enter the passkey ‘0000’, in your

Bluetooth® device.
4-2. For devices that require passkey

confirmation, the following
screen is shown on the audio
system. A 6-digit passkey input
screen is shown in the
Bluetooth® device.

- After confirming that the 6-digit
passkey on the audio screen
and the Bluetooth® device are
identical, select [OK] in your
Bluetooth® device.

Information 
The 6-digit passkey in the image
above is an example. Refer to your
vehicle for the actual passkey.

Pairing a second Bluetooth® device
Press the [SETUP] button on the
audio system ➟ Select [Bluetooth] ➟
Select [Connections] ➟ Select [Add
new].

- The pairing procedure from this
point is identical to [Pairing the first
Bluetooth device].

Information
• Bluetooth® standby mode lasts for

three minutes. If a device is not
paired within three minutes, pairing
is canceled. Start over from the
beginning.

• For most Bluetooth® devices, a con-
nection is established automatically
after pairing. Some devices, howev-
er, require separate confirmation
when connecting after pairing. Be
sure to check your Bluetooth®

device after pairing to confirm that
it has connected.

ii

- Оттук нататък процедурата по свърз-
ване на устройствата е идентична с 
тази, описана в предходната точка: 
Сдвояване на първо Bluetooth® устрой-
ство.

i  Информация
•	 Bluetooth®	системата	ще	бъде	в	готовност	

за	свързване	в	продължение	на	3	минути.	
В	случай	че	не	успеете	да	свържете	ус-
тройството	в	рамките	на	тези	три	минути,	
сдвояването	ще	бъде	преустановено	и	ще	
трябва	да	започнете	отначало.

•	 При	повечето	Bluetooth®	устройства	
връзката	се	осъществява	автоматично	
веднага	след	сдвояването	им.	Други	ус-
тройства	обаче	се	нуждаят	от	допълнител-
но	потвърждение.	Уверете	се,	че	вашето	
устройство	е	успешно	свързано,	след	като	
е	било	сдвоено.



4-66

Мултимедийна система

Свързване на Bluetooth® устройства
В	случай	че	няма	други	свързани	
устройства
Натиснете бутона PHONE на аудиосис-
темата или бутона CALL на волана > На 
екрана ще бъде показан списък с налич-
ните Bluetooth® устройства > Изберете 
желаното устройство от списъка > Свър-
жете чрез Bluetooth®.
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Connecting Bluetooth® devices
If there are no connected devices
Press the [PHONE] button on the
audio system or the [CALL] button in
the steering wheel remote control ➟
List of paired Bluetooth® devices ➟
Select the desired Bluetooth® device
from the list ➟ Connect Bluetooth®.

If there are connected devices
Press the [PHONE] button on the
audio system ➟ Select [Settings] ➟
Select [Connections] ➟ Select
Bluetooth® device to connect ➟ Select
[Connect] ➟ Connect Bluetooth®.

Information
• Only one Bluetooth® device can be

connected at a time.
• When a Bluetooth® device is con-

nected, other devices cannot be
paired.

Accepting/rejecting phone calls
Receiving phone calls with Bluetooth®

connected.

(1) Caller name: If the caller number
is in your contacts, the correspon-
ding name is displayed.

(2) Incoming phone number: Incoming
phone number is displayed.

(3) Accept: Accept call.
(4) Reject: Reject call.

i

В	случай	че	има	други	свързани	устройства
Натиснете бутона PHONE на аудиосис-
темата > изберете Settings > след което 
Connections > изберете Bluetooth® устрой-
ство, с което желаете да се свържете > 
след което опцията Connect > Свържете 
чрез Bluetooth®.

4-66

Multimedia System

Connecting Bluetooth® devices
If there are no connected devices
Press the [PHONE] button on the
audio system or the [CALL] button in
the steering wheel remote control ➟
List of paired Bluetooth® devices ➟
Select the desired Bluetooth® device
from the list ➟ Connect Bluetooth®.

If there are connected devices
Press the [PHONE] button on the
audio system ➟ Select [Settings] ➟
Select [Connections] ➟ Select
Bluetooth® device to connect ➟ Select
[Connect] ➟ Connect Bluetooth®.

Information
• Only one Bluetooth® device can be

connected at a time.
• When a Bluetooth® device is con-

nected, other devices cannot be
paired.

Accepting/rejecting phone calls
Receiving phone calls with Bluetooth®

connected.

(1) Caller name: If the caller number
is in your contacts, the correspon-
ding name is displayed.

(2) Incoming phone number: Incoming
phone number is displayed.

(3) Accept: Accept call.
(4) Reject: Reject call.

ii  Информация
•	 Може	да	свързвате	само	по	едно	устрой-

ство	наведнъж.
•	 Когато	Bluetooth®	устройството	е	свър-

зано,	други	устройства	не	могат	да	бъдат	
сдвоявани.

Приемане/отхвърляне на обаждания
Приемане на обаждания при активиран 
Bluetooth®.
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Connecting Bluetooth® devices
If there are no connected devices
Press the [PHONE] button on the
audio system or the [CALL] button in
the steering wheel remote control ➟
List of paired Bluetooth® devices ➟
Select the desired Bluetooth® device
from the list ➟ Connect Bluetooth®.

If there are connected devices
Press the [PHONE] button on the
audio system ➟ Select [Settings] ➟
Select [Connections] ➟ Select
Bluetooth® device to connect ➟ Select
[Connect] ➟ Connect Bluetooth®.

Information
• Only one Bluetooth® device can be

connected at a time.
• When a Bluetooth® device is con-

nected, other devices cannot be
paired.

Accepting/rejecting phone calls
Receiving phone calls with Bluetooth®

connected.

(1) Caller name: If the caller number
is in your contacts, the correspon-
ding name is displayed.

(2) Incoming phone number: Incoming
phone number is displayed.

(3) Accept: Accept call.
(4) Reject: Reject call.

i

(1) Име на обаждащия се: ако номерът 
на обаждащия се е въведен в списъка 
с контакти, на екрана ще се изпише 
съответното име.

(2) Входящи обаждания: на екрана се 
изписва входящият номер.

(3) Accept/Приемане на обаждане.
(4) Reject/Отхвърляне на обаждане.
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i  Информация
•	 Когато	на	екрана	се	отвори	диалогов	

прозорец	за	входящо	обаждане,	аудиоре-
жимът	и	екранът	за	настройките	не	могат	
да	бъдат	показани.	Само	функцията	за	
контрол	на	звука	е	активна.

•	 Някои	устройства	може	да	не	поддържат	
функцията:	reject/отхвърляне	на	обажда-
не.

•	 Някои	устройства	може	да	не	поддържат	
функцията:	phone	number	display/изпис-
ване	на	телефонния	номер.	

Функции по време на обаждане
Входящо обаждане при активиран 
Bluetooth® > Изберете [Accept].
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Information
• When the incoming call screen is

displayed, audio mode and the set-
tings screen cannot be shown. Only
call volume control is supported.

• Some Bluetooth® devices may not
support the call reject function.

• Some Bluetooth® devices may not
support the phone number display
function.

Operation during calls 
Incoming call with Bluetooth® con-
nected ➟ Select [Accept].

(1) Call duration: Call duration display.
(2) Caller name: If the caller number is

in your contacts, the corresponding
name is displayed.

(3) Incoming phone number: Incoming
phone number is displayed.

(4) Keypad: Number keypad for
Automatic Response Service input
is displayed.

(5) Private: Call is transferred to a cell
phone.

(6) Microphone Volume: Adjust out-
going voice volume.

(7) End: End call.

Information
• Some Bluetooth® devices may not

support the Private function.
• The outgoing voice volume may vary

depending on the type of Bluetooth®

device. If the outgoing voice volume is
too high or low, adjust the
Microphone Volume.

Favourites
Press the [PHONE] button on the
audio system ➟ Select [Favourites]
➟ Favourites list displayed.

(1) Favourites list: A list of paired
favourites is displayed.
Connect a call when selected.

ii

(1) Call duration: продължителност на 
обаждането.

(2) Caller name: ако номерът на обажда-
щия се е въведен в списъка с контакти, 
на екрана ще се изпише съответното 
име.

(3) Incoming phone number: на екрана се 
изписва входящият номер

(4) Private: обаждането се прехвърля към 
мобилния телефон.

(5) End: прекратяване на обаждане.
(6) Mute: блокиране на изходящо обаж-

дане.
(7) End: приключване на обаждането

i  Информация
•	 Някои	устройства	може	да	не	поддържат	

функцията	Private:	обаждането	се	прех-
върля	към	мобилния	телефон.

•	 Качеството	на	изходящата	сила	на	зву-
ка	може	да	е	различно	в	зависимост	от	
Bluetooth	устройството.	В	случай	че	зву-
кът	е	твърде	висок	или	твърде	нисък,	ре-
гулирайте	силата	на	звука	на	микрофона/
Microphone	Volume.

Favourites/Любими номера
Натиснете бутона PHONE на аудиосис-
темата > изберете опцията [Favourites] > 
Списъкът с любими номера ще се покаже 
на екрана.
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Connect a call when selected.

ii

(1) Favourites list: на екрана се показва 
списък със сдвоени любими устрой-
ства. При избиране на тази функция 
свързвате обаждане.
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(2) Add to favourites: добавете телефонен 
номер към „Любими“.

(3) Delete: изтрийте всички номера от 
секцията „Любими“.

i  Информация
•	 Можете	да	запазвате	до	20	любими	номера	

за	всяко	сдвоено	Bluetooth®	устройство.
•	 Опцията	Любими/Favourites	може	да	бъде	

избрана,	когато	Bluetooth®	устройството,		
в	което	те	са	запазени,	е	свързано.	

•	 Аудиосистемата	не	прехвърля	и	не	запазва	
автоматично	информацията	в	секцията	
Любими/Favourites	от	Bluetooth®	устрой-
ството.	Номерата	в	секцията	трябва	да	
бъдат	запазени,	преди	да	имате	достъп	до	
тях.

•	 За	да	бъдат	добавени	в	Любими/Favourites,	
контактите	трябва	първо	да	бъдат	прех-
върлени.	

•	 Контактите,	за	пазени	като	любими,	не	
се	обновяват	автоматично,	дори	и	ако	
има	промяна	в	контактите	на	свързаното	
Bluetooth®	устройство.	За	да	ги	обновите,	
трябва	да	ги	изтриете	и	прехвърлите	на-
ново.

Call history/Архив на обажданията
Натиснете бутона PHONE на аудиосис-
темата > изберете Call history > архивът с 
обажданията ще бъде показан на екрана.
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(2) Add to favourites: Add a down-
loaded phone number to
favourites.

(3) Delete: Delete a saved Favourites.

Information
• Up to 20 favourites can be paired

for each paired Bluetooth® device.
• Favourites can be accessed when the

Bluetooth® device they were paired
from is connected.

• The audio system does not down-
load favourites from Bluetooth®

devices. Favourites must be newly
saved before use.

• To add to favourites, contacts must
be downloaded first.

• Saved favourites are not updated
even if the contacts of the connected
Bluetooth® device are changed. In
this case, favourites need to be delet-
ed and added again.

Call history
Press the [PHONE] button on the
audio system ➟ Select [Call history]
➟ Call history is displayed.

(1) Call history: Display the down-
loaded call history list.
Connect a call when selected.

(2) Sort by: Sort by all calls, dialed
calls, received calls or missed
calls.

(3) Download: Download call history
from connected Bluetooth® devices.

Information
• Up to 50 dialed, received and missed

calls are saved.
• When the latest call history is

received, the existing call history is
deleted.

Contacts
Press the [PHONE] button on the
audio system ➟ Select [Contacts] ➟
Select letter (ABC) ➟ Contacts dis-
played.

(1) Contacts: Display downloaded
contacts.
Connect a call when selected.

(2) Download: Download contacts from
connected Bluetooth® devices.

i

i

(1) Call history: на екрана се показва ар-
хивът с обажданията. При избиране 
на определен номер осъществявате 
обаждане.

(2) Call duration: показва часа, в който 
обаждането е било прието.

(3) Download: прехвърляне на архива с 
обаждания от свързаното Bluetooth® 
устройство.

i  Информация
•	 До	50	набрани,	получени	и	пропуснати	

номера	ще	бъдат	запазени	в	архива	на	
обажданията.

•	 При	обновяване	на	информацията	в	ар-
хива	старата	се	изтрива.	

Contacts
Натиснете бутона PHONE на аудиосисте-
мата > изберете опцията Contacts > след 
което изберете буква (ABC) > контактите 
със съответната буква ще бъдат показа-
ни на екрана.
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(1) Contacts: Display downloaded
contacts.
Connect a call when selected.

(2) Download: Download contacts from
connected Bluetooth® devices.

i

i

(1) Contacts: показва прехвърлените кон-
такти

(2) Download: Прехвърляне на контакти 
от свързаното Bluetooth® устройство.
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i  Информация
•	 До	2000	контакта	могат	да	бъдат	запазени.
•	 При	някои	устройства	се	изисква	допъл-

нително	потвърждение	при	прехвърляне	
на	контактите	от	устройството.

Ако	прехвърлянето	на	контактите	е	неуспеш-
но,	проверете	настройките	на	Bluetooth®	
устройството	или	съобщенията	на	аудио-
екрана,	тъй	като	може	да	трябва	допъл-
нително	потвърждение.	

•	 Контакти,	към	които	няма	запазени	тел.	
номера,	не	се	изписват.

Dial/Набиране на телефонен номер
Натиснете бутона PHONE на аудиосисте-
мата > изберете опцията Dial.
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Information
• Up to 2,000 contacts can be saved.
• In some cases, additional confirmation

from your Bluetooth® device is neces-
sary when downloading contacts. If
downloading of contacts unsuccessful,
consult your Bluetooth® device’s set-
tings or the audio screen to approve
the download.

• Contacts without phone numbers
are not displayed.

Dial
Press the [PHONE] button on the
audio ➟ Select [Dial].

(1) Phone number entry window: The
phone number entered using the
keypad is displayed.

(2) Clear
- Select to delete individual digits.
- Press and hold to delete the

entire phone number.
(3) Keypad: Enter phone number.
(4) Bluetooth® Phone name

- The name of the connected
Bluetooth® device is displayed.

- Contacts matching the keypad
number/letter input are displayed.

(5) Call
- Enter and select a phone num-

ber to call.
- Select without entering a phone

number to see the most recent
dialed call.

Settings
Press the [PHONE] button on the
audio ➟ Select [Settings].
- For phone settings, refer to Setup

page.

i

(1) Диалогов прозорец за набиране на 
желания тел. номер: на екрана ще 
бъде показан набраният тел. номер.

(2) Clear
 - Посредством този бутон може да 

изтривате определени знаци (числа).
 - Натиснете и задръжте, за да изтриете 

целия номер. 
(3) Keypad: въведете тел. номер.
(4) Bluetooth® Phone name – наименова-

ние на Bluetooth® устройството - името 
на свързаното устройство е показано 
на екрана.

(5) Call/Обаждане
 - Изберете тел. номер, на който да 

позвъните.

 - Изберете опцията, без да избирате 
номер, за да видите последно избра-
ния номер.

Settings/Настройки
Натиснете бутона PHONE > изберете оп-
цията [Settings].
 - За настройки на телефона проверете 

в раздел „Настройки“.
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Setup/Настройки

Чрез тази опция може да променяте на-
стройките на следните функции:
Access Display/Екран, Sound/Звук, Date/
Time/Дата/Час, Bluetooth* и Display Off/
Изключване на екрана
Натиснете бутона SETUP на аудиосис-
темата.
*ако е оборудван

Display
Натиснете бутона SETUP/CLOCK на ау-
диоуредбата > Изберете Display.
• Dimming mode: чрез тази функция 

може да променяте яркостта на екра-
на спрямо. 

• Brightness: чрез тази опция можете да 
променяте яркостта на екрана.

• Screensaver: чрез тази функция задава-
те информацията, която ще се показва 
на екрана, когато аудиосистемата или 
екрана са изключени.

Sound
Натиснете бутона SETUP/CLOCK на ау-
диоуредбата > изберете опцията Sound.
• Position: регулиране качеството и на-

чина на разпределение на звуковия 
сигнал.

• Equaliser: чрез тази функция променяте 
цвета на звука на еквилайзъра.

• Rear parking sensors prioritised: при тази 
функция аудиозвукът автоматично 
се намалява, когато автомобилът се 
движи на заден ход.

• Speed dependent volume control: чрез 
тази функция силата на звука се регу-
лира автоматично спрямо скоростта 
на автомобила.

Date/Time
Натиснете бутона SETUP/CLOCK на ау-
диосистемата > изберете опцията Date/
Time.
• Set time: настройте часа, който се из-

писва на екрана.
• Time format: можете да избирате меж-

ду 12- и 24-часов формат.
• Set date: настройте датата, която се 

изписва на екрана.

Bluetooth (if equipped)
Натиснете бутона SETUP/CLOCK > избе-
рете опцията [Bluetooth].
• Connections: контролирайте сдвоя-

ването, изтриването, свързването и 
преустановяването на връзката на 
Bluetooth® устройствата.

• Auto connection priority: задайте прио-
ритет на свързване на устройство при 
запалване на автомобила.

• Update contacts: контактите от свър-
заното устройство могат да бъдат 
прехвърлени.

• Bluetooth voice guidance: Можете да ак-
тивирате или деактивирате гласовите 
указания на Bluetooth® системата.
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i  Информация
•	 	При	изтриване	на	сдвоени	устройства	

регистърът	с	обажданията	и	контактите	
ще	бъдат	изтрити.

•	 	При	Bluetooth®	връзки	с	нисък	прио-
ритет	може	установяването	на	връзка	да	
отнема	повече	време.

•	 Прехвърлянето	на	контакти	може	да	бъде	
осъществено	само	от	свързани	в	момента	
Bluetooth®	устройства.

•	 В	случай	че	в	момента	няма	свързани	
устройства,	бутонът	Download	за	прехвър-
ляне	на	контактите	няма	да	бъде	активен.

•	 В	случай	че	избраният	език	е	словашки,	
унгарски	или	корейски,	гласовите	указа-
ния	на	Bluetooth	системата	няма	да	бъдат	
активни.

System
Натиснете бутона SETUP/CLOCK > избе-
рете System.
• Memory information: показва колко 

свободна памет има в директорията 
Моята музика/My Music.

• Language: чрез тази опция променяте 
езика.

• Default: връщате фабричните настрой-
ки на аудиосистемата.

i  Информация
При	избиране	на	опцията	Default	всички	на-
стройки	и	запазени	данни	ще	бъдат	изгубени.

Screensaver/Фон
Можете да избирате какво да бъде пока-
зано на екрана, когато аудиосистемата 
или екранът са изключени.
Натиснете бутона SETUP на аудиосис-
темата > Изберете опцията Screensaver.
• Analogue: на екрана ще бъде показан 

аналогов часовник.
• Digital: на екрана ще бъде показан 

дигитален часовник часовник.
• None: на екрана няма да бъде показа-

но нищо.

Display Off
За да намалите отблясъците, екранът 
може да бъде изключен, докато същевре-
менно аудиосистемата ще продължи да 
функционира. 
Натиснете бутона SETUP/CLOCK на ауди-
осистемата > изберете опцията Display 
Off.

i  Информация
Изберете	изображение	за	екрана	Screensaver,	
което	ще	излиза	на	екрана,	когато	е	изклю-
чен.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Пàрите на отработилите (изгорелите) газове от двигателя съдържат въглероден диоксид, който не може да бъде нито поми-
рисан, нито видян.

• Избягвайте да вдишвате отработили (изгорели) газове.

Отработилите газове от двигателя съдържат въглероден монооксид, който представлява безцветен газ без миризма, който 
може да доведе до безсъзнание и смърт от задушаване.

• Проверявайте изпускателната система да не изпуска по протежението си газове.

Изпускателната система на автомобила трябва да бъде проверявана при всяко повдигане на автомобила на стенд - за 
проверка на маслото в двигателя или по каквато и да било друга причина. Ако доловите промяна в звука на 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, това се явява опасна прак-
тика. Никога не оставяйте двигателя да работи в гаража по-дълго от времето, което е необходимо за запалване на двигателя 
и изкарване на автомобила извън гаража. 

Пазете въздушните вентили чисти

За да се осигури правилното функциониране на климатичната система, поддържайте въздуховодите, разположени в предната 
част на предното стъкло, чисти от сняг, лед, листа и др.

Ако се наложи да шофирате с отворена вдигаща се задна врата поради превозването на дълги предмети, които налагат 
това:

Затворете всички прозорци. Отворете страничните вентилационни отвори. Поставете регулатора за режима за входящия 
въздушен поток в положението „свеж външен въздух”, регулаторът за изходящия въздушен поток - в положение „към пода” 
или в положение „към лицето”, а вентилатора - на една от най-високите скорости.
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 Преди да влезете в автомобила:
• Проверете дали всички стъкла на 

прозорците, външните огледала за об-
ратно виждане и външните светлини 
(фаровете) са чисти.

• Почистете от всякакви заледявания, 
сняг и лед.

• Проверете състоянието на гумите.
• Проверете мястото под автомобила 

за отсъствие на каквито и да било 
признаци на теч.

• Ако възнамерявате да потеглите на 
заден ход, проверете зад автомобила 
да няма никакви препятствия.

Преди да запалите двигателя:
• Затворете и заключете всички врати.
• Регулирайте седалката така, че да 

можете лесно да достигате всички 
командни органи на автомобила.

• Регулирайте външните и вътрешното 
огледало за обратно виждане.

• Проверете дали работят всички външ-
ни светлини.

• Проверете работата на всички кон-
тролно-измервателни прибори. Сло-
жете предпазния 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.

• Уверете се, че всички багажи или 
други вещи и предмети, които носите 
със себе си, са здраво закрепени или 
поставени на правилното място.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете наранявания: 

• Винаги, когато автомобилът е в 
движение, всички пътуващи трябва 
да са поставили правилно своите 
предпазни колани. За по-подроб-
на 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. Загубата на концентра-
ция е причина за инциденти.

• Винаги спазвайте достатъчно дис-
танция спрямо другите превозни 
средства на пътя.

ПРЕДИ ДА ПОТЕГЛИТЕ
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НИКОГА не шофирайте под въз-
действието на алкохол или лекарства.
Шофирането след приемането 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 година. 
Даже малки количества поет алкохол 
ще повлияят отрицателно на вашите 
рефлекси, на възприятията ви и на 
възможностите ви за преценяване на 
пътната обстановка. 
Шофирането под въздействие на 
лекарства е също толкова или даже 
по-опасно от шофирането в пияно със-
тояние. Опасността от възникване на 
тежко пътнотранспортно произшест-
вие е много по-голяма, ако шофирате, 
след като сте пили алкохол или някои 
видове лекарства. 

Ако сте приели алкохол или сте взели 
някои видове лекарства, по-добре е 
да не шофирате. Никога не пътувайте 
с шофьор, който е пил алкохол или е 
взел някои конкретни лекарства. В та-
кива случаи помолете друг да шофира 
автомобила или си поръчвайте такси.
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 ВНИМАНИЕ
За да намалите риска от сериозни 
наранявания или смърт, вземете след-
ните предпазни мерки:
• НИКОГА не позволявайте на деца 

или други пътници, които не са 
запознати с автомобила, да питат 
превключвателя за запалването 
или свързани с него части, тъй като 
има опасност от внезапно задвиж-
ване на автомобила.

• Никога не се пресягайте към стар-
тера или към каквито и да било 
други командни органи през обръ-
ча на волана, докато автомобилът 
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 автомоби-
ла.

ЗАПАЛВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ (превключ-
вател на запалването)

5-7

Driving your vehicle
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IGNITION SWITCH 
Key ignition switch

Whenever the front door is opened,
the ignition switch will illuminate, pro-
vided the ignition switch is not in the
ON position. The light will go off
immediately when the ignition switch
is turned on or go off after about 30
seconds when the door is closed. (if
equipped)

Never use aftermarket key whole
covers.This may generate start-up
failure due to communication fail-
ure.

NOTICE

• NEVER turn the ignition switch
to the LOCK or ACC position
while the vehicle is in motion
except in an emergency.

(Continued)

(Continued)
This will result in the engine
turning off and loss of power
assist for the steering and
brake systems. This may lead
to loss of directional 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 transmission vehicle)
or P (Park, for automatic
transmission/dual clutch
transmission vehicle) posi-
tion, apply the parking brake,
and turn ignition switch to the
LOCK position.
Unexpected vehicle move-
ment may occur if these pre-
cautions are not followed.

WARNING  

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  

OAE056172L

LOCK

ACC
ON

START

Преди да напуснете седалката за шо-
фьора, винаги проверявайте дали лостът 
за смяна на предавките е поставен в 
положение на първа предавка (за мо-
делите с механична трансмисия) или в 
положението Р (паркиране) - за моде-
лите с автоматична трансмисия, дали 
сте задействали докрай спирачката за 
паркирането и дали сте поставили прев-
ключвателя в положение LOCK. 
Ако тези предпазни мерки не бъдат пред-
приети, може да се получи неочакваното 
и рязко задвижване на автомобила.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не използвайте части за ключа 
на имобилайзера, които не са ориги-
нални или са втора употреба, това може 
да доведе до проблеми при запалване-
то на автомобила.

СТАРТЕР
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Положения на контактния ключ

Положение Функция Забележки

LOCK За да завъртите превключвателя за запалването към поло-
жението LOCK (заключен волан), в положението АСС трябва 
да натиснете контактния ключ навътре и при натиснато 
положение да го завъртите към положението LOCK. Кон-
тактният ключ може да се изважда в положението LOCK 
(заключен волан). При това положение воланът се заключва, 
за да се предпази автомобилът от кражби.

ACC При това положение воланът е отключен и електрическите 
аксесоари може да се ползват.

Ако не можете да превключите в позиция АСС, 
завъртете ключа, като едновременно с това 
завъртате волана наляво/надясно, за да осво-
бодите напрежението.

ON Това положение е нормалното положение на работа на 
двигателя след неговото запалване. Всички функции и 
аксесоари могат да се използват. Може да проверите пре-
дупреждаващите светлинни индикатори, когато превключ-
вате от позиция АСС на ON.

Никога не оставяйте превключвателя за запал-
ването в положението ON (включено запалва-
не), когато двигателят не работи, за да се из-
бегне разреждане на акумулаторната батерия.

START Запалването на двигателя става със завъртане на прев-
ключвателя за запалването в положението START (стартер). 
След като освободите ключа, превключвателят за запалва-
нето се връща автоматично в положението ON (включено 
запалване).

 Двигателят ще бъде в готовност, докато не 
отпуснете ключа.



5-9

5

Уп
р

а
вл

ен
и

е н
а

 а
вто

м
о

б
и

л
а

ЗАПАЛВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Когато управлявате вашия авто-

мобил, винаги носете подходящи 
обувки. Неподходящите обувки 
(обувки с високи токчета, обувки за 
ски и други подобни) могат да поп-
речат на възможностите ви да из-
ползвате педалите на спирачките и 
на газта, и педала на съединителя 
(ако е оборудвана такава функция). 

• Не палете автомобила, натискайки 
педала на газта. Автомобилът може 
да се задвижи напред и това да 
доведе до инцидент. Изчакайте, до-
като двигателя влезне в нормални 
обороти.

• Автомобилът може рязко да се зад-
вижи напред при освобождаване 
на спирачния педал, ако двигате-
лят е влязъл във високи обороти.

Запалване на бензинов двигател 
За моделите с механична трансмисия: 
1. Проверете дали спирачката за парки-

рането е задействана. 
2. Натиснете докрай педала на съедини-

теля и преместете лоста за смяна на 
предавките в неутралното му положе-
ние. 

3.  Дръжте педала на съединителя и пе-
дала на спирачките натиснати докрай. 

4.  Поставете превключвателя за запал-
ването в положението START (стар-
тер) и го задръжте в това положение, 
докато двигателят запали (максимум 
за 10 секунди), след това освободете 
контактния ключ. 

За моделите с автоматична трансмисия:
1. Проверете дали спирачката за парки-

рането е задействана. 
2.  Поставете лоста за смяна на предав-

ките в положението Р (паркиране). 
След това натиснете педала на спи-
рачките докрай. Можете да запалите 
двигателя също и когато лостът за 
смяна на предавките е в положението 
N (неутрално). 

3.  Дръжте педала на спирачките натис-
нат докрай. 

4.  Поставете превключвателя за запал-
ването в положението START (стар-
тер) и го задръжте в това положение, 
докато двигателят запали (максимум 
за 10 секунди), след това освободете 
контактния ключ.

i  Информация
Не чакайте двигателят да загрее, докато ав-
томобилът е в покой. Започнете да шофирате 
с умерена скорост (избягвайте рязко подава-
не и отпускане на педала на газта). Винаги 
стартирайте двигателя, без да натискате 
педала на газта, и не го форсирайте, докато 
все още загрява.
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Запалване на дизелов двигател
Запалването на дизеловия двигател, 
когато двигателят е студен, става след 
предварително подгряване преди за-
палването на двигателя, след което 
двигателят трябва да подгрее, преди да 
потеглите.
За моделите с механична трансмисия:
1.  Проверете дали е задействана спи-

рачката за паркирането. 
2. Превключете трансмисията в неу-

тралното положение. 
3.  Дръжте педала на съединителя и пе-

дала 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 индика-
тор за подгряването на цилиндрите 
угасне, завъртете превключвателя 
за запалването в положението START 
(стартер) и го задръжте в това по-
ложение, докато двигателят запали 
(максимално за 10 секунди), след това 
освободете контактния ключ. 

За моделите с двоен съединител:
1.  Проверете дали е задействана спирач-

ката за паркирането. 
2.  Поставете лоста за смяна на предав-

ките в положението Р (паркиране). 
3.  Натиснете докрай педала на спирачките. 
4.  Завъртете превключвателя за запалва-

нето във включеното положение (ON), за 
да подгреете предварително цилиндри-
те на двигателя. При това положение (

) светлинният индикатор за подгря-
ването на цилиндрите ще светне. 

5.  След като ( ) светлинният индикатор за 
подгряването на цилиндрите угасне, за-
въртете превключвателя за запалването в 
положението START (стартер) и го задръж-
те в това положение, докато двигателят 
запали (максимално за 10 секунди), след 
това освободете контактния ключ.

ЗАБЕЛЕЖКА
Ако двигателят не запали в рамките на 
10 секунди след завършването на под-
гряването 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.

Запалване и гасене 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 запалването му. Ако дви-
гателят е студен, оставете го да работи 
на празен ход няколко секунди, за да се 
гарантира достатъчно добро смазване 
на блока на турбокомпресора. 

2. След като сте шофирали с високи обо-
роти на двигателя или продължително 
време, изискващи тежко натоварване 
на двигателя, преди загасянето на дви-
гателя го оставете да поработи на пра-
зен ход около една минута. Това време 
за работа на празен ход ще позволи 
турбокомпресорът да се охлади преди 
загасянето на двигателя.

ВНИМАНИЕ
Никога не гасете 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.
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ЗАБЕЛЕЖКА
• Никога не оставяйте стартера вклю-

чен за повече от 10 секунди. Ако дви-
гателят загасне след запалване или 
не успее да запали, преди повторно-
то включване на стартера изчакайте 
от 5 до 10 секунди. Неправилното 
използване на стартера може да го 
повреди. 

• Не поставяйте превключвателя за 
запалването в положение START, до-
като двигателят работи. Това може 
да повреди стартера. 

• Ако автомобилното движение и път-
ните условия позволяват това, може-
те да преместите лоста за смяна на 
предавките в положението N (неу-
трално), докато автомобилът все още 
се движи по инерция, и да завъртите 
превключвателя за запалването в 
положението START (стартер) в опит 
да запалите двигателя отново.

STАRT/STOP БУТОН БУТОН ЗА 
ЗАПАЛВАНЕ/ЗАГАСЯНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

При всяко отваряне на предната врата 
за ваше удобство бутонът за запалване/
загасяне на двигателя (ENGINE START/
STOP) ще светва. Осветяването на бутона 
ще угасне след около 30 секунди след 
като вратата бъде затворена.

Гасене на двигателя в случай  
на аварийна ситуация
Натиснете и задръжте бутона за запал-
ване/загасяне на двигателя за повече от 
2 секунди или бързо и последователно го 
натиснете 3 пъти в рамките на 3 секун-
ди. Ако автомобилът все още се движи, 
можете да запалите отново двигателя, 

без да натискате педала на спирачките, 
с натискане на бутона за запалване/за-
гасяне на двигателя при лост за смяна 
на предавките, поставен в положението 
N (неутрално). 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Никога не натискайте бутона за за-

палване/загасяне на двигателя по 
време на движение на автомобила. 
В противен случай това би довело 
до загуба на управлението и на 
спирачната функция, което може 
да доведе до пътнотранспортно 
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 у 
вас. Ако тези предпазни мерки не 
са спазени, може да се получи не-
очаквано и внезапно самоволно 
задвижване на автомобила. 
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Положения на STАRT/STOP бутона
– За моделите с механична трансмисия

Положение Действие Бележки

Положение OFF  Загасете двигателя, спрете автомобила и след 
това да натиснете бутона за запалване/загасяне 
на двигателя. 

Ако воланът не е заключен правилно, когато 
отворите вратата на шофьора, ще се издаде 
предупреждаващ музикален сигнал.

Положение АСС Натиснете бутона за запалване/загасяне на 
двигателя, когато същият се намира в изключе-
ното състояние (OFF), без да натискате педала 
на съединителя. Електронните уреди са активни. 
Воланът се отключва. 

Ако бутонът за запалване/загасяне на двигателя 
се намира в състоянието 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 бутонът няма да бъде акти-
вен. Натиснете Start/Stop бутонa, докато въртите 
волана наляво или надясно, за да го отключите.
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– За моделите с механична трансмисия

Положение Действие Бележки

Положение ON 

5-12

Driving your vehicle

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 запалване/загасяне на дви-
гателя, когато същият се намира в състоянието 
АСС, без да натискате педала на съединителя.
Предупреждаващите светлинни индикатори 
могат да се проверяват преди запалването на 
двигателя. 

Никога не оставяйте бутона за запалване/зага-
сяне на двигателя в състоянието ON продължи-
телно време. В противен случай акумулаторната 
батерия може да се разреди, тъй като двигателят 
не работи. 

Положение START
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Driving your vehicle

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

Запалването на двигателя става с едновременно 
натискане на педала на съединителя и педала 
на спирачките, след което трябва да натиснете 
бутона за запалване/загасяне на двигателя при 
лост за смяна на предавките, поставен в поло-
жението N (неутрално).

Ако натиснете бутона за запалване/загасяне на 
двигателя, без да сте натиснали педала на съе-
динителя (за моделите с механична трансмисия) 
или без да сте натиснали педала на спирачките 
(за моделите с автоматична трансмисия), дви-
гателят няма да запали и бутонът за запалване/
загасяне на двигателя ще променя своето със-
тояние в следния ред: 
OFF > ACC > ON > OFF или ACC
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Управление на автомобила

БУТОН ЗА ЗАПАЛВАНЕ/ЗАГАСЯНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
– За моделите с автоматична трансмисия / предаване с двоен съединител 

Положение Действие Бележки

Положение OFF  

(изключено запалване)

Трябва да загасите двигателя, да натиснете буто-
на за запалване/загасяне на двигателя при лост 
за смяна на предавките, поставен в положението 
Р (паркиране). 
Когато натиснете бутона за запалване/загасяне 
на двигателя, без лостът за смяна на предавките 
да е поставен в положението Р (паркиране), бу-
тонът за запалване/загасяне на двигателя няма 
да премине в своето изключено състояние (OFF), 
а ще премине в състоянието АСС (аксесоари).
Воланът се заключва, за да предотврати вероят-
на кражба на автомобила. 

Ако воланът не е заключен правилно, когато 
отворите вратата на шофьора, ще се издаде 
предупреждаващ музикален сигнал. 

Положение АСС

(аксесоари)

Натиснете бутона за запалване/загасяне на 
двигателя, когато същият се намира в изключе-
ното състояние (OFF), без да натискате педала 
на спирачките. 
Воланът ще се отключи и ще можете да ползвате 
електрическите аксесоари. 

Ако бутонът за запалване/загасяне на двигателя 
се намира в състоянието АСС в продължение на 
повече от един час, бутонът ще се изключи ав-
томатично, за да не се допусне разреждане на 
акумулаторната батерия. 
Ако воланът не се отключи правилно, бутонът 
за запалване/загасяне на двигателя няма да 
работи. В такъв случай натиснете бутона за за-
палване/загасяне на двигателя, като в същото 
време раздвижвате волана наляво и надясно, за 
да освободите механичното напрежение, което 
възпрепятства отключването на волана.
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–За модели с автоматична трансмисия/предаване с двоен съединител

Положение Действие Бележки

Положение ON 
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Driving your vehicle

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 запалване/загасяне на дви-
гателя, когато същият се намира в състоянието 
АСС, без да натискате педала на спирачките. 
Предупреждаващите светлинни индикатори 
могат да се проверяват преди запалването на 
двигателя. 

Никога не оставяйте бутона за запалване/зага-
сяне на двигателя в състоянието ON продължи-
телно време. В противен случай акумулаторната 
батерия може да се разреди, тъй като двигателят 
не работи.

Положение START
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Driving your vehicle

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

За да запалите двигателя, трябва да натиснете 
педала на спирачките и след това бутона за 
запалване/загасяне на двигателя при лост за 
смяна на предавките, поставен в положението 
Р (паркиране) или в положението N (неутрално). 
От гледна точка на безопасността винаги запал-
вайте двигателя, когато лостът за смяна на пре-
давките е поставен в положението Р (паркиране).

Ако натиснете бутона за запалване/загасяне на 
двигателя, без да сте натиснали педала на съе-
динителя (за моделите с механична трансмисия) 
или без да сте натиснали педала на спирачките 
(за моделите с автоматична трансмисия), дви-
гателят няма да запали и бутонът за запалване/
загасяне на двигателя ще променя своето със-
тояние в следния ред: 
OFF > ACC > ON > OFF или ACC
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Управление на автомобила

ЗАПАЛВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Когато управлявате вашия авто-

мобил, винаги носете подходящи 
обувки. Неподходящите обувки 
(обувки с високи токчета, обувки за 
ски и други подобни) могат да поп-
речат на възможностите ви да из-
ползвате педалите на спирачките и 
на газта, и педала на съединителя 
(ако е оборудвана такава функция).

• Не палете автомобила, натискайки 
педала на газта. Автомобилът може 
да се задвижи напред и това да 
доведе до инцидент. 

• Изчакайте, докато двигателят 
влезне 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 пали при натискане на 

Start/Stop бутона само когато интелигент-
ният 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 бутонът е в позиция 
ACC или ON, ако има отворена врата, 
системата ще иска да разпознае смарт 
ключа. Ако той не е в автомобила, ин-
дикаторът “
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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 
предупредително 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 ин-
телигентния ключ в автомобила, когато 
Start/Stop бутонът е в ACC позиция или 
двигателят на автомобила е запален. 

Запалване на бензинов двигател
За автомобил с механична трансмисия: 
1. Носете със себе си интелигентния 

контактен ключ или го оставете вътре 
в купето на автомобила. 

2.  Проверете дали спирачката за парки-
рането е задействана. 

3.  Уверете се, че скоростният лост е в 
неутрална позиция. 

4.  Натиснете съединителя и педала на 
спирачката. 

5.  Натиснете Start/Stop бутона.

За автомобил с автоматична трансмисия/
предаване с двоен съединител: 
1.  Носете със себе си интелигентния 

контактен ключ или го оставете вътре 
в купето на автомобила. 

2.  Проверете дали спирачката за парки-
рането е задействана. 

3.  Уверете се, че скоростният лост е в 
позиция P (паркинг). 

4.  Натиснете педала на спирачката. 
5.  Натиснете Start/Stop бутона.
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i  Информация
• Не чакайте двигателят да загрее, докато 

автомобилът е в покой. Започнете да 
шофирате с умерена скорост (избягвайте 
рязко подаване и отпускане на педала на 
газта). 

• Винаги стартирайте двигателя, без да 
натискате педала на газта, и не го форси-
райте, докато все още загрява.

Запалване на дизелов двигател
Механична трансмисия
Запалването на дизеловия двигател, 
когато двигателят е студен, става след 
предварително подгряване преди за-
палването на двигателя, след което 
двигателят трябва да подгрее, 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 съедини-

теля и спирачката. 
5.  Натиснете бутона START/STOP. 
6.  Продължавайте да натискате спирач-

ката, докато светлинният индикатор 
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5

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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5

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, дви-
гателя ще се запали.

Двоен съединител
1. Носете със себе си интелигентния 

контактен ключ. 
2.  Проверете дали е задействана спи-

рачката за паркирането. 
3.  Превключете трансмисията в положе-

ние Р. 
4.  Натиснете докрай педала на спирач-

ката. 
5.  Натиснете бутона START/STOP. 
6.  Продължавайте да натискате спирач-

ката, докато светлинният индикатор 
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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

TLe Eng 5.qxp  2015-05-26  ¿ ¨˜ 12:00  Page 17

 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, дви-
гателят ще запали.

i  Информация
Ако натиснете бутона, докато двигателят 
загрява, може да се запали (активира).
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Запалване и гасене 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 запалването му. Ако дви-
гателят е студен, оставете го да работи 
на празен ход няколко секунди, за да 
се гарантира достатъчно добро смаз-
ване на блока на турбокомпресора. 

2.  След като сте шофирали с високи обо-
роти на двигателя или продължително 
време, изискващи тежко натоварване 
на двигателя, преди загасянето 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 гасете двигателя незабавно, 
след като е работил при тежко натовар-
ване. В противен случай това може да 
предизвика тежка повреда на двига-
теля или на блока на турбокомпресора.

ЗАБЕЛЕЖКА
За да предпазите автомобила от по-
вреда: 
• Ако двигателят загасне по време на 

движение на автомобила, никога не 
опитвайте да преместите лоста за 
смяна на предавките в положението 
Р (паркиране). 

Ако автомобилното движение и пътните 
условия позволяват това, можете да 
преместите лоста за смяна на пре-
давките в положението N (неутрал-
но), докато автомобилът все още се 
движи по инерция, и да завъртите 
превключвателя за запалването в 
положението START (стартер) в опит 
да запалите двигателя отново. 

• Не теглете и не бутайте автомобила 
в опит да го запалите. 

ЗАБЕЛЕЖКА
За да предпазите автомобила от повреда:
За да предпазите автомобила от по-
вреда: 
Не натискайте и не задържайте Start/
Stop бутона за повече от 10 сек. освен в 
случаите, когато предпазителят на стоп 
светлините е изгорял. 
Ако предпазителят е изгорял, не можете 
да запалите двигателя нормално. Под-
менете изгорелия предпазител с нов. В 
случай че не можете да го подмените, 
можете да запалите двигателя, като на-
тиснете и задържите Start/Stop бутона, 
който е в положение ACC, за около 10 сек. 
С оглед на безопасността ви винаги 
натискайте спирачния педал или педа-
ла на съединителя, преди да запалите 
двигателя. 
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i  Информация
Ако батерията на интелигентния ключ е 
слаба или самият ключ не работи правил-
но, можете да стартирате двигателя, като 
натиснете Start/Stop бутона със смарт ключа 
по посока на фигурата по-горе.
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Механичната трансмисия има 6 предав-
ки за движение напред. Трансмисията е 
напълно синхронизирана за всички пре-
давки за движение напред, така че прев-
ключването на по-висока или на по-ниска 
предавка се осъществява много лесно.
Преди да превключите трансмисията в 
положението (R) заден ход, трябва да сте 
сигурни, че автомобилът е напълно спрял, 
след което да превключите на неутрална 
позиция и след това на задна R.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Преди да напуснете седалката за шо-
фьора, винаги задействайте докрай 
спирачката за паркирането и гасете 
двигателя. След това проверявайте 
дали трансмисията е превключена 
на 1-ва предавка, когато автомобилът 
е паркиран на равно място или по 
наклон нагоре, или превключена в 
положението R и превключвателя на 
позиция LOCK/OFF (заден ход) при ав-
томобил спрял по наклон надолу. Ако 
тези предпазни мерки не бъдат спазе-
ни в посочения по-горе ред, може да 
се получи неочаквано и внезапно са-
моволно задвижване на автомобила.

Когато сте пълно спрели и е трудно да се 
смени на 1-ва предавка или на R (задна):
1.  Поставете скоростния лост в неутрал-

но положение и освободете педала на 
съединителя. 

2.  Натиснете педала на съединителя и 
след това превключете на първа или 
R (задна) предавка. 

i  Информация
При студено време смяната на предавките 
може да бъде затруднена, докато системата 
загрее.

МЕХАНИЧНА ТРАНСМИСИЯ (ако е оборудвана)

Лостът за смяна на предавките може 
да се превключва, без да издърпвате 
пръстена (1) нагоре.
Когато премествате лоста за смяна на 
предавките в посочените случаи, пръс-
тенът (1) трябва да се издърпва нагоре.
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Начин на работа със съединителя
Педалът на съединителя трябва да се 
натиска докрай: 
- При запалване на двигателя той няма 

да се запали, ако не сте натиснали 
съединителя. 

- При смяна на скоростите освобожда-
вайте педала постепенно. 

- По време на шофиране педалът на 
съединителя трябва винаги да бъде 
напълно освободен.

ЗАБЕЛЕЖКА
За да предотвратите износване на пе-
дала на съединителя.
• Никога не оставяйте крака ви 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 предотвратите 
появата на шум или щети.

• Не тръгвайте от 2-ра (втора) предав-
ка, освен когато тръгвате по хлъзгав 
път. 

Превключване на по-ниска предавка
Когато трябва да намалите скоростта 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”. Превключ-
ването на по-ниска предавка намалява 
опасността от прекъсване в работата на 
двигателя и дава по-големи възможнос-
ти за ускоряване, когато ще се нуждаете 
от последващо увеличаване на скоростта 
на автомобила. Когато автомобилът се 
спуска по стръмен наклон, превключва-
нето на по-ниска предавка помага да се 
поддържа безопасна скорост и води до 
удължаване живота на спирачките.
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ВНИМАНИЕ
За да предпазите, съединителя и тран-
смисията от повреда
• Когато превключвате надолу от 5-а 

предавка на 4-а 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 надолу 
предавките на повече от две предав-
ки и не превключвайте на по-ниска 
предавка, когато двигателят работи 
на високи обороти (5000 об./мин. 
или по-високи). В противен случай 
такова превключване на по-долна 
предавка може да доведе до повреда 
на двигателя.

Практични съвети за добро шофиране
• Никога не шофирайте автомобила, 

изключен от предавка, и не карайте 
по наклони надолу „по инерция”. 
Това е изключително опасно. Винаги 
оставяйте автомобила включен на 
предавка.

• Никога не оставяйте крака си по-
стоянно поставен върху педала на 
спирачките. Това може да доведе 
до прегряване и повреда в тяхната 
работа. 

• Когато шофирате по дълги наклони 
надолу, намалявайте скоростта и 
превключвайте на по-ниска предав-
ка. Винаги намалявайте скоростта, 
преди да превключите на по-ниска 
предавка. Това ще спомогне да из-
бегнете форсирането на двигателя, 
което би могло да го повреди.

• Винаги намалявайте скоростта, 
когато 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, упражнявайте изключи-
телно голямо внимание. Внимавайте 
особено много, когато спирате, уско-
рявате или сменяте предавките. Ко-
гато се движите по хлъзгава повърх-
ност, рязката промяна на скоростта 
на автомобила може да доведе до 
загуба на сцепление на колелата на 
автомобила, при което може да загу-
бите контрол върху управлението на 
автомобила.

 ВНИМАНИЕ
Не натискайте рязко спирачките (не 
сменяйте предавките от по-висока 
към по-ниска), когато шофирате по за-
ледени пътища, това може да доведе 
до неочакван инцидент.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от сериозни 
инциденти или смърт:
• Винаги закопчавайте предпаз-

ните колани! В случай на сблъсък 
пътуващите без поставен предпа-
зен колан е много по-вероятно да 
бъдат тежко наранени или убити, 
отколкото пътуващите, които са 
поставили правилно своите пред-
пазни колани.

• Избягвайте високите скорости при 
завиването или при смяната на 
посоката на движение.

• Никога не извършвайте резки ма-
неври с волана, например рязка 
смяна на лентата на движение или 
резки, остри завои.

• Рискът от преобръщане на автомо-
била се увеличава много силно, ако 
загубите контрол върху управле-
нието 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 управлението на 
автомобила.

• В случай че автомобилът ви напус-
не платното на пътя, не правете 
резки движения с волана. Вместо 
това намалете скоростта, преди да 
се върнете обратно на платното на 
пътя.

• HUINDAY ви съветва никога да 
не превишавате максималните 
скорости, сигнализирани с пътни 
знаци.
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Начин на работа на автоматичната 
трансмисия
Автоматичната трансмисия има шест 
скорости за движение напред и една за 
заден ход. Отделните скорости се избират 
автоматично, от положение D на лоста за 
смяна на предавките.

АВТОМАТИЧНА ТРАНСМИСИЯ (АКО Е ОБОРУДВАН ТАКЪВ ТИП ТРАНСМИСИЯ)

Ако автомобилът ви е оборудван със система за заключване на предавките, при 
смяна на предавките трябва да натискате педала на спирачките.
Натискайте бутона за смяна на предавките, когато сменяте скоростите. 
Лостът за смяна на предавките може да се превключва свободно.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от сериозни 
наранявания или смърт:
• Преди да превключите трансмиси-

ята на автомобила в положението 
D (движение) или в положението R 
(заден ход), винаги проверявайте 
зоната около автомобила за отсъст-
вието на хора, особено малки деца. 

• Преди да напуснете шофьорската 
седалка, винаги проверявайте дали 
лостът за смяна на предавките е 
превключен в положението Р (пар-
киране); след това задействайте 
докрай спирачките за паркирането 
и накрая загасете двигателя. Ако тези 
предпазни мерки не бъдат изпълнени 
в посочения по-горе ред, може да се 
получи неочаквано и внезапно само-
волно задвижване на автомобила.

• Не натискайте спирачките рязко 
(превключване от по-висока към 
по-ниска предавка), когато шофи-
рате по хлъзгави или заледени 
пътища. Превозното средство може 
да се подхлъзне, което ще доведе 
до сериозен инцидент.

Индикатор на предавките
Индикаторът на таблото с инструменти 
показва на коя позиция е скоростният 
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 спирач-
ката и да се уверите, че кракът ви не е на 
педала на газта. 
Ако сте направили всичко по-горе и все 
още не може да се преместите лоста от P 
(Park), отнесете се към Shift-Lock Release 
в тази глава. 
Лостът за смяна трябва да е в позиция P 
(паркинг), преди да изключите двигателя.

Положение R (заден ход)
Използвайте това положение за задвиж-
ване на автомобила назад.

 ВНИМАНИЕ
• Превключването на трансмиси-

ята в положението Р (паркиране), 
докато автомобилът е в движение, 
ще доведе до блокиране на зад-
вижващите колела, което на свой 
ред може да предизвика загуба 
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 положение-
то Р (паркиране) вместо задейства-
нето на спирачката за паркиране-
то. 

ЗАБЕЛЕЖКА
Винаги привеждайте автомобила в 
напълно спряло положение, преди да 
превключите във или извън положение-
то R (заден ход); в противен случай, ако 
превключите в положението R (заден 
ход), докато автомобилът още се движи, 
може да повредите трансмисията.
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Положение N (неутрално)
Колелата и трансмисията не са заце-
пени. Автомобилът може да се задвижи 
свободно даже при най-малък наклон, 
освен ако не са задействани спирачката 
за паркирането или работните спирач-
ки (чрез педала на спирачките). Прев-
ключете скоростния лост на позиция N 
(неутрална), ако трябва да рестартирате 
изгаснал двигател или ако е необходимо 
да спрете, а двигателят е включен. Прев-
ключете скоростния лост на позиция P 
(паркинг), ако трябва да излезете от ав-
томобила. Винаги натискайте спирачния 
педал, когато от N превключвате на друга 
предавка. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги натискайте докрай педала на 
спирачките преди и по време на прев-
ключване на лоста за смяна на пре-
давките от положението Р (паркиране) 
в друго положение, за да избегнете 
неочаквано задвижване на автомо-
била, което би могло да нарани хора 
във 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 мощност от двигателя, 
когато задминавате друг автомобил или 
изкачвате стръмни наклони, трябва да 
натиснете педала на газта докрай, при 
което автоматичната трансмисия ще се 
превключи автоматично на следващата 
по-ниска предавка.

Положение ръчни скорости
Спортният режим се избира чрез избут-
ване на лоста за смяна на предавките 
от положението D (движение) в плочката 
за ръчна смяна на предавките – незави-
симо дали автомобилът е спрял или е в 
движение. За да се върнете обратно в об-
хвата на работа D (движение), трябва да 
натиснете лоста за смяна на предавките 
обратно в главната плочка.
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При този режим на работа преместване-
то на лоста за смяна на предавките назад 
и напред ще ви позволява да извършвате 
бърза смяна на предавките.
UP (нагоре) (+) : Натиснете лоста напред 

еднократно, за да превключите една 
предавка нагоре. 

DOWN (надолу) (–) : Еднократното из-
дърпване на лоста назад води до 
превключване на една предавка на-
долу. 

i  Информация
• При спортния режим на работа могат да 

се избират само шест скорости (предав-
ки) за движение напред. За движение на 
заден ход или за паркиране на автомобила 
трябва да превключвате лоста за смяна на 
предавките в положението R (заден ход) 
или в положението Р (паркиране) - както 
е необходимо.

• При спортния режим на работа при на-
маляване скоростта на автомобила прев-
ключването на предавките към по-ниска 
предавка става автоматично. Когато авто-
мобилът спре, се извършва автоматично 
избиране на първа предавка.

• При спортния режим на работа, кога-
то оборотите на двигателя наближат 
червената зона, моментите на смяна на 
предавките се променят автоматично за 
автоматично превключване на по-висока 
предавка.

• За да се поддържат необходимите нива 
на качество на работа на автомобила и 
на безопасността, системата може да не 
изпълнява някои смени на предавките, 
когато действате с лоста за смяна на пре-
давките.

• Ако водачът желае да премине на по-

ниска или по-висока предавка, 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 да не фор-
сира двигателя (оборотите на двигателя 
следва да бъдат под червената зона).

• Когато шофирате по път с хлъзгава по-
върхност, трябва да натиснете лоста за 
смяна на предавките напред в положение-
то + (нагоре). Това кара трансмисията да 
се превключи на втора предавка, която е 
по-добра за плавно шофиране по пътища 
с хлъзгава повърхност. За да превключите 
обратно на първа предавка, трябва да 
издърпате лоста за смяна на предавките 
към страната – (надолу).
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Система за заключване на предавки-
те (ако е оборудвана такава функция) 
Shift-lock system
За осигуряване на вашата безопасност, 
автоматичната трансмисия притежава 
система за заключване на предавките, 
която не допуска превключване на тран-
смисията от положението Р (паркиране) 
или от положението N (неутрално) в по-
ложението R (заден ход), освен когато се 
натисне педалът на спирачките.
Превключване на трансмисията от по-
ложението Р (паркиране) или от поло-
жението N (неутрално) в положението R 
(заден ход): 
1.  Натиснете и задръжте натиснат педа-

ла на спирачките. 
2.  Запалете двигателя или завъртете 

превключвателя за запалването във 
включеното положение (ON). 

3.  Преместете лоста за смяна на предав-
ките.

Система за преодоляване на заключ-
ването на предавките Shift-lock release
Ако лостът за смяна на предавките не 
може да се превключи от положението Р 
(паркиране) или от положението N (неу-
трално) в положението R (заден ход) при 
натиснат педал на спирачките, продъл-
жавайте да натискате педала на спирач-
ките, след това направете следното:

1.  Поставете превключвателя в позиция 
LOCK/OFF. 

2.  Вдигнете ръчната спирачка. 
3.  Внимателно свалете капачето (1), 

покриващо отвора за достъп до пре-
одоляването на заключването на 
предавките. 

4.  Пъхнете накрайника на отвертка (или 

ключ) в отвора за достъп и натиснете 
отвертката (или ключа) надолу. 

5.  Преместете лоста за смяна на предав-
ките. 

6.  Извадете накрайника на отвертката от 
отвора за достъп и сложете капачето. 

7.  Натиснете спирачния педал и отново 
запалете двигателя. 

Ако ви се наложи да използвате система-
та за преодоляване на заключването на 
предавките, ви препоръчваме системата 
незабавно да бъде прегледана от отори-
зиран дилър на марката HYUNDAI. 
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Паркиране
Винаги спирайте напълно и продължа-
вайте 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. 

 ПРЕДУПРЕЖЕДЕНИЕ
По време на престой в превозното 
средство при работещ двигател вни-
мавайте да не натиснете продължи-
телно педала на газта. Двигателят 
или изпускателната система могат 
да прегреят и да предизвикат пожар. 
Отработените газове и изпускателна 
система са нагорещени. Стойте далеч 
от компонентите на изпускателната 
системата. Не спирайте и не парки-
райте върху запалими материали 
като суха трева, хартия или листа, тъй 
като могат да се запалят и да причи-
нят пожар.

Практични съвети за добро шофиране
• Когато сте натиснали педала на газта, 

никога не се опитвайте да превключ-
вате лоста за смяна на предавките 
от положението Р (паркиране) или от 
положението N (неутрално) в което и 
да било друго положение.

• Никога не превключвайте лоста за 
смяна на предавките в положението 
Р (паркиране), когато автомобилът е в 
движение.

• Винаги спирайте автомобила напъл-
но, преди да се опитате да превклю-
чите трансмисията в положението 
R (заден ход) или в положението 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 случай това може да доведе 
до прегряване на спирачките и до тях-
ното неправилно функциониране. 

• Когато шофирате в режим РЪЧНИ 
СКОРОСТИ, намалете скоростта, пре-

ди да преминете на по-ниска предав-
ка. В противен случай трансмисията 
може да не премине на по-ниската 
предавка, ако оборотите на двигателя 
надвишават допустимите за предав-
ката граници. 

• Винаги използвайте спирачката за 
паркирането. Никога не разчитайте 
само на поставянето на трансмисията 
в положението Р (паркиране), за да не 
допуснете автомобила да се задвижи 
самоволно.

• Упражнявайте изключително голямо 
внимание, когато шофирате по път с 
хлъзгава повърхност. Внимавайте осо-
бено много, когато спирате, ускорява-
те или сменяте предавките. Когато се 
движите по път 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 нати-
скане и освобождаване на педала на 
газта.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Винаги закопчавайте предпаз-

ните колани! В случай на сблъсък 
пътуващите без поставен предпа-
зен колан е много по-вероятно да 
бъдат тежко наранени или убити, 
отколкото пътуващите, които са 
поставили правилно своите пред-
пазни колани.

• Избягвайте високите скорости при 
завиването или при смяната на 
посоката на движение.

• Никога не извършвайте резки ма-
неври с волана, например рязка 
смяна на лентата на движение или 
резки, остри завои.

• Рискът от преобръщане на автомо-
била се увеличава много силно, ако 
загубите контрол върху управле-
нието на автомобила при високи 
скорости.

• В случай, когато две или повече ко-
лела излязат от платното на пътя на 
банкета и шофьорът навие рязко во-
лана, за да се върне отново на пътя, 
може да се получи загуба на контрол 
върху управлението на автомобила.

• В случай че автомобилът ви напус-
не платното на пътя, не правете 
резки движения с волана. Вместо 
това намалете скоростта, преди да 
се върнете обратно на платното на 
пътя.

• HUINDAY ви препоръчва никога да 
не превишавате максималните 
скорости, сигнализирани с пътни 
знаци.

i  Информация
Kickdown механизъм 
Използвайте този механизъм за максимал-
но ускорение. Натиснете педала на газта 
докрай. Автоматичната трансмисия ще пре-
мине на по-ниска предавка спрямо оборотите 
на двигателя.
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• Този тип трансмисия има 7 скорости и една 
задна. Отделните скорости се избират ав-
томатично в положение D (управление).

• Предаването с двоен съединител създава 
усещането за ръчна трансмисия, предос-
тавяйки удобството на автоматичната. За 
разлика от автоматичната трансмисия 
при този тип предаване превключването 
на предавките се усеща (и дори чува). 

• Мислете за този тип предаване като за 
автоматично сменяща се ръчна скоростна 
кутия. Когато скоростният лост е в положе-
ние DRIVE, бихте могли да се насладите 
на изцяло автоматично превключване на 
предавките, подобно на конвенционална-
та автоматична трансмисия.

• Предаването с двоен съединител се ха-
рактеризира с два „сухи“ съединителя, 
които се различават от класическата 
автоматичната трансмисия с преобразу-
вател на въртящия момент и осигуряват 
много по-добро ускорение по време на 
шофиране. Въпреки това потеглянето се 
осъществява по-бавно в сравнение с кла-
сическата автоматична трансмисия. Сухи-
ят съединител предава въртящия момент 
и създава реално усещане за шофиране, 
по-различно от това с класическата ав-
томатична трансмисия с преобразувател 
на въртящия момент. Тази разлика се за-
белязва най-вече при потегляне или при 
ниска скорост.

ПРЕДАВАНЕ С ДВОЕН СЪЕДИНИТЕЛ

Натиснете педала на спирачката и натиснете бутона за смяна на предавките, 
докато премествате скоростния лост. 
Натиснете бутона за смяна на предавките по време на движение на скоростния 
лост. 
Лостът за смяна на предавките може да бъде управляван.
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При рязко ускорение с ниска скорост дви-
гателят работи на високи оборотите спо-
ред състоянието на превозното средство. 
За плавно потегляне по наклон натискай-
те плавно педала на газта, съобразявайки 
се с пътните условия. Ако освободите педа-
ла на газта при ниска скорост, ще усетите 
рязко спиране на двигателя, близко до 
това при ръчна трансмисия.
• Двата „сухи“ съединителя осигуряват 

много по-добро ускорение по време на 
шофиране. Въпреки това потеглянето 
се осъществява по-бавно в сравнение 
с класическата автоматична тран-
смисия. Сухият съединител предава 
въртящия момент и създава реално 
усещане за шофиране, по-различно 
от това с класическата автоматична 
трансмисия с преобразувател на 
въртящия момент. Тази разлика се 
забелязва най-вече при потегляне или 
при ниска скорост. 

• При рязко ускорение с ниска скорост 
двигателят работи на високи оборо-
тите според състоянието на превоз-
ното средство. За плавно потегляне 
по наклон натискайте плавно педала 
на газта, съобразявайки се с пътните 
условия. 

• Ако освободите педала на газта при 
ниска скорост, ще усетите рязко спи-
ране на двигателя, близко до това при 
ръчна трансмисия. 

• Когато шофирате по нанадолнище, 
можете да използвате Sports режима 
при превключване на по-ниска пре-
давка, за да контролирате скоростта, 
без да използвате прекомерно спи-
рачния педал. 

• При движение с ниска скорост, ако 
освободите педала на газта, двига-
телят ще започне да губи мощност, 
преди да сте преминали на друга 
предавка. Това състояние е сходно с 
ръчното управлението на автомобила 
при ниска скорост.

• Когато палите или гасите двигателя, 
може да чуете щракане, тъй като сис-
темата преминава през самостояте-
лен контролен режим. Това е норма-
лен звук за този тип предаване. 

• По време на първите 1500 км (1000 
мили) може да имате усещането, че 
превозното средство не ускорява 
гладко при ниска скорост. През този 
период вашият автомобил непрекъс-
нато се оптимизира.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Преди да превключите трансмиси-

ята на автомобила в положението 
D (движение) или в положението R 
(заден ход), винаги проверявайте 
зоната около автомобила за от-
съствието на хора, особено малки 
деца.

• Преди да напуснете шофьорската 
седалка, винаги проверявайте 
дали лостът за смяна на предавки-
те е превключен в положението Р 
(паркиране); след това задействай-
те докрай спирачките за паркира-
нето и накрая загасете двигателя. 
Ако тези предпазни мерки не бъдат 
изпълнени в посочения по-горе 
ред, може да се получи неочаквано 
и внезапно самоволно задвижване 
на автомобила.

• Не натискайте рязко спирачката 
(превключване от висока на ниска 
предавка) по заледени и хлъзгави 
пътища, превозното средство може 
да се подхлъзне, което ще доведе 
до сериозен инцидент.
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ВНИМАНИЕ
• Винаги спирайте напълно, преди да 

преминете на D (управление) или R 
(задна) предавка.

• Не поставяйте скоростния лост в 
позиция N (неутрална), докато шофи-
рате.

Предупредителни DCT съобщения
Това предупредително съобщение се 
изписва на екрана, когато автомобилът 
е управляван бавно по наклон и систе-
мата установи, че спирачният педал не 
е натиснат. 

Стръмни наклони
Шофиране по наклон: 
• За да задържите автомобила при на-

клон, задействайте ръчната спирачка 
или не отпускайте спирачния педал. 

• Ако сте в натоварена градска пътна 
обстановка, винаги оставяйте дос-
татъчно разстояние между вашия 
автомобил и този пред вас, преди да 
потеглите. Задържайте автомобила 
под наклон, като не отпускате спирач-

ния педал. 
• В случай че автомобилът е задържан 

или се движи изключително бавно по 
стръмен наклон, натискайки педала 
на газта, има опасност скоростната 
кутия и съединителя да прегреят. Ако 
това се случи, на екрана ще се изпише 
предупредително съобщение. 

• В случай че на екрана се изпише 
предупредително съобщение, тряб-
ва да натиснете спирачния педал. 
Ако игнорирате предупредителните 
съобщения, рискувате да повредите 
сериозно скоростната кутия.
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Опасност от прегряване на скоростната 
кутия
• При определени пътни условия като 

движение в натоварен трафик, изкач-
ване или спускане по стръмен наклон, 
внезапно потегляне или ускоряване 
или други температурата на съедини-
теля и скоростната кутия може много 
да се покачи.

• Когато тази температура е твърде ви-
сока, на екрана ще се изпише следно 
съобщение: „Transmission temp is high! 
Stop safely“, системата ще възпро-
изведе звуков сигнал и смяната на 
предавките може да е затруднена.

• Ако това се случи, отбийте на безо-
пасно място, спрете автомобила, но 
оставете двигателя да работи, за-
действайте спирачките и преместете 
скоростния лост в положение P (Park), 
след което изчакайте скоростната 
кутия да се охлади.

• Ако игнорирате тази опасност, си-
туацията ще се влоши. Възможно е 
предавките да се сменят много често, 
изведнъж или да загубите контрол над 
автомобила.

• Когато на екрана се изпише съобще-
нието: “Trans cooled. Resume driving”, 
може да продължите да шофирате.

• Карайте внимателно и без резки ма-
неври. 

Прегряване на скоростната кутия
• В случай, че продължите да шофирате 

и температурата достигне максимал-
но допустимата стойност, на екрана 
ще се изпише следното съобщение: 
“Trans Hot! Park with engine on”. Ако това 
се случи, педалът на съединителя ще 
бъде блокиран, докато температурата 
не достигне нормални стойности. 

• В предупредителното съобщение ще 
бъде указано и времето, което е необхо-
димо за охлаждане на скоростната кутия. 

• Ако това се случи, отбийте на безо-
пасно място, спрете автомобила, но 
оставете двигателя да работи, за-
действайте спирачките и преместете 
скоростния лост в положение P (Park), 
след което изчакайте скоростната 
кутия да се охлади.
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• Когато на екрана се изпише съобще-
нието “Trans cooled. Resume driving”, 
може да продължите да шофирате.

• Карайте внимателно и без резки 
маневри. В случай че на екрана про-
дължават да мигат предупредителни 
съобщения, с оглед на вашата безо-
пасност ви съветваме да прегледате 
автомобила в оторизиран сервиз на 
компанията HYUNDAI.

Предавки 
Положение Р (паркинг)
Винаги спирайте напълно преди преми-
наване в позиция P (паркинг). За да се 
премине от P (паркинг) на друга предавка, 
трябва да натиснете педала на спирач-
ката и да се уверите, че кракът ви не е на 
педала на газта. 
Ако сте изпълнили всички стъпки и все 
още не може да се преместите лоста от 
позиция P (Park), отнесете се към “Shift-
Lock Release/ Система за преодоляване 
на заключването на предавките“ в тази 
глава. 
Лостът за смяна на предавките трябва да 
е в позиция P (паркинг), преди да изклю-
чите двигателя.

 ВНИМАНИЕ
• Превключването на трансмисията 

в положението Р (паркиране), дока-
то автомобилът е в движение, може 
да предизвика загуба на контрол 
върху управлението на автомоби-
ла.

• След като сте спрели автомобила, 
винаги се уверявайте, че лостът е 
на позиция Р (паркинг), вдигнете 
ръчната спирачка и изгасете дви-
гателя.

• Никога не използвайте положение-
то Р (паркинг) вместо спирачката за 
паркиране. 
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Положение R (заден ход)
Използвайте това положение за задвиж-
ване на автомобила назад.

ЗАБЕЛЕЖКА
Винаги привеждайте автомобила в 
напълно спряло положение, преди да 
превключите във или извън положение-
то R (заден ход); в противен случай, ако 
превключите в положението R (заден 
ход), докато автомобилът още се движи, 
може да повредите трансмисията.

Положение N (неутрално)
Колелата и трансмисията не са зацепени. 
Превключете скоростният лост на пози-
ция N (неутрална), ако трябва да запалите 
изгаснал двигател или ако е необходимо 
да спрете, а двигателят е включен. Прев-
ключете скоростния лост на позиция P 
(паркинг), ако трябва да излезете от ав-
томобила. Винаги натискайте спирачния 
педал, когато от N превключвате на друга 
предавка. 

Положение D (управление)
Това е нормалното положение за шофи-
ране в посока напред. Трансмисията ще 
сменя автоматично предавките в една 
7-степенна последователност, осигу-
рявайки най-нисък разход на гориво и 
оптимална мощност. За получаване на 
допълнителна мощност от двигателя, 
когато задминавате друг автомобил или 
изкачвате стръмни наклони, трябва да 
натиснете педала на газта докрай, при 
което автоматичната трансмисия ще се 
превключи автоматично на следващата 
по-ниска предавка.
Бутона DRIVE MODE, разположен на кон-
золата на скоростния лост, позволява на 
водача да преминава от NORMAL режим 
в SPORT или ECO режим (ако тези функции 
са оборудвани). За повече информация се 
отнесете към раздел „Избор на режим на 
управление: Drive Mode Integrated Control 
System“. 

Режим ръчни скорости
В този режим се избира чрез избутване на 
лоста за смяна на предавките от положе-
нието D (движение) в плочката за ръчна 
смяна на предавките – независимо дали 
автомобилът е спрял или е в движение. За 
да се върнете обратно в обхвата на работа 
D (движение), трябва да натиснете лоста за 
смяна на предавките обратно в главната 
плочка. При ръчния режим на работа пре-
местването на лоста за смяна на предав-
ките назад и напред ще ви позволява да 
извършвате бърза смяна на предавките.
UP (нагоре) (+) : Натиснете лоста напред 

еднократно, за да превключите една 
предавка нагоре. 

DOWN (надолу) (–) : Еднократното издърп-
ване на лоста назад води до превключ-
ване на една предавка надолу.
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i  Информация
• При спортния режим на работа могат да 

се избират само 7 скорости (предавки) за 
движение напред. За движение на заден 
ход или за паркиране на автомобила 
трябва да превключвате лоста за смяна на 
предавките в положението R (заден ход) 
или в положението Р (паркиране) - както 
е необходимо.

• При спортния режим на работа при на-
маляване скоростта на автомобила прев-
ключването на предавките към по-ниска 
предавка става автоматично. Когато авто-
мобилът спре, се извършва автоматично 
избиране на първа предавка.

• При спортния режим на работа, кога-
то оборотите на двигателя наближат 
червената зона, моментите на смяна на 
предавките се променят автоматично за 
автоматично превключване на по-висока 
предавка.

• За да се поддържат необходимите нива 
на качество на работа на автомобила и 
на безопасността, системата може да не 
изпълнява някои смени на предавките, 
когато действате с лоста за смяна на пре-
давките.

• Ако водачът желае да премине на по-

ниска или по-висока предавка, 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 да не фор-
сира двигателя (оборотите на двигателя 
следва да бъдат под червената зона).

Пера на волана (ако са оборудвани)

Можете да превключите от ръчно към 
автоматично управление и обратно, ко-
гато скоростният лост е в положение D 
(Drive) или в режим „ръчно управление“ 
на автомобила. 

Когато скоростния лост е в положение D 
За да смените начина на управление 
на автомобила, трябва да се движите с 
над 10 км/ч. Натиснете перото + или –, за 
да преминете с една предавка нагоре 
или надолу, като едновременно с това 
системата ще премине от автоматичен 
към ръчен режим на управление. В слу-
чай че скоростта на автомобила е под 10 
км/ч, ако натиснете и задържите педала 
на газта за повече от 5 секунди или пре-
местите скоростния лост от положение D 
(Drive) в режим „ръчно управление“ или 
обратното – от режим „ръчно управле-
ние“ преминете на D (Drive), системата 
ще премине от ръчен към автоматичен 
режим на управление. 

Когато скоростният лост е в режим „ръчно 
управление“
Натиснете бутона, за да преминете с една 
предавка нагоре или надолу. 

i  Информация
В случай че натиснете и двете пера едновре-
менно, няма да можете да преминете нито на 
по-горна, нито на по долна предавка.
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Система за заключване на предавки-
те (ако е оборудвана такава функция) 
Shift lock system 
За осигуряване на вашата безопасност 
автоматичната трансмисия притежава 
система за заключване на предавките, 
която не допуска превключване на тран-
смисията от положението Р (паркиране) 
или от положението N (неутрално) в по-
ложението R (заден ход), освен когато се 
натисне педала на спирачките.

Превключване на трансмисията от по-
ложението Р (паркиране) или от поло-
жението N (неутрално) в положението R 
(заден ход):

1.  Натиснете и задръжте натиснат педала 
на спирачките. 

2.  Запалете двигателя или завъртете 
превключвателя за запалването във 
включеното положение (ON). 

3.  Преместете лоста за смяна на предав-
ките.

Система за преодоляване на заключването на 
предавките Shift-lock release 
Ако лостът за смяна на предавките не може 
да се превключи от положението Р (парки-
ране) или от положението N (неутрално) в 
положението R (заден ход) при натиснат 
педал на спирачките, продължавайте да 

натискате педала на спирачките, след това 
направете следното:
1.  Поставете превключвателя в позиция 

LOCK/OFF. 
2.  Вдигнете ръчната спирачка. 
3.  Внимателно свалете капачето (1), покри-

ващо отвора за достъп до преодолява-
нето на заключването на предавките. 

4.  Пъхнете накрайника на отвертка (или 
ключ) в отвора за достъп и натиснете 
отвертката (или ключа) надолу. 

5.  Преместете лоста за смяна на предав-
ките. 

6.  Извадете накрайника на отвертката от 
отвора за достъп и сложете капачето. 

7.  Натиснете спирачния педал и отново 
запалете двигателя. 

Ако ви се наложи да използвате система-
та за преодоляване на заключването на 
предавките, ви препоръчваме системата 
незабавно да бъде прегледана от оторизи-
ран дилър на марката HYUNDAI. 

Система за блокиране на контактния ключ 
Ignition key interlock system (ако е оборудвана 
такава функция)
Контактният ключ не може да се извади 
от гнездото, освен когато лостът за смяна 
на предавките се намира в положението Р 
(паркиране).
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Паркиране
Винаги спирайте напълно и продължа-
вайте 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.

 ВНИМАНИЕ
По време на престой в превозното 
средство при работещ двигател вни-
мавайте да не натиснете продължи-
телно педала на газта. Двигателят 
или изпускателната система могат 
да прегреят и да предизвикат пожар. 
Отработените газове и изпускателна 
система са нагорещени. Стойте далеч 
от компонентите на изпускателната 
системата. 
Не спирайте и не паркирайте върху 
запалими материали като суха трева, 
хартия или листа, тъй като могат да се 
запалят и да причинят пожар.

Практични съвети за добро шофиране
• Когато сте натиснали педала на газта, 

никога не се опитвайте да превключ-
вате лоста за смяна на предавките 
от положението Р (паркиране) или от 
положението N (неутрално) в което и 
да било друго положение.

• Никога не превключвайте лоста за 
смяна на предавките в положението 
Р (паркиране), когато автомобилът е в 
движение.

• Винаги спирайте автомобила напъл-
но, преди да се опитате да превклю-
чите трансмисията в положението R 
(заден ход) или в положението D (дви-
жение). Не превключвайте скоростния 
лост в позиция N (неутрална), докато 
шофирате. Това може да бъде причина 
за инцидент поради загуба на спирач-
ните функции и последваща повреда 
в трансмисията. Никога не оставяйте 
крака си опрян на педала на спирач-
ките. В противен случай това може да 
доведе до прегряване на спирачките 
и до тяхното неправилно функциони-
ране. 

• Когато шофирате в режим СПОРТ, 
намалете скоростта, преди да преми-
нете на по-ниска предавка. В проти-

вен случай трансмисията може да не 
премине на по-ниската предавка, ако 
оборотите на двигателя надвишават 
допустимите за предавката граници. 

• Винаги използвайте спирачката за 
паркирането. Никога не разчитайте 
само на поставянето на трансмисията 
в положението Р (паркиране), за да не 
допуснете автомобила да се задвижи 
самоволно.

• Упражнявайте изключително голямо 
внимание, когато шофирате по път с 
хлъзгава повърхност. Внимавайте осо-
бено много, когато спирате, ускорява-
те или сменяте предавките. Когато се 
движите по път 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 нати-
скане и освобождаване на педала на 
газта.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Винаги закопчавайте предпазните 

колани! В случай на сблъсък пъту-
ващите без поставен предпазен 
колан е много по-вероятно да бъдат 
тежко наранени или убити, отколко-
то пътуващите, които са поставили 
правилно своите предпазни колани.

• Избягвайте високите скорости при 
завиването или при смяната на 
посоката на движение.

• Никога не извършвайте резки ма-
неври с волана, например рязка 
смяна на лентата на движение или 
резки, остри завои.

• Рискът от преобръщане на автомо-
била се увеличава много силно, ако 
загубите контрол върху управле-
нието 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 управлението на 
автомобила.

• В случай че автомобилът ви напус-
не платното на пътя, не правете 
резки движения с волана. Вместо 
това намалете скоростта, преди да 
се върнете обратно на платното на 
пътя.

• HUINDAY ви препоръчва никога да 
не превишавате максималните 
скорости, сигнализирани с пътни 
знаци. 

i  Информация 
Kickdown Mechanism 
Използвайте този механизъм за максимал-
но ускорение. Натиснете педала на газта 
докрай. Автоматичната трансмисия ще пре-
мине 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 нормалната 
му експлоатация.
В случай че сервоусилвателят за спи-
рачките загуби своето действие заради 
загаснал двигател или по някаква друга 
причина, вие ще запазите възможност-
ите да спирате автомобила чрез при-
лагане на по-голяма сила върху педала 
на спирачките, отколкото правите това 
при нормални условия. Спирачният път 
обаче ще се удължи. Когато двигателят 
не работи, резервните възможности на 
сервоусилвателя на спирачките частич-
но се намаляват при всяко задействане 
на педала на спирачките. Затова, когато 
действието на сервоусилвателя на спи-
рачките е прекъснато, не „помпайте” пе-
дала на спирачките. „Помпайте” педала 
на спирачките само когато е необходимо 
да запазвате контрол 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 
противен случай това ще доведе до 
ненормално високи температури 
на спирачките, прекомерно износ-
ване на накладките на спирачките 
и удължаване на спирачния път. 

• Когато се спускате по дълги или 
стръмни наклони, превключвайте 
на по-ниска предавка и избягвай-
те непрекъснатото използване 
на спирачките. Непрекъснатото 
използване на спирачките може 
да доведе до тяхното прегряване 
и в резултат може да се стигне до 
временна загуба на спирачното им 
действие.

 

• 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. Ви-
наги след прекосяване на дълбоки 
води проверявайте спирачките по 
този начин. За подсушаване на спи-
рачките ги задействате леко, като 
поддържате безопасна скорост 
напред, докато качеството на рабо-
тата на спирачките се възстанови 
до нормалното.

СПИРАЧНА СИСТЕМА 
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Индикатор за износването на 
дисковите спирачки
Когато накладките на вашите дискови 
спирачки се износят и е необходимо да 
се монтират нови, се чува висок прони-
зителен предупреждаващ звук от вашите 
предни или задни спирачки. Можете да 
чувате този звук от време на време или 
той може да се издава при всяко нати-
скане на педала на спирачките. Моля, 
не забравяйте, че при някои условия на 
шофиране или при някои видове климат 
при първото задействане на спирачките 
(или при леко задействане на спирачки-
те) може да се чуе стържещ шум. Това е 
нормално и не показва наличие на про-
блем при вашите спирачките.

ЗАБЕЛЕЖКА
• За да се избегнат скъпо струващи 

ремонти на спирачките, никога не 
продължавайте да шофирате с из-
носени спирачни накладки. 

i  Информация
• Винаги подменяйте накладките на пред-

ните или задните спирачки по двойки 
(като комплект).

Спирачка за паркиране 

Винаги задействайте спирачката за 
паркирането, когато напускате автомо-
била. Задействането на спирачката за 
паркирането става по следния начин: 
Най-напред натиснете педала на спирач-
ките, след това издърпайте нагоре лоста 
на спирачката за паркирането колкото е 
възможно по-високо. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от НАРАНЯВА-
НИЯ или СМЪРТ, не прилагайте ръч-
ната спирачка, докато автомобилът 
е в движение, освен в случай на ава-
рийна ситуация, тъй като това може 
да повреди спирачната система на 
автомобила и да доведе до инцидент. 

Освобождаването на спирачката за 
паркирането става по следния начин: 
Най-напред натиснете педала на спирач-
ките и след това издърпайте леко нагоре 
лоста на спирачката за паркирането. 
След това натиснете бутона за освобож-
даване (1) и смъкнете лоста на спирачка-
та за паркирането (2), като през цялото 
време натискате освобождаващия бутон. 

Ако спирачката за паркирането не може 
да се освободи или не се освобождава 
изцяло, изискайте проверка на нейната 
система от оторизиран дилър на компа-
нията HYUNDAI.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Винаги когато напускате автомоби-

ла или го паркирате, задействайте 
докрай спирачката за паркирането и 
зацепвайте сигурно трансмисията на 
автомобила в положението Р (парки-
ране) за автомобили с автоматична 
трансмисия или 1-ва предавка за 
механична трансмисия, след което 
вдигнете ръчната спирачка и сложете 
превключвателя на запалването на 
позиция LOCK/OFF. 

 Ако спирачката за паркирането не е за-
действана докрай, автомобилът може 
да се задвижи самоволно и да нарани 
вас или вас и други хора.

• При паркиране всички автомобили 
трябва винаги да се оставят със задей-
ствани спирачки за паркирането, за 
да се избегне самоволно задвижване 
на автомобила, което може да нарани 
пътуващите или пешеходци. Не позво-
лявайте на никого, който не е запознат 
с автомобила, да се докосва до спирач-
ката за паркирането. Ако спирачката 
за паркирането се освободи неволно, 
може да се получи тежко нараняване. 
Освобождавайте ръчната спирачка 
само когато сте в седнало положение 
и сте натиснали спирачния педал.

ЗАБЕЛЕЖКА
Не натискайте педала на газта при 
задействана ръчна спирачка. Ако все 
пак натиснете газта, ще се задейства 
предупредителен светлинен индикатор 
и спирачката може да се повреди. 
Шофирането със задействана спирач-
ка за паркиране може да доведе до 
прегряване на двигателя, както и до 
предварително износване или повре-
да на спирачните механизми. Винаги 
проверявайте дали ръчната спирачка 
е освободена и дали индикаторът мига 
преди шофиране. 

Проверете предупреждава-
щия светлинен индикатор 
за спирачките посредством 
завъртане на превключвателя 
за запалването във включе-

ното положение (ON) (но без да запалвате 
двигателя). 
Този светлинен индикатор трябва да свети, 
когато спирачката за паркирането е задей-
ствана, при положение че превключвателят 
за запалването е в положението START или в 
положението ON. 
Преди да потеглите, трябва да проверите 
дали спирачката за паркирането е напълно 
освободена и дали предупреждаващият 
светлинен индикатор за спирачките е угас-
нал. 
Ако след освобождаването на спирачката за 
паркирането предупреждаващият светлинен 
индикатор за спирачките остане да свети при 
работещ двигател, може да има повреда в 
спирачната система. 
Необходимо е да обърнете незабавно вни-
мание на този проблем. Ако това изобщо е 
възможно, прекратете незабавно пътуването 
с автомобила. Ако това се окаже невъзможно, 
използвайте автомобила с изключително го-
лямо внимание и продължете да го шофирате 
само докато достигнете до безопасно място 
за спиране или до ремонтен сервиз.
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Електронна спирачка за паркиране 
(EPB) (ако е оборудвана) 
За да приложите EPB (Електронна спи-
рачка за паркиране): 

1.  Натиснете педала на спирачката. 
2.  Дръпнете превключвателя EPB. Увере-

те се, че предупредителна светлина на 
ръчната спирачка светва.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от сериозно 
нараняване или смърт, не прилагайте 
EPB, докато превозното средство е в 
движение, освен при аварийна ситу-
ация. Това може да повреди спирачна 
система и да причини злополука.

Освобождаване на електронната ръчната 
спирачка

За да освободите EPB (електронната 
ръчна спирачка), натиснете EPB прев-
ключвателя, при положение че:
• Start/Stop бутонът в състояние ON.
• Педалът на спирачката е натиснат. 

Уверете се, че предупредителният 
индикатор на електронната ръчната 
спирачка не свети.
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За да освободите EPB (електронната 
спирачка за паркиране) автоматично:
• Преместете скоростния лост в положе-

ние P (паркинг) При работещ двигател 
натиснете спирачния педал и преми-
нете от P (паркинг) към R (задна) или 
D (управление).

• Преместете скоростния лост в позиция 
N (неутрална) При работещ двигател 
натиснете спирачния педал и преми-
нете от N (Неутрална) към R (задна) 
или D (управление).

• Ръчна трансмисия 
 1. Запалете двигателя. 
 2. Затегнете предпазните колани на 

водача. 
 3. Затворете вратата на водача, пред-

ния капак и вратата на багажника. 
 4. Натискайте педала на съединителя, 

като същевременно сте на скорост. 
 5. Натиснете педала на съединителя, 

като същевременно натискате педала 
на съединителя.

• Автоматична трансмисия/Предаване 
с двоен съединител 

 1. Запалете двигателя. 
 2. Затегнете предпазните колани на 

водача. 
 3. Затворете вратата на водача, пред-

ния капак и вратата на багажника. 
 4. Натискайте педала на газта, докато 

скоростният лост е в позиция R (Зад-
на), D (управление) или режим РЪЧНИ 
СКОРОСТИ.

Уверете се, светлинният индикатор на 
ръчната спирачка не свети.

i  Информация
• С оглед на безопасността ви можете да 

приложите EPB дори Start/Stop бутонът 
да е в положение OFF, но не можете да я 
освободите.

• С оглед на безопасността ви натиснете 
спирачния педал и освободете спирачката 
за паркирането ръчно посредством EPB 
превключвателя, когато се спускате или 
при движение назад на превозното сред-
ство.

i  Информация
Ръчни скорости
При теглене на ремарке по наклон е въз-
можно автомобилът да тръгне леко назад в 
момента на запалване. За да избегнете тази 
ситуация, следвайте тези стъпки: 
1.  Натиснете съединителя и превключете на 

избраната предавка. 
2.  Задействайте EPB превключвателя. 
3.  Натиснете педала на газта и леко отпус-

кайте съединителя. 
4.  Ако при запалване на автомобила в дви-

гателя има достатъчно тяга, освободете 
ЕРВ превключвателя. Не следвайте тези 
стъпки, когато автомобилът не е под на-
клон.
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ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако предупредителният светлинен 

индикатор на електронната ръчна 
спирачка все още свети, въпреки че 
ЕРВ е била освободена, ви препоръч-
ваме системата да бъде прегледана 
от оторизиран дилър на марката 
HYUNDAI.

• Не шофирайте, ако ЕРВ е приложена. 
Това може да причини прекомерно 
преждевременно износване на на-
кладките и спирачния ротор. EPB 
(електронна спирачка за паркиране) 
може да бъде приложена автоматич-
но, когато: Ако водачът изгаси дви-
гателя, докато функцията Auto Hold 
е активна, EPB ще бъде приложена 
автоматично. 

Предупредителни съобщения

Освобождаване на електронната ръчна 
спирачка
• При опит за шофиране с приложена 

EPB спирачка ще прозвучи и ще се 
появи предупредително съобщение.

• Ако предпазният колан на водача не е 
поставен и капакът на двигателя или 
багажника е отворен, ще прозвучи и 
ще се появи предупредително съоб-
щение.

• Когато има проблем с превозното 
средство, ще прозвучи и ще се появи 
предупредително съобщение.

Ако възникне подобна ситуация, натисне-
те спирачния педал и освободете EPB 
чрез натискането на превключвателя. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Винаги когато напускате автомобила 

или го паркирате, задействайте докрай 
спирачката за паркирането и зацепвай-
те сигурно трансмисията на автомоби-
ла в положението Р (паркиране). 

• Преместете скоростният лост на пози-
ция Р, натиснете превключвателя на 
електронната спирачка за паркиране 
и преместете START/STOP бутона в 
положение ОFF. Винаги взимайте ин-
телигентния ключ със себе си, когато 
напускате автомобила.

• Ако спирачката за паркирането не е 
задействана докрай и скоростният лост 
не е в положение Р, автомобилът може 
да се задвижи самоволно и да нарани 
вас или други хора.

• НИКОГА не позволявайте на деца или 
други пътници, които не са запознати с 
автомобила, да питат превключвателя 
за запалването или свързани с него час-
ти, тъй като има опасност от внезапно 
задвижване на автомобила. 

• Освобождавайте ръчната спирачка 
единствено когато сте в седнало по-
ложение и сте натиснали спирачния 
педал.



5-47

5

Уп
р

а
вл

ен
и

е н
а

 а
вто

м
о

б
и

л
а

ЗАБЕЛЕЖКА
• Не натискайте педала на съеди-

нителя, когато ръчната спирачка е 
вдигната. Ако това се случи систе-
мата ще ви предупреди посредством 
звуков и визуален индикатор. Тази 
ситуация може сериозно да повреди 
спирачките. 

• Шофирането със задействана спи-
рачка за паркиране може да доведе 
до прегряване на двигателя, както 
и до предварително износване или 
повреда на спирачните механизми. 
Винаги проверявайте дали ръчната 
спирачка е освободена и дали инди-
каторът мига преди шофиране. 

i  Информация
• Звук от прищракване може да бъде чут по 

време на работа или освобождаването на 
EPB. Тези условия са нормални и показ-
ват, че EPB функционира правилно.

• При напускане на автомобила, ако оста-
вяте ключовете на паркинг служител, 
уверете се, че той е наясно как да използва 
EPB.

  
Деактивиране на функцията AUTO HOLD. 
Натиснете педала на спирачката. Когато 
преминаването от Auto Hold към EPB не 
функционира правилно, ще прозвучи 
предупредителен сигнал и ще се изпише 
съобщение.

  
Спирачката за паркиране автоматично се 
заключва
В случай, че EPB се приложи, докато функ-
цията Auto Hold е активирана, системата 
възпроизвежда предупредителен сигнал 
и изписва съобщение.
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EPB Индикатор за неизправност  
(ако има такъв) 

  
Ако индикаторът за неизправност EPB 
остава включен, включва се по време на 
движение или не свети, когато бутонът 
Start/Stop преминава в положение ON, 
това показва, че EPB може да е в неиз-
правност. 
Ако това се случи, ви препоръчваме сис-
темата да бъде проверена от оторизиран 
дилър на марката HYUNDAI.
EPB индикаторът за неизправност може 
светне, когато ESC индикаторът се ак-
тивира, за да покаже, че ESC не работи 
правилно, но това не означава, че EPB е 
в неизправност. 

ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако предупредителната EPB светли-

на е все още включена, ви препоръч-
ваме системата да бъде проверена 
от оторизиран дилър на марката 
HYUNDAI.

• Ако предупредителният индикатор 
на ръчната спирачка не светне или 
мига, въпреки че EPB превключва-
телят е включен, EPB може да не се 
активира.

• Ако предупредителният индикатор 
на ръчната спирачка мига, когато 
предупредителният EPB индикатор 
свети, натиснете бутона, след което 
го издърпайте нагоре. Повторете 
това още веднъж. Ако предупреди-
телният EPB индикатор не изгасне, 
ви препоръчваме системата да бъде 
проверена от оторизиран дилър на 
марката HYUNDAI. 

Аварийно спиране
Ако има проблем със спирачния педал по 
време на шофиране, аварийното спиране 
е възможно чрез издърпване, натискане и 
задържане на EPB превключвателя. Спи-
рането е възможно само докато държите 
EPB превключвателя. Имайте предвид, че 
спирачният път ще се удължи. 

i  Информация
По време на аварийно спиране светлинният 
индикатор на спирачката за паркиране ще 
свети, за да покаже, че системата функцио-
нира. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не прилагайте спирачката за парки-
рането, докато автомобилът се движи, 
освен при аварийна ситуация. Това 
може да повреди спирачната система 
и да доведе до тежка авария.
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ЗАБЕЛЕЖКА
Ако често забелязвате шум или усеща-
те мирис на изгоряло, когато е EPB се 
използвана при аварийно спиране, ви 
препоръчваме системата да бъде про-
верена от оторизиран дилър на марката 
HYUNDAI.

Когато EPB (електронната спирачка за 
паркиране ) не се освобождава
Ако EPB не се освобождава нормално, ви 
препоръчваме да се свържете с оторизи-
ран дилър на марката HYUNDAI.

AUTO HOLD (ако е оборудвана такава 
функция)
Тази функция поддържа автомобила в 
спряло положение дори и когато не сте 
натиснали педала на спирачката, както и 
когато педалът на спирачката се натиска, 
за да бъде спряно превозното средство.

За да активирате функцията: 
1.  С шофьорска врата, преден и заден 

капак затворени затегнете предпаз-
ния колан или натиснете спирачния 
педал и след това натиснете бутона 
AUTO HOLD. Белият светлинен инди-
катор ще светне и системата ще бъде 
в позиция на готовност.

2.  Когато спрете напълно автомобила 
чрез натискане на спирачния педал, 
функцията AUTO HOLD поддържа на-
лягането в спирачния педал и така 
автомобилът се задържа в спряло по-
ложение, индикаторът ще се промени 
от бяло в зелено. 

3.  Превозното средство ще остане не-
подвижно дори и да се освободи спи-
рачният педал. 

4.  Ако се приложи електронната спирач-
ка за паркиране EPB, функцията Auto 
Hold се освобождава.
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За да освободите:
• Ако натиснете педала на газта със ско-

ростния лост в положение R (задна), 
D (управление) или „ръчни скорости“, 
функцията Аuto Hold се освобождава 
автоматично и автомобилът ще започ-
не да се движи. Цветът на индикатора 
се променя от зелен на бял. 

• Ако автомобилът е рестартиран по-
средством превключвателя за систе-
мата „Круиз контрол“ (RES+ или SET-), 
докато функциите Auto Hold и „Круиз 
контрол“ са активирани, функцията 
Auto Hold ще бъде деактивирана без 
значение дали педалът на газта е при-
ложен или не. Цветът на AUTO HOLD 
индикатора ще се промени от зелен 
на бял (в случай че автомобилът е 
оборудван с „Круиз контрол“).

 ВНИМАНИЕ
Когато функцията AUTO HOLD се осво-
бождава автоматично чрез натискане 
педала на газта, преди да потеглите, 
винаги се оглеждайте внимателно. 
Бавно натиснете педала на газта за 
плавен старт.

За отмяна на функцията:
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To release :
• If you press the accelerator pedal

with  the shift lever in D (Drive), R
(Reverse) or manual shift mode,
the Auto Hold will be released
automatically and the vehicle will
start to move. The AUTO HOLD
indicator changes from green to
white.

• If the vehicle is restarted using the
cruise control toggle switch (RES+
or SET-) while Auto Hold and cruise
control is operating, the Auto Hold
will be released regardless of
accelerator pedal operation. The
AUTO HOLD indicator changes
from green to white. (if equipped
with cruise control system)

To cancel :

1. Depress the brake pedal.
2. Press the [AUTO HOLD] switch.
The AUTO HOLD indicator will turn
off.

When the AUTO HOLD is auto-
matically released by depress-
ing the accelerator pedal, always
take a look around your vehicle.
Slowly depress the accelerator
pedal for a smooth start.

WARNING  

OPD05024

LLiigghhtt   ooff ff To prevent, unexpected and sud-
den vehicle movement, ALWAYS
press your foot on the brake
pedal to cancel the Auto Hold
before you:
- Drive downhill.
- Drive the vehicle in R (Reverse).
- Park the vehicle.

WARNING  

1. Натиснете педала на спирачката. 
2.  Натиснете бутона AUTO HOLD. Инди-

каторът AUTO HOLD ще се изключи. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да се предотвратите неочаквано 
и внезапно движение на превозното 
средство, ВИНАГИ натискайте спирач-
ния педал, за да отмените Auto Hold 
функцията преди: 
- да шофирате по наклон
- да превключите на задна скорост R 
(Reverse) 
- да паркирате автомобила.
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i  Информация
• Auto Hold функцията не работи, когато: 
 - Предпазният колан на водача не е поста-

вен и шофьорската врата е отворена.
  - Капакът на двигателя е отворен.
 - Лостът за смяна на предавките е в пози-

ция P (паркинг) или R (задна).
 - EPB е приложена.
• С оглед на вашата безопасност функцията 

Auto Hold автоматично преминава към 
EPB, когато: 

 - Предпазният колан на водача не е поста-
вен и шофьорската врата е отворена. 

 - Капакът на двигателя е отворен и ско-
ростният лост е в позиция D (управление). 

 - Превозното средство спре за повече от 
10 минути. 

 - Автомобилът стои на стръмен склон. 
 - Автомобилът се задвижва няколко пъти.
(Продължение) 

(Продължение)
• В тези случаи, предупредителният ин-

дикатор на спирачката светва, AUTO 
HOLD индикаторът променя цвета си от 
зелено на бяло, системата възпроизвежда 
предупредителен звук и се изписва съ-
общение, което ви информира, че EPB е 
автоматично ангажирана. Преди отново 
да потеглите, натиснете спирачния педал, 
огледайте се и освободете спирачката за 
паркирането ръчно посредством натис-
кане на EPB бутона.

• Ако AUTO HOLD индикаторът промени 
цвета си до жълт, Auto Hold функцията 
не работи правилно. Препоръчваме ви 
в този случай да се свържете незабавно с 
оторизиран дилър на марката HYUNDAI.

• По време на действие на функцията Auto 
Hold може да чуете механичен шум. Това 
е нормален работен шум.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Когато стартирате превозно сред-

ство, натиснете педала на газта 
бавно.

• С оглед на безопасността ви деак-
тивирайте Auto Hold функцията, ко-
гато шофирате по наклон, на заден 
ход или паркирате автомобила.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
Ако има неизправност в системата на 
вратите, предния капак или капака на 
багажника, функцията Auto Hold може 
да не работи правилно. Препоръчваме 
ви да се свържете с оторизиран дилър 
на марката HYUNDAI.
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Предупредителни съобщения

  
Спирачката за паркиране автоматично 
се заключва, когато EPB се прилага от 
функцията Auto Hold, системата възпро-
извежда предупредителен звуков сигнал 
и на дисплея се изписва съобщение.

  
AUTO HOLD деактивиране 
Натиснете педала на спирачката
Когато преминаването от функцията Auto 
Hold към EPB не работи правилно, систе-
мата възпроизвежда предупредителен 
звуков сигнал и на дисплея се изписва 
съобщение. При изписването на това 
съобщение има вероятност функциите 
Auto Hold и EPB да не могат да бъдат 
активирани. За по-голяма безопасност 
натиснете педала на спирачката.

  
Натиснете спирачния педал, за да отмените 
функцията AUTO HOLD
Ако не сте натиснали спирачния педал, 
при освобождаване на функцията Auto 
Hold чрез натискане на AUTO HOLD бу-
тона системата ще възпроизведе както 
предупредителен звуков сигнал, така и 
съобщение. 
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Условията за активирането на функцията 
AUTO HOLD не са изпълнени.
Затворени врати, преден и заден капак, 
както и поставен колан на водача на 
автомобила 
При натискането на AUTO HOLD бутона, 
ако предният и задният капак на авто-
мобила не са затворени, както и ако има 
отворени врати и водачът не е с поставен 
колан, системата ще възпроизведе пре-
дупредителен звуков сигнал, а на LCD 
дисплея ще бъде изписано съобщение. 
Натиснете бутона AUTO HOLD отново, 
след като сте затворили вратите, предния 
и задния капак и водачът е с поставен 
колан.

АНТИБЛОКИРАЩА СПИРАЧНА 
СИСТЕМА (ABS)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Системата АBS или системата ESP не 
могат да предотвратят произшестви-
ята, случващи се вследствие на непра-
вилни или опасни маневри по шофи-
рането. Въпреки че благодарение на 
тази система контролът върху упра-
влението на автомобила се подобрява 
при аварийно спиране, винаги поддър-
жайте 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 
автомобилите, 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-долу 
пътни условия. При посочените по-до-
лу условия автомобилът трябва да се 
шофира с намалени скорости:
• По неравни и покрити с чакъл или 

сняг пътища.
• При монтирани вериги на гумите.

• По пътища, чиято повърхност е 
осеяна с дупки или повърхността 
на пътя е с различна височина.

• Когато на автомобила са му поста-
вени вериги.

Обезопасяващите възможности на 
автомобилите, оборудвани със сис-
тема ABS (или със система ESP), ни-
кога не трябва да се проверяват чрез 
шофиране с високи скорости или 
при завиване с високи скорости. Това 
може да застраши безопасността на 
вас самия (самата) или на други хора. 
Системата АBS или системата ESP не 
могат да предотвратят произшест-
вията, случващи се вследствие на 
неправилни или опасни маневри по 
шофирането. 

Системата позволява на водача едновре-
менно да контролира посоката на авто-
мобила и да прилага спирачния педал.
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Използване на системата АВС
За да получите максимална полза от 
вашата система ABS при аварийни си-
туации, никога не се опитвайте сами да 
променяте налягането върху педала на 
спирачките и не прибягвайте до опити за 
„помпане” на спирачките. Просто тряб-
ва да натиснете педала на спирачките 
колкото е възможно по-силно. Когато 
задействате спирачките при условия, 
които могат да доведат до блокиране на 
колелата, може да чуете щракащ звук 
откъм спирачките или да почувствате 
съответно възприятие от педала на спи-
рачките. 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 дистан-
ция спрямо другите превозни средства 
пред вас. ABS не може да предотврати 
буксуване в резултат от внезапна смяна 
на посоката, при опит да се вземе бързо 
завой или рязко да се премине в другата 
лента на движение. Винаги шофирайте 
със скорост, съобразена с пътната и ме-
теорологичната обстановка.

Винаги намалявайте скоростта преди 
влизане в завои. Антиблокиращата спи-
рачна система не може да предотврати 
произшествията, които са резултат на 
превишени скорости и които могат да 
изтласкат автомобила от пътя или той 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 
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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

 ABS ще продължи да свети прибли-
зително три секунди след поставянето 
на превключвателя за запалването във 
включеното положение (ON). През този 
период системата ABS ще премине през 
самодиагностика и ако всичко при тази 
самодиагностика е нормално, светлин-
ният индикатор ще угасне. Ако светлин-
ният индикатор остане да свети, това 
показва, че във вашата система ABS може 
да има повреда. При първа възможност 
се свържете с оторизиран дилър на ком-
панията HYUNDAI.

 ВНИМАНИЕ
Ако предупреждаващият светлинен 
индикатор (
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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

) ABS светне и остане 
да свети постоянно, в системата ABS 
може да има повреда. В този случай 
обаче вашата обикновена спирач-
на система ще продължи да работи 
нормално. 

ЗАБЕЛЕЖКА
Когато шофирате по пътища със слабо 
сцепление, например по заледени пъ-
тища, и много често задействате спи-
рачките, системата ABS ще се активира 
непрекъснато и предупреждаващият 
светлинен индикатор ABS може да свет-
не. В такъв случай спрете автомобила 
на безопасно място и загасете двига-
теля. Запалете отново двигателя. Ако 
предупреждаващият светлинен инди-
катор ABS е угаснал, това ще означава, 
че вашата система ABS ще работи нор-
мално. В противен случай в системата 
ABS може да има повреда. При първа 
възможност се свържете с оторизиран 
дилър на компанията HYUNDAI.
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i  Информация
Когато запалвате двигателя на вашия ав-
томобил от външна акумулаторна батерия, 
тъй като вашата собствена акумулаторна 
батерия е със спаднало напрежение, двига-
телят може да не работи съвсем равномерно 
и предупреждаващият светлинен индикатор 
(
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Driving your vehicle

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

) ABS 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, дозаредете 
акумулаторната батерия. 

ЕЛЕКТРОННА СТАБИЛИЗИРАЩА 
ПРОГРАМА (ESP) (АКО Е ОБОРУДВАНА 
ТАКАВА ФУНКЦИЯ) 

Електронната стабилизираща програма 
(ESP) е предназначена да стабилизира 
автомобила при маневрите за завиване. 
Системата ESP проверява дали завивате 
с волана и накъде всъщност се насочва 
автомобилът. Системата ESP задейства 
спирачките на всяко колело поотделно 
и взаимодейства със системата за упра-
вление на двигателя, за да стабилизира 
автомобила. Системата ESP (електронна 
стабилизираща програма) представлява 
електронна система, чието предназна-
чение е да помогне на шофьора да под-
държа контрол върху управлението на 

автомобила при неблагоприятни условия 
за шофирането. Тя не се явява заместител 
на безопасните практики за шофиране, 
затова винаги спазвайте ограниченията 
на пътя и регулирайте скоростта спрямо 
пътните условия. 

 ВНИМАНИЕ
Никога не карайте прекалено бързо за 
конкретните условия на пътя, по който 
се движите, или прекалено бързо при 
завиване. Електронната стабилизира-
ща програма не може да предотврати 
възникването на произшествия. Пре-
калено високата скорост при завива-
не, резките маневри и аквапланингът 
при мокра повърхност на пътя и при 
тази програма могат да доведат в 
резултат до тежки пътнотранспортни 
произшествия.
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РАБОТА НА СИСТЕМАТА ESP 
Състояние ESP ON (включена система 
ESP) 
Когато запалването на автомобила се 
постави във включеното положение (ON), 
светлинните индикатори ESP и ЕSP ОFF 
трябва да светнат за приблизително 3 
секунди, след това системата ESP се 
включва. 
Когато системата ESP се е задействала

Когато системата ESP се е за-
действала (работи), светлинният 
индикатор ESP мига. При натис-

кане на спирачките в момент, в който те 
биха могли да се заключат, може да чуете 
остър звук или да усетите леко напреже-
ние в педала. Това е напълно нормално 
и показва, че системата ESC е активна.
• Когато системата ESP е активна, дви-

гателят може да не отговаря на педа-
ла на газта по начина, по който това 
обикновено се случва. Ако круиз кон-
тролът е бил включен, при активиране 
на ESР системата той автоматично се 
изключва. Круиз контролът може да 
бъде активиран отново, ако пътните 
условия го позволяват. Отнесете се 
към „Круиз контрол“ в този раздел (ако 
е оборудван такъв).

• Когато автомобилът излиза от учас-
тъка от пътя, който е разкалян или с 
хлъзгава повърхност, при натиска-
нето на педала на газта може да не 
се увеличат оборотите на двигателя. 
Това е с цел по-добро сцепление на 
автомобила и не е знак за проблем.

Изключване на работата на системата ESP 
Състояние ESP OFF (изключена система 
ESP)
Етап 1
• За да отмените работата 

на системата ESP, трябва да 
натиснете бутона ESP OFF 
(светлинният индикатор ESP OFF ще 
светне). При този режим контролира-
нето на двигателя от ESP системата не 
функционира. Контролът на сцепле-
нието на колелата също не работи, а 
функционира само управлението на 
спирачките.
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Етап 2
Натиснете бутона ESP OFF за повече от 3 
секунди. Индикаторът светва и се изпис-
ва съответното съобщение, като прозву-
чава и предупредителен звук. При този 
режим контролирането на двигателя и 
спирачките от ESP системата не функ-
ционира. Стабилизиращата програма на 
автомобила не работи по никакъв начин.
Ако превключвателят за запалването 
се превключи в положението LOCK (за-
ключен волан), когато системата ESP е 
изключена, системата ESP ще остане из-
ключена. При следващото запалване на 
двигателя системата ESP ще се включи 
автоматично отново.

Светлинен индикатор
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• State 2
Press and hold the ESC OFF button
continuously for more than 3 sec-
onds. The ESC OFF indicator light
and message "Traction & Stability
Control disabled" illuminates and a
warning chime sounds. In this state,
both the traction control function of
ESC (engine management) and the
brake control function of ESC (brak-
ing management) are disabled.
If the ignition switch is placed to the
LOCK/OFF position when ESC is off,
ESC remains off. Upon restarting the
vehicle, the ESC will automatically
turn on again.

Indicator lights 

When the ignition switch is in the ON
position, the ESC indicator light illu-
minates, then goes off if the ESC
system is operating normally.
The ESC indicator light blinks when-
ever the ESC is operating.
If ESC indicator light stays on, your
vehicle may have a malfunction with
the ESC system. When this warning
light illuminates we recommend that
the vehicle be checked by an author-
ized HYUNDAI dealer as soon as
possible.

The ESC OFF indicator light comes
on when the ESC is turned off with
the button.

Driving with wheels and tires with
different sizes may cause the ESC
system to malfunction. Before
replacing tires, make sure all four
tires and wheels are the same
size. Never drive the vehicle with
different sized wheels and tires
installed.

NOTICE

■ ESC indicator light (blinks)

■ ESC OFF indicator light (comes on)
When the ESC is blinking, this
indicates the ESC is active:
Drive slowly and NEVER attempt
to accelerate. NEVER turn the
ESC off while the ESC indicator
light is blinking or you may lose
control of the vehicle resulting in
an accident.

WARNING  

Когато превключвателят за запалването 
се превключи във включеното положение 
ON, светлинният индикатор светва и след 
това, ако системата ESP работи нормал-
но, той трябва да угасне.
При всяко задействане на системата ESP 
светлинният индикатор ESP започва да 
мига. Ако индикаторът свети постоянно, 
системата ESP е в неизправност.
Когато индикаторът мига, ви препоръч-
ваме да прегледате автомобила при 
първа възможност в оторизиран сервиз 
на марката HYUNDAI
Когато системата ESP е изключена по-
средством бутона, светлинният индика-
тор ESP OFF светва.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато ESР индикаторът мига, това 
означава, че системата е активна. Ка-
райте бавно и НЕ ускорявайте. НИКОГА 
не изключвайте ESР системата, докато 
ESР индикаторът мига, тъй като има 
опасност от загуба на контрол върху 
автомобила и последващ инцидент. 
Шофирайте бавно и не правете опит 
за ускоряване на автомобила винаги 
когато светлинният индикатор ESP 
мига или когато повърхността на пътя 
е хлъзгава.

ВНИМАНИЕ
Шофирането с различни размери на 
гумите или джантите може да доведе 
до неправилна работа на системата 
ESP. Когато сменяте гуми, проверявайте 
дали имат същите размери, както ори-
гиналните гуми на автомобила.
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Функции на режима ESР OFF 
По време на управление на автомобила 
режимът ESР OFF, при който системата е 
деактивирана, следва да бъде използван 
за кратко, за да бъде улеснено освобож-
даването 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 шофи-
ране натиснете ESР OFF бутона, когато се 
движите по равен път.

ЗАБЕЛЕЖКА
За да предотвратите повреда на тран-
смисията:
• Не позволявайте на колелата на 

една ос да буксуват прекалено, до-
като предупредителните светлини на 
системите ESР и ABS, както и паркинг 
спирачка са показани на екрана. 
Поправката няма да бъде покрита 
от гаранцията на автомобила. На-
малете мощността на двигателя и 
не буксувайте колелата прекомерно, 
докато тези светлини се показани на 
екрана.

• При управление на автомобила 
посредством динамометър уверете 
се, че системата ESР е изключена 
(индикаторът ESР OFF свети).

i  Информация
Изключване на системата ESР не засяга 
функционирането на ABS системата или 
на стандартната спирачна система (ако 
има такава)

Vehicle Stability Management (VSM)
Системата Vehicle Stability Management 
(VSM) е функция на електронната стаби-
лизираща програма и помага да се га-
рантира, че превозното средство остава 
стабилно при ускоряване или внезапно 
спиране на мокра, хлъзгава и неравна 
пътна настилка, в следствие на което 
теглителната сила на четирите колела 
може да бъде разпределена неравно-
мерно.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• ВИНАГИ проверявайте скоростта и 

разстоянието до превозното сред-
ство пред вас. The VSM не е замес-
тител на безопасното шофиране.

• Никога не шофирайте по-бързо от 
разрешената за определените път-
ни условия скорост. Системата VSM 
не може да предотврати инцидент. 
Прекомерно високата скорост в 
лошо време, по хлъзгави и неравни 
пътища може да доведе до тежки 
злополуки.
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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 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. 

i  Информация
VSM системата не функционира, когато: 
• Шофирате по наклон или стръмен учас-

тък.
• Шофирате назад.
• ESC OFF индикаторът свети.
• Предупредителният EPS индикатор е 

включен или мига.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В случай, че светлинният ESC индика-
тор ( ) или предупредителният ESР 
индикатор ( ) продължават да светят, 
това означава, че има неизправност 
във VSM системата на вашето превоз-
но средство. Ако тези светлини про-
дължават да светят, ви препоръчваме 
при първа възможност да прегледате 
вашия автомобил в оторизиран дилър 
на марката HYUNDAI.

ВНИМАНИЕ
Шофирането с различни размери на 
гумите или джантите може да доведе до 
неправилна работа на системата VSM. 
Когато сменяте гуми, проверявайте 
дали имат същите размери, както ори-
гиналните гуми на автомобила.
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Подпомагане на потеглянето по 
наклон (HAC) Hill-Start Assist Control 
(ако е оборудвана такава функция) 
Когато автомобилът потегля на стръмен 
наклон нагоре, той има тенденция да се 
задвижи малко назад. Подпомагането на 
потеглянето на наклон (НАС) не допуска 
нежеланото задвижване на автомобила 
назад чрез автоматично задействане 
на спирачките за около 2 секунди. Спи-
рачките 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, винаги натискайте 
педала на газта. 

i  Информация
• Системата НАС не работи, когато лостът 

за смяна на предавките е в положението 
Р (паркиране) или в положението N (неу-
трално).

• Системата НАС се активира даже ако 
системата ESC e изключена, но не се акти-
вира, когато в системата ESC има повреда.

Сигнал ESS: Сигнал за аварийно 
спиране
Системата на сигнала за аварийно спи-
ране предупреждава шофьора, който се 
движи зад вас, чрез включване на стоп 
светлините в мигащ режим. Системата 
се задейства: когато автомобилът спре 
рязко и внезапно (тази система се задей-
ства, когато скоростта на автомобила е 
над 55 км/ч и отрицателното ускорение 
на автомобила е над 7 м/с2); когато при 
спиране се задейства системата ABS. 
Когато системата АВС се задейства и ав-
томобилът се движи с над 55 км/ч. Когато 
скоростта на автомобила е под 40 км/ч и 
системата ABS престане да действа или 
ситуацията на внезапно 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 автомо-
била превиши 10 км/ч, след като автомо-
билът е бил спрял. Също така мигащата 
аварийна сигнализация ще се изключи, 
когато автомобилът се движи известно 
време с ниска скорост. Можете да из-
ключите мигащата аварийна сигнали-
зация и ръчно посредством натискане 

на превключвателя (бутона) за мигащата 
аварийна сигнализация.

i  Информация
Системата на сигнала за аварийно спиране 
няма да се активира, ако мигащата аварийна 
сигнализация вече е била включена.
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Добри шофьорски практики 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги когато напускате автомоби-
ла или го паркирате, задействайте 
докрай спирачката за паркирането 
и зацепвайте сигурно трансмисия-
та на автомобила в положението Р 
(паркиране), след което задействайте 
ръчната спирачка и поставете прев-
ключвателя на запалването в поло-
жение 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. При 
паркиране всички автомобили трябва 
винаги да се оставят със задействани 
спирачки за паркирането, за да се 
избегне самоволно задвижване на 
автомобила, което може да нарани 
пътуващите или пешеходци. 

Намокрените спирачки могат да бъдат 
много опасни! Вашият автомобил няма 
да може да спре достатъчно бързо, ако 
спирачките му са намокрени. Освен това 
намокрените спирачки могат да „теглят” 
автомобила на една страна. 
За да подсушите спирачките, трябва 
леко да задействате спирачките, докато 
спирачното им действие се възстано-
ви до нормалното, като внимавате да 
запазвате контрол върху управлението 
на автомобила през цялото време. Ако 
спирачното действие не се възстанови 
до нормалното ниво, спрете при първа-
та безопасна възможност да направите 
това 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 вре-
ме 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 ав-
томобила, докато намалявате скоростта. 
Когато достигнете безопасно забавяне 
на скоростта, изтеглете се от пътя и спре-
те на безопасно място.
Ако автомобилът ви е оборудван с авто-
матична трансмисия, не позволявайте на 
автомобила да се задвижва самоволно 
напред. За да избегнете самоволното 
задвижване на автомобила напред, 
дръжте натиснат силно педала на спи-
рачките, когато автомобилът е спрял.



5-62

Управление на автомобила

Тази система намалява разхода на 
гориво с автоматично изключване на 
двигателя, когато автомобилът е в покой 
(на червен светофар, пред знак стоп или 
в задръстване). Двигателят се стартира 
автоматично при натискане на съеди-
нителя. 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, ESP 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 
системата. 

За да активирате ISG системата 
Предпоставки за активиране на ISG 
системата
Системата работи в следните ситуации:
-  Предпазният колан на водача е поста-

вен. 
-  Вратата на шофьора и предният капак 

са затворени. 
-  Вакуумното налягане в спирачките не 

е твърде ниско. 
-  Акумулаторната батерия е достатъчно 

заредена. 
-  Външната температура е между 10 °C 

и 35 °C. 
-  Температурата на охлаждащата теч-

ност на двигателя не е твърде ниска.

i  Информация

• ISG системата не се активира, когато 
предпоставките за активиране не са 
изпълнени. В този случай индикаторът 
на бутона ISG OFF свети и съобщението 
„Auto stop условията не се изпълнени/
Auto stop conditions not met“ се изписва 
на LCD дисплея. 

• 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.

Системата ISG – IDLE STOP AND GO
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Режим Auto stop
Бензинов двигател   Дизелов двигател

  
За да спрете двигателя в режим Auto stop
Намалете скоростта под 5 км/ч. Поставе-
те скоростния лост в позиция N (неутрал-
на). Отпуснете педала на съединителя.
Индикаторът (  ) за автоматично спира-
не  на арматурното табло свети в зелено, 
когато двигателят се изключва. 

i  Информация
Скоростта на движение трябва да достигне 
най-малко 10 км/ч, след като двигателят е 
бил изключен посредством системата ISG, за 
да може отново да бъде изгасен в този режим.

Предаване с двоен съединител
Намалете скоростта под 0 км/ч. Поста-
вете скоростния лост в позиция N (неу-
трална) или D.
Индикаторът (  ) за автоматично спира-
не на арматурното табло свети в зелено, 
когато двигателят се изключва.

i  Информация
Скоростта на движение трябва да достигне 
най-малко 8 км/ч (след като двигателят е 
бил изключен посредством системата ISG).

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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Следното съобщение: „Auto Stop режим 
деактивиран. Запалете ръчно/Auto stop 
deactivated. Start manually“ се изписва 
на LCD дисплея. Следва да рестартирате 
автомобила ръчно.
За автомобили с механична скоростна 
кутия
Натиснете педала на съединителя и спи-
рачката със скоростния лост в положение 
N – неутрално. 
За автомобили с двоен съединител 
Натиснете педала на спирачката със ско-
ростния лост в положение P (Park) или N 
(Neutral). С оглед на вашата безопасност 
следва да рестартирате автомобила със 
скоростния лост в положение P (Park). 

Auto start 
Рестартиране на двигателя в режим Аuto 
stop 
За автомобили с механична скоростна 
кутия
• Натиснете педала на съединителя 

със скоростния лост в положение N 
(Neutral). Светлинният Аuto stop ин-
дикатор (  ) на таблото ще изгасне, 
когато двигателят бъде рестартиран. 

За автомобили с двоен съединител
• Освободете спирачния педал.
• Когато функцията Auto Hold е акти-

вирана, ако освободите спирачния 
педал, двигателят ще бъде в режим 
Аuto stop, но ако натиснете педала 
на газта, двигателят ще запали. Свет-
линният Аuto stop индикатор ( ) на 
таблото изгасва, когато двигателят 
бъде рестартиран. 

Двигателят автоматично се изключва, след 
което запалва в следните ситуации: 
-  Скоростта на вентилатора на автома-

тичната климатична уредба е над 3-та 
позиция, с включен климатик. 

-  Скоростта на вентилатора на автома-
тичната климатична уредба е над 6-та 
позиция, с включен климатик. 

-  Определен период от време е изминал 
от включването на климатика. 

-  Размразителят е деактивиран. 
-  Вакуумното налягане в спирачките е 

ниско. 
-  Акумулаторната батерията е слаба. 
-  Скоростта на движение е над 5 km/h. 

Скоростта на движение е над 2 km/h 
(за автомобили с двоен съединител). 

-  Скоростния лост е преместен в по-
ложение P (Park) или R (Reverse) при 
натиснат педал на спирачката и акти-
вирана функция Auto Hold (в случай че 
автомобилът е оборудван с EPB).



5-65

5

Уп
р

а
вл

ен
и

е н
а

 а
вто

м
о

б
и

л
а

-  При натиснат спирачен педал или ак-
тивирана функция Auto Hold (в случай 
че автомобилът е оборудван с EPB) се 
отвори врата или се освободи пред-
пазен колан. 

-  Бутонът за активиране на системата 
ЕРВ е натиснат при активирана функ-
ция Auto Hold (в случай че автомоби-
лът е оборудван с EPB). Светлинният 
индикатор auto stop мига в зелено 
за 5 секунди и на дисплея се изписва 
следното съобщение: “Auto start”. 

Режимът Аuto start временно се 
деактивира в следните ситуации.

Механична трансмисия
При смяна на предавката без натиснат 
педал на съединителя на екрана ще 
се изпише следното съобщение: “Press 
clutch pedal for Auto start/Натиснете пе-
дала на съединителя за активиране на 
режима Auto start”. За да активирате ре-
жима, превключете на неутрална скорост 
при натиснат педал на съединителя. 

Предаване с двоен съединител
При смяна на предавката от N (Neutral) на 
R (Задна), D (Drive) или преминаване към 
режим „ръчно управление“ на автомоби-
ла, без натиснат спирачен педал, на ек-
рана ще се изпише следното съобщение: 
“Press brake pedal for Auto start/Натиснете 
педала на спирачката за активиране на 
режима Auto start” . За да активирате ре-
жима, натиснете педала на спирачката.
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За деактивиране на ISG системата
• Натиснете бутона ISG OFF, за да де-

активирате ISG системата. След това 
индикаторът на бутона ISG OFF светва 
и съобщението „Auto Stop System Off“ 
се изписва на LCD дисплея.

• 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 сензорите 
или ISG система.
Когато има неизправност в ISG система 
се случва следното:
• Индикаторът за автоматично спиране 

( ) остава в положение ON (включе-
но) и свети в жълто, след като мига за 
5 секунди.

• Светлинният индикатор на бутона 
Autostop off светва. 

• Лампичката на бутона ISG OFF ще 
светне. 

i  Информация
• Когато не можете да изключите ин-
дикатора на бутона ISG OFF чрез натискане 
на бутона ISG OFF или след отстраняването 
на неизправността в ISG системата ви препо-
ръчваме да се свържете с оторизиран дилър 
на марката HYUNDAI. 
• Можете да изключите индикатора на 
бутона, като шофирате с над 80 км/ч (50 mph) 
за 2 часа и скоростта на вентилатора е под 
2-ра позиция. Ако индикаторът на ISG OFF 
бутона остане включен, ви препоръчваме да 
се свържете с оторизиран дилър на марката 
HYUNDAI.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато двигателят е в Аuto stop режим, 
двигателят може да се рестартира. 
Преди напускане на автомобила 
или на извършване на проверка на 
двигателното отделението изгасете 
двигателя чрез поставяне на ключа 
за запалване на LOCK/OFF позиция 
или изваждането на контактния ключ.
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Деактивиране на сензора на 
батерията

Датчикът за батерията се изключва, кога-
то батерията е изключена от отрицател-
ния полюс с цел поддръжка. В този случай 
ISG система е с ограничени функции 
поради деактивирането на сензора на 
батерията. Поради това водачът трябва 
да предприеме следните действия, за 
да активира сензора на батерията, след 
изключване на акумулаторната батерия. 

Предпоставки за повторно активиране 
на датчика за батерията 
Дръжте двигателя в режим OFF за 4 
часа, след което се опитайте да го рес-
тартирате 3 до 4 пъти, за да активирате 
отново датчика на батерията. Обърнете 
особено внимание и не свързвайте ни-
какви аксесоари (т.е. навигация и др.) към 
превозното средство, когато двигателя е 
в OFF режим. В противен случай сензорът 
за батерията не може да бъде активиран. 

i  Информация
ISG система не функционира в следните 
ситуации. 
– Налице е неизправност в ISG системата. 
– Батерията е слаба. 
– Вакуумното налягането в спирачките е 

ниско. 
В тези случаи, ви препоръчваме прегледате 
ISG система в оторизиран дилър на марката 
HYUNDAI.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Използвайте само оригинални 

HYUNDAI ISG батерии. В противен 
случай ISG система не може да функ-
ционира нормално.

• Не зареждайте ISG батерията с общо 
зарядно устройство. В противен 
случай това може да повреди ISG 
батерията или тя да експлодира.

• Не изваждайте капачката на батери-
ята, тъй като има опасност от изтича-
не на електролит, който е вреден за 
човешкото тяло.

сензор на батерията
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Режимът на работа може да се избере в 
зависимост от предпочитанията на во-
дача или пътните условия. Системата се 
връща по подразбиране в режим Normal 
(с изключение на режим ECO), когато 
двигателят се запали отново. 

i  Информация
Ако има неизправност в приборното табло, 
режимът на работа ще бъде NORMAL и не 
може да се промени на SPORT. 

Промените в режима се извършват по 
следния начин, както е показано на 
фигурата по-долу, когато бутонът DRIVE 
MODE е натиснат. Когато е избран режим 
NORMAL, той не се изписва на приборно-
то табло. 

Режим ECO - режимът е  
напътствие за икономично 
шофиране
• Когато режимът ECO е избран чрез 

натискане на бутона MODE DRIVE, ин-
дикаторът ECO (зелен цвят) ще светне.

• При изключване и последващо за-
палване на двигателя в режим ECO 
режимът на шофиране отново е ECO.

i  Информация
Икономичността на горивото зависи от стила 
на шофиране на водача и пътните условия. 

Drive mode - режими на управление на автомобила
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Когато се активира режим ECO: 
• Ускорението може да бъде забавено, 

тъй като педалът на газта се натиска 
умерено. 

• Капацитетът на климатика може да 
бъде ограничен. 

• Начинът на сменяне на предавките на 
автоматична трансмисията може да 
се промени. 

• Шумът на двигателя може да е по-си-
лен.

Посочените по-горе промени са нормал-
ни, когато режимът ECO е активиран с цел 
подобряване на икономията на гориво. 

Ограничение на действието на режим 
ECO: 
При настъпване на следните условия в 
режим ECO работата на системата ще 
бъде ограничена, въпреки че няма да 
настъпи промяна в ECO индикатора:
• Когато температурата на охлажда-

щата течност е ниска: системата ще 
бъде ограничена, докато работата на 
двигателя се нормализира.

• Когато шофирате по наклон: система-
та няма да набере тяга при изкачване, 
тъй като въртящият момент на двига-
теля е ограничен.

• При автоматична трансмисията или 
трансмисия с двоен съединител в 
Sport режим: системата ще бъде огра-
ничена спрямо избраната предавка

• Когато педалът на газта е натиснат до 
долу за няколко секунди: системата 
ще бъде ограничена, предполагайки, 
че водачът иска да ускори.

Режим SPORT
Управлява динамиката на 
шофиране, като автоматично 
регулира волана, двигателя и трансми-
сията 
• При избор на режим SPORT чрез нати-

скане на бутона MODE DRIVE индика-
торът ще светне.

• Изключване и последващо запалване 
на двигателя в режим SPORT деак-
тивира режима и по подразбиране 
системата преминава към режим 
NORMAL. Затова, когато е необходи-
мо, следва да изберете отново режим 
SPORT.

• Когато режим SPORT е активиран: 
 - Високите обороти на двигателя се 

поддържат в продължение на опре-
делен период от време, дори и след 
освобождаване на педала на газта. 

 - Преминаването към по-висока пре-
давка се забавя при ускорение. 

i  Информация
В режим SPORT ефективността на горивото 
може да намалее.
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Системата Blind Spot Detection (BSD) 
използва радарен сензор, за да преду-
преди водача. Той следи задната част 
на превозното средство и предоставя 
информация на водача. 

(1) BSD (Blind Spot Detection) Диапазонът 
на отчитане варира в съответствие 
със скоростта на шофиране. Когато 
автомобилът ви се движи по-бързо от 
останалите превозни средства, систе-
мата няма да ви предупреди. 

(2) LCA (Lane Change Assist) Когато друго 
превозно средство ви приближава с 
висока скорост, системата ще ви пре-
дупреди. 

(3) RCTA (Rear Cross Traffic Alert) Когато 
превозното средство се движи назад 
и когато сензорът отчете приближа-
ването на автомобил от лявата или 
дясната страна, системата ще ви 
предупредя.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Винаги проверявайте състоянието 

на пътищата по време на шофи-
ране за непредвидени ситуации, 
въпреки че системата Blind Spot 
Detection (BSD) е активирана.

• Системата Blind Spot Detection (BSD) 
е допълнителна системата за безо-
пасност, затова не би следвало да 
разчитате изцяло на нея. С оглед 
на вашата безопасност следва 
винаги да внимавате, по време на 
шофиране. Системата Blind Spot 
Detection (BSD) не е заместител на 
правилното и безопасно шофира-
не. Винаги шофирайте безопасно и 
внимавайте при смяна на лентите 
или шофиране назад. Системата 
Blind Spot Detection (BSD) не е в 
състояние да засече всеки обект 
отстрани на превозното средство.

Blind Spot Detection (BSD) Система за предупреждение при наличие на автомобил в мъртвата зона

мъртва зона

приближаване на 
автомобил
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Системите BSD (Blind Spot Detection 
)/LCA (Lane Change Assist) (ако са 
оборудвани) 
Условия на работа

За да активирате системата: 
Натиснете BSD превключвателя с ключа 
за запалване в положение ON. Индикато-
рът върху ключа ще светне. Ако скоростта 
на автомобила надвишава 30 км/ч (20 
mph), системата ще се активира.

За да деактвирате системата: 
Натиснете отново BSD превключвателя. 
Индикаторът на ключа ще изгасне. Когато 
не използвате системата, я изключете 
чрез изключване на превключвателя.

i  Информация
• Ако двигателят е изключен и след това 

отново включен, BSD системата се връща 
към първоначалното състояние.

• Когато системата е включена, преду-
предителният светлинен индикатор на 
външното огледало за обратно виждане 
ще свети в продължение на 3 секунди.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Системата ще се активира, когато: 
1.  Системата е включена. 
2.  Скоростта на превозното средство е 

по-висока от 30 км/ч (20 mph). 
3.  Регистрирани са превозни средства в 

мъртвата точка зад автомобила.
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Предупредителен първи етап
Ако е засечено превозно средство в 
границите на обхвата на системата, на 
външното огледалото за обратно вижда-
не ще светне предупредителен светлинен 
индикатор. Ако превозното средство не 
е в диапазон на обхват на системата, 
предупредителният светлинен индикатор 
ще се изключи спрямо пътните условия. 

Предупредителен втори етап
При втория етап алармата ще се активира, когато: 
1. Радарната система е регистрирала превозни средства в мъртвата точка зад ав-

томобила (предупредителният светлинен индикатор на външното огледало ще 
светне). 

2.  Подадени са мигачи за смяна на лентата за движение. 
При задействане на втория етап предупредителният светлинен индикатор на външ-
ното огледалото за обратно виждане ще мига и ще се активира звукова аларма. Ако 
изключите мигачите, вторият сигнал ще бъде деактивиран. 
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• Предупредителният втори етап може 
да бъде деактивиран. 

 - За да деактивирате предупредител-
ния звуков сигнал: От User Settings/
Потребителски настройки→изберете 
опцията Sound/Звук и размаркирайте 
опцията Blind Spot Detection Sound. 

 - За активиране на предупредител-
ния звуков сигнал: От User Settings/
Потребителски настройки → изберете 
опцията Sound/Звук, след което опци-
ята Blind Spot Detection Sound. 

i  Информация
Предупредителният звуков сигнал преду-
преждава шофьора. Изключвайте го само 
при необходимост. 

Сензори

Сензорите са разположени в задната 
броня. Винаги дръжте задната броня 
чиста за правилната работа на систе-
мата. Системата Blind Spot Detection е 
деактивирана.
Радарът е блокиран/Blind Spot Detection 
disabled. Radar blocked

Предупредителни съобщения

Това предупредително съобщение може 
да се появи, когато: има замърсявания 
(чужди вещества) върху сензорите на 
задната броня; шофирате в селски ра-
йони с малко трафик или на открити 
терени като пустини, вследствие на 
което системата дълго време не засича 
движение на други автомобили; при 
лоши метеорологични условия - тежък 
снеговалеж или дъжд; теглите каравана 
или ремарке - тогава датчикът не работи.
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Светлинният BSD индикатор и самата 
системата ще се изключат автоматично, 
ако настъпи някоя от горепосочените 
ситуации.
Когато се появи съобщение поради на-
личието на чуждо тяло на задната броня, 
отстранете го възможно най-скоро. След 
отстраняването на чуждото тяло, ако 
шофирате в продължение на около 10 
минути, системата ще работи нормално. 
Ако системата не функционира нормално 
след отстраняване на чуждото тяло или 
не сте били в една от ситуациите, избро-
ени по-горе, ви препоръчваме да прегле-
дате вашия автомобил при оторизиран 
дилър на марката HYUNDAI.

  
Ако има проблем със BSD системата, пре-
дупредително съобщение ще се изпише 
на екрана и светлинният индикатор на 
ключа ще се изключи. Системата ще се 
изключи автоматично. Препоръчваме 
ви да прегледате вашия автомобил в 
оторизиран дилър на марката HYUNDAI.

Функция RCTA (Rear Cross Traffic Alert) 
Когато автомобилът ви започва да се 
движи, след като е бил паркиран, сен-
зорът засича всякакви приближаващи се 
превозни средства от лявата и дясната 
страна и предупреждава водача.

Условия на работа
За да активирате функцията: 
Отидете в потребителските настройки, 
изберете Drive Assist и изберете опцията 
Rear Cross Traffic Alert на LCD дисплея. 
Системата ще се включи и ще бъде в 
готовност да се активира – системата 
се активира при скорост на превозното 
средство под 10 km/h (6.2 mph) и скорост-
ният лост в положение R (задна).
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i  Информация
Обхватът на системата RCTA (Rear Cross 
Traffic Alert) е около от 0.5 до 20 м. Превозното 
средство ще бъде разпознато от системата, 
ако скоростта му е между 4 км/ч и 36 км/ч 
и то самото е в границите на обхвата на 
системата. 
Разбира се, следва да имате предвид, че 
обхватът може да се промени при различни 
условия. Винаги обръщайте внимание на 
заобикалящата среда. 

Предупредителни съобщения

  
Ако автомобил, засечен от сензорите, 
доближи вашия автомобил, ще прозвучи 
предупредителен сигнал, предупреди-
телната лампичка на външното огледало 
за обратно ще започне да мига и на LCD 
дисплея ще се изпише съобщение. 

i  Информация
Предупредителният звуков индикатор ще се 
изключи, когато: регистрираното от система-
та превозно средство излезе извън обсега на 
сензорите; превозното средство е точно зад 
вашия автомобил; превозното средство не се 
движи към вас; превозното средство намали 
скоростта си.
Системата може да не функционира пра-
вилно поради външни фактори и обстоя-
телства. Винаги обръщайте внимание на 
заобикалящата ви среда. Ако лявата или 
дясната странични броня на автомобила са 
блокирани от бариера или други превозни 
средства, чувствителността на системата 
може да бъде намалена.

i  Информация
Деактивирайте системата, в случай че тегли-
те ремарке или каравана, чрез натискане 
на BSD бутона и размаркиране на опцията 
Rear Cross Traffic Alert от „Потребителски 
настройки“.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Предупредителният светлинен ин-

дикатор на външното огледалото 
за обратно виждане ще светне, 
когато е засечено превозното сред-
ство от задната страна на автомо-
била. 

• За да избегнете инциденти, не се 
фокусирайте само върху преду-
предителната светлина и не пре-
небрегвайте пътната обстановка.

• Шофирайте безопасно дори ако 
превозното средство е оборудвано 
със системите Blind Spot Detection 
(BSD) и Rear Cross Traffic Alert (RCTA). 
Не разчитайте единствено на сис-
темата, винаги се оглеждайте 
преди смяна на лента или при дви-
жение на заден ход. 

• Системата не може предупреди 
водача в някои условия, така че ви-
наги се оглеждайте и проверявайте 
пътната обстановка по време на 
шофиране. 

(Продължение)
• Системите Blind Spot Detection (BSD) 

и Rear Cross Traffic Alert (RCTA) не 
могат да заместят безопасното 
и отговорно шофиране. Винаги 
шофирайте безопасно, внимавай-
те при смяна на лентите или при 
движение назад. Системата Blind 
Spot Detection (BSD) не е в състояние 
да открие всеки обект отстрани на 
превозното средство.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Системата може да не функционира 

правилно, ако бронята е подменена 
или когато се извършва поправка в 
близост до сензора. 

• Обхватът на засичане се различава и 
зависи от широчината на пътя. Кога-
то пътят е тесен, системата може да 
засича и други превозни средства, 
намиращи се в съседната лента. 

• Системата може да се изключи пора-
ди силни електромагнитни вълни.

Състояния, при които BSD индикаторът на 
външното огледало за задно виждане не би 
функционирал
Огледалото за обратно виждане не би 
могло дa предупреди водача, когато: 
 - Корпусът му е повреден или покрит с 

отломки. 
 - Огледалото е замърсено, покрито е 

със сняг или кал. 
 - Прозорците са замърсени или са 

затъмнени.
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Ситуации, при които системата не е в 
състояние да регистрира обекти
Водачите трябва да бъдат предпазливи в 
по-долу описаните ситуации, тъй като при 
определени обстоятелства системата не 
може да открие други превозни средства 
или предмети: 
– Автомобилът се движи по път с мно-

жество завои или през пунктове за 
заплащане на магистрални такси. 

– Автомобилът завива наляво/надясно 
на кръстовище. 

– Сензорът е замърсен поради силен 
дъжд, сняг, кал и др. 

– Задната броня, на която се намира 
сензорът, е покрита или блокирана с 
чужди тела като стикери, предпазител 
на бронята, стенд за велосипеди и др. 

– Задната броня е повреден или сен-
зорът е извън първоначалното поло-
жение подразбиране. 

– Височината на превозното средство 
се е променила (станала е по-ниска 
или по-висока) поради тежко нато-
варване на багажника, недостатъчно 
налягане в гумите и т.н.

– При шофиране в тежки метеорологич-
ни в условия като проливен дъжд или 
сняг. 

– Налице е фиксиран обект в близост до 
превозното средство като парапет. Ав-
томобилът е в близост до места, в кои-
то има множество железни отломки 
като строителни площадки, влакови 
линии и др. 

– В близост да автомобила се намира 
голямо превозно средство като ав-
тобус или камион; мотоциклет или 
велосипед; плоско ремарке. 

– Ако автомобилът е потеглил в същото 
време, когато и другото превозното 
средство, и е ускорил. 

– Когато другият автомобил преминава 
с много висока скорост. 

– Докато сменяте лентата на движение. 
– Докато се спускате или изкачвате по 

наклон, където височината на лентата 
е различна. 

– Когато другият автомобил приближа-
ва много близо. 

– Когато има инсталирано ремарке или 
каравана. 

– Когато температурата на задната 
броня е висока. 

– Когато сензорите са блокирани от 
други превозни средства, стени или 
паркинг колони. 

– Когато засеченото от системата пре-
возно средство също се движи назад 
едновременно с вашия автомобилът. 

– Ако има предмети като количка и дет-
ска количка. 

– Ако има по-ниско превозното средство 
като спортен автомобил. 

– Когато други превозни средства са 
близо до вашия автомобил. 

– Когато превозното средство в следва-
щата лента се придвижи две платна 
по-далеч от вас или когато превозното 
средство, намиращо се две платна 
по-далеч, преминава към следващата 
лента в близост вас. При шофиране по 
тесен път с множество дървета и хра-
сти. При шофиране в региони с малък 
или почти никакъв трафик като пусти-
ни и селски райони. При шофиране по 
мокри пътища.
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Предназначението на системата AEB е да 
намали или да избегне риска от авария. 
Тя преценява разстоянието до автомоби-
ла отпред или пешеходеца чрез сензори 
(радарни и камера) и ако е необходимо, 
предупреждава водача за възможен риск 
от инцидент с предупредително съобще-
ние или сигнализация. 

Настройки на системата и активиране
Водачът може да активира AEB система-
та чрез поставяне на ключа за запалване 
в положение ON, избирайки следните 
опции от менюто „Настройки на потре-
бителя/‘User Settings‘“, „Driving Assist“, след 
което трябва да избере „Assist Emergency 
Braking/Автономна спирачна система”. 
Системата AEB се деактивира, когато во-
дачът отмени настройките на системата. 

Предупредителният индика-
тор на LCD дисплея светва при 
деактивиране на AEB систе-
мата. Водачът може да следи 
статуса на системата AEB ON/OFF на 
дисплея. Също така светлинният индика-
тор светва, когато ESC (Electronic Stability 
Control) системата е деактивирана при 
деактивиране на функциите Traction & 
Stability control. В случай че предупреди-
телният индикатор остане в положение 
ON и системата AEB е активирана, ви 
препоръчваме да прегледате автомо-
била при оторизиран дилър на марката 
HYUNDAI.

Системата АЕВ Autonomous Emergency Braking –  
със сензорни датчици (преден радар и предна камера)
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• Водачът може да зададе първона-
чалното активиране на светлинния 
индикатор чрез опциите в потреби-
телските настройки на LCD дисплея 
на приборното табло. 

Изберете Потребителски настройки/User 
Settings → Driving Assist → Forward Collision 
Warning → Late/Normal/Early. 

Опциите, които могат да бъдат зададени 
като първоначално предупреждение 
Forward Collision Warning са следните: 
• EARLY - когато е избрана тази опция, 

първоначалното предупреждение 
(Forward Collision Warning) се отправя 
по-рано от същото в режим NORMAL. 
Тази настройка увеличава разстоя-
нието между превозното средство или 
пешеходеца, преди първоначалното 
предупреждение да бъде отправено. 
Дори и да сте избрали опцията за 
ранно предупреждение Early, в случай 
че превозното средство пред вас спре 
внезапно, системата няма да бъде в 
състояние на предупреди преждевре-
менно.

• NORMAL - при избиране на тази на-
стройка предупреждението Forward 
Collision Warning се активира, когато 

разстоянието между превозното сред-
ство или пешеходеца не е нито твърде 
малко, нито твърде голямо, преди да 
настъпи първоначалното предупреж-
дение. 

• LATE - когато е избрана тази настрой-
ка, първоначалното предупредително 
съобщение Forward Collision Warning 
се активира по-късно от същото в 
режим NORMAL. С избора на тази 
настройка разстоянието между пре-
возното средство или пешеходеца се 
намалява значително, преди да бъде 
отправено първоначалното преду-
преждение. Изберете тази опцията, 
когато трафикът не е натоварен и не 
шофирате с висока скорост.

Предпоставки за активиране на AEB 
системата
Системата може да бъде активирана 
при задаване на AEB опцията от LCD 
дисплея и при изпълнение на следните 
предпоставки:
Системата ESC е активирана. 
За да бъде регистриран пешеходец: 
скоростта на движение трябва да бъде 
между 8 km/h и 70 km/h. 
За да бъде отчетен автомобилът отпред: 
скоростта на движение трябва да бъде 
между 8 km/h и 180 km/h (въпреки това 
с оглед на безопасността на пътници-
те, ако скоростта на движение е над 80 
km/h, системата няма да предприеме 
остри спирания, макар че контролира 
спирачките). 
Скоростта на превозното средство е над 
10 км/ч. (системата AEB се активира само в 
рамките на определена скорост). Тази сис-
тема регистрира пешеходци и превозни 
средства, намиращи се в непосредствена 
близост пред автомобила, и по този начин 
предотвратява възможни инциденти. (В 
определени ситуации и при определени 
пътни условия системата може и да не 
се активира или да възпроизведе само 
звуков предупредителен сигнал.)
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Спрете автомобила на безопасно 

място, преди да активирате систе-
мата чрез натискане на АЕВ прев-
ключвателя. 

• Системата AEB автоматично се 
активира след поставяне на клю-
ча за запалване в положение ON. 
Водачът може да деактивира AEB 
системата, като отмени зададените 
настройките от LCD дисплея.

• Системата AEB се деактивира ав-
томатично при отмяна на ESC сис-
темата. В случай че ESC системата 
е отменена, AEB системата не може 
да се активира на LCD дисплея.

Предупредителни съобщения
Системата AEB отправя предупредител-
ни съобщения и аларми в съответствие с 
нивата на риск от сблъсък, като например 
внезапно спиране на автомобила отпред, 
недостатъчна дистанция и др. Също така 
системата контролира и спирачките в 
съответствие с нивата на риска от сблъ-
сък. Водачът може да избира между три 
режима на първоначалното предупреди-
телно съобщение: Early/Ранен, Normal/
Нормален и Late/Късен, които се избират 
и задават в потребителските настройки 
на LCD екрана. 

Forward Warning  
(1-во предупреждение)

Първоначалното предупредително съ-
общение се появява на LCD дисплея с 
предупредителни сигнализации. 
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Аварийно спиране  
(2-ро предупреждение)

На LCD дисплея се появяват както преду-
предителни съобщения, така и предупре-
дителни сигнализации.

Аварийно спиране  
(3-то предупреждение)

На LCD дисплея се появяват както преду-
предителни съобщения, така и предупре-
дителни сигнализации. Вашата скорост 
на движение намалява до определено 
ниво. Системата AEB упражнява контрол 
върху спирачките, за да може максимал-
но да смекчи силата на удара. Спирачния 
контрол се оптимизира максимално точ-
но преди сблъсъка. 

Действие на спирачната система
• В случай на спешност спирачната сис-

тема влиза в състояние на готовност 
за незабавна реакция срещу натиска-
нето на спирачния педал от страна на 
водача.

• Системата AEB осигурява допълни-
телна спирачна мощност за опти-
мална работа на спирачките, когато 
водачът натиска спирачния педал.

• Управлението на спирачките се деак-
тивира автоматично, когато шофьорът 
рязко натисне педала на спирачката 
или рязко завърти волана.

• Управление на спирачната се отменя 
автоматично, когато рисковите факто-
ри не са налице. 

 ВНИМАНИЕ
Водачът трябва винаги да шофира 
внимателно, дори и в случаите, кога-
то няма отправено предупредително 
съобщение или предупредителен 
сигнал. 
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 ВНИМАНИЕ
Управлението на спирачките не може 
напълно да ги спре, нито да бъдат из-
бегнати всички възможни сблъсъци. 
Водачът е изцяло отговорен за безо-
пасното шофиране и контрол върху 
превозното средство. 

 ВНИМАНИЕ
Системата AEB действа в съответствие 
с нивата на риск като разстоянието от 
превозното средство/минувач пред 
автомобила, скоростта на превоз-
ното средство/минувач и начина на 
управление на превозното средство 
от водача. Лошите метеорологични 
условия също могат да окажат влия-
ние върху правилното функциониране 
на системата. 

 ВНИМАНИЕ
Никога не шофирайте опасно с цел 
активиране на системата.

Сензор за отчитане на разстоянието 
от предния автомобил (преден радар)

Когато капакът на датчика или лещата са 
зацапани поради силен дъжд или сняг, 
функциите на AEB системата могат да бъ-
дат временно преустановени. За да може 
AEB системата да възстанови функциите 
се, отстранете замърсяванията.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Не поставяйте никакви аксесоари 

върху или в близост до сензора. Също 
така не подменяйте произволно 
предната броня. Всички тези дейст-
вия могат да окажат неблагоприятно 
влияние върху функционирането на 
системата. 

• Винаги дръжте зоната на сензора и 
бронята чисти.

• Използвайте само меки кърпи за 
измиване и почистване на автомо-
била. Също така не пръскайте вода 
с високо налягане върху сензора, 
инсталиран на бронята.

• Бъдете внимателни да не прилагате 
ненужна сила върху фронталния 
сензор. В случай че сензорът се раз-
мести  вследствие на прилагането 
на външна сила, системата може 
да не работи нормално, дори и без 
отправянето на предупредителни 
съобщения. В този случай ви препо-
ръчваме да прегледате автомобила 
в оторизиран дилър на марката 
HYUNDAI.
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• Използвайте само оригинални 
решетки за сензорите HYUNDAI. Из-
бягвайте нанасянето на боя върху 
капака на сензора. 

• В случай че по предната броня има 
нанесени щети в областта на радар-
ните сензори, системата AEB може 
да не функционира правилно. Съвет-
ваме ви да прегледате системата в 
оторизиран сервиз на компанията 
HYUNDAI.

ЗАБЕЛЕЖКА
• НИКОГА не инсталирайте или по-

ставяйте аксесоари и стикери. Не 
затъмнявайте предното стъкло. 

• Пазете камерата от вода. Не проме-
няйте или манипулирайте компо-
нентите на камерата произволно. Не 
прилагайте сила. 

• Не поставяйте върху арматурното 
табло предмети, които отразяват 
светлината, като огледала, бяла 
хартия или др. Има опасност систе-
мата да се повреди, ако слънчевата 
светлина се отразява. 

• Не слушайте музика прекалено сил-
но, тъй като може да не чуете преду-
предителните звукови индикатори. 

i  Информация
Съветваме ви да прегледате системата в 
оторизиран сервиз на компанията HYUNDAI 
в случай, че:
• Смените предното стъкло. 
• Камерата или части от нея са били под-

менени. 

Предупредителни съобщения и преду-
предителни звукови индикатори.

Assist Emergency, Braking disabled. Радар 
блокиран - Radar blocked
Когато капакът на датчика или лещата са 
зацапани поради силен дъжд или сняг, 
функциите на AEB системата могат да 
бъдат временно преустановени. В този 
случай на дисплея се изписва предупре-
дителното съобщение, което алармира 
водача. За да може AEB системата да 
възстанови функциите се, отстранете 
замърсяванията. Системата може да не 
функционира правилно на открит терен, 
в случай че замърсяванията не са от-
четени от системата при запалване на 
автомобила.
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Неизправност в системата 

  
Проверете АЕВ системата
• В случай че системата AEB не функ-

ционира правилно, светлинният AEB 
индикатор  ще светне и на екрана 
за няколко секунди ще се появи пре-
дупредително съобщение. След като 
съобщението изчезне, на екрана ще 
светне основният предупредителен 
индикатор . В този случай ви пре-
поръчваме да прегледате автомобила 
при оторизиран дилър на марката 
HYUNDAI.

• Предупредително AEB съобщение се 
активира заедно със светлинния ESC 
индикатор.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Системата AEB е допълнителна систе-
ма, създадена за удобство на водача. 
Водачът трябва да носи отговорност 
и да контролира управлението на 
превозното средство. Не разчитайте 
единствено на AEB системата. По-ско-
ро поддържайте безопасна дистанция 
и ако е необходимо, натиснете педала 
на спирачката, за да намалите ско-
ростта на движение. 
В някои ситуации е възможно AEB 
системата да се активира преждевре-
менно. Тогава на екрана ще се изпише 
предупредително съобщение и ще 
прозвучи звуково предупреждение. 
Също така следва да имате предвид, 
че е възможно камерата и сензорите 
да не регистрират движещи се отпред 
превозни средства и пешеходци. В 
такъв случай системата няма да се 
активира и няма да възпроизведе 
предупредителен звуков сигнал. 
(Продължение) 

(Продължение) 
В случай че системата АЕВ е в неиз-
правност, автономното аварийно 
спиране няма да функционира дори 
и спирачната система да е в изправ-
ност. 
Ако автомобилът пред вас спре вне-
запно, може да не сте в състояние 
да реагирате своевременно, затова 
винаги трябва да спазвате безопасна 
дистанция. 
Системата може да се активира вне-
запно, което да бъде причина за некон-
тролируемото падане на незакрепени 
предмети и последващо нараняване 
на пътниците. 
Системата може да не се активира, в 
случай че водачът натисне спирачния 
педал, за да избегне вероятен удар. 
Основната задача на системата е да 
регистрира пешеходци и превозни 
средства пред автомобила. 
(Продължение)
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(Продължение) 
Системата не се активира при движе-
ние на заден ход. 
Системата не е проектирана да ре-
гистрира други обекти на пътя освен 
превозни средства и хора. 
Системата не регистрира превозни 
средства в насрещната пътна лента. 
Системата не регистрира приближа-
ващи се превозни средства, които се 
движат в насрещната пътна лента. 
Системата не може да регистрира 
човек, преминаващ отстрани на пар-
кирания автомобил. 
В горепосочените ситуации трябва 
да спазвате безопасна дистанция 
и при необходимост да намалявате 
скоростта. 

Ограничение на обхвата на системата 
Системата следи пътните ситуации чрез 
радар и сензори на камерата. Поради 
това при ситуация извън обхвата на на-
блюдение на системата тя не е в състоя-
ние да функционира нормално. 
Водачът трябва да бъде изключително 
внимателен в следните ситуации, тъй 
като обхвата на системата може да бъде 
ограничен. 

Регистриране на превозни средства
– Радарът или камерата са замърсени 

поради силен дъжд или снеговалеж. 
– Има прекъсвания, породени от елек-

трически вълни. – Радарът не отчита 
правилно. 

– Автомобилът отпред има тесен корпус 
(т.е. мотоциклет и велосипед). 

– Видимостта на водача не е добра 
поради присветкане, отразяване на 
светлина, тъмнина. 

– Камерата не може да възпроизведе 
изцяло образа на автомобила отпред. 

– Предният автомобил е специално 
превозно средство, като например тир 
или ремарке. 

– Автомобилът отпред не е с включени 
задни светлини, не разполага със зад-
ни светлини, има асиметрични задни 
светлини или има задни светлини под 
ъгъл. 

– Външната яркост е значително про-
менена, като например при влизане/
излизане от тунел. 

– Движението на превозното средство 
е нестабилно. 

– Обхватът на радарния сензор/каме-
рата е ограничен.
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СТР. 86
- Автомобилът не е с включени светлини 

при влизане във или излизане от ту-
нел, поради промяната в светлината, 
при отражение на светлината, идваща 
от насрещен автомобил или улично 
осветление, на мокър път видимостта 
не е добра поради яркостта на слън-
чевите лъчи. 

- Предното стъкло е замъглено. 
- Автомобилът отпред се движи хаотич-

но. 
- Автомобилът преминава през строи-

телен обект, неасфалтиран път, през 
жп прелез или др. 

- Автомобилът се движи в подземен 
паркинг. Пътните условия създават 
вибрации по време на движение. 

• Управление на автомобила в завой
- Системата AEB може да не функцио-

нира напълно при движение в завой, 
затова трябва да бъдете по-внимател-
ни. 

- Системата може да се активира 
по-рано от необходимото. 

- Камерата и сензорите може да не 
отчетат другите превозни средства 
в завоя, затова водачът трябва да 
спазва безопасна дистанция и при 
необходимост да намали скоростта. 

- Системата може да регистрира авто-
мобил в съседната лента, да възпро-
изведе сигнал и да намали скоростта, 
което може да обърка водача. 

 Затова водачът е длъжен винаги да 
внимава и да не разчита изцяло на 
системите. 

 При необходимост винаги намалявай-
те скоростта, за да спазвате безопас-
на дистанция, също така натискайте 
педала на газта, в случай че няма 
нужда да намалявате скоростта, за да 
попречите на системата да отнеме от 
скоростта ви в ситуация, в която това 
не е необходимо. 
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• Шофиране по наклон 
Действието на AEB системата е огра-
ничено при изкачване или спускане по 
наклон, тъй като отново има вероятност 
системата да не отчете автомобила от-
пред в същата лента. Системата може не-
нужно да възпроизведе предупредително 
съобщение и звукова аларма или да не 
възпроизведе същите в случай на нуж-
да. Ако системата AEB отчете изведнъж 
автомобила отпред, докато се движите 
по наклон, може да усетите рязко нама-
ляване на скоростта. Бъдете внимателни, 
докато шофирате нагоре или надолу по 
наклон, и ако е необходимо, натиснете 
спирачния педал.

• Смяна на платната 
Въпреки че превозното средство от съ-
седното платно навлиза във вашето, то 
може да не бъде разпознато от систе-
мата AEB, докато не влезе в обхвата на 
наблюдение. Особено когато превозно-
то средство от съседното платно рязко 
навлиза във вашата лента, има голяма 
вероятност то да не бъде разпознато. 
Винаги внимавайте и се оглеждайте. 

Когато спрял отпред автомобил излиза от 
платното, той не може да бъде разпознат 
от системата AEB. 
Винаги ВНИМАВАЙТЕ. В такъв случай 
трябва да спазвате безопасна дистанция 
и при нужда да намалите скоростта. 
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•  Разпознаване на превозни средства.
Когато автомобилът пред вас превозва 
тежък и дълъг товар или когато превоз-
ното средство отпред има по-висок пътен 
просвет, може да предизвика опасна си-
туация. Има вероятност AEB системата 
да не регистрира извънгабаритен товар 
(прекалено дълъг или тежък). Затова е 
необходимо вие да спазвате безопасна 
дистанция и при необходимост да нама-
лите скоростта. 

Разпознаване на пешеходци. 
• Пешеходецът не е напълно разпознат от 

сензора на камерата или не е в изпра-
вено положение. 

• Пешеходецът се движи много бързо. 
• Пешеходецът внезапно се появява пред 

автомобила. 
• Пешеходецът носи дрехи в цвят, подобен 

на цвета на фона. 
• Външната страна е твърде светла или 

твърде тъмна. 
• Автомобилът се движи през нощта или 

видимостта е ограничена. Има сянка, 
наподобяваща структурата на тялото 
на човек. 

• Пешеходецът е дребен.  
• Пешеходецът има нарушена подвиж-

ност. Трудно е пешеходецът да бъде раз-
граничен от заобикалящата го среда. 

• Обхватът на сензора е ограничен. Има 
група пешеходци. 

Системата може да не е в състояние да 
регистрира, намиращите се в непосред-
ствена близост пешеходци, когато: 
• Пешеходецът не е изцяло в обхвата на 

сензорите на системата, тъй като се е 
навел или не е напълно изправен.

• Пешеходецът се движи много бързо. 
• Пешеходецът носи дрехи в цвят, сливащ 

се с околната среда, което го прави труд-
но разпознаваем.

• Естествената външна светлина е твър-
де ярка (например, когато шофирате 
срещу слънцето) или е прекалено тъмно 
(например, когато шофирате по междуг-
радски второстепенен път през нощта).

• Пешеходецът е трудно различим измеж-
ду другите хора/обекти на пътя (напри-
мер, когато има група или голяма тълпа 
от хора).

• На пътното платно има обект, наподобя-
ващ фигурата на човек. 

• Пешеходецът е твърде дребен.
• Пешеходецът е трудноподвижен.
• Обхватът на сензорите е ограничен. 
• Радарът или сензорът на камерата е 

блокиран.
• Видимостта на камерата и сензорите 

е намалена поради неблагоприятни 
метеорологични условия. 

• Когато светлина, идваща от насрещен 
автомобил или улично осветление, се 
отразява в мокрия път.

• Видимостта е ограничена поради ярка 
светлина. 

• Предното стъкло е замъглено.
• Пътната обстановка създава множество 

вибрации. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Деактивирайте AEB системата от 

потребителските настройки на 
ЛСД дисплея, преди да теглите 
друг автомобил. По време на те-
глене автоматичното управление 
на спирачката може да застраши 
безопасността ви.

• Обърнете внимание на автомобила 
отпред, в случай че превозва тежък 
извънгабаритен товар или има 
по-висок пътен просвет.

• Сензорът е програмиран да отчи-
та само и единствено пешеходци, 
той не е в състояние да регистри-
ра пазарни колички, велосипеди, 
мотоциклети, багажни чанти или 
детски колички. 

• Системата AEB не функционира в 
определени ситуации. Затова ни-
кога не си позволявайте да изпроб-
вате системата срещу дадено лице 
или обект. Това може да доведе до 
сериозни наранявания или дори до 
смърт.

 

i  Информация
Системата може временно да се деактивира 
поради появата на силно електромагнитно 
поле.
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Предназначението на системата AEB е да 
намали или да избегне риска от авария. 
Тя преценява разстоянието до автомоби-
ла отпред или пешеходеца чрез сензори 
(радарни и камера) и ако е необходимо, 
предупреждава водача за възможен риск 
от инцидент с предупредително съобще-
ние или сигнализация. 

Настройки на системата  
и активиране
Водачът може да активира AEB система-
та чрез поставяне на ключа за запалване 
в положение ON, избирайки следните 
опции от менюто „Настройки на потре-
бителя/User Settings‘“, „Driving Assist“, след 
което трябва да избере „Assist Emergency 
Braking/Автономна спирачна система“. 
Системата AEB се деактивира, когато во-
дачът отмени настройките на системата. 

Предупредителният индика-
тор на LCD дисплея светва при 
деактивиране на AEB систе-
мата. Водачът може да следи 
статуса на системата AEB ON/OFF на 
дисплея. 
Също така светлинният индикатор 
светва, когато ESC (Electronic Stability 
Control) системата е деактивирана при 
деактивирани функции Traction & Stability 
control. 
В случай че предупредителният индика-
тор остане в положение ON и системата 
AEB е активирана, ви препоръчваме да 
прегледате автомобила при оторизиран 
дилър на марката HYUNDAI.

Системата АЕВ (Autonomous Emergency Braking) – с камера (ако е оборудвана)
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• Водачът може да зададе първона-
чалното активиране на светлинния 
индикатор чрез опциите в потреби-
телските настройки на LCD дисплея 
на приборното табло. 

Изберете Потребителски настройки/User 
Settings®Driving Assist®Forward Collision 
Warning®Late/Normal/Early. 

Опциите, които могат да бъдат зададени 
като първоначално предупреждение 
Forward Collision Warning, са следните: 
• EARLY - когато е избрана тази опция, 

първоначалното предупреждение 
(Forward Collision Warning) се отправя 
по-рано от същото в режим NORMAL. 
Тази настройка увеличава разстоя-
нието между превозното средство или 
пешеходеца, преди първоначалното 
предупреждение да бъде отправено. 
При този режим, в случай че автомоби-
лът отпред спре внезапно, предупре-
дителният сигнал може да се забави. 

• NORMAL - при избиране на тази на-
стройка предупреждението Forward 
Collision Warning се активира, когато 
разстоянието между превозното сред-
ство или пешеходеца не е нито твърде 
малко, нито твърде голямо, преди да 
настъпи първоначалното предупреж-
дение. 

• LATE - когато е избрана тази настрой-
ка, първоначалното предупредително 
съобщение Forward Collision Warning 
се активира по-късно от същото в 
режим NORMAL. С избора на тази 
настройка разстоянието между пре-
возното средство или пешеходеца се 
намалява значително, преди да бъде 
отправено първоначалното преду-
преждение. Изберете този режим, 
когато движението не е натоварено и 
шофирате бавно. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Спрете автомобила на безопасно 

място, преди да активирате систе-
мата чрез натискане на АЕВ прев-
ключвателя. 

• Системата AEB автоматично се 
активира след поставяне на клю-
ча за запалване в положение ON. 
Водачът може да деактивира AEB 
системата, като отмени зададените 
настройките от LCD дисплея.

• Системата AEB се деактивира ав-
томатично при отмяна на ESC сис-
темата. В случай че ESC системата 
е отменена, AEB системата не може 
да се активира на LCD дисплея.

Предупредителни съобщения
Системата AEB отправя предупредител-
ни съобщения и аларми в съответствие с 
нивата на риск от сблъсък, като например 
внезапно спиране на автомобила отпред, 
недостатъчна дистанция и др. Също така 
системата контролира и спирачките в съ-
ответствие с нивата на риска от сблъсък. 
Водачът на автомобила може да зададе 
активиране на функцията ПЪРВОНА-
ЧАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ от ПОТРЕ-
БИТЛСКИ НАСТРОЙКИ/User Settings на 
LCD дисплея, като режимите, между 
които може да избира, са три – ранно 
предупреждение Early, нормално Normal 
и късно Late. 

Forward Warning 
(1-во предупреждение)

Първоначалното предупредително съ-
общение се появява на LCD дисплея с 
предупредителни сигнализации.
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Аварийно спиране  
(2-ро предупреждение)

На LCD дисплея се появяват както преду-
предителни съобщения, така и предупре-
дителни сигнализации.
• Вашата скорост на движение намаля-

ва до определено ниво. 
• Освен това системата оказва влияние 

върху работата на самия двигател с 
цел подпомагане на спирането. Ско-
ростта на автомобила намалява по-
степенно. Системата AEB контролира 
спирачките, за да може своевременно 
да смекчи силата на удара. 

Аварийно спиране  
(3-то предупреждение)

На LCD дисплея се появяват както преду-
предителни съобщения, така и предупре-
дителни сигнализации. 
Освен това системата оказва влияние 
върху работата на самия двигател с цел 
подпомагане на спирането. 
Системата AEB контролира спирачките, 
за да може своевременно да смекчи 
силата на удара. Контролът върху спи-
рачната система е пълен в случай на 
възможен удар. 

Действие на спирачната система
• В случай на спешност спирачната сис-

тема влиза в състояние на готовност 
за незабавна реакция срещу натиска-
нето на спирачния педал от страна на 
водача.

• Системата AEB осигурява допълни-
телна спирачна мощност за опти-
мална работа на спирачките, когато 
водачът натиска спирачния педал.

• Управлението на спирачките се деак-
тивира автоматично, когато шофьорът 
рязко натисне педала на спирачката 
или рязко завърти волана.

• Управление на спирачната се отменя 
автоматично, когато рисковите факто-
ри изчезване не са налице. 

 ВНИМАНИЕ
Водачът трябва винаги да шофира 
внимателно, дори и в случаите, кога-
то няма отправено предупредително 
съобщение или предупредителен 
сигнал. 
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 ВНИМАНИЕ
Управлението на спирачките не може 
напълно да ги спре, нито да бъдат из-
бегнати всички възможни сблъсъци. 
Водачът е изцяло отговорен за безо-
пасното шофиране и контрол върху 
превозното средство. 

 ВНИМАНИЕ
Системата AEB действа в съответствие 
с нивата на риск като разстоянието от 
превозното средство/минувач пред 
автомобила, скоростта на превоз-
ното средство/минувач и начина на 
управление на превозното средство 
от водача. Лошите метеорологични 
условия също могат да окажат влия-
ние върху правилното функциониране 
на системата. 

 ВНИМАНИЕ
Никога не шофирайте опасно с цел 
активиране на системата.

Сензор за отчитане на разстоянието 
от предния автомобил (преден радар)

Когато капакът на датчика или лещата са 
зацапани поради силен дъжд или сняг, 
функциите на AEB системата могат да бъ-
дат временно преустановени. За да може 
AEB системата да възстанови функциите 
се, отстранете замърсяванията.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Винаги дръжте зоната на сензора и 

бронята чисти. 
• Бъдете внимателни да не прилагате 

ненужна сила върху фронталния 
сензор. 

• В случай че сензорът се размести 
вследствие на прилагането на външ-
на сила, системата може да не рабо-
ти нормално, дори и без отправянето 
на предупредителни съобщения. В 
този случай ви препоръчваме да пре-
гледате автомобила в оторизиран 
дилър на марката HYUNDAI

Използвайте само оригинални решетки 
за сензорите HYUNDAI. Избягвайте нана-
сянето на боя върху капака на сензора.
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ЗАБЕЛЕЖКА
• НИКОГА не инсталирайте или поста-

вяйте аксесоари и стикери. 
• Не затъмнявайте предното стъкло. 
• Пазете камерата от вода. 
• Не променяйте или манипулирайте 

компонентите на камерата произ-
волно. Не прилагайте сила. 

• Не поставяйте върху арматурното 
табло предмети, които отразяват 
светлината, като огледала, бяла 
хартия. Има опасност системата да 
се повреди, ако слънчевата светлина 
се отразява. 

• Не слушайте музика прекалено сил-
но, тъй като може да не чуете преду-
предителните звукови индикатори. 

i  Информация
Съветваме ви да прегледате системата в ото-
ризиран сервиз на компанията HYUNDAI, в 
случай, че:
• Смените предното стъкло. 
• Камерата или части от нея са били под-

менени. 

Предупредителни съобщения и 
светлинни индикатори 

Системата АЕВ е деактивирана 
Камера блокирана - Camera blocked
Когато капакът на датчика или лещата са 
зацапани поради силен дъжд или сняг, 
функциите на AEB системата могат да 
бъдат временно преустановени. В този 
случай на дисплея се изписва предупре-
дителното съобщение, което алармира 
водача. За да може AEB системата да 
възстанови функциите, отстранете за-
мърсяванията. Системата може да не 
функционира правилно на открит терен, 
в случай че замърсяванията не са от-
четени от системата при запалване на 
автомобила.

Неизправност в системата 

  

Проверете АЕВ системата
• В случай че системата AEB не функ-

ционира правилно, светлинният AEB 
индикатор  ще светне и на екрана 
за няколко секунди ще се появи пре-
дупредително съобщение. След като 
съобщението изчезне, на екрана ще 
светне основният предупредителен 
индикатор . В този случай ви пре-
поръчваме да прегледате автомобила 
при оторизиран дилър на марката 
HYUNDAI.

• Предупредително AEB съобщение се 
активира заедно със светлинния ESC 
индикатор.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Системата AEB е допълнителна систе-
ма, създадена за удобство на водача. 
Водачът трябва да носи отговорност 
и да контролира управлението на 
превозното средство. Не разчитайте 
единствено на AEB системата. По-ско-
ро поддържайте безопасна дистанция 
и ако е необходимо, натиснете педала 
на спирачката, за да намалите ско-
ростта на движение. 
В някои ситуации е възможно AEB 
системата да се активира преждевре-
менно. Тогава на екрана ще се изпише 
предупредително съобщение и ще 
прозвучи звуково предупреждение. 
Също така следва да имате предвид, 
че е възможно камерата и сензорите 
да не регистрират движещи се отпред 
превозни средства и пешеходци. В 
такъв случай системата няма да се 
активира и няма да възпроизведе 
предупредителен звуков сигнал. 
(Продължение) 

(Продължение) 
В случай че системата АЕВ е в неиз-
правност, автономното аварийно 
спиране няма да функционира дори 
и спирачната система да е в изправ-
ност. 
Ако автомобилът пред вас спре вне-
запно, може да не сте в състояние 
да реагирате своевременно, затова 
винаги трябва да спазвате безопасна 
дистанция. 
Системата може да се активира вне-
запно, което да бъде причина за некон-
тролируемото падане на незакрепени 
предмети и последващо нараняване 
на пътниците. 
Системата може да не се активира, в 
случай че водачът натисне спирачния 
педал, за да избегне вероятен удар. 
Основната задача на системата е да 
регистрира пешеходци и превозни 
средства пред автомобила. 
(Продължение)

(Продължение) 
Системата не се активира при движе-
ние на заден ход. 
Системата не е проектирана да ре-
гистрира други обекти на пътя освен 
превозни средства и хора. 
Системата не регистрира превозни 
средства в насрещната пътна лента. 
Системата не регистрира приближа-
ващи се превозни средства, които се 
движат в насрещната пътна лента. 
Системата не може да регистрира 
човек, преминаващ отстрани на пар-
кирания автомобил. 
В горепосочените ситуации трябва 
да спазвате безопасна дистанция 
и при необходимост да намалявате 
скоростта. 
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Ограничение на обхвата на системата 
Системата следи пътните ситуации 
чрез радар и сензори на камерата. По-
ради това при ситуация извън обхвата 
на наблюдение на системата тя не е в 
състояние да функционира нормално. 
Водачът трябва да бъде изключително 
внимателен в следните ситуации, тъй 
като обхватът на системата може да бъде 
ограничен. 

Регистриране на превозни средства
- Радарът или камерата са замърсени 

поради силен дъжд или снеговалеж. 
-  Има прекъсвания породени от елек-

трически вълни. 
–  Радарът не отчита правилно. 
-  Автомобилът отпред има тесен корпус 

(т.е. мотоциклет и велосипед). 
–  Видимостта на водача не е добра 

поради присветкане, отразяване на 
светлина, тъмнина. 

-  Камерата не може да възпроизведе 
изцяло образа на автомобила отпред 
- предният автомобил е специално 
превозно средство, като например тир 
или ремарке. 

-  Автомобилът отпред не е с включени 
задни светлини, не разполага със зад-
ни светлини, има асиметрични задни 
светлини или има задни светлини под 
ъгъл. 

-  Външната яркост е значително про-
менена, като например при влизане/
излизане от тунел. 

-  Движението на превозното средство 
е нестабилно. Обхватът на радарния 
сензор/камерата е ограничен. 

-  Автомобилът не е с включени светли-
ни. 

-  При влизане във или излизане от тунел 
поради промяната в светлината, при 
отражение на светлината, идваща 
от насрещен автомобил или улично 
осветление, на мокър път видимостта 
не е добра поради яркостта на слън-
чевите лъчи. 

-  Предното стъкло е замъглено. 
-  Автомобилът отпред се движи хаотич-

но. 
-  Автомобилът преминава през строи-

телен обект, неасфалтиран път, през 
жп прелез или др. 

-  Автомобилът се движи в подземен 
паркинг. 

 Пътните условия създават вибрации 
по време на движение.
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• Управление на автомобила в завой
Системата AEB може да не функционира 
напълно при движение в завой, затова 
трябва да бъдете по-внимателни. 
Системата може да се активира по-рано 
от необходимото. 
Камерата и сензорите може да не отче-
тат другите превозни средства в завоя, 
затова водачът трябва да спазва безо-
пасна дистанция и при необходимост да 
намали скоростта. 

Системата може да регистрира автомо-
бил в съседната лента, да възпроизведе 
сигнал и да намали скоростта, което 
може да обърка водача. Затова водачът 
е длъжен винаги да внимава и да не раз-
чита изцяло на системите. 
При необходимост винаги намалявайте 
скоростта, за да спазвате безопасна 
дистанция, също така натискайте педа-
ла на газта, в случай че няма нужда да 
намалявате скоростта, за да попречите 
на системата да отнеме от скоростта ви 
в ситуация, в която това не е необходимо. 

• Шофиране по наклон 
Действието на AEB системата е огра-
ничено при изкачване или спускане по 
наклон, тъй като отново има вероятност 
системата да не отчете автомобила от-
пред в същата лента. Системата може не-
нужно да възпроизведе предупредително 
съобщение и звукова аларма или да не 
възпроизведе същите в случай на нуж-
да. Ако системата AEB отчете изведнъж 
автомобила отпред, докато се движите 
по наклон, може да усетите рязко нама-
ляване на скоростта. Бъдете внимателни, 
докато шофирате нагоре или надолу по 
наклон, и ако е необходимо, натиснете 
спирачния педал. 
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• Смяна на платната 
Въпреки че превозното средство от съ-
седното платно навлиза във вашето, то 
може да не бъде разпознато от систе-
мата AEB, докато не влезе в обхвата на 
наблюдение. Особено когато превозно-
то средство от съседното платно рязко 
навлиза във вашата лента, има голяма 
вероятност то да не бъде разпознато. 
Винаги внимавайте и се оглеждайте. 

Когато спрял отпред автомобил излиза от 
платното, той не може да бъде разпознат 
от системата AEB. Винаги ВНИМАВАЙ-
ТЕ. В такъв случай трябва да спазвате 
безопасна дистанция, затова при необ-
ходимост натиснете спирачния педал, 
за да намалите скоростта и да запазите 
безопасна дистанция. 

• Разпознаване на превозни средства
Когато автомобилът пред вас превозва 
тежък и дълъг товар или когато превоз-
ното средство отпред има по-висок пътен 
просвет, може да предизвика опасна си-
туация. Има вероятност AEB системата 
да не регистрира извънгабаритен товар 
(прекалено дълъг или тежък). Затова е 
необходимо вие да спазвате безопасна 
дистанция и при необходимост да нама-
лите скоростта. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Деактивирайте AEB системата от 

потребителските настройки на 
ЛСД дисплея, преди да теглите 
друг автомобил. По време на те-
глене автоматичното управление 
на спирачката може да застраши 
безопасността ви.

• Обърнете внимание на автомобила 
отпред, в случай че превозва тежък 
извънгабаритен товар или има 
по-висок пътен просвет.

• Сензорът е програмиран да отчи-
та само и единствено пешеходци, 
той не е в състояние да регистри-
ра пазарни колички, велосипеди, 
мотоциклети, багажни чанти или 
детски колички. 

• Системата AEB не функционира в 
определени ситуации. Затова ни-
кога не си позволявайте да изпроб-
вате системата срещу дадено лице 
или обект. Това може да доведе до 
сериозни наранявания или дори до 
смърт.

 

i  Информация
Системата може временно да се деактивира 
поради появата на силно електромагнитно 
поле.
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Системата SLIF извежда информацията 
за ограниченията на скоростта, както 
и другите пътни ограничения (без тези, 
отнасящи се до изпреварването) чрез 
приборното табло и навигацията. В SLIF 
разчита знаците за движение посред-
ством камерата, разположена в горната 
част от вътрешната страна на предното 
стъкло. Системата SLIF също така използ-
ва информацията, която се предоставя от 
навигацията, за да изведете информаци-
ята относно ограниченията на скоростта. 

 ВНИМАНИЕ
Speed   Limit Информация Function 
(SLIF) е само една допълнителна 
система и невинаги е в състояние да 
отчете правилно ограниченията в 
скоростта и изпреварването.
• Водачът все още носи отговорност 

затова да не превишава определе-
ния лимит на скоростта.

• Не инсталирайте или поставяйте 
аксесоари и стикери. Не затъмня-
вайте предното стъкло, особено в 
близост до огледалото за обратно 
виждане. 

(Продължение) 

(Продължение) 
• Системата SLIF разчита пътните 

знаци чрез камерата, за да се пока-
же информацията за ограничение 
на скоростта. Следователно има 
вероятност в определени ситуации 
да не функционира правилно, ко-
гато не е в състояние правилно да 
разчете пътните знаци. За повече 
информация се обърнете към „Кон-
центрация на водача“ в същата 
глава.

• Не променяйте или манипулирайте 
компонентите на камерата произ-
волно. Не прилагайте сила.

• Не поставяйте върху арматурното 
табло предмети, които отразяват 
светлината, като огледала, бяла 
хартия. Има опасност системата 
да се повреди, ако слънчевата 
светлина се отразява. Системата 
не е налична във всички държави.

Функция SPEED LIMIT INFORMATION
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Настройка и активиране на системата
• Настройка на системата: Водачът 

може да активира SLIF, като избере 
„Потребителски настройки“, „Driving 
Assist“, след което опцията „Speed   Limit 
Function“.

• Когато SLIF системата е активирана, 
символите, представящи информа-
ция за ограниченията в скоростта, се 
показват на приборното табло. 

• Когато системата SLIF е зададена в 
настройките на навигацията, горе-
посочената информация се изписва 
също и в навигацията. 

Активиране на системата
• Системата SLIF показва ограниче-

нията на скоростта и ограниченията 
за изпреварване, когато вашето пре-
возно средство преминава покрай 
съответните знаци за движение. 

• Системата SLIF възстановява инфор-
мацията относно последното ограни-
чение на скоростта веднага след като 
ключът за запалването е поставен в 
положение ON. 

• Възможно е за един и същ път да има 
различна информация относно допус-
тимата скорост, тъй като информация-
та се показва в зависимост от пътната 
обстановка. Пътните знаци с допъл-
нителен знак (например дъждовно, 
стрелка и т.н.) също се регистрират и 
сравняват с интериорните данни от 
превозното средство (например упо-
треба на чистачките, мигачите и т.н.). 

• Системата автоматично актуализира 
информацията за ограничение на ско-
ростта в следните ситуации: 

 - Автомобилът променя посоката на 
движение или прави обратен завой. 

 - Превозното средство влиза или из-
лиза от магистрала, селски път и т.н. 

 - Автомобилът влиза или излиза от 
град, село и т.н.

i  Информация
Информацията за ограничение на скоростта, 
показана на панела с инструменти, може да 
се различава от тази в навигацията. В този 
случай проверете настройките на избраната 
единица за скорост в навигацията.

• Символът се показва на приборното 
табло с инструменти и навигацията, 
когато системата не открива надежд-
на информация за допустимата ско-
рост.
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• Символът се показва на панела с ин-
струменти и на навигацията, когато 
системата регистрира пътни ограни-
чения, забраняващи изпреварването.

• Символът , „край на ограниченията“ се 
показва на приборното табло на пъти-
щата в Германия, които нямат ограни-
чение на скоростта, докато превозното 
средство не премине покрай друг знак 
за ограничение на скоростта.

Предупредителни съобщения 

Speed Limit Info disabled. Camera blocked/
Сензорите на камерата са блокиране. 
Информацията за допустимата скорост на 
движение не е активна
Появява се съобщение за предупреж-
дение, когато сензорите на камерата са 
блокирани. Системата не функционира, 
докато обектите не се отстранят. Прове-
рете зоната около камерата на предното 
стъкло. Ако проблемът продължава след 
премахване на обектите, ви препоръчва-
ме да прегледате автомобила в оторизи-
ран дилър на марката HYUNDAI.
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Driving your vehicle

Check SLIF
The warning message appears for a
few seconds, when the SLIF does
not properly operate. Then, the mas-
ter warning light ( ) will illuminate.
We recommend you to have the sys-
tem checked by an authorized
HYUNDAI dealer.

Limitations of the system 
The SLIF may not operate or may
not provide correct information in the
following situations.
• The traffic sign is located on a

sharp curve.
• The traffic sign is improperly posi-

tioned (i.e. turned over,  blocked by
an object, and damaged).

• The traffic sign is uncommon or the
combination between traffic signs
are uncommon.

• The traffic sign is contrary to
Vienna convention.

• Another vehicle blocks the traffic
sign.

• The LED light of the traffic sign is
broken.

• The weather is bad, such as rain-
ing, snowing, and fogging.

• There is sunlight glare around the
traffic sign due to low solar altitude.

• It is dark at night.
• There is bright light around the traf-

fic sign.

• There is dirt, ice or frost on the
front windshield, where the camera
is installed.

• The camera lens is blocked by an
object, such as sticker, paper, or
fallen leaf.

• Your vehicle drives right after
another vehicle.

• There is a malfunction with the
navigation.

• The bus or truck, on which the
speed sticker is attached, passes
by your vehicle.

• Your vehicle drives in an area,
which is uncovered by the naviga-
tion system.

• Your navigation has not been
updated.

OTLE055080Проверете системата SLIF
Предупредителното съобщение ще се по-
яви за няколко секунди, в случай че сис-
темата SLIF не функционира правилно. 
След което основният предупредителен 
индикатор  ще се активира. Препоръч-
ваме ви да прегледате автомобила при 
оторизиран дилър на марката HYUNDAI. 

Ситуации, в които системата може да 
не функционира правилно
SLIF може да не функционира правилно 
или да не предоставя точна информация 
в следните ситуации. 
– Пътният знак се намира на остър за-

вой. 
– Знакът е неправилно позициониран 

(т.е. обърнат е, блокиран е от друг 
обект или повреден). 

– Друго превозно средство е блокирало 
пътния знак. 

– LED светлината на знака е счупена. 
– Времето е лошо, като вали дъжд, вали 

сняг и има мъгла. 
– Има отблясъци около знака поради 

ниската слънчева надморска височи-
на. 

– Тъмно е. 
– Има ярка светлина около знака. 
– Има мръсотия, лед или скреж върху 

предното стъкло, където е инсталира-
на камера. 

– Обективът на камерата е блокиран 
от обект като стикер, хартия или пад-
нали листа. Вашият автомобил се 
движи непосредствено след друго 
превозно средство. Има неизправност 
с навигацията. Автобусът или друго 
транспортно средство със стикер за 
ограничение на скоростта минава 
покрай вашия автомобил. 

– Вашият автомобил се движи в район, 
който не се покрива от навигацион-
ната система. Вашата навигация не 
е актуализирана.
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Концентрация на водача
Водачите трябва да бъдат особено 
предпазливи в следните ситуации. SLIF 
системата може да не е в състояние да 
помогне на водача и има вероятност да 
не функционира правилно.
• Да не поставят стикери и други по-

добни върху предното стъкло, където е 
инсталирана камерата. То може да се 
отрази неблагоприятно на системата 
и да причини неизправност. 

• Не поставяйте никакви предмети вър-
ху арматурното табло, които имат от-
разяваща повърхност, като огледала, 
бяла хартия или други. 

• Не променяйте или произволно мани-
пулирайте камерата (като например 
разместване на обектива или разгло-
бяване на корпуса на камерата). 
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Системата Lane Assist регистрира огра-
ничителните линии на пътното платно и 
спомага на водача да държи автомобила 
в границите на плътното. Когато система-
та регистрира отклонение на превозното 
средство от лентата, тя предупреждава 
водача посредством визуален и звуков 
сигнал, като същевременно прилагат и 
лек натиск върху волана, като се опитва 
да предотврати излизането на превозно-
то средство от лентата.

 ВНИМАНИЕ
Системата Lane Assist не е заместител на 
безопасните практики на управление, а 
функция с цел удобство. Водачът е длъжен 
винаги да бъде наясно с пътната обста-
новка и да направлява автомобила. 

 ВНИМАНИЕ
Вземете следните предпазни мерки 
при използване на системата Lane 
Assist (LKAS):
• Воланът не се контролира непре-

къснато, така че ако скоростта на 
превозното средство при напускане 
на лентата за движение е по-висока, 
превозното средство не може да 
бъде контролирано от системата.

• Не направлявайте воланът извед-
нъж, когато воланът се контролира 
от системата.

• LKAS предпазва водача от неволно на-
пускане на лентата за движение чрез 
подпомагане на кормилното управле-
ние. Въпреки това водачът не трябва 
да разчитате единствено и само на 
системата, а винаги да упражнява 
пълен контрол върху автомобила. 

• Винаги проверявайте състояние-
то на пътищата и заобикалящата 
ви среда и да бъдете внимателни, 
когато системата е деактивирана, 
не работи или е в неизправност. 

• Не поставяйте аксесоари или сти-
кери. Не затъмнявайте предното 
стъкло, особено в близост до огле-
далото за обратно виждане.

• Системата разпознава ограничи-
телните линии на пътното плътно 
и контролира волана посредством 
камера, следователно, ако линиите 
са трудни за разпознаване, систе-
мата може да не работи правилно. 
Моля, обърнете се към „Ограниче-
ния на системата“. 

Системата Lаne Keeping Assist
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• Не променяйте или манипулирайте 
произволно компоненти на сис-
темата LKAS и не се опитвайте да 
ремонтирате камерата. 

• Не поставяйте предмети върху ар-
матурното табло, които отразяват 
светлината, като огледала, бяла 
хартия и др. 

• Винаги дръжте ръцете си на во-
лана, докато системата LKAS е 
активирана. Ако продължите да 
шофирате с ръце не на волана, след 
като съобщението „Сложете ръцете 
си на волана“ бъде изписано, систе-
мата ще се изключи автоматично.

• Винаги бъдете внимателни при 
използването на системата. 

i  Информация
Препоръчваме ви системата да бъде прове-
рена от оторизиран представител на марката 
в следните ситуации:
• При смяна на предното стъкло.
• При ремонт или подмяна на частите на 

камерата или други компоненти на LKAS 
системата. 

Функциониране

За да активирате системата LKAS, прев-
ключвателят трябва да бъде в позиция 
ОN, след което трябва да натиснете буто-
на за активиране на системата, разполо-
жен долу отляво на водача (отдясно при 
автомобили с десен волан). 
Индикаторът на приборното табло светва 
в бяло. Това означава, че системата е в 
готовност, но не е активирана. 
За да активирате системата, скоростта 
на превозното средство трябва да е поне 
60 км/ч. Индикаторът на приборното 
табло ще светне в зелено. 
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Активиране LKAS системата

• Екранът на LKAS системата ще се по-
яви на LCD дисплея, ако системата е 
активирана.

• Когато и двете линии на лентите за 
движение са регистрирани и всички 
условия за активиране на LKAS са удо-
влетворени (светлинният индикатор 
на волана ще светне и LKAS индика-
торът ще се промени от бял на зелен), 
воланът се контролира автоматично. 
Когато системата регистрира линия 
на лентата за движение, цветът на 
линията се променя от сив на бял.

• Когато системата регистрира линията 
на лявата лента за движение, цветът на 
лентата ще се промени от сив на бял.

• Когато системата регистрира линията 
на дясната лента, цветът на лентата 
ще се промени от сив на бял.

• И двете пътни ленти трябва да бъдат 
регистрирани от системата, за да бъде 
напълно активирана. 

 ВНИМАНИЕ
Системата Lane Assist регистрира 
ограничителните линии на пътното 
платно и спомага на водача да държи 
автомобила в границите на платното. 
Системата Lane Assist не е заместител 
на безопасните практики на управле-
ние, а функция с цел удобство. Въпреки 
това е отговорност на водача винаги 
да е наясно с пътната обстановка и да 
направлява автомобила.
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Ако превозното средство напуска пътна-
та лента, когато LDWS системата работи 
и скоростта на автомобила надвишава 
60 км/ч, системата ви предупреждава по 
следния начин: 

 
Визуално предупреждение. Ако напуска-
те пътната лента, лентата, която напуска-
те, мига на LCD дисплея. 
• Когато на екрана се появи знак с во-

лан, системата ще поеме кормилното 
управление на превозното средство, 
за да се предотврати пресичането на 
линията на лентата за движение. 

 
• В случай че всички предпоставки за 

активиране на LKAS системата не са 
изпълнени, системата ще се опери-
ра като LDWS и ще предупреждава 
водача само когато водачът пресича 
линията на лентата за движение. 

Дръжте ръцете си на волана
Ако ръцете на водача не са на волана, 
докато LKAS е активирана, системата 
ще предупреди водача след няколко 
секунди посредством визуален и звуков 
индикатор. 

i  Информация
Дори ако водачът само докосва волана, съ-
общението ще се изпише.
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 ВНИМАНИЕ
Предупредителното съобщение може 
да се появи по-късно в зависимост от 
пътните условия. Ето защо винаги по 
време на шофиране ръцете трябва да 
са ви на волана. 

Системата не отчита, че водачът държи 
волана.
Системата ще бъде моментално 
деактивирана.
Ако водачът не е хванал кормилото след 
изписване на предупредителното съ-
общение “Keep hands on steering wheel”  
(дръжте ръцете си на волана), системата 
няма да контролира волана и ще преду-
преждава водача само когато напуска 
пътната лента. Ако обаче водачът поста-
ви ръцете си на волана, системата ще 
поеме отново контрол над управление 
на волана.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Шофьорът е отговорен за безопасното 
управление на автомобила. Деактиви-
райте системата в следните ситуации 
и управлявайте сами автомобила:
- лошо време
- лоши пътни условия
- когато воланът трябва по-често да 

бъде управляван от водача.

i  Информация
• Въпреки че кормилното управление се 

подпомага от системата, водачът може да 
контролира волана. 

• Воланът може да се усеща по-тежък, кога-
то е управляван от системата, отколкото 
когато не е.
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Системата няма да бъде активирана и 
воланът няма да бъде подпомаган от 
системата, когато: 
• Скорост на превозното средство е под 

60 км/ч и над 200 км/ч. 
• Системата регистрира само една 

лента на линията за движение. 
• Мигачът е подаден, преди да про-

мените лентата на движение. Ако 
промените лентата, без да подадете 
мигач, воланът ще бъде автоматично 
контролиран 

• Аварийните светлини са включени. 
• Ширината на лентата е под 2.6 м и над 

4.5 м. 
• Системата ESC или системата VSM е 

активирана. 
• Автомобилът влиза в рязък завой.
• Спирачките на превозното средство 

са натиснати внезапно. 
• Автомобилът прави резки промени 

на лентата за движение. Има повече 
от две пътни ленти на платното за 
движение Автомобилът се движи по 
стръмен наклон.

i  Информация
Когато системата е включена или сте завили 
надясно след смяна на лентата за движение, 
шофирайте в средата на лентата. В противен 
случай системата няма да подпомага кормил-
ното управление. 

Предупредително съобщение и 
светлинен индикатор 
Проверете системата LKAS 

Когато има проблем със системата, на 
дисплея за няколко секунди ще се появи 
съобщение. Ако проблемът продължава, 
индикаторът за неизправност LKAS ще 
светне.
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LKAS индикатор за неизправност
Индикаторът за неизправност 
LKAS (жълт) ще светне, ако 
системата LKAS не работи 
правилно. Препоръчваме ви 
системата да бъде прегледана в отори-
зиран дилър на марката HYUNDAI .

В случай на проблем в системата направете 
едно от следните неща:
• Включете системата, след като отново 

включите и изключите двигателя. 
• Проверете дали ключът за запалване 

е в положение ON.
• Проверете дали системата е засегна-

та от лоши метеорологични условия 
(при мъгла, силен дъжд и т.н.).

• Проверете дали има чужди тела върху 
обектива на камерата. Ако проблемът 
не е разрешен, ви препоръчваме да 
прегледате системата при оторизиран 
дилър на марката HYUNDAI. 

Смяна на функциите на системата 
LKAS
Водачът може да променя системата от 
LKAS на Lane Departure Warning System 
(LDWS) или да промени режима, избирай-
ки между Standard LKA и Active LKA от по-
требителските настройки на системата 
на LCD дисплея. Системата автоматично 
се настройва на режим Standard LKA, ако 
функция не е избрана. За да промените 
режима, следвайте стъпките:
User Settings → Driving Assist → Lane 
Keeping Assist System → Lane Departure 
Warning/Standard LKA/Active LKA.

Предупреждение при напускане (LDWS) 
LDWS предупреждава водача с визуален 
и звуков сигнал, когато системата реги-
стрира, че превозното средство напуска 
лентата на движение. Воланът не се кон-
тролира от системата. 

Стандартен режим LKA 
Режимът Standard LKA помага на водача 
да държи превозното средство в рамките 
на линиите. Този режим рядко контроли-
ра волана, когато превозното средство се 
управлява добре в рамките на линиите. 
Въпреки това този режим ще започне да 
контролира волана, когато превозното 
средство е на път да пресече лентите. 

Активен LKA режим
Режимът Active LKA осигурява допълни-
телно засилено управление на волана, за 
да облекчи умората на водача в шофи-
рането на дълги разстояния, в сравнение 
с режима Standard LKA. Водачът може да 
има усещането, че контролът от страна 
на системата е по-слаб в сравнение с 
режима Standard LKA (водачът не може 
да почувства разликата, защото систе-
мата активно контролира волана, дори 
в рамките на платната). 
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Ситуации, в които системата може да 
не функционира правилно
ВОДАЧЪТ следва да бъде изключително 
внимателен в по-долу описаните ситуа-
ции, тъй като системата може да не успее 
правилно да го предупреди:
• Лентата е невидима поради сняг, 

дъжд, петна, локви или други. 
• Нивото на яркост внезапно се про-

меня, когато шофирате през тунел 
например. 

• Фаровете са ИЗКЛЮЧЕНИ или са сла-
би през нощта или вътре в тунела. 

• Цветовете на лентата за движение 
трудно се различават 

• Автомобилът се движи по стръмен 
склон или крива. 

• Светлини като слънчева светлина, 
улично осветление или светлините от 
други превозни средства се отразяват 
от водата на пътя. 

• Обективът на камерата или предното 
стъкло се са изцапани. 

• Сензорът не може да регистрира ли-
нии поради мъгла, силен дъжд или 
обилен снеговалеж.

• Температурата около вътрешното 
огледалото за обратно виждане е 
изключително висока поради пряка 
слънчева светлина. 

• Линията на лентата е много широка 
или тясна. 

• Маркировката на линията е неясна. 
• Сянката на разделителната мантине-

ла пада върху пътното платно и това 
прави лентите трудно разпознаваеми 
за системата.

• На пътното плътно има линии, наподо-
бяващи тези на пътната маркировка. 

• Разстоянието от превозно средство 
до предното превозно средство е 
много малко и то хвърля сянка върху 
предната част на линии на лентата за 
движение. 

• Автомобилът се клати. 
• Броят на линиите на лентите за дви-

жение се увеличава или намалява 
или лентите се пресичат помежду си 
по един сложен начин. 

• Нещо е поставено над предния панел.
• Има повече от две линии на лентите 

за движение.

• Линиите на лентата за движение са 
неразличими поради прах или зацап-
вания в тунела.

• Линиите на лентата за движение са 
неразличими след силен дъжд през 
нощта. 

• Линиите на лентата за движение са 
неразличими поради прах. 

• Автомобилът се движи срещу слънце-
то. 

• Превозно средство е на строителна 
площадка/обект. 

• Автомобилът преминава през пункто-
ве за плащане на пътни такси.
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Системата засича с камерата на пред-
ното стъкло лентата за движение и ви 
предупреждава, когато автомобилът ви 
се отклони от лентата. Вземете следните 
предпазни мерки при използване на сис-
тема за предупреждение при напускане 
на лентата (LDWS): 
• Винаги проверявайте условията на 

пътя. Системата LDWS не кара автомо-
била да сменя лентата или да остане 
в нея. 

• Не завъртайте волана изведнъж, ако 
LDWS системата ви предупреждава, 
че автомобилът ви е напуснал пътната 
лента. 

• Ако камерата не може да засече път-
ната лента или ако скоростта на пре-
возното средство не надвишава 60 
км/ч, системата LDWS няма да бъде в 
състояние да ви уведоми, ако превоз-
ното средство напусне пътната лента. 

• Ако автомобилът ви има затъмнени 
стъкла или други видове покрития и 
аксесоари на предното стъкло, каме-
рата на системата на LDWS няма да 
работи правилно. 

• Не позволявайте вода или друга теч-
ност да влезе в контакт с камерата, тъй 
като може да се повреди. 

• Не разглобявайте камерата и я пред-
пазвайте от силни удари. 

• Не поставяйте предмети, които отра-
зяват светлината от таблото. 

• Правилното функциониране на LDWS 
системата може да се влияе от някол-
ко фактора (включително условията 
на околната среда). Отговорност на 
водача е да бъде внимателен и да 
държи превозното средство винаги в 
пътната лента.

i  Информация
Съветваме ви да прегледате системата в ото-
ризиран сервиз на компанията HYUNDAI, в 
случай че:
• Сте сменили предното стъкло.
• Камерата или части от нея са били под-

менени. 

Система за предупреждение при напускане на лентата за движение 



5-115

5

Уп
р

а
вл

ен
и

е н
а

 а
вто

м
о

б
и

л
а

Работа на Системата LDWS 
За да активирате системата: 
Натиснете бутона LDWS с превключва-
теля за запалването в положение ON. 
Индикаторът (в бяло) светва на панела с 
инструменти. Това показва, че системата 
е в готовност, но не е включена. 
Имайте предвид, че вашата скорост 
трябва да е поне 60 км/ч, за да може 
системата да се активира, когато това 
стане, светлинният индикатор ще светне 
в зелено. 

 
• Диалоговият прозорец за LDWS ще се 

отвори, когато изберете режим Assist 
на LCD дисплея и системата е активи-
рана. 

• В случай че системата отчете пътна 
лента, цветът се променя от сив на бял. 

• Ако системата отчете лявата лента за 
движение, цветът ще се промени от 
бял на сив. 

• Ако системата отчете дясната лента 
за движение, цветът ще се промени от 
сив на бял. 

За да деактивирате: 
Натиснете отново LDWS бутона. Индика-
торът ще изгасне. 
Ако превозното средство напуска пътна-
та лента, когато LDWS системата работи 
и скоростта на автомобила надвишава 
60 км/ч, системата ви предупреждава по 
следния начин: 

 
Визуално предупреждение. Ако напуска-
те пътната лента, лентата, която напуска-
те, мига на LCD дисплея. 
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Предупредително съобщение и 
светлинен индикатор 
Проверете системата LKAS

Когато има проблем със системата, на 
дисплея за няколко секунди ще се появи 
съобщение. Ако проблемът продължава, 
индикаторът за неизправност LKAS ще 
светне. 

LKAS индикатор за неизправност
Индикаторът за неизправност 
LKAS (жълт) ще светне, ако 
системата LKAS не работи 
правилно. Препоръчваме ви системата 
да бъде прегледана в оторизиран дилър 
на марката HYUNDAI.

В случай на проблем в системата направете 
едно от следните неща:
• Включете системата, след като отново 

включите и изключите двигателя. 
• Проверете дали ключът за запалване 

е в положение ON.
• Проверете дали системата е засегна-

та от лоши метеорологични условия 
(при мъгла, силен дъжд и т.н.).

• Проверете дали има чужди тела върху 
обектива на камерата. 

 Ако проблемът не е разрешен, ви пре-
поръчваме да прегледате системата 
при оторизиран дилър на марката 
HYUNDAI. 

Ситуации, в които системата може да 
не функционира правилно
ВОДАЧЪТ следва да бъде изключително 
внимателен в по-долу описаните ситуа-
ции, тъй като системата може да не успее 
правилно да го предупреди:
• Лентата е невидима поради сняг, 

дъжд, петна, локви или други. 
• Нивото на яркост внезапно се про-

меня, когато шофирате през тунел 
например. 

• Фаровете са ИЗКЛЮЧЕНИ или са сла-
би през нощта или вътре в тунела. 

• Цветовете на лентата за движение 
трудно се различават. 

• Автомобилът се движи по стръмен 
склон или крива. 

• Светлини като слънчева светлина, 
улично осветление или светлините от 
други превозни средства се отразяват 
от водата на пътя. 

• Температурата около вътрешното 
огледало за обратно е изключително 
висока поради пряка слънчева свет-
лина. 
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• Обективът на камерата или предното 
стъкло са изцапани. 

• Сензорът не може да регистрира ли-
нии поради мъгла, силен дъжд или 
обилен снеговалеж.

• Линията на лентата е много широка 
или тясна. 

• Маркировката на линията е неясна. 
• Сянката на разделителната мантине-

ла пада върху пътното платно и това 
прави лентите трудно разпознаваеми 
за системата.

• На пътното плътно има линии, наподо-
бяващи тези на пътната маркировка. 

• Разстоянието от превозно средство 
до предното превозно средство е 
много малко и то хвърля сянка върху 
предната част на линии на лентата за 
движение. 

• Автомобилът се клати. 
• Броят на линиите на лентите за дви-

жение се увеличава или намалява 
или лентите се пресичат помежду си 
по един сложен начин. 

• Нещо е поставено над предния панел.
• Има повече от две линии на лентите 

за движение.

• Линиите на лентата за движение са 
неразличими поради прах или зацап-
вания в тунела.

• Линиите на лентата за движение са 
неразличими след силен дъжд през 
нощта. 

• Линиите на лентата за движение са 
неразличими поради прах. 

• Автомобилът се движи срещу слънце-
то. 

• Превозно средство е на строителна 
площадка/обект. 
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Системата предупреждава водача за 
възможни опасни ситуации на пътя, 
регистрирайки нивото му на умора и 
концентрация. 

Настройки и активиране на системата 
• Първоначално системата е изключе-

на. 
• За да я активирате: 
 Запалете двигателя, след което 

от Потребителски настройки/User 
Settings → изберете опцията Driving 
Assist → след което Driver Attention 
Alert → изберете режим Normal/Нор-
мален/Early/Ранен. 

• Водачът може да избере режима на 
управление на системата: 

 - Off - системата е изключена
 - Normal - системата предупреждава 

водача при достигане на нежелани 
нива на умора, загуба на концентра-
ция и неадекватно управление на 
автомобила. 

 - Early - системата предупреждава во-
дача при достигане на нежелани нива 
на умора, загуба на концентрация 
и неадекватно управление на авто-
мобила по-рано, отколкото в режим 
Normal.

• Избраният режим ще бъде активиран 
след рестартиране на двигателя. 

Предпоставки за активиране на сис-
темата: 
Скоростта на движение трябва да бъде 
между 60 км/ч и 200 км/ч. 

Ниво на концентрация на водача

The Driver Attention Alert (DAA)
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• Водачът може да следи пътната обста-
новка на LCD дисплея. Диалоговият 
прозорец на системата DAA ще се 
отвори на екрана, след като изберете 
режим Assist от дисплея, но имайте 
предвид, че и системата трябва да е 
активирана. 

 (Допълнителна информация ще 
намерите в раздел “Режими на LCD 
дисплея” в глава 3)

• Нивото на концентрация на водача е 
показано на екрана в скала от 1 до 5. 

 Колкото по-ниско е числото, толкова 
по-ниска е концентрацията на водача.

• Нивото на концентрация намалява, ко-
гато водачът не е почивал определен 
период от време. 

• Нивото на концентрация се покачва, 
когато водачът управлява внимател-
но автомобила определен период от 
време. 

Почивка

• Когато нивото на концентрация е 
под 1, на екрана се изписва следното 
съобщение: “Consider taking a break/
Време е за почивка”, и същевремен-
но с това системата възпроизвежда 
звуков сигнал. 

• Системата няма да ви препоръча да 
почивате, ако пристигате след по-мал-
ко от 10 мин. 

Resetting the system
• При рестартиране на системата ни-

вото на концентрация е 5, а времето 
до следващата предвидена почивка 
е 00:00.

• Системата се рестартира автоматич-
но (нивото на концентрация 5, време 
до следващата предвидена почивка 
00:00) при настъпване на една от 
следните ситуации: 

 - Двигателят е изключен. 
 - Водачът освобождава предпазния си 

колан и отваря предната врата. 
 - Двигателят е на празен ход в продъл-

жение на повече от 10 мин. 
• Системата се активира отново, когато 

водачът потегли. 
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Системата Driver Attention Alert е в 
готовност

На екрана се изписва съобщението 
„Standby/В готовност“ в следните ситу-
ации:
- Сензорите на камерата не могат да 
регистрират пътните ленти. 
- Скоростта на движение е под 60 км/ч 
или над 200 км/ч. 

Неизправност в системата System 
malfunction

В случай че на екрана се изпише следно-
то съобщение - “Check System”, означава, 
че системата не функционира правилно. 
В такъв случай ви съветваме да прове-
рите системата в оторизиран сервиз на 
компанията HYUNDAI. 

 ВНИМАНИЕ
• Системата не е заместител на без-

опасните практики на управление, 
а функция с цел удобство. Водачът 
е длъжен винаги да бъде наясно 
с пътната обстановка, за да може 
да предотврати евентуални ин-
циденти на пътя и да направлява 
адекватно автомобила. 

• Шофьорите, които се чувстват 
уморени, трябва винаги да спират 
и да почиват, без значение дали 
системата им е препоръчала да си 
вземат почивка или не. 
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ЗАБЕЛЕЖКА
• НИКОГА не инсталирайте или по-

ставяйте аксесоари и стикери. Не 
затъмнявайте предното стъкло. 

• Пазете камерата от вода. Не проме-
няйте или манипулирайте компо-
нентите на камерата произволно. Не 
прилагайте сила. 

• Не поставяйте върху арматурното 
табло предмети, които отразяват 
светлината, като огледала, бяла хар-
тия. 

• Има опасност система да се повреди, 
ако слънчевата светлина се отразя-
ва. 

• Не слушайте музика прекалено сил-
но, тъй като може да не чуете преду-
предителните звукови индикатори. 

 ЗАБЕЛЕЖКА
Системата може да не функционира 
правилно в следните ситуации. 
• Регистрирането на пътната лента 

от системата е затруднено (допъл-
нителна информация ще намерите 
в раздел “Lane Keeping Assist System 
(LKAS)” в тази глава).

• При силово управление на автомо-
била и рязко взимане на завоите 
с цел избягване на препятствие 
(ремонт на пътя, други превозни 
средства, дупки и др.). 

• Автомобилът е в неизправност – по-
ради голяма разлика в налягането 
на гумите на предните колела, не-
равномерно износване на грайфе-
ра на гумите.

• При управление на автомобила на 
път с множество завои. 

• При управление на автомобила на 
път с неравности. 

(Продължение) 

(Продължение)
• При преминаване през ветровити 

области. 
• Когато автомобилът е контролиран 

от следните системи:  LKAS и AEB.
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Можете да зададете ограничение на ско-
ростта, когато не искате да шофирате над 
определена скорост. Ако шофирате над 
ограничението на предварително зада-
дената скорост, системата за предупреж-
дение ще се активира (индикаторът за 
ограничение на скоростта ще мига и ще 
звучи и звуков сигнал), докато скоростта 
на превозното средство не се върне в 
рамките на ограничението на скоростта. 

i  Информация
Докато тази система е активна, функцията 
круиз контрол не може да бъде включена. 

Превключватели

 : Сменя режим между тази система и 
круиз контрол системата. 

RES+ : Възстановява или увеличава ско-
ростта. 

SET : Задава или намалява скоростта. 
O  : отменя зададената скорост. 

За да зададете ограничение на ско-
ростта

1. Натиснете бутона , за да включите 
системата . Индикаторът за ограниче-
ние на скоростта на приборното табло 
ще светне.

Функцията Speed   Limit Control Operation 
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2. Натиснете превключвателя надолу 
(настройка/SET) 

3. • Бутнете превключвателя нагоре 
(RES+) или надолу (SET) и го отпуснете 
при желаната скорост.

 • Бутнете превключвателя нагоре 
(RES+) или надолу (SET) и го задръжте. 
Скоростта ще се увеличи или намали 
с 5 км/ч. 

Границата на зададената скорост ще се 
появи на приборното табло. 

Ако искате да шофирате над ограни-
чението на предварително зададената 
скорост, когато натиснете педала на 
газта по-малко от около 50%, скоростта 
на превозното средство ще се запази в 
рамките на ограничението на скоростта. 
Въпреки това, ако натискате педала на 
газта повече от около 70%, можете да 
карате над ограничението на скоростта. 
Тогава ограничението на скоростта ще 
мига и ще звучи звуков сигнал, докато 
не се върне скоростта на автомобила в 
рамките на ограничението на скоростта. 

За деактивиране на ограничението на 
скоростта:

• Натиснете бутона .
• Натиснете бутона. Системата за Cruise 

Control ще се включи.
Ако настинете бутона O (cancel) веднъж, 
зададеното ограничение ще бъде отме-
нено, но и системата ще се изключи. Ако 
желаете да възстановите зададената 
скорост, натиснете превключвателите 
+RES или SET- на волана, като зададете 
желаната скорост.
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1. Светлинен индикатор за системата 
„Круиз контрол”. 

2. Светлинен индикатор за включена 
система „Круиз контрол”. 

Системата „круиз контрол” ви позволява 
да програмирате автомобила да под-
държа постоянна скорост на движение, 
без да се налага да натискате педалът 
на газта. Тази система е проектирана 
да функционира при скорост над около 
30 км/ч.

 ВНИМАНИЕ
Винаги задавайте скорост под пътно-
то ограничение. 
• Ако системата „Круиз контрол” се 

остави включена (светлинният ин-
дикатор  на приборното табло 
свети), системата „Круиз контрол” 
може да се включи случайно. 

• По тази причина винаги дръжте 
системата „Круиз контрол” изклю-
чена (светлинният индикатор  е 
угаснал), когато не използвате тази 
система, за да се избегне неволно 
задаване на постоянна скорост на 
движение. 

• Обръщайте особено внимание на 
условията за шофиране винаги ко-
гато използвате системата „Круиз 
контрол”.

• Не използвайте системата, когато 
теглите ремарке.

• Използвайте системата „Круиз кон-
трол” само когато пътувате по сво-
бодни магистрали и при добри кли-
матични условия. Не се препоръчва 
използване на системата „Круиз 
контрол”, когато поддържането на 
постоянна скорост от автомобила 
може да не бъде безопасно, напри-
мер при шофиране при претоварен 
или променлив трафик или при 
движение по хлъзгави пътища (дъж-
довно време, заледени или покрити 
със сняг пътища) или при пътища с 
много завои или ветровити области.

ВНИМАНИЕ
• Когато шофирате при включена 

система „Круиз контрол” (за моде-
лите с механична трансмисия), не 
превключвайте трансмисията в 
неутралното положение, без преди 
това да сте натиснали педала на съ-
единителя, тъй като в противен слу-
чай двигателят може да се форсира 
силно. Ако това се случи, натиснете 
педала на съединителя или освобо-
дете превключвателя за включване/
изключване на системата „Круиз 
контрол” (ON-OFF).

СИСТЕМА „КРУИЗ КОНТРОЛ” (АКО Е ОБОРУДВАНА ТАКАВА ФУНКЦИЯ)
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i  Информация
По време на нормалната работа на системата 
„Круиз контрол”, когато превключвателят 
SET е активиран или повторно активиран 
след задействането на спирачките, системата 
„Круиз контрол” ще се задейства след при-
близително три секунди. Това закъснение е 
нормално. Преди да активирате функцията 
круиз контрол, системата ще провери състоя-
нието на спирачките. Натиснете спирачния 
педал поне веднъж, след запалване на авто-
мобила или поставяне на превключвателя 
за запалването в положение ON. Превключвател за системата Cruise 

control: 
О: отменя зададената скорост. 

 : Включва или изключва системата. 
RES+: възстановява или увеличава ско-

ростта. 
SET-: задава или намалява скоростта.

i  Информация

Първо сменете режима, избирайки Cruise 
Control с натискане на  бутона, ако сте 
оборудвани със системата за ограничаване 
на скоростта - Speed Limit Control System. 
При натискане на  бутона режимите се 
сменят, както е показано на фигурата. 
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Задаване на постоянна скорост за движение 
на автомобила:

1.  Включването на системата „Круиз 
контрол” става с натискане на  
бутона за включване/изключване на 
системата, разположен на волана и 
показан на горната фигура. Светлин-
ният индикатор  „Круиз контрол” на 
приборното табло ще светне. 

2.  Ускорете автомобила до желаната 
от вас скорост, която трябва да бъде 
по-висока от 30 км/ч. 

i  Информация
На стръмен склон при спускане или изкач-
ване автомобилът може да ускори или да 
намали. 

3. Преместете лостчето (1) надолу (към 
надписа SET) и го освободете в мо-
мента, когато достигнете желаната 
скорост. Светлинният индикатор SET, 
разположен на приборното табло, ще 
светне. 

4. Освободете педала на газта. 

i  Информация
За превозни средства с ръчна трансмисия 
натиснете поне веднъж педала на спирач-
ката, след като сте запалили двигателя, за 
да настроите функциите на круиз контрол 
системата. 

Увеличаване на зададената постоянна 
скорост за движение

Изпълнете една от следните процедури:
• Преместете лостчето (1) нагоре (към 

означението RES+) и го задръжте в 
това положение, докато наблюдавате 
промяната в SET/зададената скорост. 
Когато автомобилът достигне желана-
та от вас скорост, освободете лостчето. 
Автомобилът ще започне да ускорява 
до желаната скорост.
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• Преместете лостчето (1) нагоре (към 
означението RES+) и го освободете 
незабавно. Зададената постоянна 
скорост ще се увеличава с 2 км/ч при 
всяко преместване на лостчето нагоре 
(към означението RES+) по указания 
начин. 

• Depress the accelerator pedal. When the 
vehicle attains the desired speed, push 
the lever (1) down (SET-). 

Намаляване на зададената постоянна 
скорост за движение на автомобила:

• Преместете лостчето (1) надолу (към 
означението SET-) и го задръжте в това 
положение. Автомобилът ще започне 
постепенно да намалява скоростта 
си. Когато автомобилът достигне ско-
ростта, която желаете да поддържате, 
освободете лостчето.

• Преместете лостчето (1) надолу (към 
означението SET-) и го освободете 
незабавно. При всяко преместване 
на лостчето надолу (към означението 
SET-) по указания по-горе начин под-
държаната постоянна скорост ще се 
намалява с по 2 км/ч.

• Леко натиснете спирачния педал. Ко-
гато превозното средство достигне 

желаната скорост, натиснете лоста (1) 
надолу (SET-).

За моментно ускоряване на автомо-
била при включена система „Круиз 
контрол”:
Ако желаете да ускорите за момент ав-
томобила, когато системата „Круиз кон-
трол” е включена, натиснете педала на 
газта. Повишената по този начин скорост 
няма да повлияе на работата на система-
та „Круиз контрол” и няма да доведе до 
промяна на зададената постоянна ско-
рост за движение. 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:

• Чрез натискане на педала на спирач-
ките. Чрез натискане на педала на съ-
единителя (за моделите с механична 
трансмисия). 

• С натискане на бутона О, разположен 
на волана. Натискайки този бутон, 
двата индикатора (   и SET) ще се 
изключат. Натискайки този  бутон, 
двата индикатора (  и SET) ще се из-
ключат (ако системата за ограничение 
на скоростта е оборудвана – SLC). 

• Системата ESC (Electronic Stability 
Control) е активирана. Чрез намаля-

ване на скоростта на автомобила под 
запаметената постоянна скорост с 
повече от 20 км/ч. 

• Чрез намаляване на скоростта на 
автомобила до по-малко от прибли-
зително 30 км. 

• При преминаване на 2-ра предавка 
в режим РЪЧНИ СКОРОСТИ (за меха-
нична трансмисия/предаване с двоен 
съединител).

i  Информация
Всяко от гореописаните действия ще доведе 
до отмяна на работата на системата „Круиз 
контрол” (светлинният индикатор SET на 
приборното табло ще угасне), но това няма 
да доведе до пълно изключване на системата. 
Ако желаете да възстановите действието на 
системата „Круиз контрол”, преместете лост-
чето, разположено на волана, нагоре (към 
означението RES+). Така автомобилът ще 
се върне към зададената преди това скорост.

Възстановяване на постоянната ско-
рост на движение на автомобила

Когато преместите лостчето (1) нагоре 
(към означението RES+), ще се извърши 
автоматично възстановяване на послед-
ната зададена постоянна скорост за 
движение на автомобила, ако скоростта 
на автомобила е над 30 км/ч.
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За да изключите системата „круиз 
контрол“

• Натиснете бутона  (светлинният 
индикатор ще изгасне). 

• Ако автомобилът е оборудван със сис-
тема за контрол на скоростта SLC - при 
включен круиз контрол, ако натиснете 
бутона веднъж, изключвате системата 
„Круиз контрол” и включвате систе-
мата за контрол на скоростта. При 
изключен круиз контрол и включена 
система за контрол на скоростта на-
тискането на бутона изключва и двете 
системи. 

i  Информация 
При натискане на бутона  режимът се 
сменя така, както е показано на фигурата.
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1. Светлинен индикатор за системата 
„Круиз контрол”. 

2. Светлинен индикатор за включена 
система „Круиз контрол”. 

3. Светлинен индикатор за задаване на 
дистанция.

При избиране на режима Assist Mode от 
дисплея и в случай че SCC системата е 
активирана, се отваря диалогов прозо-
рец за системата „Интелигентен круиз 
контрол“ (SCC).
Системата „Круиз контрол” ви позволява 
да програмирате автомобила да поддър-
жа постоянна скорост на движение, както 
и да зададете определена дистанция 
между вас и автомобила пред вас, без да 
се налага да натискате педала на газта.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
С оглед на вашата безопасност, 
следва да прочетете наръчника на 
собственика, за да се запознаете със 
системата, преди да я използвате. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Системата оказва помощ на водача 
и улеснява управлението на автомо-
била, но в никакъв случай не трябва 
да разчитате изцяло на нея. Водачът е 
този, който носи отговорност и трябва 
да следи скоростта на движение и да 
спазва необходимата дистанция.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Винаги задавайте скорост под път-

ното ограничение. 
• Ако системата „Интелигентен кру-

из контрол” се остави включена 
(светлинният индикатор  
на приборното табло свети), систе-
мата „Интелигентен круиз контрол” 
може да се включи случайно. По 
тази причина винаги дръжте сис-
темата изключена (светлинният 
индикатор  е угаснал), 
когато не използвате тази система, 
за да се избегне неволно задаване 
на постоянна скорост на движение. 

• Използвайте системата „Интели-
гентен круиз контрол” само когато 
пътувате по свободни магистрали 
и при добри климатични условия.

СИСТЕМА „ИНТЕЛИГЕНТЕН КРУИЗ КОНТРОЛ” (АКО Е ОБОРУДВАНА ТАКАВА ФУНКЦИЯ)
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(Продължение)
• Не използвайте системата за инте-

лигентен круиз контрол, в случай 
че не е безопасно да поддържате 
постоянна скорост: - При тежък 
трафик или когато пътните условия 
не ви позволяват да шофирате с 
постоянна скорост. 

 - При шофиране по мокри, заледе-
ни или покрити със сняг пътища. 

 - По стръмен наклон. 
 - При шофиране във ветровити ра-

йони. 
 - На паркинг. 
 - При шофиране в близост до ман-

тинели. 
 - При път с остри завои. 
 - При шофиране с ограничена ви-

димост (поради неблагоприятни 
метеорологични условия като мъг-
ла, дъжд, сняг или пясъчни бури). 

 - Когато автомобилът е в неиз-
правност поради извършването 
на ремонтни или други дейности, 
довели до разлика във височината 
на предните и задните колела.

Превключвател за системата Cruise 
control: 

О : отменя зададената скорост.
 : Включва или изключва системата. 

RES+ : възстановява или увеличава ско-
ростта. 

SET- : задава или намалява скоростта. 

 : Задава дистанцията между вас и 
автомобила пред вас.

i  Информация
Първо сменете режима, избирайки Cruise 
Control с натискане на  бутона, ако сте 
оборудвани със системата за ограничаване на 
скоростта - Speed Limit Control System. При 
натискане на бутона  режимите се сменят, 
както е показано на фигурата. 
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Система за интелигентен круиз 
контрол 
Активиране:

1. Натиснете бутона  на волана, за да 
включите системата (  инди-
каторът ще светне). 

2. Ускорете до желаната скорост. Ско-
ростта може да бъде зададена по 
следния начин: 

 30 км/ч – 180 км/ч, когато няма авто-
мобил пред вас. Натиснете превключ-
вателя надолу (SET-). 

3. Светлинните индикатори на функ-
циите Зададена скорост/Set Speed и 
Дистанция/Vehicle-to-Vehicle Distance 
(между вашия автомобил и превозно-

то средство пред вас) ще светнат на 
екрана. 

4. Освободете педала на газта. Жела-
ната скорост ще бъде автоматично 
поддържана. 

В случай че пред вас има превозно сред-
ство, системата може да намали скорост-
та, за да поддържа безопасна дистанция. 
По наклон системата също може да 
намали или увеличи скоростта в зависи-
мост от конкретната ситуация. 

i  Информация
Скоростта може да бъде намалена при из-
качване по наклон и увеличена при спускане 
по наклон.
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Автомобилът пред вас няма да бъде ре-
гистриран от сензорите при настъпване 
на една от следните ситуации: 
- Когато предницата на автомобила сочи 

нагоре поради наличието на твърде 
много багаж в багажното отделение. 

- При управление на волана - While the 
steering wheel is operating. 

- При движение от едната страна на път-
ната лента - When driving to one side of 
the lane. 

- При движение по тесни пътища или 
остри завои. При необходимост уско-
рете или намалете. 

• Автомобилът може да ускори, когато 
вече няма превозно средство, движе-
що се пред вас.

• Когато системата ви осведоми, че 
пред вас няма движещ се автомобил, 
шофирайте внимателно. 

• При управление на автомобила в на-
товарен градски трафик, когато пред 
вас внезапно се появи друго превозно 
средство, системата може и да не го 
регистрира, затова сте длъжни винаги 
да спазвате безопасна дистанция. При 
необходимост намалете скоростта, 
за да можете да запазите безопасна 
дистанция.
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• Винаги следете за появата на пеше-
ходци при поддържане на безопасна 
дистанция между вас и автомобила 
пред вас. 

• Винаги следете за по-високи превозни 
средства или такива с извънгабарит-
ни товари. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При използване на системата „Ин-
телигентен круиз контрол“ вземете 
следните предпазни мерки:
• В случай на аварийно спиране 

натиснете спирачния педал. Авто-
мобилът не трябва винаги да бъде 
спиран аварийно посредством 
системата за интелигентен круиз 
контрол.

• Спазвайте безопасна дистанция, 
съобразена с пътната обстановка 
и скоростта на движение. При спаз-
ване на недостатъчна дистанция 
и движение с висока скорост веро-
ятността от възможен инцидент е 
много голяма.

• Винаги спазвайте достатъчно дис-
танция и намалявайте скоростта, 
когато е необходимо. 

• Системата не е в състояние да ре-
гистрира пешеходци, спряло или 
приближаващо превозно средство. 
Винаги следете внимателно пътна-
та обстановка. 

(Продължение)
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(Продължение) NOTICE
• Автомобили, движещи се пред вас, 

които често сменят лентата на дви-
жение, може да не бъдат регистри-
рани от системата или системата 
може да регистрира по погрешка 
автомобил от съседната лента на 
движение. 

• Винаги шофирайте внимателно, 
за да избегнете възникването на 
опасни ситуации.

• Винаги спазвайте необходимата 
дистанция и съобразявайте ско-
ростта си на движение на пътя. 
Никога не разчитайте единствено 
и само на системата. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Системата може да не е в състояние 

да регистрира адекватно автомо-
билите при комплексни ситуации на 
пътя, затова винаги съобразявайте 
скоростта си и спазвайте дистанция. 
Системата може временно да не 
функционира поради: 

• Електрически смущения.
• Промени в оказването Modifying the 

suspension.
• Различия в износването и налягане-

то в гумите. 
• Монтирането на различен тип гуми. 
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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, спаз-
вайте следните предложения и съвети:
• Шофирайте с повишено внимание и 

оставяйте допълнителна дистанция 
за спиране.

• Избягвайте резките спирания или за-
вивания. Ако сте заседнали в сняг, кал 
или пясък, за потеглянето използвайте 
втора предавка. Натискайте бавно 
педала на газта, за да избегнете бук-
суване на задвижващите колела.

• Когато сте заседнали в лед, сняг или 
кал, използвайте под задвижващите 
колела пясък, каменна сол, вериги 
на гумите или други материи против 
плъзгане на гумите. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Превключването на по-ниска предав-
ка при моделите с автоматична тран-
смисия, когато автомобилът се движи 
по пътища с хлъзгава повърхност, 
може да доведе до пътнотранспортно 
произшествие. Рязката промяна на 
скоростта на въртене на гумите може 
да доведе до поднасяне на гумите. 
Когато превключвате на по-ниска 
предавка при движение по пътища 
с хлъзгава повърхност, внимавайте 
особено много.

„Разклащане” на автомобила
Ако се появи необходимост да „разкла-
тите” автомобила, за да го освободите от 
засядане в сняг, пясък или кал, най-на-
пред раздвижете волана надясно и на-
ляво, за да разчистите участъка около 
предните колела на автомобила. След 
това превключвайте между предавките 
за движение назад и напред, т.е. между 
първа предавка и задна R (заден ход). 
Не форсирайте двигателя и допускайте 
минимално буксуване на колелата.
За да предотвратите износване на 
скоростната кутия, изчакайте, докато 

ОСОБЕНИ УСЛОВИЯ ЗА ШОФИРАНЕ 
колелата на автомобила спрат да се 
въртят, преди да превключите на опре-
делена скорост. Освободете педала на 
газта, докато превключвате предавките, 
и го натиснете леко, когато вече сте на 
определена предавка. Леко задвижете 
колелата напред и назад, това ще раз-
клати автомобила и ще ви помогне да 
го освободите.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не позволявайте да се получи буксува-
не на колелата, особено при скорости 
над 56 км/ч. Буксуването на колелата 
с високи обороти на колелата, когато 
автомобилът е неподвижен, може да 
причини прегряване на буксуващата 
гума, което в резултат може да причи-
ни повреда на гумата, която може да 
нарани стоящите наблизо хора.
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i  Информация
Системата ESP (ако е оборудвана такава 
функция) трябва да се изключва, преди да 
пристъпите към разклащане на автомобила. 

ЗАБЕЛЕЖКА
Ако след разклащането на автомобила 
все още не можете да го освободите, ще 
трябва да издърпате автомобила с по-
мощта на друго превозно средство, за 
да избегнете прегряване на двигателя, 
повреда на скоростната кутия или други. 
За подробна информация се обърнете 
към „Теглене“, раздел 6.

Плавно вземане на завоите
Избягвайте спиране или смяна на предав-
ките, когато автомобилът е в завой, особе-
но 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 предста-
влява повече и най-различни опасности, 
отколкото шофирането през деня, тук на-
помняме няколко важни съвета:
• При шофирането нощем намалявайте 

скоростта и спазвайте по-голяма дис-

танция между вас и другите автомоби-
ли, 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 авто-
мобили.

• Винаги поддържайте фаровете чисти 
и правилно регулирани. Замърсените 
или неправилно центровани фарове 
водят до много позатруднена видимост 
през нощта. Избягвайте да гледате 
директно във фаровете на идващите 
насреща 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 пътища 
могат да направят шофирането опасно, 
особено ако не сте подготвени за пътища 
с хлъзгава павирана настилка. Тук посоч-
ваме някои съображения, които трябва да 
имате предвид при шофиране в дъждовно 
време:
• Проливните дъждове влошават ви-

димостта и увеличават дистанцията, 
която е необходима за спиране на 
вашия автомобил, затова трябва да на-
малявате скоростта. Изключете круиз 
контрола.

• Винаги поддържайте оборудването на 
чистачките за предното стъкло в добро 
състояние. Сменяйте перата на чис-
тачките за предното стъкло, когато при 
работата си чистачките оставят следи 
или непочистени участъци от предното 
стъкло.

• Ако гумите ви не са в добро състояние, 
рязкото спиране на мокра павирана 
настилка може да доведе до поднасяне 
и съществува опасност от пътнотранс-
портно произшествие. Винаги поддър-
жайте гумите на автомобила в добро 
състояние.

• Включвайте фаровете на автомобила, 
за да позволите на останалите учас-
тници в движението да ви забелязват 
по-лесно.

• Шофирането с прекалено висока ско-
рост през обширни области, залети с 
вода, може да повлияе на работата на 
спирачките. Ако трябва да пресечете 
големи локви, опитайте се да ги пре-
минете с малка скорост. 
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• Ако подозирате, че спирачките ви 
може да са намокрени, задействайте 
ги леко по време на движение, докато 
се възстанови тяхното нормално спи-
рачно действие.

Хидропланинг
Ако пътят е наводнен и вие се движите 
бързо, автомобилът може да няма кон-
такт с пътната повърхност и вие да се дви-
жите изцяло по вода. За да не изпадате в 
подобна ситуация, най-добре шофирайте 
бавно на мокри или наводнени пътища. 
Колкото дълбочината на протектора на 
гумата е по-малка, толкова по-голям е 
шансът от хидропланинг. 

За допълнителна информация се от-
несете към „Протектор на гумата“ в 
раздел 7.

Шофиране през наводнени участъци
Избягвайте да шофирате през наводнени 
участъци, освен ако не сте сигурни, че ни-
вото на водата не е по-високо от долната 
част на главините на колелата. През по-
критите с вода участъци винаги карайте 
бавно. Винаги спазвайте подходяща спи-
рачна дистанция, тъй като качеството на 
работа на спирачките може да е влошено. 
След шофирането през наводнени участъ-
ци трябва да подсушите спирачките чрез 
лекото им задействане няколко пъти, дока-
то автомобилът се движи с малка скорост. 

ШОФИРАНЕ ПО МАГИСТРАЛИ 
Гуми
Регулирайте наляганията в гумите до 
специфицираните стойности. По-ниските 
налягания в гумите водят в резултат до 
прегряване и е възможна повреда на гу-
мите. Избягвайте да използвате износени 
или повредени гуми, тъй като това може 
да доведе в резултат до намаляване на 
сцеплението или до повреда на гумите. 

i  Информация
Никога не превишавайте максималната 
стойност на налягането в гумите, което е 
посочено на самите гуми. 

Гориво, охлаждаща двигателя течност 
и моторно масло 
При шофиране с високи скорости разхо-
дът на гориво е по-висок, отколкото при 
градско шофиране. Не забравяйте да 
проверите също така нивото на охлаж-
дащата двигателя течност и нивото на 
маслото в двигателя.

Задвижващ ремък 
Разхлабеният или повреден задвижващ 
ремък може да доведе в резултат до 
прегряване на двигателя.
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Намаляване на риска от преобръщане
Вашият мултифункционален лек автомо-
бил е от типа Sports Utility Vehicle (SUV). Тези 
автомобили имат по-висок пътен просвет и 
по-тясна следа, за да се представят добре 
в голямо разнообразие от офроуд ситу-
ации. Специфичният дизайн придава на 
автомобила по-висок център на тежестта 
от този на обикновените автомобили, което 
го прави по-податлив на преобръщане в 
резки завои. Автомобилите от този клас 
имат значително по-висок процент на 
преобръщане, отколкото другите видове 
превозни средства. Поради този риск на 
водача и пътниците настоятелно се пре-
поръчва да пътуват единствено и само с 
предпазни колани. В случай на преобръ-
щане на автомобила шансът лицето без 
поставен предпазен колан да загуби жи-
вота си е значително по-голям от този на 
лице с поставен предпазен колан. 
Има действия, които водачът може да пред-
приеме, за да се намали значително рискът 
от преобръщане на превозното средство. 
Ако е възможно, избягвайте остри завои 
или резки маневри, не товарете превозното 
средство с тежки товари върху покрива и 
никога не модифицирайте вашия автомо-
бил по какъвто и да било начин.

 ВНИМАНИЕ
Автомобилите от класа SUV имат 
значително по-висок процент преоб-
ръщания в сравнение с автомобилите 
от другите класове. За да предотвра-
тите преобръщанията или загуба на 
контрол:
• Взимайте завоите при по-ниски 

скорости, отколкото бихте ги взи-
мали с пътник в превозно средство.

• Избягвайте резки завои и резки 
маневри.

• Не модифицирайте вашето превоз-
но средство по никакъв начин, тъй 
като това ще промени центъра на 
тежестта му.

• Винаги гумите трябва да се напом-
пани според предписанията.

• Не пренасяйте тежки товари на 
покрива на автомобила.

 ВНИМАНИЕ
В случай на преобръщане на авто-
мобила шансът лицето без поставен 
предпазен колан да загуби живота си 
е значително по-голям от този на лице 
с поставен предпазен колан. Уверете 
се, че всички пътници са с поставени 
предпазни колани.
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Колкото по-сурови са климатичните ус-
ловия през зимата, толкова по-големи 
и значителни са износването и другите 
свързани с тези условия проблеми. За да 
се намалят проблемите при шофирането 
през зимата, трябва да спазвате следни-
те съвети:

i  Информация 
Показва спецификациите на гумите и зим-
ните вериги на съответния език (български, 
унгарски, исландски, полски), виж Азбуч-
ник, раздел I.

Шофиране по заснежени или 
заледени пътища
За намаляване на скоростта използвай-
те в най-голяма степен двигателното 
спиране. Рязкото задействане на спи-
рачките при заснежени или заледени 
пътища може да доведе до поднасяния 
на автомобила. Винаги трябва да под-
държате достатъчна дистанция между 
автомобила, който се движи пред вас, и 
вашия автомобил. Освен това трябва да 
задействате спирачките винаги плавно. 
Необходимо е да се отбележи, че монти-
рането на вериги на гумите ще осигури 
по-добро задвижване, но не може да 

предотврати страничните поднасяния.
За шофиране на вашия автомобил по 
дълбок сняг може да се наложи да из-
ползвате зимни гуми или да монтирате 
на гумите вериги. 
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 акумула-
тор, стъргалка за стъклата, ръкавици, по-
стелка за лягане под автомобила, работен 
комбинезон, одеяло и други подобни.

Зимни гуми

 ВНИМАНИЕ
Зимните гуми трябва да са еквива-
лентни по размери и по тип спрямо 
стандартните гуми на автомобила. 
В противен случай безопасността и 
управляемостта на вашия автомобил 
могат да се повлияят в отрицателна 
посока. 

Ако монтирате зимни гуми на вашия ав-
томобил, проверявайте дали новите гуми 
са от радиален тип и със същите размери 
и диапазон на натоварване както ориги-
налните гуми. Монтирайте 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 
движение по сухи пътища, може да не 
бъде толкова добро, както сцеплението, 
осигурявано от оригинално монтираните 
гуми на вашия автомобил. Трябва да 
шофирате с повишено внимание даже 
когато пътищата са почистени. Прове-
рете 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

Тъй като страничните стени на радиал-
ните гуми са по-тънки, те могат да се 
повредят при монтиране на някои ви-
дове вериги върху тях. По тази причина 
препоръчваме да използвате зимни гуми 
вместо вериги върху гумите. Никога не 
монтирайте вериги на гумите за автомо-
били, които са оборудвани с алуминиеви 
джанти, в противен случай веригите мо-
гат да повредят джантите. Ако се наложи 
използване на вериги на гумите, използ-
вайте вериги от „телен” тип. Ако се налага 
да използвате вериги, използвайте ори-
гинални вериги на марката ХЮНДАЙ. По-
вредите на вашия автомобил, причинени 
от неправилно използване на вериги на 

гумите, не се покриват от гаранциите на 
производителя на автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Използването на вериги върху гу-

мите може да повлияе отрицателно 
на управляемостта на автомобила.

• Никога не превишавайте скоростта 
30 км/ч или препоръчваната мак-
симална скорост от производителя 
на веригите – което ограничение е 
по-ниско.

• Шофирайте внимателно и избяг-
вайте неравностите и дупките, рез-
ките завивания и други опасности 
по пътя, които могат да доведат до 
подскачане на автомобила.

• Избягвайте резките завивания или 
спиранията, които могат да дове-
дат до блокиране на колелата.

i  Информация
• Поставяне на вериги за сняг върху пред-

ните гуми. Следва да се отбележи, че 
инсталирането на вериги на гумите ще 
осигури по-голяма движеща сила, но няма 
да предотврати нежелани подхлъзвания 
на превозното средство.

• Не поставяйте гуми с шипове, без първо 
да проверите местните и общинските 
наредби за възможни ограничения срещу 
тяхното използване.
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Поставяне на вериги
Монтиране на вериги върху гумите - 
когато монтирате вериги на гумите, 
спазвайте указанията на производителя 
на веригите и ги монтирайте колкото е 
възможно по-стегнато. Когато сте монти-
рали вериги на гумите, шофирайте 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 стъ-
пите на почистени пътища, демонтирайте 
веригите от гумите. Когато монтирате ве-
риги на гумите, паркирайте автомобила 
на равно място, по възможност по-далече 
от автомобилното движение. Включвайте 
мигащата аварийна сигнализация на 
автомобила и ако разполагате със свет-
лоотразителен триъгълник, поставяйте го 
на подходящо разстояние зад автомоби-
ла. Винаги поставяйте трансмисията на 
автомобила в положението Р (паркиране), 
задействайте спирачката за паркиране-
то и гасете двигателя, преди да пристъпи-
те към монтирането на вериги на гумите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато използвате вериги:
• Винаги проверявайте дали веригите 

за сняг са с правилните размери и 
от правилния тип за вашите гуми. 
Неправилните вериги могат да по-
вредят автомобила.

• Използвайте сертифицирани по 
стандарта SAE, клас S вериги или от 
„телен“ тип.

• След изминаването на 0,5 до 1 км 
след поставянето на вериги на гуми-
те, спрете и проверете монтажа на 
гумите, за да се гарантира тяхното 
безопасно състояние.

• Ако чуете шум, причинен от контакта 
на вериги с корпуса на автомобила, 
затегнете веригите, за да предотвра-
тите надрасквания на каросерията 
на превозното средство.

• За да предотвратите повреда на ка-
росерията, 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 тип телена 
верига.

• Използвайте тел вериги на по-малко 
от 15 мм (0,59 инча) широчина, за да 
предотвратите повреда на свързва-
щите елементи на веригата.

Препоръчителни мерки за 
безопасност през зимния период  
Автомобилът ви се предоставя зареден с 
висококачествена охлаждаща течност от 
етиленгликолов тип в охладителната сис-
тема. Това е единственият тип охлажда-
ща 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 течност. 
Преди зимния сезон изискайте проверка 
на охлаждащата течност на автомобила, 
за да се гарантира, че точката на зам-
ръзване на тази течност е достатъчна 
за очакваните през зимата отрицателни 
температури.
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Проверки на акумулаторната батерия 
и кабелите
Зимните условия означават допълнител-
но натоварване на системата на акуму-
латорната батерия. Затова извършвайте 
визуална проверка на акумулаторната 
батерия и на кабелите така, както е оп-
исано в раздел 7. Нивото на зареждане 
на вашата акумулаторна 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 препоръчва 
при отрицателни температури да се из-
ползва зимно моторно масло с по-нисък 
вискозитет. Препоръки в тази насока са 
дадени в раздел 8. Ако не сте сигурни 
масло с какъв вискозитет е подходящо 
да използвате, консултирайте се с ото-
ризиран дилър на компанията HYUNDAI.

Проверка на запалителните свещи и 
на запалителната система
Проверете запалителните свещи, както е 
описано в раздел 7, и по необходимост ги 
подменете с нови. Проверете също целия 
кабелаж и компоненти на запалването, 
за да сте сигурни, че по тях няма напук-
вания, износване или повреди от какъвто 
и да било тип. 

Предпазване на ключалките от зам-
ръзване
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, напръсквайте 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, незамръзва-
ща измиваща течност за стъклата
За да не се допусне замръзване на 
водата в резервоара на системата за 
напръскване на стъклата, добавяйте 
одобрен разтвор против замръзване в 
съответствие с инструкциите, които са 
посочени на тубичката. Незамръзваща 
измиваща течност може да закупите от 
оторизираните дилъри на компанията 
HYUNDAI и от повечето магазини за 
автомобилни части. Никога не използ-
вайте за измиваща течност антифриз от 
охлаждащата течност за двигателя или 
друг тип антифриз, тъй като те могат да 
повредят лаковото покритие на корпуса 
на автомобила.
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Не оставяйте спирачката за паркира-
нето да замръзва
При някои условия спирачката за пар-
кирането може да замръзне, когато е в 
задействано положение. Това е най-ве-
роятно да се случи, когато около или в съ-
седство със задните спирачки има натру-
пан сняг или лед или ако спирачките са 
намокрени. Ако прецените, че съществува 
опасност от замръзване на спирачката за 
паркирането, задействайте тази спирачка 
само временно, като превключите лоста 
за смяна на предавките в положението Р и 
подпрете задните колела на автомобила 
така, че да не може да се задвижи само-
волно. След това освободете спирачката 
за паркирането. 

Не позволявайте натрупване на лед и 
сняг по долната част на автомобила. 
При някои условия под калниците може 
да се натрупа сняг и лед, което може да 
попречи на управлението на автомобила. 
Когато шофирате в сурови зимни условия, 
при които това може да се случи, трябва 
периодично да проверявате долната 
част на автомобила, за да сте сигурни, че 
движението на предните колела и на ком-
понентите на кормилната система не е 
възпрепятствано от такива натрупвания. 

Носете със себе си аварийно  
оборудване
В зависимост от суровите условия на 
климата трябва да возите в автомобила 
подходящо аварийно оборудване. Някои 
от нещата, които може да желаете да 
имате на свое разположение, включват 
вериги за гумите, лента или верига за 
теглене, фенерче, сигнални ракети, пясък, 
лопатка, кабели за запалване от външен 
акумулатор, стъргалка за стъклата, ръка-
вици, постелка за лягане под автомоби-
ла, работен комбинезон, одеяло и други 
подобни. 

Не поставяйте предмети в двигателното 
отделение.
Това може да повреди или запали дви-
гателя, тъй като охлаждащата система 
може да се запуши. Повреда от такова 
естество не се покрива от гаранцията на 
производителя.
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СТР. 156
Ако възнамерявате да теглите ремар-
ке с автомобила, трябва да проверите 
най-напред в съответната служба на 
министерството на транспорта какви 
са законовите изисквания за теглене на 
ремарке. Тъй като законовите изисквания 
може да са най-различни, изискванията 
за теглене на ремарке, за автомобилите 
или за другите типове автомобили или 
апаратура могат да се различават. 
Преди да пристъпите към тегленето на 
ремарке, поискайте по-подробна ин-
формация от оторизираните дилъри на 
компанията HYUNDAI. Не забравяйте, че 
тегленето на ремарке се различава от 
шофирането на автомобил без ремарке. 
Тегленето на ремарке означава проме-
ни в управляемостта, дълготрайността 
и издръжливостта и разхода на гориво. 
Успешното и безопасно теглене на ре-
марке изисква използване на подходящо 
оборудване, като това оборудване трябва 
да се използва правилно.

Повреда на автомобила в резултат от не-
правилно теглене с 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 осигурява-
не на вашата лична безопасност и тази 
на вашите пътници. Преди да пристъпите 
към теглене на ремарке, моля, прочетете 
внимателно настоящия раздел.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако не използвате правилното оборуд-
ване и/или шофирате по неправилен 
начин, може да загубите контрол 
върху управлението на автомобила, 
когато теглите ремарке. Така напри-
мер, ако ремаркето е прекалено тежко, 
спирачките може да не работят добре 
или може да не работят въобще. Вие и 
вашите пътници може да бъдете тежко 
или фатално наранени. Пристъпвайте 
към теглене на ремарке само след 
спазване на всички стъпки, посочени 
в настоящия раздел.
Преди да пристъпите към теглене, 
трябва да проверите дали общото те-
гло на ремаркето, GCW (брутното тегло 
на състава автомобил-ремарке), GVW 
(брутното тегло на автомобила), GAW 
(натоварването на ос) и натоварване-
то от „езика” на ремаркето се намират 
в допустимите гранични стойности. 
Когато теглите ремарке, се уверете, че 
ISG системата е изключена. 

 

ТЕГЛЕНЕ С РЕМАРКЕ
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i  Информация 
(за Европа)
• Технически разрешеното максимално 

натоварване върху задния мост може да 
се превишава с не повече от 15%, а тех-
нически 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 превишавайте скоростта 100 
км/ч за автомобили от категорията М1 
или 80 км/ч за автомобили от категорията 
М1.

• Когато автомобил от категорията М1 
тегли ремарке, допълнителното нато-
варване, упражнявано от куплиращото 
устройство на ремаркето, може да доведе 
до превишаване на максималните стой-
ности на претоварването, но с не повече 
от 15%. В такъв случай не превишавайте 
скоростта 100 км/ч и повишете налягане-
то в гумите най-малко с 0,2 атмосфери. 

Ако решите да теглите ремарке
По-долу са посочени някои важни по-
ложения, в случай че решите да теглите 
ремарке:
• Обмислете възможността да използ-

вате управление на „разлюляването” 
на ремаркето. Можете да зададете 
въпроси 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 ав-
томобил през първите 2000 км пробег 
с цел да се позволи правилно разра-
ботване на двигателя. Неспазването 
на тази предпазна мярка може да 
доведе в резултат до тежка повреда 
на двигателя или трансмисията.

• Когато теглите ремарке, не забравяй-
те да се консултирате с оторизиран 
дилър на компанията HYUNDAI, за да 
получите 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 наклони нагоре не преви-
шавайте скоростта 70 км/ч или ука-
заната от пътните знаци максимална 
скорост - която стойност е по-ниска.

• Представената таблица съдържа 
важните съоръжения, с които трябва 
да се съобразявате по отношение на 
теглото.
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Тегло на ремаркето

Какво е максималното тегло на ремарке-
то, което гарантира безопасна експлоа-
тация? Ремаркето никога не трябва да 
тежи повече от максимално допустимо-
то 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 плани-
рате да го използвате. Така например от 
значение са всички фактори като скорост, 
надморска височина, наклони на пъти-
щата, околна температура и колко често 
ще използвате автомобила за теглене на 
ремарке. Идеалното тегло на ремаркето 
също така ще зависи от евентуалното 
специално оборудване, което сте монти-
рали във вашия автомобил. 

Натоварване от „езика” на ремаркето

Натоварването от езика на всяко ремарке 
е важна величина за измерване, тъй като 
тя повлиява върху общото брутно тегло 
(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 ремаркето 
трябва да попада в границите на мак-
сималното допустимо натоварване от 
езика на ремаркето. След като сте нато-
варили ремаркето, претеглете поотделно 
ремаркето и след това натоварването от 
езика, за да проверите дали съответните 
тегла отговарят на изискванията. Ако 
тези тегла не отговарят на изискванията, 
може да се наложи да ги коригирате - 
чрез просто разместване на някои товари 
вътре в ремаркето.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Никога не натоварвайте ремаркето 

с по-голямо тегло в задната част, 
отколкото в предната. Предната 
част на ремаркето трябва да бъде 
натоварена с приблизително 60% от 
общото натоварване на ремаркето; 
задната част трябва да бъде натова-
рена с приблизително 40% от общото 
натоварване на ремаркето.

• Никога не превишавайте максимално 
допустимите гранични стойности за 
ремаркето или за оборудването за 
теглене на ремарке. Неправилното на-
товарване може да доведе в резултат 
до повреда на вашия автомобил и/или 
телесно нараняване. Проверявайте 
теглата и натоварването с търговски 
везни или при патрулните служби на 
магистралите, които са оборудвани с 
кантари за големи натоварвания. 

i  Информация 
С повишаване на надморското равнище мощ-
ността на двигателя намалява. За всеки 1000 
м надморска височина и за всеки 1000м след 
това 10% от теглото на превозното средство/
ремаркето (тегло на ремаркето+брутно тегло 
на автомобила) трябва да се приспаднат. 
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Допустимо тегло и дистанция при теглене на ремарке

 Вид Бензинов двигател

1.0Т-GDI 1.4T-GDI 1.4 MPI 1.6MPI

M/T M/T DCT M/T M/T A/T

Максимално тегло на ре-
маркето, килограми

Без спирачна система 1200 (2645) 1400 (3086) 1200 (2645) 1300 (2866) 1200 (2645) 

Със спирачна система 600 (1322)

Максимално допустимо статично вертикално нато-
варване върху куплиращото устройство, килограми

75 (165)

Препоръчвана дистанция от центъра на задния мост 
до точката на куплиране, милиметри

 885 (34.8)

 Вид Дизелов двигател

1.6 TCI

M/T DCT

Максимално тегло на ре-
маркето, килограми

Без спирачна система 1500 (3306)

Със спирачна система 650 (1433)

Максимално допустимо статично вертикално нато-
варване върху куплиращото устройство, килограми

75 (165)

Препоръчвана дистанция от центъра на задния мост 
до точката на куплиране, милиметри

 885 (34.8)

М/Т: Механична трансмисия
А/Т: Автоматична трансмисия: 
DCT: предаване с двоен съединител
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Необходимо оборудване при теглене 
на ремарке 
Тегличи

i  Информация
Дупките, където следва да се монтира тегли-
чът, са разположени от двете страни на ша-
сито, зад задните гуми.

Много е важно да притежавате правилно 
оборудване на теглича. Бурните ветрове 
с рязко сменяща се посока, задминава-
нето от големи камиони и движението по 
неравни пътища са само няколко от при-
чините, 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 за-
бравяйте да херметизирате отворите, 
след като демонтирате теглича. Ако не 
херметизирате тези отвори, вътре в ку-
пето на автомобила може да започне 
да прониква смъртоносно опасният 
въглероден монооксид (СО), ще про-
никват също нечистотии и вода. 

• Броните на вашия автомобил не са 
предназначени за монтиране на 
тегличи. Не закрепвайте тегличи под 
наем или други тегличи от типа за 
монтиране към броните на вашия 
автомобил. Използвайте само тегличи, 
които се монтират към шасито, а не се 
закрепват към бронята. 

• При оторизираните дилъри на компа-
нията HYUNDAI можете да намерите 
всички аксесоари за теглич HYUNDAI. 

Обезопасителни вериги
Винаги трябва да монтирате вериги 
между вашия автомобил и ремаркето. 
Кръстосвайте обезопасителните вериги 
под „езика” на ремаркето, така че езикът 
да не изпадне на пътя, ако ремаркето се 
откачи от теглича. Инструкции относно 
обезопасителните вериги могат да се 
получат от производителя на теглича 
или от производителя на ремаркето. 
При монтирането на обезопасителните 
вериги спазвайте препоръките на произ-
водителя. Винаги оставяйте достатъчно 
провисване на веригите, така че да може-
те да вземате лесно острите завои с ре-
маркето. Никога не позволявайте обаче 
обезопасителните вериги да увисват чак 
до нивото на пътя.
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Спирачки на ремаркето
Ако ремаркето ви е оборудвано със спирач-
на система, проверете дали тя отговаря на 
разпоредбите във вашата страна и дали 
спирачната система е монтирана правилно 
и работи изправно. Ако теглото на вашето 
ремарке превишава максималната допусти-
ма стойност за ремарке без спирачки, тогава 
ремаркето ви също ще се нуждае от свои 
собствени спирачки. Не забравяйте да проче-
тете 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 свързвайте отклонения към 
и не внасяйте изменения в спирачната 
система на вашия автомобил. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не използвайте ремарке с 
негови собствени спирачки, освен 
ако не сте абсолютно сигурни, че сте 
конфигурирали правилно спирачната 
система. Тази задача не може да се 
изпълнява от непрофесионалисти. 
За тези дейности се обръщайте към 
компетентен сервиз, който притежава 
необходимия опит и квалификация. 

 Шофиране с ремарке
Тегленето на ремарке изисква известен 
опит. Преди да излезете на откритите пъ-
тища, 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 автомобилът, който 
шофирате, вече е с доста по-голяма 
дължина, и не притежава толкова добри 
динамични характеристики като вашия 
автомобил без ремарке. Преди да потег-
лите, проверете теглича и платформата 
на ремаркето, обезопасителните вериги, 
електрическия съединител (електриче-
ските съединители), светлините, гумите 
и спирачките. По време на пътуването 
проверявайте от време на време дали 
товарът в ремаркето е сигурно обездви-
жен и дали светлините и евентуалните 
спирачки на ремаркето все още работят. 

Спазване на дистанция
Спазвайте най-малко два пъти по-голяма 
дистанция спрямо автомобила, който се 
движи пред вашия, спрямо дистанция-
та, която бихте спазвали, когато карате 
автомобила без ремарке. Това ще ви 
помогне да избягвате ситуации, които 
биха изисквали интензивно спиране и 
резки завивания. 

Задминаване
Когато теглите ремарке, ще се нуждаете 
от много по-голямо свободно разстоя-
ние пред вас, преди да предприемете 
изпреварването. А заради увеличената 
дължина на състава автомобил-ремарке 
ще трябва да се придвижите доста по-на-
пред спрямо задминатия от вас автомо-
бил, 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 преместите 
ръката си наляво. За да завиете заедно с 
ремаркето надясно, трябва да премести-
те ръката си надясно. Винаги се движете 
на заден ход бавно и по възможност из-
искайте някой отвън да ви води. 

Изпълнение на завоите
Когато завивате при теглене на ремарке, 
изпълнявайте завоите с по-голям радиус 
от нормалното. Завивайте така, че ремар-
кето ви да не излиза на банкета, да не се 
удря в крайпътни бордюри, пътни знаци, 
дървета или други препятствия. Избяг-
вайте резките или внезапни маневри. 
Сигнализирайте маневрите достатъчно 
време преди тяхното започване. 

Мигачи
Мигачи при тегленето на ремарке 
Когато теглите ремарке, вашият автомо-
бил трябва да бъде оборудван с различен 
тип мигачи и допълнително окабеляване. 
Зелените стрелки на приборното табло 
ще мигат при всяко включване на ми-
гачите за завиване или само за смяна 
на лентата на движение. При правилно 
свързване мигачите на ремаркето също 
ще мигат, за да предупредят останалите 
шофьори, че имате намерение да зави-
вате, 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 шофьорите 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 крушките 
на ремаркето все още работят. Трябва да 
проверявате светлините също всеки път, 
когато разединявате и след това отново 
свързвате електрическите 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 компани-
ята 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 нало-
жи да използвате спирачките прекалено 
често, същите могат да се нагорещят и 
да се загуби ефективността на тяхната 
работа. При изкачване на дълги наклони 
превключвайте на по-ниска предавка и 
намалявайте скоростта на автомобила 
на около 70 км/ч, за да се намали веро-
ятността от прегряване на двигателя и на 
трансмисията. Ако теглото на ремаркето 
ви превишава максималното допустимо 
тегло за ремарке без спирачки и авто-
мобилът ви е оборудван с автоматична 
трансмисия, при тегленето на ремарке 
трябва да шофирате в режима D (движе-
ние). Шофирането на вашия автомобил 
в режим D (движение) при теглене на 
ремарке ще намали до минимум прегря-
ването на трансмисията и ще удължи 
живота й.

ВНИМАНИЕ
• Когато теглите ремарке при изкач-

ване на стръмни наклони (преви-
шаващи 6%), обръщайте особено 
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), изтеглете се от 
движението и спрете при първата 
безопасна възможност да сторите 
това и оставете двигателя да работи 
на празен ход, докато се охлади. Вед-
нага след като двигателят се охлади 
достатъчно, можете да продължите 
пътуването.

• Вие трябва да преценявате скорост-
та на движението в зависимост от 
теглото на ремаркето и от стръмнос-
тта на наклона нагоре така, че да се 
намали възможността от прегряване 
на двигателя и трансмисията. 

• При автомобили с трансмисия с 
двоен съединител, когато теглят 
ремарке по стръмен склон, има ве-
роятност съединителят да прегрее. 

Ако теглите ремарке или каравана 
с максимално допустимо тегло, има 
опасност двигателят или скорост-
ната кутия да прегреят. Ако това се 
случи, винаги оставяйте двигателя 
да работи на празни обороти, докато 
добре се охлади, след което може да 
продължите. Когато съединителят 
прегрее, системата автоматично 
преминава в режим на сигурна за-
щита (safe protection mode). 

• Ако режимът на сигурна защита се 
активира, индикаторът за позицията 
на предавките ще започне да мига 
и възпроизвежда силен звук. В това 
време на LCD дисплея ще се появи 
предупредително съобщение и упра-
влението може да бъде затруднено. 
Ако пренебрегнете това предупреж-
дение, състоянието трансмисията 
може да се повреди. За да се върнете 
към нормалното състояние на шофи-
ране, спрете автомобила и натиснете 
спирачния педал за няколко минути, 
преди да потеглите отново.
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Паркиране на наклон
Като правило никога не трябва да парки-
рате автомобила на наклон, когато към 
него има закачено ремарке. Ако обаче 
паркирането на наклон се окаже неиз-
бежно, тук посочваме начина, по който 
да се направи това: 
1.  Изтеглете автомобила на мястото за 

паркиране. Завъртете волана по по-
сока на крайпътния бордюр (надясно, 
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, превключете 
трансмисията в неутралното поло-
жение. Ако автомобилът е оборудван 
с автоматична трансмисия, превклю-
чете трансмисията в положението Р 
(паркиране). 

3.  Задействайте спирачката за паркира-
нето и загасете двигателя на автомо-
била. 

4.  Подпрете колелата на ремаркето с 
трупчета откъм по-ниската част на 
наклона. 

5.  Запалете двигателя, натиснете педала 
на спирачките, превключете тран-

смисията в неутралното положение, 
освободете спирачката за паркира-
нето и бавно освободете педала на 
спирачките, докато трупчетата поемат 
натоварването на ремаркето. 

6.  Натиснете отново педала на спирач-
ките и спирачката за паркирането. 

7.  Преместете скоростния лост на по-
зиция P (паркинг за автоматична 
трансмисия/предаване с двоен съе-
динител) или на 1-ва предавка, когато 
автомобилът е паркиран под наклон 
на нанагорнище и R (задна), когато е 
под наклон на нанадолнище (за ръчна 
трансмисия). 

8.  Загасете двигателя на автомобила и 
освободете педала на спирачките, но 
оставете спирачката за паркирането 
задействана докрай. 

Когато сте готови да потеглите, след 
като сте паркирали на наклон
1. При механична трансмисия в неутрал-

ното положение или при автоматична 
трансмисия в положението Р (парки-
ране) натиснете педала на спирачките 
и го задръжте натиснат, докато:

• запалите двигателя;

• превключите на предавка; и
• освободите спирачката за паркиране-

то. 
2.  Бавно повдигнете крака си от педала 

на спирачките. 
3.  Потеглете бавно, докато ремаркето се 

отдели от подпиращите го трупчета. 
4.  Спрете за момент и помолете някого 

да прибере трупчетата.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако спирачката за паркирането не е 
задействана сигурно и докрай, опас-
но е да напускате автомобила. Ако 
сте оставили двигателя да работи, 
автомобилът може да се задвижи са-
моволно, при което вие или други хора 
може да бъдете тежко или фатално 
наранени. 
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Поддръжка в случаите на теглене на 
ремарке
Когато теглите редовно ремарке, ваши-
ят автомобил ще се нуждае по-често от 
сервизно обслужване. Важните позиции, 
на които трябва да обръщате особено 
голямо внимание, включват моторното 
масло в двигателя, работната течност на 
автоматичната трансмисия, смазването 
на мостовете и охлаждащата течност на 
охладителната система. Друга важна по-
зиция за често проверяване е състояние-
то на спирачките. Ако ви предстои дълго 
пътуване, полезно ще бъде да прегледате 
тези раздели, преди да започнете пътува-
нето. Не забравяйте също да поддържате 
ремаркето и теглича. Спазвайте графика 
за поддръжка, който придружава вашето 
ремарке, и проверявайте периодично 
състоянието на ремаркето. За предпо-
читане е тези проверки да се извършат в 
началото на всяко ежедневно шофиране. 
Най-важното е всички гайки и болтове 
на теглича да се поддържат добре за-
тегнати. 

ВНИМАНИЕ
• Когато теглите ремарке при изкачва-

не на стръмни наклони, обръщайте 
особено внимание на температурата 
на охлаждащата двигателя течност, 
за да се гарантира, че двигателят не 
е прегрял. Ако стрелката на термо-
метъра за охлаждащата двигателя 
течност показва прегряване, изтеглете 
се от движението и спрете при първа-
та безопасна възможност да сторите 
това, и оставете двигателя да работи 
на празен ход, докато се охлади. Вед-
нага след като двигателят се охлади 
достатъчно, можете да продължите 
пътуването. Не изключвайте двига-
теля, в случай че индикаторът отчита 
прегряване (оставете двигателя на 
работи на празни обороти, за да се 
охлади).

• Вие трябва да преценявате скоростта 
на движението в зависимост от тегло-
то на ремаркето и от стръмността на 
наклона нагоре така, че да се намали 
възможността от прегряване на дви-
гателя и трансмисията.
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Управление на автомобила

Два обозначителни стикера на вратата 
на водача показват какво количество 
тегло 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 автомобила, 
запознайте се с представените по-долу 
термини, за да определите номиналните 
стойности за теглото на вашия автомо-
бил със или без ремарке, които са из-
влечени от техническите спецификации 
на автомобила и от сертификационната 
табелка на същия 

Базово (основно) собствено тегло на 
автомобила
Това е теглото на автомобила, включва-
що пълен резервоар с гориво и теглото 
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 автомобил 
във вида, в който сте го получили от ва-
шия дилър, плюс евентуалното допълни-
телно оборудване. 

Тегло на товара
Тази стойност включва цялото допъл-
нително тегло, което се прибавя към ос-
новното собствено тегло на автомобила, 
включително товара и допълнителното 
оборудване. 

GAW (брутно натоварване на ос)
Това е общото тегло, което се упражнява 
върху всеки от мостовете (преден и за-
ден), включително собственото тегло на 
автомобила и целия полезен товар. 

GAWR (брутно номинално натоварва-
не на ос)
Това е максимално допустимото тегло, 
което може да се упражни върху един 
мост (преден или заден). Тези стойности 
са посочени в сертификационната табел-
ка. Общото натоварване на всяка ос не 
трябва да превишава стойността GAWR 
за тази ос. 

GVW (брутно тегло на автомобила)
Това тегло представлява базовото (ос-
новното) собствено тегло на автомобила 
плюс действителното тегло на товара, 
плюс теглото на пътниците. 

GVWR (брутно номинално тегло на ав-
томобила)
Това е максимално допустимото тегло 
при пълно натоварване на автомобила 
(включително всички опции, оборудва-
нето, пътуващите и товара). 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Брутното номинално натоварване на 
мост (GAWR) и брутното номинално 
тегло на автомобила (GVWR) за вашия 
автомобил са посочени на сертифика-
ционната табелка, която е фиксирана 
към вратата на шофьора (или към вра-
тата на предния пътник). Превиша-
ването на тези номинални стойности 
може да доведе до произшествие или 
до повреда на автомобила. Можете да 
пресметнете теглото на вашия товар 
чрез претегляне на предметите (и 
хората), преди да ги поставите в ав-
томобила. Винаги внимавайте да не 
претоварвате вашия автомобил.

 

ТЕГЛО НА АВТОМОБИЛА
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Мигащата аварийна сигнализация слу-
жи като предупреждение към останалите 
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, когато 
извършвате аварийни ремонтни дей-
ности 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 запалването може да се 
намира в произволно положение. Бутонът 
за мигащата аварийна сигнализация е 
разположен в групата превключватели 
на централната конзола. 
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 сигнали-
зация е включена, мигачите не рабо-
тят.

МИГАЩА АВАРИЙНА СИГНАЛИЗАЦИЯ
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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 стре-
мите да запазвате права посока на 
движение. Не задействайте веднага 
спирачките и не правете опит да се 
изтеглите от пътя, тъй като това може 
да доведе до загуба на контрол върху 
управлението на автомобила. Когато 
автомобилът намали скоростта си до 
стойност, когато горните операции 
станат безопасни за изпълнение, за-
действайте внимателно спирачките 
и се изтеглете от пътя. Изтеглете се 
от пътя колкото е възможно повече и 
паркирайте автомобила на твърда и 
равна повърхност. Ако се намирате 
на магистрала, разделена на две 
отделни части, никога не паркирайте 
автомобила в средната зона между 
двата участъка за движение.

2.  Когато автомобилът спре напълно, 
включете вашата мигаща аварийна 
сигнализация, задействайте спи-
рачката за паркирането и включете 
трансмисията в положението Р (пар-
киране) (за моделите с автоматична 
трансмисия) или на N (за моделите с 
механична трансмисия), вдигнете ръч-
ната спирачка и изключете двигателя 
(сложете двигателя на позиция LOCK/
OFF).

3.  Изведете всички пътници извън ав-
томобила. Внимавайте пътниците да 
излязат от страната на автомобила, 
която е по-отдалечена от автомобил-
ното движение.

4.  При смяната на спуканата гума спаз-
вайте указанията, които са посочени 
по-нататък в настоящия раздел.

АКО ДВИГАТЕЛЯТ НЕ 
МОЖЕ ДА ЗАПАЛИ 

Ако коляновият вал на двигателя не 
превърта въобще или се върти бавно
1.  Ако вашият автомобил е оборудван с 

автоматична трансмисия, не забравяй-
те да превключите лоста за смяна на 
предавките в положението N (неутрал-
но) или в положението Р (паркиране). 
Двигателят ще запали само ако ско-
ростният лост в една от тези позиции.

2.  Проверете съединенията на полюс-
ните накрайници на акумулаторната 
батерия, за да се уверите, че същите 
са чисти и добре затегнати.

3.  Включете вътрешното осветление. Ако 
при включване на стартера вътрешното 
осветление започне да свети по-слабо 
или угасва съвсем, това е признак, че 
акумулаторната батерия е разредена. 

 ВНИМАНИЕ
Никога не правете опит да запалите дви-
гателя чрез бутане или теглене на авто-
мобила – това може да го повреди. Вижте 
указанията, дадени в частта „Запалване 
на двигателя от външна акумулаторна 
батерия – чрез подаване на ток”.
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Ако коляновият вал на двигателя се 
върти нормално, но двигателят не 
запалва
• Проверете нивото на горивото и до-

лейте, ако е необходимо. 
Ако двигателят все още не запалва, изви-
кайте оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI или потърсете друга квалифи-
цирана пътна помощ. 

ЗАПАЛВАНЕ НА 
ДВИГАТЕЛЯ ОТ ВЪНШНА 
АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ
Ако бъде изпълнено по неправилен на-
чин, запалването на двигателя от външ-
на акумулаторна батерия може да бъде 
много опасно. По тази причина, за да 
избегнете нараняване или повреда на 
автомобила или на акумулаторната ба-
терия, спазвайте стриктно процедурите 
за запалване на двигателя от външна 
акумулаторна батерия. Ако изпитвате 
съмнение във вашите умения, настоя-
телно препоръчваме да повикате ком-
петентен техник или аварийна служба 
за пътна помощ да изпълни запалването 
на двигателя от външна акумулаторна 
батерия. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• За да избегнете сериозни 

изгаряния или смърт, когато 
възнамерявате да работите 
с акумулаторната батерия, винаги 
прочитайте посочените тук указания.

• Носете предпазни очила, кои-
то да ви предпазят от евенту-
ални пръски киселина. 

• Дръжте запалените цигари и 
всеки друг вид открит пламък 
или искри далеч от акумула-
торната батерия. 

• В клетките на акумулаторната 
батерия винаги се съдържа 
водород, който представлява 
силно запалим газ, който при запал-
ване може да експлодира. 

• Винаги дръжте акумулатор-
ните батерии далеч от досега 
на деца. 

• Не допускайте попадане на 
сярна киселина от батерията 
върху кожата, очите или върху 
дрехите, тъй като тя е силно разяж-
даща. 

Ако в очите ви попадне електролит, из-
мивайте очите с чиста вода в продълже-
ние най-малко на 15 минути и незабавно 
потърсете медицинска помощ. 
Ако върху кожата ви попадне електро-
лит, старателно измийте замърсената 
част. Ако почувствате болка или усе-
щане за изгаряне, незабавно потърсете 
медицинска помощ. 
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СТР. 5
• Когато повдигате акумулаторна ба-

терия с пластмасов корпус, преко-
мерно големият натиск върху кутията 
на батерията може да доведе до теч 
на киселина и в резултат може да се 
получи телесно нараняване. Повди-
гайте акумулаторната батерия само 
с носач или като поставяте ръцете си 
в срещуположните ъгли.

• Никога не опитвайте да зареждате 
акумулаторната батерия, когато към 
нея са свързани кабелите на автомо-
била.

• Не се опитвайте да зареждате бате-
рията, когато кабелите за зареждане 
са свързани към нея. 

• Запалителната система на автомоби-
ла работи с високо напрежение. Ни-
кога не докосвайте тези компоненти, 
когато двигателят работи или когато 
превключвателят за запалването е в 
неговото включено положение (ON).

• Не позволявате отрицателният (-) и 
положителният (+) накрайник на ка-
белите да влязат в контакт, тъй като 
могат да възпроизведат искри.

• Ако акумулаторната батерия е зам-

ръзнала или е прекалено изтощена, 
може да гръмне или да се спука при 
опит да бъде заредена.

ВНИМАНИЕ
За да се предотврати повреда на авто-
мобила:
• Използвайте само 12 волта захранва-

не (батерия или кабели), за да подаде-
те ток на вашия автомобил.

• Не се опитвайте да запалите вашия 
автомобил чрез бутане.

i  Информация
Неправилно изхвърлената батерия 
може да бъде вредна за околната сре-
да и човешкото здраве. Изхвърляйте 
батерията според изискванията на местните 
закони и подзаконовите нормативни актове.

Процедура на запалването на двига-
теля от външна акумулаторна батерия
1.  Паркирайте автомобилите достатъчно 

близо един до друг, но така, че да не се 
допират.

2.  Пазете се от подвижните части на 
двигателя и не ги докосвайте, дори и 
когато автомобилите са в покой.

3.  Изключете всички ненужни електри-
чески консуматори.

Pb
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4. Свържете свързващите дебели кабели 
в точната последователност, която е 
показана на фигурата. Най-напред 
свържете единия край на един от 
свързващите кабели към положител-
ния полюсен накрайник на разреде-
ната акумулаторна батерия (1), след 
това свържете другия край на този 
кабел към положителния полюсен 
накрайник на външната (помощна) 
акумулаторна батерия (2). 

5.  Продължете със свързване на другия 
край на свързващия кабел към чер-
вения (положителен) накрайник на 
външната (помощна) акумулаторна 
батерия (3). 

6.  Свържете другия край към черния 
(отрицателен) накрайник на външната 
акумулаторна батерия (4).

7.  Свържете другия край на втория 
свързващ кабел към черния (отрица-
телен) накрайник във вашия автомо-
бил. (4).

 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 за заземяване (замасяване). 
При изпълнението на тези свързвания 
никога не се надвесвайте над акуму-
латорната батерия.

8.  Запалете двигателя на автомобила с 
външната (помощна) акумулаторна 
батерия и го оставете да работи малко 
време с 2000 оборота в минута, след 
това запалете двигателя на автомо-
била с разредената акумулаторна 
батерия.

Ако автомобилът не запали след ня-
колко поредни опита, явно се нуждае 
от поправка. В такъв случай потърсете 
квалифицирана помощ. Ако причината за 
разреждането на вашата акумулаторна 

батерия не е очевидна, трябва да зака-
рате автомобила си за проверка при ото-
ризиран дилър на компанията HYUNDAI.

След запалване на двигателя, разкаче-
те кабелите в обратен ред. 
Разкачете кабелите за подаване на ток 
от черния (отрицателен) кабел на вашата 
автомобил. 
Разкачете другия край на същия кабел 
от минуса (-) на другия (асистиращия) 
автомобил. 
Разкачете втория кабел от плюса (+) на 
другия (асистиращия) автомобил. 
Разкачете другия край на същия кабел от 
плюса (+) на вашия 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 веро-
ятно двигателят е прекалено нагорещен. 
Ако това се случи с вашия автомобил, 
трябва да направите следното:
1.  Изтеглете се встрани от пътя и спрете 

автомобила при първата възможност, 
когато е безопасно да направите това.

2.  Превключете лоста за смяна на пре-
давките в положението Р (за моделите 
с автоматична трансмисия) или в не-
утралното положение (за моделите с 
механична трансмисия) и задействай-
те спирачката за паркирането. 

3.  Ако под автомобила забележите отде-
ляне на охлаждаща двигателя течност 
или ако изпод капака забележите из-
лизане на пара, загасете двигателя. 
Не отваряйте капака на двигателното 
отделение, докато 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 про-

верете дали охлаждащият двигателя 
вентилатор работи. Ако охлаждащият 
вентилатор не се върти, загасете дви-
гателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Докато двигателят е работи, 
дръжте ръцете, облеклото и 
инструментите далеч от дви-
жещите части, като например 
охлаждащия вентилатор и 
задвижващите ремъци, за 
предпазване от сериозно нараняване.

4. Проверете за теч на охлаждащата 
течност от радиатора, под автомоби-
ла или маркучите. Ако климатикът е 
бил включен, е нормално от него да 
се стича студена вода, след като сте 
спрели.

5. Ако забележите теч на охлаждащата 
течност за двигателя, загасете неза-
бавно двигателя и извикайте помощ 
от най-близкия оторизиран дилър на 
компанията HYUNDAI.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НИКОГА не отваряйте капач-
ката на радиатора, когато 
радиаторът или двигателят са 
все още нагорещени, тъй като 
има опасност от изпръскване 
на нагорещена пара или изпускане на 
охлаждаща течност под налягане, кои-
то може да причинят сериозни изгаря-
ния. Изключете двигателя и изчакайте 
да се охлади. Бъдете много внимателни 
при отваряне на капачката на радиато-
ра. Увийте парче плат около капачката и 
я завъртете обратно на часовниковата 
стрелка, докато се освободи част от на-
лягането. Отдръпнете се в момента на 
освобождаване на налягането. Когато 
сте сигурни, че налягането се е освобо-
дило, натиснете капачката, като преди 
това отново сте я покрили с кърпа, и 
продължете да я отвивате обратно да 
часовниковата стрелка, след което я 
отворете.

АКО ДВИГАТЕЛЯТ ПРЕГРЯВА 
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6.  Ако не можете да откриете причината за 
прегряването, изчакайте, докато темпера-
турата на двигателя се върне до нормал-
ната стойност. След това, ако установите 
загуба на охлаждаща течност, внимателно 
долейте охлаждаща течност в резервоара, 
докато нивото на охлаждащата течност в 
резервоара се изравни с маркировката, 
която е на половината разстояние в гър-
ловината на отвора на радиатора.

7.  Продължете пътуването с повишено вни-
мание, като внимавате за по-нататъшни 
признаци на прегряване. Ако прегряването 
се получи отново, извикайте за помощ ото-
ризиран дилър на компанията HYUNDAI.

 ВНИМАНИЕ
• Значителната загуба на охлаждаща 

течност е признак, че в охладителна-
та система има теч, и това трябва да 
се провери при първа възможност 
от оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI.

• Когато двигателят прегрее поради 
ниско ниво на охлаждащата течност, 
добавянето изведнъж на голямо ко-
личество течност може да причини 
пукнатини в двигателя. За да избегнете 
повреди, доливайте течността бавно и 
в малки количества.

(1) Индикатор за понижено налягане в 
гумите/индикатор за повреда в сис-
темата TPMS 

(2) Индикатор за положението на гумата, 
в която е открито понижено налягане 
(показано на LCD дисплея)

Проверете налягането в гумите

• Можете да проверите налягането на 
гумите в режим ASSIST на приборното 
табло. За повече информация пре-
гледайте „Режими на LCD дисплея” в 
раздел 3. 

• Налягане на гумите се показва на 
екрана няколко минути по-късно след 
шофиране.

• Ако налягането на гумите не се по-
казва, когато превозното средство 
с спряно, на екрана ще се изпише 
следното съобщение: „Шофирай да 
се покаже“. След шофиране проверете 
налягането на гумите.

СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА НАЛЯГАНЕТО В ГУМИТЕ 
(TPMS) (АКО Е ОБОРУДВАНА ТАКАВА СИСТЕМА)
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СТР. 9
• Показаните стойности може да се 

различават от тези измерени с уред. 
• Можете да промените налягането на 

гумите през „Потребителски настрой-
ки“ на приборното табло. 

 - psi, kpa, bar (виж „Режими на LCD 
дисплея” в раздел 3).

СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ  
НА НАЛЯГАНЕТО В ГУМИТЕ

 ВНИМАНИЕ
Както твърде ниското, така и прека-
лено високото налягане в гумите на-
малява значително живота им. Това 
също може да бъде причина за загуба 
на контрол над автомобила и послед-
ващо спукване на гума, което може да 
доведе до неочакван инцидент. 

Налягането във всички гуми (включител-
но 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, препоръч-
вано от производителя на автомобила 
и посочено на табелката за налягането 
в гумите. (Ако на вашия автомобил са 
монтирани гуми с различни размери 
спрямо размерите, посочени в табелката 
за налягането в гумите, трябва да опре-
делите какво е правилното налягане за 
напомпване на тези гуми.) 

Като допълнителна функция за безопас-
ност вашият автомобил е оборудван със 
система за мониторниг на налягането в 
гумите (TPMS), която при понижено наляга-
не ще накара да светне един индикатор за 
ниско налягане в гумите. Ето защо, когато 
индикаторът за понижено налягане в гуми-
те светне, трябва да спрете автомобила, да 
проверите гумите при първа възможност и 
да ги напомпате до правилното налягане. 
Продължаването да се движите със значи-
телно понижено налягане в някоя от гумите 
може да доведе до нейното прегряване и 
до повреда на гумата. Пониженото наля-
гане в гумите води също до повишаване 
на разхода на гориво и до намаляване на 
живота на протектора на гумата и може 
да повлияе отрицателно върху управляе-
мостта на автомобила и на неговите спо-
собности за ефективно спиране. 
Моля, обърнете внимание, че системата 
ТPMS не се явява заместител на пра-
вилната поддръжка на гумите и че само 
шофьорът е отговорен за поддържането 
на правилно налягане в гумите, даже в 
случаите, когато понижаването наляга-
нето не е достигнало праговата стойност 
за светване на индикатора на системата 
TPMS за понижено налягане в гумите. 
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Вашият автомобил е оборудван също със 
светлинен индикатор за повреда в систе-
мата TPMS, който да показва кога систе-
мата не работи изправно. Светлинният 
индикатор за повреда в системата TPMS 
е комбиниран с индикатора за пониже-
но 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 запалите отново, и ще продължи да 
се повтаря, докато повредата не бъде от-
странена. Когато светлинният индикатор 
за повреда светне, системата може да 
не е в състояние да открие или да сигна-
лизира понижено налягане в гумите по 
начина, по който е предвидено да работи. 
Повредите в системата TPMS могат да 
се случат по различни причини, вклю-
чително вследствие на монтиране на 
подменени или алтернативни гуми или 
джанти на автомобила, което не позво-
лява на системата TPMS да функционира 
правилно. Затова след смяна на една 
или повече гуми или джанти на вашия 
автомобил винаги проверявайте показа-

нието 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 функ-
ционира правилно.

ЗАБЕЛЕЖКА
Ако попаднете в една от следните си-
туации, ви препоръчваме да закарате 
вашия автомобил до най-близкия до 
вас оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI и да изискате проверка на 
системата TPMS.
1.  Ако светлинните индикатори за 

повреда в системата TPMS, за по-
нижено налягане в гумите и за по-
ложението на гумата с понижено 
налягане не светнат за 3 секунди, 
когато превключвателят за запал-
ването се завърти в положението ON 
(включено запалване) при работещ 
двигател.

2.  Ако същите останат да светят, след 
като са светнали в продължение на 
приблизително 1 минута.

3.  Ако индикаторът за положението на 
гумата с понижено налягане продъл-
жи да свети.

Когато предупреждаващи-
те индикатори на система-
та за мониторинг на наля-
гането в гумите светнат, 
това означава, че една или 
повече от гумите на вашия 
автомобил са със значи-
телно понижено налягане в 
тях. Светлинният индикатор 
за положението на гумите с 
понижено налягане ще покаже точно коя 
гума е със значително понижено наляга-
не чрез светване на съответния знак на 
светлинния индикатор.
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СТР. 12
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 наляга-
нето, след като е донапомпана, сменете 
гумата с понижено налягане с резерв-
ната гума.
След като сте ремонтирали и монтирали 
резервната гума на автомобила и сте 
шофирали в продължение на около 10 
минути със скорост над 25 км/ч след по-
теглянето, ще се случи следното: 
• светлинният индикатор за повреда 

в системата TPMS може да светне за 
около 1 мин. и да остане да свети, тъй 
като такъв не е монтиран на резерв-
ната гума. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
The spare tire is not equipped with a tire 
pressure sensor.

 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 означа-
ва, че вашата система TPMS работи 
неизправно, тъй като понижената 
температура води до пропорционал-
но 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 температура 
се повиши или понижи в значителна 
степен, се налага да проверявате на-
лягането в гумите и да го регулирате 
до препоръчваните стойности.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
РИСКЪТ 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 наля-
гане 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 повреда, 
индикаторът за понижено налягане в 
гумите ще светне, след като е мигал в 
продължение приблизително на една 
минута. При първа възможност изискайте 
проверка на системата TPMS от оторизи-
ран дилър на компанията HYUNDAI, за да 
определи причината за повредата.

ЗАБЕЛЕЖКА
Ако има проблем в TPMS системата, 
светлинният индикатор за ниско наля-
гане в гумите няма да бъде показан на 
екрана, дори и при наличието на гума с 
по-ниско от допустимото налягане. 

 ВНИМАНИЕ
• Светлинният индикатор за повреда в 

системата TPMS може да свети за око-
ло 1 мин., след което да не изгасне, ако 
автомобилът се движи до електрически 
захранващи кабели или радиопреда-
вателни антени, например полицейски 
радиостанции, правителствени и об-
ществени офиси, радиопредавателни 
станции, военни апаратури, летища, 
радиопредавателни кули и други по-
добни. Всичките тези обекти могат да 
попречат на нормалната работа на 
системата за мониторинг на наляга-
нето в гумите (ТPMS).

• Светлинният индикатор за повреда 
в системата TPMS може да светне за 
около 1 мин. или да остане включен, ако 
използвате вериги на гумите или ако 
в автомобила се използват някои са-
мостоятелни електронни устройства от 
рода на ноутбуци, зарядни устройства 
за мобилни телефони, дистанционно 
управление на запалването на двига-
теля или навигационни устройства и 
други подобни. Тяхната работа може 
да попречи на нормалната работа на 
системата за мониторинг на наляга-
нето в гумите (TPMS).

Смяна на гума с монтиран датчик TPMS
Ако спукате гума, индикаторите за понижено 
налягане в някои от гумите и за положението 
на гумата с понижено налягане ще светнат. 
При първа възможност изискайте ремонт 
на спуканата гума от оторизиран дилър на 
компанията HYUNDAI или сменете спуканата 
гума с резервната. 

 ВНИМАНИЕ
НИКОГА не използвайте комплекта за 
временно възстановяване на спукани 
гуми за ремонтиране и/или напомпване 
на гума с понижено налягане. Херме-
тизиращата течност за гумата може да 
повреди датчика за налягане, който е 
монтиран вътре в гумата. Ако използ-
вате херметизираща течност, след това 
ще трябва да замените датчика за наля-
гане, който е монтиран вътре в гумата.

Всяко колело е оборудвано с датчик за на-
лягане, който е монтиран вътре в гумата, 
зад стеблото на вентила. По тази причина 
трябва да използвате само специални 
джанти тип TPMS. Препоръчваме ви вина-
ги да извършвате сервизното обслужване 
на вашите гуми при оторизиран дилър на 
компанията HYUNDAI.
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Ако шофирате превозното средство в 
продължение на около 10 минути при 
скорост над 25 kм/ч след подмяна на 
гумата с ниско налягане с резервна, ще 
се случи следното:
• Индикаторът за неизправност TPMS 

може да започне да мига в продъл-
жение на около 1 минута и след това 
за постоянно, защото на резервната 
гума не е монтиран TPMS сензор.

В много случаи може да не сте в състоя-
ние само с външен оглед да определите 
дали налягането в дадена гума е пони-
жено. За измерване на налягането на 
въздуха в гумите винаги използвайте 
манометър с добро качество. 
Моля, обърнете внимание, че гумите, 
които са загрети (след като автомоби-
лът е бил шофиран с тях), ще показват 
при измерването по-високо налягане, 
отколкото когато гумите са студени (ко-
гато автомобилът е стоял неподвижен 
най-малко 3 часа и след това е бил каран 
на разстояние не по-голямо от 1,6 км през 
този тричасов период). 
Преди да пристъпите към измерване 
на налягането в дадена гума, оставете 
гумата да се охлади. Винаги, преди да 
пристъпите към напомпване на гумите до 
препоръчваното налягане, проверявайте 
дали гумите са в студено състояние.
Студено състояние на гумите означава, 
че автомобилът е престоял в спряло със-
тояние в продължение на три часа и през 
този тричасов период е бил шофиран на 
разстояние не по-голямо от 1,6 км. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Системата TPMS не може да ви 

предупреди незабавно за някои 
много тежки и внезапни повреди 
на гумите, причинени от външни 
фактори, например пробождане 
на гумите от гвоздеи или от други 
остри предмети на пътя.

• Ако почувствате каквато и да било 
нестабилност на автомобила, неза-
бавно свалете крака си от педала 
на газта, задействайте постепенно 
и с лека сила педала на спирачките 
и бавно се придвижете до безопас-
но място извън пътя.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разглобяването, внасянето на проме-
ни или блокирането на системата за 
мониторинг на налягането в гумите 
(TPMS) и на нейните компоненти може 
да попречи на възможностите на сис-
темата да предупреждава шофьора 
за условията на възникнало понижено 
налягане в гумите и/или за повреди 
в системата TPMS. Разглобяването, 
внасянето на промени или блокира-
нето на компонентите на системата 
за мониторинг на налягането в гумите 
(TPMS) може да доведе до отпадане 
на гаранцията за тази част на авто-
мобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За Европа
• Не извършвайте промени по пре-

возното средство; това може да 
попречи на функционирането на 
TPMS системата.

• Повечето гуми, които се продават, 
нямат вградени TPMS сензори. 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 със TPMS сензор или TPMS 
системата не работи правилно, 
може да не минете годишните 
технически прегледи във вашия 
регион.

 (Продължение) 

(Продължение) 
• Всички превозни средства, про-

давани на европейския пазар, в 
рамките на по-долу описания пе-
риод трябва да бъдат оборудвани 
с TPMS. 

 - Нов модел на превозното сред-
ство: 1 ноември 2012 г. 

 - Настоящ модел превозно сред-
ство: 1 ноември 2014 г.

(Въз основа на регистрацията на пре-
возните средства.)
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Смяната на спукана гума е опасна 
дейност. Следвайте предписанията в 
този раздел, ако ви се наложи да под-
меняте спукана гума, за да намалите 
риска от последващи наранявания 
или смърт. 

 ВНИМАНИЕ
Внимавайте при използването на ма-
нивелата и не я дръжте от плоската 
страната, от която има остри ръбове, 
за да избегнете възможни наранява-
ния.
Крикът, манивелата на крика и гаеч-
ният ключ за гайките на колелата се 
съхраняват в багажното отделение. 

(1) Манивела на крика 
(2) Крик 
(3) Гаечен ключ за гайките на колелата 

Крикът е предназначен само за аварийна 
смяна на гуми.

Завъртете крилчатия винт, който придър-
жа резервната гума (1), по посока, обра-
тна на часовниковата стрелка. 
Поставяйте обратно гумата в ред, обра-
тен на демонтирането й. 
За да не се допусне „играене” и тракане 
на резервната гума и на инструментите, 
когато автомобилът е в движение, трябва 
да съхранявате правилно тези части.

АКО СПУКАТЕ ГУМА (СМЯНА НА ГУМАТА С РЕЗЕРВНА, АКО Е ОБОРУДВАНА)
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Ако ви е трудно да отвиете задържащата 
капачка на резервното колело, можете да 
я освободите лесно с дръжката на крика.
1.  Вкарайте единия край на манивелата 

(1) на крика в капачката.
2.  С помощта на манивелата завъртете 

капачката обратно на часовниковата 
стрелка.

Смяна на гуми

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Има опасност автомобил, вдигнат на 
крик, да падне от него, което би довело 
до сериозни наранявания или смърт 
на вас или други, намиращи се в не-
посредствена близост до автомобила. 
Вземете следните предпазни мерки за 
безопасност:
• Не заставайте под автомобил, вди-

гнат на крик.
• НИКОГА не се опитвайте да сменяте 

гума в лентата за движение. ВИНА-
ГИ, преди да предприемете смяна 
на спуканата гума, паркирайте 
превозното средство встрани от 
пътя на твърд равен терен, далеч 
от трафика. Ако не можете да на-
мерите такова място, обърнете се 
към пътните аварийни служби за 
съдействие.

• Не забравяйте да използвате крика, 
с който е оборудван автомобилът 
ви. 

(Продължение)

 (Продължение)
• Винаги монтирайте крика на опре-

делените за това позиции и НИКОГА 
на бронята или на друга част от 
превозното средство.

• Не палете двигателя, докато авто-
мобилът е повдигнат на крик.

• Не позволявайте на никого да ос-
тане в превозното средство, докато 
автомобилът е повдигнат на крик.

• Дръжте децата далеч от пътя и от 
превозното средство.
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Смяна на гуми

1. Паркирайте автомобила на равно 
място и задействайте докрай спирач-
ката за паркирането.

2.  Превключете лоста за смяна на пре-
давките в положението N (неутрална) 
(за моделите с механична трансмисия) 
или в положението Р (паркиране) (за 
моделите с автоматична трансмисия/
двоен съединител).

3.  Включете мигащата аварийна сигна-
лизация.

4.  Извадете гаечния ключ за гайките на 
колелата, крика, манивелата за крика 
и резервната гума от автомобила.

5.  Подпрете едновременно отпред и 
отзад колелото, което е диагонално 
срещуположно на положението на 
крика.

6.  Разхлабете гайките на колелото, 
което ще сменяте, в посока, обратна 
на часовниковата стрелка - само по 
един оборот всяка, но не развивайте 
докрай никоя от гайките, докато гума-
та не бъде повдигната до отделяне от 
земята.
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7.  Поставете крика в предната или зад-
на точка за повдигане, която се на-
мира най-близо до гумата, която ще 
сменяте. Поставяйте крика точно на 
предназначените места под шасито. 
Местата за поставяне на крика пред-
ставляват метални плочки, които са 
заварени към шасито с две езичета, и 
една изпъкнала част, която трябва да 
съвпадне с горния отвор на крика.

8.  Пъхнете манивелата на крика в самия 
крик и въртете манивелата по посока 
на часовниковата стрелка, като пов-
дигнете автомобила само до положе-
ние, когато колелото едва се отдели от 
земята. Уверете се, че автомобилът е 
стабилно позициониран върху крика.

9. Разхлабете гайките на колелата и ги 
развийте докрай на ръка. Плъзнете ко-
лелото извън шпилките и го поставете 
настрани, надалече от автомобила. 

10. За да монтирате отново колелото, ос-
тавете го за момент да се крепи само 
на шпилките, поставете гайките върху 
съответните шпилки и ги затегнете 
колкото можете на ръка. 

11. Гайките трябва да се монтират, като 
тяхната скосена част трябва да сочи 
навътре.
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13.  Затягайте по реда, показан на фигу-
рата, по малко всички гайки, докато 
всичките пет гайки бъдат затегнати 
докрай. След това извършете двойна 
проверка за всяка от гайките дали е 
затегната докрай. След като смените 
гуми, при първа възможност изискай-
те от оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI да затегне гайките на ко-
лелата с правилния въртящ момент. 
Правилният въртящ момент на затя-
гане на болтовете на колелото е 11~13 
кг/м.

Ако в автомобила имате манометър, 
развийте капачката на вентила и про-
верете налягането в гумата (отнесете се 
към „Гуми и джанти” в раздел 8). Ако на-
лягането е по-ниско от препоръчваното, 
карайте бавно до най-близкия сервиз и 
напомпайте гумата до правилното наля-
гане. Винаги след проверка и регулиране 
на налягането на гумите завивайте плът-
но капачките на вентилите. Ако капачката 
не бъде завита обратно, от гумите може 
да се получи изпускане на въздух. Ако из-
губите някоя от капачките на вентилите, 
при първа възможност трябва да закупи-
те нови капачки и да ги завинтите на съ-
ответните места. След като сте сменили 
гумата, винаги обездвижвайте спуканата 
гума на мястото, на което е поставена, 
и връщайте крика и инструментите в 
техните правилни места за съхранение.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако сте монтирали резервната гума, 

трябва да проверите налягането в 
нея. При необходимост регулирайте 
налягането до специфицираната 
стойност.

• Ако сте сменяли гумите, проверете и 
затегнете гайките на колелата, след 

като сте изминали над 50 км. Препо-
ръчително е да ги проверите отново 
след изминаване на 1000 км.

 ВНИМАНИЕ
Всички резби на шпилките и на гайки-
те 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. 
Препоръчваме ви да се консултирате 
с оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI. 

В случай че инструментите, с които раз-
полагате, не са в изправност, не подме-
няйте гумата, а извикайте квалифицира-
на помощ. 
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Използване на компактни резервни 
гуми (ако са оборудвани)
Компактните резервни гуми са предназ-
начени само и единствено за аварийни 
ситуации. Ако сте с поставена компактна 
резервна гума, шофирайте внимателно 
и винаги следвайте инструкциите за 
безопасност. 
Когато шофирате с поставена компактна 
резервна гума:
• След поставяне на гумата проверете 

налягането в гумите. Налягането в 
компактната гума трябва да бъде до 
420 kPa.

• Не минавайте през автоматична ав-
томивка, в случай че на автомобила е 
поставена компактна резервна гума.

• Не монтирайте гумата на други ав-
томобили, тъй като тя е специално 
създадена за вашия автомобил.

• Животът на протектора на компактна-
та резервна гума е по-кратък в срав-
нение с този на редовната резервна 
гума. Проверявайте компактните ре-
зервни гуми редовно и ги подменяйте 
с други, които имат същите характе-
ристики и размер, също така винаги 
ги монтирайте на същото колело. 

• Не монтирайте повече от една ком-
пактна резервна гума.

• Не теглете ремарке с монтирана ком-
пактна резервна гума.

За да предотвратите откачане на ком-
пактната резервна гума и последваща 
загуба на контрол над автомобила:
• Използвайте гумата само в случай на 

аварийна ситуация.
• НИКОГА не шофирайте със скорост, по 

висока от 80 км/ч.
• Не надвишавайте максималната 

товароносимост на компактната ре-
зервна гума, обозначена отстрани на 
гумата. 

• Не използвайте компактната резерв-
на гума за продължителен период от 
време. Подменете я при първа въз-
можност. 

ЗАБЕЛЕЖКА
След поставяне на оригиналната гума 
и колело трябва да се регулира пра-
вилният въртящ момент на затягане на 
колелото, който е 11-13 кг/м. 
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 ВНИМАНИЕ
За да избегнете щети както на гумата, 
така и на автомобила: 
• Шофирайте бавно и се съобразя-

вайте с пътната обстановка, за да 
може своевременно да избегнете 
препятствия като дупки или отлом-
ки.

• Избягвайте да преминавате през 
препятствия. Компактната резерв-
на гума е с по-малък диаметър от 
конвенционалната и това нама-
лява разстоянието между земята и 
най-ниската точка на автомобила 
с 25 мм.

• Не използвайте вериги за гуми - по-
ради по-малкия размер на гумите 
веригите няма да пасват. 

• Не монтирайте никакви други гуми 
на колелата на компактните гуми, 
както и не монтирайте стандартни 
гуми, зимни гуми или друг тип гуми, 
тасове или джанти на колелата на 
компактните резервни гуми. 

Етикет
1.  Име на модела.
2.  Допустимо натоварване.
3.  Когато използвате крика, винаги вди-

гайте ръчната спирачка.
4.  Когато използвате крика, изключете 

двигателя. 
5.  Не заставайте под автомобила, когато 

е вдигнат на крик. 
6.  Местата, на които трябва да бъде мон-

тиран крикът. 
7.  Когато крикът поддържа автомобила, 

той трябва да бъде във вертикална 
позиция, ако крикът е под ъгъл, авто-

мобилът може да падне. 
8.  Превключете на задна предавка (за 

автомобили с ръчна трансмисия) или 
поставете скоростния лост на позиция 
Р (за автомобили с автоматична тран-
смисия/двоен съединител).

9.  Крикът трябва да бъде монтиран на 
твърдо равно място. 

10.  Производител. 
11.  Дата на производство. 
12.  Наименование и адрес на фирмата 

вносител. 
Действителният етикет на крика може да 
се различава от илюстрацията.
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СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ за крик според стандартите и изискванията на ЕС
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За 15-, 16-инчови гуми

Преди да използвате комплекта за вре-
менно възстановяване на спукани гуми, 
прочетете указанията. 
(1) Компресор 
(2) Шишенце с херметизираща течност
Комплектът за временно възстановяване 
на спукани гуми не е проектиран и няма 
предназначение като метод за постоянно 
ремонтиране на гумите, след смяна ви 
препоръчваме да потърсите квалифи-
цирана помощ в оторизиран сервиз на 
марката HUINDAY.

 ВНИМАНИЕ
Ако спукате повече от една гума, не 
използвайте комплекта за временно 
възстановяване на спукани гуми, тъй 
като количеството херметизиращата 
течност е предвидено само за една 
гума.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не използвайте комплекта за запъл-
ване на дупки в стената на гумата. 
Това може да бъде причина за послед-
ващо откачане на гумата и сериозен 
инцидент.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Подменете гумата възможно най-бър-
зо, тъй като налягането започва да 
спада след надуването на гумата с 
комплекта за временно възстановя-
ване на спукани гуми. 

ВЪВЕДЕНИЕ

Когато в автомобила имате комплект за вре-
менно възстановяване на спукани гуми, ва-
шият автомобил ще запази способностите си 
за движение дори след като сте спукали гума. 

Системата, състояща се от компресор и хер-
метизираща смес, ефективно и удобно херме-
тизира повечето от случаите на спукани гуми 
на пътнически леки автомобили, причинени 
от гвоздеи или други подобни предмети, и 
напомпва отново така ремонтираната гума.

След като проверите, че гумата е правилно 
херметизирана (запечатана), можете да 
шофирате внимателно с така ремонтираната 
гума (до 200 км/120 мили) с максимална ско-
рост 80 км/ч (50 мили/ч), докато достигнете 
до автомобил или дилър за ремонт на гуми, 
където да смените гумата.

АКО СПУКАТЕ ГУМА (ЗА МОДЕЛИТЕ С КОМПЛЕКТ ЗА ВРЕМЕННО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
НА СПУКАНИ ГУМИ) (АКО Е ОБОРУДВАНА ТАКАВА ВЪЗМОЖНОСТ)
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Има вероятност някои спукани гуми, особено 
с по-големи зони на спукване или повредени 
по страничния борд, да не могат да бъдат 
херметизирани успешно. Изпускането на 
въздушно налягане от ремонтираната гума 
може да повлияе отрицателно на качеството 
на работа на гумата. 
По тази причина трябва да избягвате резките 
завивания с волана или други резки маневри 
при шофирането, особено ако автомобилът 
е тежко натоварен или ако теглите ремарке. 
Комплектът за временно възстановяване на 
спукани гуми не е проектиран и няма пред-
назначение като метод за постоянно ремон-
тиране на гумите, и трябва да се използва за 
ремонтиране само на една гума. 
Настоящите указания показват стъпка по 
стъпка как да възстановите временно спука-
ната гума по прост начин и достатъчно на-
деждно. Прочетете частта „Бележки относно 
безопасното използване на комплекта за 
временно възстановяване на спукани гуми 
(Tire Mobility Kit)”.

 ВНИМАНИЕ
Никога не използвайте комплекта за вре-
менно възстановяване на спукани гуми, 
ако гумата е много силно повредена от 
шофирането в спукано състояние или при 
шофиране с крайно недостатъчно наля-
гане на въздуха в нея. Използването на 
комплекта за временно възстановяване на 
спукани гуми позволява временно ремон-
тиране само на спуквания, които са разпо-
ложени в областта на грайфера на гумата.

Бележки относно безопасното из-
ползване на комплекта за временно 
възстановяване на спукани гуми (Tire 
Mobility Kit)
Паркирайте автомобила отстрани на 
пътя, така че да можете да работите с 
комплекта Tire Mobility Kit, намирайки се 
в безопасност от автомобилното движе-
ние. 
• За да сте сигурни, че вашият автомобил 

няма да се задвижи самоволно, даже ко-
гато 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 автомобили. С 
този комплект можете да запълвате само 

тези дупки, които са във или около протек-
тора на гумата. Не използвайте комплекта 
за гуми на мотоциклети, велосипеди или 
друг тип гуми. Когато и гумата, и автомо-
билът са пострадали, с оглед на вашата 
сигурност не използвайте комплекта за 
временно възстановяване на спукана гума.

• Комплектът може да не ви е от помощ, ако 
пукнатината на гумата е повече от 6 мм 
(0.24 инча). Ако не може да поправите гу-
мата, ви препоръчваме да се обърнете към 
оторизиран сервиз на марката HYUNDAI.

• Не използвайте комплекта Tire Mobility Kit, 
ако гумата е много повредена вследствие 
на продължително шофиране с нея или 
недостатъчно налягане. Никога не изваж-
дайте евентуалните чужди тела, които са 
предизвикали спукването и са проникнали 
в гумата, например гвоздеи или винтове. 
Когато автомобилът е на открито, оставете 
двигателя да работи. В противен случай 
работата на компресора може в крайна 
сметка да доведе до разреждане на аку-
мулаторната батерия.

• Никога не оставяйте комплекта Tire Mobility 
Kit без надзор, докато го използвате.

• Никога не оставяйте компресора да рабо-
ти за повече от 10 минути без прекъсване, 
в противен случай той може да прегрее.

• Никога не използвайте комплекта Tire 
Mobility Kit, ако околната температура е 
под минус 30 °C.
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0.  Лепенка с ограничение за скоростта
1.  Шишенце с херметизираща течност и 

лепенка за ограничение на скоростта
2.  Пълнещ маркуч - от шишенцето с хер-

метизираща течност до колелото
3.  Съединители и електрически кабел 

за директно свързване към контакт с 
напрежение 12 волта

4.  Държател за шишенцето с херметизи-

раща течност
5.  Компресор
6.  Превключвател за включване/из-

ключване на захранването
7.  Манометър за показване на наляга-

нето на напомпването 
8.  Бутон за намаляване на налягането в 

гумата

Съединителните кабели, пълнещият мар-
куч и свързващият маркуч се съхраняват 
в кутията на компресора.
Спазвайте стриктно указаната после-
дователност на операциите, в противен 
случай херметизиращата течност може 
да се излее навън под високо налягане.

 ВНИМАНИЕ
Херметизираща течност с изтекъл 
срок на годност
Моля, проверете датата за изтича-
не на годността на херметизираща 
течност, отбелязана на шишенцето с 
херметизираща течност.

 ВНИМАНИЕ
Херметизираща течност
• Пазете далеч от деца
• Избягвайте контакт с очите
• Не я поглъщайте

Компоненти (съставни части) на комплекта Tire Mobility Kit  
(за временно възстановяване на спукани гуми)
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Начин на работа с комплекта Tire 
Mobility Kit (за временно възстановя-
ване на спукани гуми) 

 ВНИМАНИЕ

Отлепете етикета (0) за ограничение 
на скоростта от бутилката с херме-
тизираща течност (1) и го залепете на 
видимо място вътре в автомобила, за 
да ви напомня да не шофирате пре-
калено бързо.

1.  Разклатете шишенцето с херметизи-
раща течност.

2.  Завийте свързващия маркуч (2) към 
съединителя на шишенцето с херме-
тизираща течност. 

3.  Поставете шишенцето с херметизира-
щата течност в кутията на компресора 
така, че шишенцето да бъде изправено 
нагоре.

4.  Проверете дали бутонът 8 на компре-
сора не е натиснат.
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5.  Развийте капачката от вентила на 
спуканата гума и завийте запълващия 
маркуч 2 на шишенцето с херметизи-
раща течност към вентила.

6.  Проверете дали захранването на ком-
пресора е изключено (в положение 
„0”). 

 ВНИМАНИЕ
Внимателно завийте пълнещия мар-
куч на шишенцето с херметизираща 
течност към вентила, в противен слу-
чай може да има изтичане на течност, 
която да запуши маркуча. 

7.  Осъществете електрическата връзка 
между компресора и контакта с на-
прежение 12 волта на автомобила, 
като използвате електрическия кабел 
и съответните съединители. 

ЗАБЕЛЕЖКА
Използвайте само предния десен извод 
(куплунг) за ток, когато използвате ком-
плекта Tire Mobility Kit.
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8.  При включено запалване на автомо-
била извършете следното: Включете 
захранването на компресора и го 
оставете да работи приблизително 
5-7 минути, за да се осъществи запъл-
ването с херметизиращата течност. В 
този момент (на запълването с хер-
метизираща течност) налягането в 
гумата не е от значение. Внимавайте 
да не напомпате гумата прекалено 
много и стойте далеч от гумата, докато 
се запълва с херметизираща течност. 

 ВНИМАНИЕ
Налягане в гумите 
Не шофирайте, ако налягането в гуми-
те е под 29 PSI (200 kpa). Това може да 
бъде причина за последващ инцидент. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако двигателят се остави да работи на 
място с недостатъчна вентилация или 
изобщо без проветряване (например 
вътре в сгради), може да се получи от-
равяне и задушаване от въглеродния 
монооксид.

9.  Изключете захранването на компре-
сора. 

10. Разединете маркучите от съединителя 
на шишенцето с херметизираща теч-
ност и от вентила на гумата. Върнете 
комплекта Tire Mobility Kit на мястото 
му за съхранение в автомобила.

РАВНОМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ХЕР-
МЕТИЗИРАЩАТА ТЕЧНОСТ
Незабавно потеглете с автомобила, дока-
то изминете приблизително 7-10 км (4-6 
мили или 10мин.), за да позволите хер-
метизиращата течност да се разпредели 
равномерно вътре в гумата.
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ВНИМАНИЕ
При това движение не превишавайте 
скоростта 80 км/ч. По възможност не 
позволявайте скоростта да спада под 20 
км/ч. Ако по време на движение усетите 
необичайно силни вибрации, смущения 
във возията или шум, намалете скоростта 
и карайте с повишено внимание, докато 
ви се удаде възможност да се изтеглите 
безопасно встрани от пътя. 
След това се обадете на службите за път-
на помощ или за теглене. Когато използ-
вате комплекта Tire Mobility Kit, сензорите, 
отчитащи налягането и колелото, могат 
да се повредят от херметизиращата теч-
ност. При първа възможност прегледайте 
колелото и сензора за налягане в отори-
зиран дилър на марката.

Проверка на налягането 
на ремонтираната гума 

1.  След като сте изминали приблизител-
но 7-10 км, спрете на подходящо място.

2.  Свържете свързващия маркуч 9 на 
компресора директно към вентила на 
гумата.

3. Осъществете електрическата връзка 
между компресора и контакта с на-
прежение на автомобила.

4.  Регулирайте налягането в гумата. 
След като включите запалването на ав-
томобила, продължете по следния начин: 

- За увеличаване на налягането в гума-
та включете захранването на компресо-
ра в положението „1”. 
- За да проверите налягането в гумата, 
трябва да изключите за момент компре-
сора.
- За намаляване на налягането в гума-
та: Натискайте бутона 8 на компресора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не оставяйте компресора да ра-
боти непрекъснато повече от 10 минути, 
в противен случай устройството ще 
прегрее и може да се повреди. 

i  Информация
Компресорът може да отчита по-високо на-
лягане, когато работи. За да отчете правилно 
налягането, изключете компресора. 
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 ВНИМАНИЕ
Ако налягането в гумата не се запазва 
постоянно, карайте отново автомо-
била за втори път - отнесете се към 
частта „Равномерно разпределяне на 
херметизиращата течност”. След това 
повторете стъпките от 1 до 4. 
С използването на комплекта Tire 
Mobility Kit ремонтирането на повреди 
на гумата с размер по-голям от прибли-
зително 4 мм може да не бъде успешно. 
Ако спуканата гума не може да бъде ре-
монтирана до състояние на мобилност 
с помощта на комплекта Tire Mobility 
Kit, моля, свържете се с най-близкия 
център за следпродажбено обслужва-
не на компанията HYUNDAI.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Налягането на напомпване в гумата 
трябва да бъде най-малко 220 ки-
лопаскала (2,0 атмосфери). Ако не 
може да се постигне такова налягане, 
не продължавайте шофирането. Оба-
дете се на службите за пътна помощ - 
за сервизно обслужване на място или 
за изтегляне на автомобила.

 ВНИМАНИЕ
Сензори за отчитане на налягането 
в гумите
Херметизиращата течност по сензо-
рите, отчитащи налягането, и по коле-
лото трябва да бъде отстранена след 
подмяна на гумата с нова. Също така 
сензорите трябва да бъдат прегледа-
ни в оторизиран дилър на марката.

17-инчови гуми 

С оглед на вашата безопасност следва 
да се запознаете в детайли с информаци-
ята, представена в настоящия наръчник. 
(1) Компресор 
(2) Шишенце с херметизираща течност 
Комплектът Tire Mobility Kit е временно 
решение на проблема, затова при първа 
възможност трябва автомобилът да бъде 
прегледан в оторизиран сервиз на ком-
панията HYUNDAI. 
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 ВНИМАНИЕ
Ако спукате повече от една гума, не 
използвайте комплекта за временно 
възстановяване на спукани гуми, тъй 
като количеството на херметизира-
щата течност е предвидено само за 
една гума.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не използвайте комплекта за запъл-
ване на дупки в стената на гумата. 
Това може да бъде причина за послед-
ващо откачане на гумата и сериозен 
инцидент. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Подменете гумата възможно най-бър-
зо, тъй като налягането започва да 
спада след надуването на гумата с 
комплекта за временно възстановя-
ване на спукани гуми. 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Когато в автомобила имате комплект за 
временно възстановяване на спукани 
гуми, вашият автомобил ще запази спо-
собностите си за движение дори след 
като сте спукали гума. Системата, състо-
яща се от компресор и херметизираща 
смес, ефективно и удобно херметизира 
повечето от случаите на спукани гуми на 
пътнически леки автомобили, причинени 
от гвоздеи или други подобни предмети, 
и напомпва отново така ремонтираната 
гума.
След като проверите, че гумата е пра-
вилно херметизирана (запечатана), 
можете да шофирате внимателно с така 
ремонтираната гума (до 200 км/120 

мили) с максимална скорост 80 км/ч (50 
мили/ч), докато достигнете до автомобил 
или дилър за ремонт на гуми, където да 
смените гумата.
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 налягане от 
ремонтираната гума може да повлияе 
отрицателно на качеството на работа 
на гумата. По тази причина трябва да 
избягвате резките завивания с волана 
или други резки маневри при шофира-
нето, особено ако автомобилът е тежко 
натоварен или ако теглите ремарке. 
Комплектът за временно възстановяване 
на спукани гуми не е проектиран и няма 
предназначение като метод за постоянно 
ремонтиране на гумите и трябва да се 
използва за ремонтиране само на една 
гума. Настоящите указания показват 
стъпка по стъпка как да възстановите 
временно спуканата гума по прост на-
чин и достатъчно надеждно. Прочетете 
частта „Бележки относно безопасното 
използване на комплекта за временно 
възстановяване на спукани гуми (Tire 
Mobility Kit)”.
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 ВНИМАНИЕ
Никога не използвайте комплекта 
за временно възстановяване на спу-
кани гуми, ако гумата е много силно 
повредена от шофирането в спукано 
състояние или при шофиране с край-
но недостатъчно налягане на въздуха 
в нея.
Използването на комплекта за вре-
менно възстановяване на спукани 
гуми позволява временно ремон-
тиране само на спуквания, които са 
разположени в областта на грайфера 
на гумата. 

 

Бележки относно безопасното из-
ползване на комплекта за временно 
възстановяване на спукани гуми (Tire 
Mobility Kit)
• 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 задей-
ствайте 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 
във 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 си-
гурност не използвайте комплекта за 
временно възстановяване на спукана 
гума.

• Комплектът може да не ви е от помощ, 
ако пукнатината на гумата е повече 

от 6 мм (0.24 инча). Ако не може да 
поправите гумата, ви препоръчваме 
да се обърнете към 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 слу-
чай работата на компресора може в 
крайна сметка да доведе до разреж-
дане 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 пре-
късване, в противен случай той може 
да прегрее.

• Никога не използвайте комплекта Tire 
Mobility Kit, ако околната температура 
е под минус 30 °C.
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0.  Лепенка с ограничение за скоростта
1.  Шишенце с херметизираща течност и 

лепенка за ограничение на скоростта
2.  Пълнещ маркуч - от шишенцето с хер-

метизираща течност до колелото
3.  Съединители и електрически кабел 

за директно свързване към контакт с 
напрежение 12 волта

4.  Държател за шишенцето с херметизи-

раща течност
5.  Компресор
6.  Превключвател за включване/ из-

ключване на захранването
7.  Манометър за показване на наляга-

нето на напомпването 
8.  Бутон за намаляване на налягането в 

гумата

Съединителните кабели, пълнещият мар-
куч и свързващият маркуч се съхраняват 
в кутията на компресора. Спазвайте 
стриктно указаната последователност 
на операциите, в противен случай хер-
метизиращата течност може да се излее 
навън под високо налягане.

 ВНИМАНИЕ
Херметизираща течност с изтекъл 
срок на годност
Моля, проверете датата за изтича-
не на годността на херметизираща 
течност, отбелязана на шишенцето с 
херметизираща течност.

 ВНИМАНИЕ
Херметизираща течност
• Пазете далеч от деца
• Избягвайте контакт с очите
• Не я поглъщайте

Компоненти (съставни части) на комплекта Tire Mobility Kit  
(за временно възстановяване на спукани гуми)
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Начин на работа с комплекта  
Tire Mobility Kit (за временно  
възстановяване на спукани гуми) 

 ВНИМАНИЕ

Отлепете етикета (0) за ограничение 
на скоростта от бутилката с херме-
тизираща течност (1) и го залепете на 
видимо място вътре в автомобила, за 
да ви напомня да не шофирате пре-
калено бързо.

1.  Разклатете шишенцето с херметизи-
раща течност.

2.  Завийте свързващия маркуч (2) към 
съединителя на шишенцето с херме-
тизираща течност. 

3.  Проверете дали бутонът 8 на компре-
сора не е натиснат.
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4.  Развийте капачката от вентила на 
спуканата гума и завийте запълващия 
маркуч 2 на шишенцето с херметизи-
раща течност към вентила. 

5.  Поставете шишенцето с херметизира-
щата течност в кутията на компресора 
така, че шишенцето да бъде изправено 
нагоре.

6.  Проверете дали захранването на ком-
пресора е изключено (в положение 
„0”). 

 ВНИМАНИЕ
Внимателно завийте пълнещия мар-
куч на шишенцето с херметизираща 
течност към вентила, в противен слу-
чай може да има изтичане на течност, 
която да запуши маркуча. 



6-36

Какво да правите при аварийни обстоятелства

7.  Осъществете електрическата връзка 
между компресора и контакта с на-
прежение 12 волта на автомобила, 
като използвате електрическия кабел 
и съответните съединители. 

ЗАБЕЛЕЖКА 
Използвайте само предния десен извод 
(куплунг) за ток, когато използвате ком-
плекта Tire Mobility Kit.

8. При включено запалване на автомо-
била извършете следното: Включете 
захранването на компресора и го 
оставете да работи приблизително 
5-7 минути, за да се осъществи запъл-
ването с херметизиращата течност. В 
този момент (на запълването с хер-
метизираща течност) налягането в 
гумата не е от значение. Внимавайте 
да не напомпате гумата прекалено 
много и стойте далеч от гумата, докато 
се запълва с херметизираща течност. 

 ВНИМАНИЕ
Налягане в гумите 
Не шофирайте, ако налягането в гуми-
те е под 29 PSI (200 kpa). Това може да 
бъде причина за последващ инцидент. 

9. Изключете захранването на компре-
сора. 

10. Разединете маркучите от съединителя 
на шишенцето с херметизираща теч-
ност и от вентила на гумата. Върнете 
комплекта Tire Mobility Kit на мястото 
му за съхранение в автомобила.

 ВНИМАНИЕ
Ако двигателят се остави да работи на 
място с недостатъчна вентилация или 
изобщо без проветряване (например 
вътре в сгради), може да се получи от-
равяне и задушаване от въглеродния 
монооксид.
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РАВНОМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА 
ХЕРМЕТИЗИРАЩАТА ТЕЧНОСТ 
11. Незабавно потеглете с автомобила, 

докато изминете приблизително 7-10 
км (4-6 мили или 10 мин.), за да поз-
волите херметизиращата течност да 
се разпредели равномерно вътре в 
гумата. 

При това движение не превишавайте 
скоростта 80 км/ч. По възможност не 
позволявайте скоростта да спада под 20 
км/ч. Ако по време на движение усетите 
необичайно силни вибрации, смущения 
във возията или шум, намалете скоростта 
и карайте с повишено внимание, докато 
ви се удаде възможност да се изтеглите 
безопасно встрани от пътя. 
След това се обадете на службите за път-
на помощ или за теглене. Когато използ-
вате комплекта Tire Mobility Kit, сензорите, 
отчитащи налягането, и колелото могат 
да се повредят от херметизиращата теч-
ност. При първа възможност прегледайте 
колелото и сензора за налягане в отори-
зиран дилър на марката.

Проверка на налягането на ремонти-
раната гума 

1. След като сте изминали приблизител-
но 7-10 км, спрете на подходящо място.

2.  Свържете свързващия маркуч 9 на 
компресора директно към вентила на 
гумата.

3.  Осъществете електрическата връзка 
между компресора и контакта с на-
прежение на автомобила.

4.  Регулирайте налягането в гумата. 
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След като включите запалването на ав-
томобила, продължете по следния начин. 
- За увеличаване на налягането в гума-
та: Включете захранването на компресо-
ра в положението „1”. За да проверите на-
лягането в гумата, трябва да изключите 
за момент компресора. 
- За намаляване на налягането в гума-
та: Натискайте бутона 8 на компресора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не оставяйте компресора да ра-
боти непрекъснато повече от 10 минути, 
в противен случай устройството ще 
прегрее и може да се повреди. 

i  Информация
Компресорът може да отчита по-високо на-
лягане, когато работи. За да отчете правилно 
налягането, изключете компресора. 

 ВНИМАНИЕ
Ако налягането в гумата не се запазва 
постоянно, карайте отново автомо-
била за втори път - отнесете се към 
частта „Равномерно разпределяне на 
херметизиращата течност”. След това 
повторете стъпките от 1 до 4. 
С използването на комплекта Tire 
Mobility Kit ремонтирането на повре-
ди на гумата с размер по-голям от 
приблизително 4 мм може да не бъде 
успешно. Ако спуканата гума не може 
да бъде ремонтирана до състояние 
на мобилност с помощта на компле-
кта Tire Mobility Kit, моля, свържете 
се с най-близкия център за следпро-
дажбено обслужване на компанията 
HYUNDAI.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Налягането на напомпване в гумата 
трябва да бъде най-малко 220 ки-
лопаскала (2,0 атмосфери). Ако не 
може да се постигне такова налягане, 
не продължавайте шофирането. Оба-
дете се на службите на пътна помощ - 
за сервизно обслужване на място или 
за изтегляне на автомобила.

 ВНИМАНИЕ
Сензори за отчитане на налягането 
в гумите
Херметизиращата течност по сензо-
рите, отчитащи налягането, и по коле-
лото, трябва да бъде отстранена, след 
подмяна на гумата с нова. Също така 
сензорите трябва да бъдат прегледа-
ни в оторизиран дилър на марката.
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Ако имате нужда от аварийно теглене, 
препоръчваме ви то да се извърши от ото-
ризиран дилър на компанията HYUNDAI 
или от службите на пътна помощ. 
За да се избегнат повреди на автомоби-
ла, трябва да се спазват процедурите за 
правилно повдигане и теглене. Препо-
ръчва се използването на колесари или 
товарни автомобили с плоска товарна 
платформа.
Допуска се теглене на автомобила при 
стъпили на пътя задни колела (без ко-
лесари) и предни колела, повдигнати 

над пътя. Ако някое от стъпилите на пътя 
колела 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 из-
пълнява от служба на пътна помощ и 
не се използват колесари под колелата, 
винаги трябва да се повдигат предните, 
а не задните колела. 

 ВНИМАНИЕ
• Никога не теглете автомобила при 

стъпили на пътя предни колела, тъй 
като това може да причини повре-
ди на автомобила. 

• Никога не теглете автомобила с 
верижен тип оборудване за повди-
гането му. Използвайте специален 
повдигащ механизъм за колелата 
или автомобил с плоска товарна 
платформа.

 

ТЕГЛЕНЕ НА АВТОМОБИЛА
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако вашият автомобил е оборудван 
със сензор против преобръщане, 
поставете превключвателя на запал-
ването в позиция LOCK/OFF или ACC, 
ако автомобилът се тегли, тъй като 
има опасност страничните и въздуш-
ните възглавници тип „завеса“ да се 
отворят, в случай че сензорите против 
преобръщане определят ситуацията 
като „преобръщане“ и се активират. 

Когато теглите аварийно вашия авто-
мобил без поставени колесари под ко-
лелата:
1.  Поставяйте превключвателя за запал-

ването в положението АСС (аксесоари).
2.  Превключвайте лоста за смяна на пре-

давките в положението N (неутрално).
3.  Освобождавайте спирачката за пар-

кирането. 

 ВНИМАНИЕ
Ако не поставите лоста в положение 
N (Neutral), може да повредите пре-
давката. 

Подвижно ухо за теглене (ако е обо-
рудвана такава възможност)
1.  Отворете вдигащата се задна врата и 

извадете ухото за теглене от кутията с 
инструменти.

2.  Свалете капачето на отвора посред-
ством 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 капаче-
то.
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Теглене при аварийни обстоятелства

Ако се наложи такова теглене, препоръч-
ваме ви то да се извърши от оторизиран 
дилър на компанията HYUNDAI или от 
службите на пътна помощ. 

Ако при аварийни обстоятелства не мо-
жете да осигурите услугите на службите 
на пътна помощ, автомобилът ви може 
да бъде временно теглен с използване 
на въже или верига, които са сигурно 
закрепени към ухото за аварийно теглене 
под предницата или под задната част на 
автомобила. 
Когато теглите автомобила, упражня-
вайте изключително голямо внимание. 
Шофьорът 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 по-
върхност, на къси разстояния и с ниска 
скорост. Освен това колелата, мостове-
те, задвижването, кормилната уредба 
и спирачките трябва да бъдат в добро 
състояние. 

Предпазни мерки при аварийното те-
глене
• Превключвайте превключвателя за 

запалването в положението АСС така, 
че воланът да не е заключен.

• Поставяйте лоста за смяна на предав-
ките в положението N (неутрално).

• Освободете спирачките за паркира-

нето.
• Натискайте педала на спирачките с 

по-голяма сила от нормалната, тъй 
като в този случай качеството на спи-
рачките ще е намалено.

• За кормилното управление ще се из-
искват по-големи усилия, тъй като сер-
воусилването на кормилната система 
няма да работи. Избягвайте тегленето 
на автомобил, който е по-тежък от ав-
томобила, който извършва тегленето.

• Шофьорите и на двата автомобила 
трябва да поддържат комуникация 
помежду си на много чести интервали.

• Преди да пристъпите към аварийното 
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 равномерна 
сила на тегленето.
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• Използвайте ремък за теглене с дъл-
жина под 5 м. На средата на ремъка за 
по-добра видимост закрепвайте бяло 
или червено парче плат с ширина око-
ло 30 см.

• Шофирайте внимателно, така че ре-
мъкът за теглене да не се разхлаби по 
време на тегленето. 

• Преди да пристъпите към тегленето, 
проверете под автомобила да няма 
теч на работна течност от автоматич-
ната трансмисия. Ако забележите теч 
на работна течност от автоматичната 
трансмисия, трябва да използвате ав-
томобил с плоска товарна платформа 
или колесар за теглене.

 ВНИМАНИЕ
Когато теглите друг автомобил, за да 
избегнете повреди, спазвайте тези 
предписания: 
• Винаги теглете направо, никога на 

една страна или по определен ъгъл, 
когато използвате куки за теглене. 

• Не използвайте куките за теглене, 
за да извадите закъсал автомобил 
в кал, пясък или в други условия.

• Ограничете скоростта до 15 км/ч (10 
mph) и не изминавайте повече от 1. 5 
км (1 миля), за да избегнете повреда 
на автоматичната трансмисия.
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В автомобила са предвидени някои уреди 
и принадлежности за аварийни случаи, 
които могат да ви помогнат да се спра-
вите с някои аварийни ситуации. 

Пожарогасител
Ако възникнат малки пожари и вие сте 
запознати с начина на употреба на пожа-
рогасителя, изпълнете много внимателно 
посочените по-долу стъпки.
1.  Издърпайте щифта в горната част 

на пожарогасителя, който предпазва 
дръжката от случайно натискане.

2.  Насочете дюзата към долната част на 
пожара.

3.  Застанете приблизително на 2,5 м 
от пожара и натиснете дръжката, за 
да инициирате действието на пожа-
рогасителя. Ако отпуснете дръжката, 
работата на пожарогасителя ще се 
прекрати.

4.  Раздвижвайте дюзата назад-напред в 
основата на пожара. След като пожа-
рът бъде потушен, наблюдавайте го 
внимателно известно време, тъй като 
той може да се разпали отново. 

Аптечка за първа помощ
В комплекта за оказване на първа помощ 
при наранявания има някои принадлеж-
ности като ножички, бинтове и лейкоп-
ласт, и други подобни. 

Светлоотразителен триъгълник 
Поставяйте светлоотразителния триъ-
гълник на пътя, за да предупреждавате 
приближаващите автомобили при ава-
рийни условия, например, когато авто-
мобилът е паркиран на пътя вследствие 
на каквито и да било причини. 

Манометър за налягането в гумите 
(ако е оборудван такъв)
При ежедневната им експлоатация гу-
мите обикновено изпускат малки коли-
чества въздух и по тази причина трябва 
да ги донапомпвате периодично. Това 
обикновено не е признак за „изпускаща” 
гума, а нормално износване. Винаги 
проверявайте налягането в гумите, ко-
гато същите са в студено състояние, тъй 
като налягането в гумите се повишава с 
увеличаване на температурата. 

Проверката на налягането в гуми-
те става с изпълняване на следните 
стъпки:
1.  Развийте капачката на вентила, който 

е разположена на периферията на 
гумата.

2.  Натиснете и задръжте натиснат мано-
метъра към вентила на гумата. В нача-
лото ще се получи известно изпускане 
на въздух от гумата, а ако не натискате 
манометъра достатъчно силно, ще се 
получи по-интензивно изпускане на 
въздух.

3.  При задържането на манометъра със 
силно притискане и без изпускане на 
въздух същият ще се задейства да 
измери налягането.

4.  Отчетете налягането на гумата по 
манометъра, за да разберете дали 
налягането в гумата е понижено или 
превишено.

5.  Регулирайте налягането в гумите до 
специфицираните стойности. Отне-
сете се към частта „Гуми и джанти” в 
раздел 8.

6.  Завийте обратно капачките на венти-
лите.

УРЕДИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА АВАРИЙНИ СЛУЧАИ (АКО СА ОБОРУДВАНИ ТАКИВА)
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ДВИГАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ
 За моделите с бензинов двигател (Kappa 1.0 T-GDI)

 За моделите с бензинов двигател (Kappa 1.4 T-GDI)

1. Резервоар за охлаждащата двига-
теля течност/капачка на отвора за 
наливане на охлаждаща течност за 
двигателя
2. Резервоар за спирачна течност/за 
работна течност за съединителя*
3. Въздушен филтър за двигателя
4. Кутия с предпазители
5. Акумулаторната батерия
6. Капачка на радиатора
7. Масломерна щека за моторното 
масло
8. Резервоар за измиваща течност за 
предното стъкло

Действителният вид на двигателното 
отделение на вашия автомобил може 
да се различава от показания на фи-
гурата.



7-4

Поддръжка на автомобила

 За моделите с бензинов двигател (Kappa 1.4 MPI)

1. Резервоар за охлаждащата двига-
теля течност

2.  Капачка на отвора за наливане на 
моторно масло

3.  Резервоар за спирачна течност/за 
работна течност за съединителя*

4.  Въздушен филтър за двигателя
5.  Масломерна щека за моторното 

масло
6.  Капачка на радиатора 
7.  Резервоар за измиваща течност за 

предното стъкло
8.  Кутия с предпазители
9.  Акумулаторната батерия

Действителният вид на двигателното 
отделение на вашия автомобил може 
да се различава от показания на фи-
гурата.

 За моделите с бензинов двигател (Gamma 1.6 MPI)
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 За моделите с дизелов двигател (U2 1.6 TCI)

1. Резервоар за охлаждащата двига-
теля течност

2.  Капачка на отвора за наливане на 
моторно масло

3.  Резервоар за спирачна течност/за 
работна течност за съединителя

4.  Въздушен филтър за двигателя
5.  Масломерна щека за моторното 

масло
6.  Капачка на радиатора 
7.  Резервоар за измиваща течност за 

предното стъкло
8.  Кутия с предпазители
9.  Акумулаторната батерия

Действителният вид на двигателното 
отделение на вашия автомобил може 
да се различава от показания на фи-
гурата.
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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. Ако из-
питвате и най-малки съмнения относно 
проверките или сервизното обслужване 
на вашия автомобил, ви препоръчваме 
настоятелно да изискате тези дейности 
да се извършат от оторизиран дилър на 
компанията HYUNDAI. Оторизираните ди-
лъри на компанията HYUNDAI разполагат 
със сервизни техници, които са обучени 
във фабрични условия, и разполагат с 
оригинални резервни части HYUNDAI, с 
които имат възможност да извършат пра-
вилно сервизното обслужване на вашия 
автомобил. За да получите експертни съ-
вети и качествено сервизно обслужване, 
обръщайте се към оторизираните дилъри 
на компанията HYUNDAI.

Отговорности на собственика 
Поддръжката, сервизното обслужване 
и свързаното с тях документиране са 
отговорност изцяло на собственика. 
Трябва да пазите документите, които 
показват, че на вашия автомобил е из-

вършено правилно сервизно обслужване 
и операции по поддръжката в съответ-
ствие с диаграмите за планово сервизно 
обслужване, които са посочени на след-
ващите страници. Вие ще се нуждаете 
от тази информация, за да се установи 
съответствието на извършеното серви-
зното обслужване с изискванията към 
сервизното обслужване и поддръжката 
по отношение на гаранциите, които се 
дават на вашия автомобил. Подробна 
информация относно гаранционните 
покрития се съдържа в сервизния пас-
порт на вашия автомобил. Ремонтите 
и регулировките, които са се наложили 
в резултат на неправилно поддържане 
или на липса на необходимите проце-
дури по поддръжката, не се покриват от 
гаранциите. 

Предпазни мерки относно операциите 
по поддръжката, изпълнявани от 
собственика
Неправилното или непълното сервизно 
обслужване може да доведе в резултат 
до проблеми и повреди. В този раздел 
са дадени указания само за онези дей-
ности по поддръжката, които са лесни 
за изпълнение от собственика. Както бе 

пояснено по-рано в този раздел, някои 
процедури могат да се изпълняват само 
от оторизираните дилъри на компанията 
HYUNDAI с използване на специални ин-
струменти и уреди.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Неправилното изпълнение на операци-
ите по поддръжката от собственика по 
време на гаранционния период могат 
да повлияят на гаранционното покри-
тие. За по-подробна информация ви 
препоръчваме да прочетете отделния 
сервизен паспорт, който ви се предос-
тавя заедно с автомобила. Ако изпит-
вате известна несигурност относно 
някои видове сервизно обслужване или 
процедури по поддръжката, изискайте 
тяхното изпълнение да бъде извършено 
от оторизирани 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 из-
пълнението на някои процедури по 
поддръжката може да бъдете тежко 
наранени. Ако не разполагате с дос-
татъчно познания и опит или с под-
ходящи инструменти и оборудване 
за извършване на дадена дейност, 
изисквайте тя да бъде изпълнена от 
оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI.
• Паркирайте автомобила си на 

равно място, преместете скорост-
ния лост на позиция P - паркинг 
(за автоматична трансмисията/
скоростна кутия с два съедините-
ля), вдигнете  ръчната спирачка, 
поставете превключвателя на за-
палването в позиция OFF. 

(Продължение) 

(Продължение )
• Блокирайте на гумите (отпред 

и отзад) за предотвратяване на 
движение на превозното средство. 
Махнете широките дрехи или бижу-
та, тъй като могат да се заплетат в 
движещите се части.

• Ако трябва да стартирате двига-
теля по време на поддръжката, 
направете го навън или в район с 
достатъчно вентилация.

• Пазете пламъци, искри и запалими 
материали далеч от батерията и 
части, свързани с горивата.

По-долу са дадени списъци на провер-
ките на автомобила, които следва да се 
изпълняват от собственика или от отори-
зиран дилър на компанията HYUNDAI на 
указаните интервали, за да се гарантира 
безопасна и надеждна работа на вашия 
автомобил.
Всички забелязани от вас влошавания в 
работата на вашия автомобил трябва да 
бъдат съобщавани на вашия дилър при 
първа възможност.
Изброените тук проверки по поддръж-
ката, извършвани от собственика, по 
принцип не се покриват от гаранциите и 
може да се наложи да заплатите някои 
видове труд, използвани резервни части 
и смазочни материали.

ПОДДРЪЖКА НА АВТОМОБИЛА ОТ СТРАНА НА СОБСТВЕНИКА
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ЗА МОДЕЛИТЕ С ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ
Никога не работете по инжекционната 
система при работещ двигател или в 
рамките на 30 секунди след загасяне-
то на двигателя. Помпата под високо 
налягане, общата горивна магистра-
ла, инжекторите и тръбопроводите 
под високо налягане са подложени на 
изключително високо налягане даже 
след загасянето на двигателя. 
Изпръскването на струи гориво, поро-
дени от течове, може да причини теж-
ко нараняване, ако достигне до тялото 
ви. Хората с имплантирани пейсмей-
къри не трябва да се приближават 
по-близо от 30 см до електронния 
управляващ блок или до кабелните 
форми в двигателното отделение, ко-
гато двигателят работи, тъй като голе-
мите токове в електронната система 
за управление на двигателя излъчват 
магнитни полета със значителна ин-
тензивност.

Сервизно обслужване от страна на 
собственика
Винаги, когато спирате за зареждане 
на гориво:
• Проверявайте нивото на маслото в 

двигателя.
• Проверявайте нивото на охлаждаща-

та двигателя течност (в резервоара за 
тази течност).

• Проверявайте нивото на измиващата 
течност за предното стъкло.

• Проверявайте външния вид на гумите 
- за недонапомпано или пренапомпа-
но състояние.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Когато проверявате нивото на охлаж-
дащата двигателя течност при горещ 
двигател, внимавайте особено много. 
Съществува опасност от изпръскване 
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 евен-

туални промени в звука, издаван от 
изпускателната система, или на евен-
туалния мирис на изгорели 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 установяване 
на хлабавина при въртенето му, или 
евентуална промяна на положение-
то на волана за посока на движение 
право напред.

• Когато се движите по гладък, равен 
път, винаги следете дали автомобилът 
ви не завива леко на една страна или 
не „тегли” на една страна.

• Когато спирате, се вслушвайте за 
наличие на необичайни звуци, на 
„теглене” на една страна, за удължен 
работен ход на педала на спирачките 
или за „втвърдяване” на педала на 
спирачките.

• Ако констатирате приплъзване или 
промени в работата на трансмиси-
ята, проверете нивото на работната 
течност в предавателната кутия.
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• Проверявайте работата на механич-
ната трансмисия, включително рабо-
тата на съединителя.

• Проверявайте функцията Р (паркира-
не) на автоматичната трансмисия.

• Проверявайте спирачката за парки-
рането.

• Проверявайте за отсъствието на теч 
под вашия автомобил (капенето на 
вода от климатичната уредба по вре-
ме на или след нейното използване е 
нещо нормално).

Най-малко веднъж месечно:
• Проверявайте нивото на охлаждаща-

та двигателя течност в резервоара за 
тази течност.

• Проверявайте работата на всички 
външни светлини, включително стоп 
светлините, мигачите и мигащата 
аварийна сигнализация.

• Проверявайте налягането във всички 
гуми, включително и това в резервна-
та гума. Проверявайте за разхлабени 
гайки на колелата.

Най-малко два пъти годишно (т.е. всяка 
пролет и всяка есен):
• Проверявайте радиатора, топлооб-

менника и климатичната уредба и 
техните маркучи за липса на течове 
или повреди.

• Проверявайте напръскването на стък-
лата с измиваща течност и работата 
на чистачките. Почиствайте перата на 
чистачките с парче чист плат, навлаж-
нено с измиваща течност.

• Проверявайте центровката на лъча на 
фаровете.

• Проверявайте шумозаглушаващото 
устройство, тръбите на изпускател-
ната система, топлинните екрани и 
скобите.

• Проверявайте поясната/раменната 
част на предпазните колани за износ-
ване и за правилно функциониране.

Най-малко веднъж годишно:
• Почиствайте корпуса на автомобила 

и отворите за дрениране на вратите.
• Смазвайте шарнирите и ограничи-

телите на вратите и шарнирите на 
капака на двигателното отделение.

• Смазвайте фиксаторите и ключалките 
на вратите и на капака на двигателно-
то отделение.

• Смазвайте гумените уплътнители на 
вратите.

• Проверявайте климатичната уредба.
• Проверявайте и смазвайте връзките и 

командните органи на автоматичната 
трансмисия.

• Почиствайте акумулаторната батерия 
и нейните полюсни накрайници.

• Проверявайте нивото на спирачната 
течност (и на работната течност за 
съединителя).
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ПЛАНОВО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ
Ако автомобилът ви обикновено се шофира при условия, изключващи което и да било от посочените по-долу условия, трябва 
да спазвате нормалния график за планово сервизно обслужване. Ако е налице някое от посочените по-долу условия, спазвайте 
поддръжката, посочена за утежнени условия на експлоатацията.
• Често повтарящи се пътувания на къси разстояния – на 8 км при нормални температури и на 16 км при ниски температури. 
• Продължителни периоди на работа на двигателя на празен ход или продължително движение с ниска скорост. 
• Шофиране в условия на запрашеност или по пясъчни терени. 
• Интензивно използване на спирачките. 
• Шофиране в райони, където се използват сол или други корозионно действащи вещества. 
• Шофиране по черни или кални пътища. 
• Шофиране в планински райони. 
• Шофиране продължително време при ниски температури и/или при изключително влажен климат. 
• Шофирането в „задръствания” на градския трафик 
• При теглене на ремарке, кемпър и постоянно използване на кутия за багажник. 
• Използването на автомобила като такси или извършването на други търговски дейности 
• Шофиране с над 170 км/ч. 
• Спиране и потегляне на кратки разстояния.

Ако автомобилът ви се експлоатира при едно или повече от горепосочените условия, трябва да извършвате проверките, подме-
ните или доливанията на работни течности по-често от нормалния график за планово сервизно обслужване. След периодите 
от време или изминатия пробег, които са показани в диаграмата, продължавайте да спазвате така предписаните интервали 
за поддръжка на автомобила.
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Сервизно обслужване при нормални условия – (за бензинов двигател) за Европа

 Интервали на обслужване 

 
Части, подлежащи 
на сервизно обслужване

Брой месеци или изминато разстояние

Месеци 24 48 72 96 120 144 168 192

 Мили x 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

 Км x 1000 30 60 90 120 150 180 210 240

Ангренажен ремък*1 Първоначално преглеждайте на всеки 90 000 км или 72 месеца, след това на 
всеки 30 000 км или 24 месеца

Масло и маслен филтър*2 1.0 T-GDI Подменяйте на всеки 15 000 км или 12 месеца

1.4 T-GDI Подменяйте на всеки 15 000 км или 12 месеца

MPI Подменяйте на всеки 30 000 км или 12 месеца

Горивни добавки*3 Добавяйте на всеки 15 000 км или 12 месеца

Интеркулер, всмукателен/изпускателен маркуч, маркуч 
за всмукване на въздуха

T-GDI Преглеждайте на всеки 15 000 км или 12 месеца

Въздушен филтър I R I R I R I R

Свещи T-GDI Подменяйте на всеки 75 000 км*4 или 60 месеца

MPI Подменяйте на всеки 160 000 км*4 или 120 месеца

I:  Проверете и ако е необходимо, регулирайте, коригирайте, почистете или сменете. 

R:  Сменете или подменете.

**  Нивото на маслото трябва да се проверява редовно и да се поддържа правилно. Недостатъчното количество масло може да повреди двигателя, а такава повреда не се покрива 
от гаранцията.

*1  Проверете ангренажния ремък, паразитната ролка и ролката на алтернатора и ако е необходимо, поправете или заменете.

*2  Проверявайте нивото на маслото в двигателя, както и за възможен теч на всеки 500 км или преди да поемете на дълго пътуване.

*3  Ако горивото отговаря на европейския стандарт EN228 или няма еквивалентни добавки, които може да използвате, една бутилка е препоръчителното количество. Добавките за 
гориво може да откриете и при оторизиран представител на марката заедно с информация как да ги използвате. Не смесвайте различни добавки.

*4  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 24 48 72 96 120 144 168 192

 Мили x 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

 Км x 1000 30 60 90 120 150 180 210 240

Проверете маркуча за изпаренията и капачката на резервоара I I I I

Въздушен филтър на резервоара за гориво I I I I I I I I

Горивен филтър*4 I I I I

Проверете горивната система, маркучите и връзките I I I I

Охлаждаща система
Проверявайте охлаждащата система за течове всеки ден.

Първоначално проверявайте на всеки 60 000 км или 48 месеца, след това на 
всеки 30 000 или 24 месеца

Охлаждаща течност *5 Първоначално проверявайте на всеки 210 000 км или 10 години, след това на 
всеки 30 000 или 24 месеца

Състояние на акумулатора I I I I I I I I

Спирачни линии, маркучи и връзки I I I I I I I I

Ръчна спирачка I I I I I I I I

I:  Проверете и ако е необходимо, регулирайте, коригирайте, почистете или сменете. 
R:  Сменете или подменете.
*5  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.

*6  При добавяне на охлаждаща 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 охлаждаща 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 (бензинов двигател) - за Европа

 Интервали на обслужване 

 
Части, подлежащи 
на сервизно обслужване

Брой месеци или изминато разстояние

Месеци 24 48 72 96 120 144 168 192

 Мили x 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

 Км x 1000 30 60 90 120 150 180 210 240

Спирачна течност/течност за съединителя R R R R R R R R

Дискови спирачки и накладки I I I I I I I I

Кормилна рейка, връзки и маншони I I I I I I I I

Полуоски и маншони I I I I

Гумите (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 *8 I I I I

Течност за трансмисия с двоен *8 съединител I I I I

Течност на автоматичната трансмисия  Няма нужда от проверка или обслужване

Хлабина на клапаните (1.6 MPI)*9 I I

Изпускателна система  I I I I I I I I

I:  Проверете и ако е необходимо, регулирайте, коригирайте, почистете или сменете. 
R:  Сменете или подменете.
*8  Течността на механичната/с двоен съединител трансмисия трябва да се сменя винаги, ако е била потопена във вода.
*9  Внимавайте за прекомерен шум на клапаните и/или вибрации на двигателя и обслужете, ако е необходимо. Препоръчваме ви системата да се проверява 

от оторизиран дилър на марката HYUNDAI.
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Сервизно обслужване при тежки условия на експлоатация и малък пробег (бензинов двигател) -  за 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 

1.0 T-GDI R На всеки 7500 км или 6 месеца

A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, LT-GDI R На всеки 5000 км или 6 месеца

MPI R На всеки 15000 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

Кормилна рейка, връзки и маншони I Сменяйте по-често, в зависимост от състоянието C, D, E, F, G

Шарнири на предното окачване I Сменяйте по-често, в зависимост от състоянието C, D, E, F, G

Дискове, барабани, апарати, накладки I Сменяйте по-често, в зависимост от състоянието C, D, E, G, H

Ръчна спирачка I Сменяйте по-често, в зависимост от състоянието C, D, G, H

Полуоски и маншони I Сменяйте по-често, в зависимост от състоянието C, D, E, F, G, H, I
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Елемент на поддръжка Дейност Сервизни интервали Условия 
на експлоатация

Филтър на климатичната уредба R Проверявайте по-често, в зависимост от 
състоянието

C, E, G

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, C, D, E, F, G, H, I, J

Течност за трансмисията с двоен съединител R На всеки 120 000 км C, D, E, F, G, H, I, J

ТЕЖКИ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
A: Често шофиране на къси разстояния - изминаване на по-малко от 8 км при нормална температура и 16 км при температура 

под нула градуса. 
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 
K: Често шофиране на много кратки разстояния и с пробег под 15 000 км на година.
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Поддръжка на автомобила

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 20 30 40 50 60 70 80

 Км x 1000 15 30 45 60 75 90 105 120

Ангренажен ремък*1 I I I I I I I I

Масло и маслен филтър*2*3

MPI - с изкл. на 
Близкия изток, 
Мароко, Египет

R R R R R R R R

MPI - За Близкия 
изток, Мароко, 
Египет

Подменяйте на всеки 10 000 км или 12 месеца

T-GDI Подменяйте на всеки 10 000 км или 6 месеца

Горивни добавки*4 Добавяйте на всеки 10 000 км или 6 месеца

Интеркулер, всмукателен/изпускателен маркуч, 
маркуч за всмукване на въздуха

T-GDI Проверявайте на всеки 10 000 км

Въздушен филтър

с изкл. на Близкия 
изток

I I R I I R I I

За Близкия изток R R R R R R R R

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 възможен теч на всеки 500 км 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 повреда не се покрива 
от гаранцията.

*4  Ако горивото отговаря на европейския стандарт EN228 или няма еквивалентни добавки, които може да използвате, една бутилка е препоръчителното количество. Добавките за 
гориво може да откриете и при оторизиран представител на марката заедно с информация как да ги използвате. Не смесвайте различни добавки.
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Сервизно обслужване при нормални условия (за 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

Свещи                           
T-GDI Подменяйте на всеки 75 000 км*5 или 60 месеца

MPI Подменяйте на всеки 160 00 км*5 или 120 месеца

Маркуч за изпаренията и капачката на резервоара I I

Въздушен филтър на резервоара (бензин) I R I R

Горивен филтър*6 I R I R

Горивна система, маркучи и връзки I I

I:  Проверете и ако е необходимо, регулирайте, коригирайте, почистете или сменете. 

R:  Сменете или подменете.

*5  За ваше удобство може да бъде подменено преди периода, когато извършвате поддръжка на други елементи. 

*6  Горивният филтър не се нуждае от сервизна поддръжка, но се препоръчва периодична проверка, чиято регулярност зависи от качеството на горивото. Ако имате обаче проблеми, 
като например ограничение на потока на горивото, загуба на мощност, трудно запалвате и т.н., сменете горивния филтър веднага независимо от плановото сервизно обслужване 
и се консултирайте с оторизиран дилър на марката HYUNDAI за подробности.
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Поддръжка на автомобила

 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

Oхлаждаща система
Проверявайте нивото на охлаждащата система, както и за течове всеки ден. 

Първоначално преглеждайте на всеки 60 000 км или 48 месеца, след това на 
всеки 30 000 км или 24 месеца

Охлаждаща течност за двигателя *7                               
Първоначално преглеждайте на всеки 200 000 км или 120 месеца,  

след това на всеки 40 000 км или 24 месеца *6

Състоянието на акумулаторната батерия I I I I I I I I

Спирачна система, маркучи и връзките I I I I I I I I

Ръчна спирачка I I I I I I I I

Течност за спирачките/за съединителя I I I I I I I I

Дискови спирачки и накладки I I I I I I I I

Кормилна рейка, връзки и маншони I I I I I I I I

Полуоски и маншони I I I I

Гумите (налягане и степен на износване на протектора) I I I I I I I I

I:  Проверете и ако е необходимо, регулирайте, коригирайте, почистете или сменете. 

R:  Сменете или подменете.

*6  За ваше удобство можете да го подмените преди указания срок, при поддръжката на други части.

*7  При добавяне на охлаждаща 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 охлаждаща смес може да доведе до сериозна повреда на двигателя.
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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

Шарнири на предното окачване I I I I I I I I

Течност на климатика I I I I I I I I

Компресора 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 *8 I I

Течност на трансмисията с двоен съединител I I

Течност на автоматичната трансмисия Няма нужда от проверка или сервизиране

Хлабина на клапаните*9 (MPI) I

Изпускателна система I I I I

I:  Проверете и ако е необходимо, регулирайте, коригирайте, почистете или сменете. 

R:  Сменете или подменете.

*8  Течността на механичната трансмисия/на трансмисията с двоен съединител трябва да се сменя винаги, ако е била потопена във вода.

*9  Внимавайте за прекомерен шум на клапаните и/или вибрации на двигателя и сервизирайте, ако е необходимо. Препоръчваме ви системата да се проверява от оторизиран 
дилър на марката HYUNDAI.
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Поддръжка на автомобила

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 

за Близкия изток, 
Мароко, Египет

R На всеки 7500 км или 6 месеца

A, B, C, D, E, F, G, H, I,  
K,  L

с изкл. на Близкия 
изток, Мароко, Египет

R На всеки 5000 км или 6 месеца

T-GDI R На всеки 5000 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

Кормилна рейка, връзки и маншони I Сменяйте по-често, в зависимост от състоянието C, D, E, F, G

Шарнири на предното окачване I Сменяйте по-често, в зависимост от състоянието C, D, E, F, G

Дискове, барабани, апарати, накладки I Сменяйте по-често, в зависимост от състоянието C, D, E, G, H

Ръчна спирачка I Сменяйте по-често, в зависимост от състоянието C, D, G, H

Полуоски и маншони I Сменяйте по-често, в зависимост от състоянието C, D, E, F, G, H, I
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Елемент на поддръжка Дейност Сервизни интервали Условия 
на експлоатация

Филтър на климатичната уредба R Проверявайте по-често, в зависимост от 
състоянието

C, E, G

Течност за ръчна трансмисия R На всеки 120 000 км C, D, E, F, G, H, I

Течност за автоматична трансмисия R На всеки 100 000 км A, C, F, G, H, I, J

Течност за трансмисията с двоен съединител R На всеки 120 000 км C, D, E, F, G, H, I

ТЕЖКИ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
A: Често шофиране на къси разстояния - изминаване на по-малко от 8 км при нормална температура и 16 км при температура 

под нула градуса. 
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 
К: Често шофиране на много кратки разстояния и с пробег под 15 000 км на година.
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Поддръжка на автомобила

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ) – ЗА  ЕВРОПА 

 Интервали на обслужване 

 
Части, подлежащи 
на сервизно обслужване

Брой месеци или изминато разстояние

Месеци 24 48 72 96 120 144 168 192

 Мили x 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

 Км x 1000 30 60 90 120 150 180 210 240

Ангренажен ремък*1 Проверявайте на всеки 90 000 км или 48 месеца, след това на всеки 30 000 
км или 24 месеца

Въздушен филтър I R I R I R I R

Масло и маслен филтър  *2 *3 *4 R R R R R R R R

Въздушен филтър                           I R I R I R I R

Горивна система, маркучи и връзки                                                      I I I I I I I I

Касетката на горивния филтър I R I R I R I R

Охладителна система
Проверявайте охлаждащата система за течове всеки ден.

Първоначално проверявайте на всеки 60 000 км или 48 месеца, след това на 
всеки 30 000 или 24 месеца

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 повреда 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 палите, ви препоръчваме 
веднага да подмените горивния филтър независимо от плановата сервизна поддръжка. Препоръчваме ви да се консултирате с оторизиран дилър на марката HYUNDAI за под-
робности.
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СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ) – ЗА  ЕВРОПА 

 Интервали на обслужване 

 
Части, подлежащи 
на сервизно обслужване

Брой месеци или изминато разстояние

Месеци 24 48 72 96 120 144 168 192

 Мили x 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

 Км x 1000 30 60 90 120 150 180 210 240

Охлаждаща течност за двигателя *8 Първоначално преглеждайте на всеки 210 000 км или 10 години,
след това на всеки 30 000 км или 24 месеца

Състоянието на акумулаторната батерия I I I I I I I I

Спирачна система, маркучи и връзките I I I I I I I I

Ръчна спирачка I I I I I I I I

Течност за спирачките/за съединителя R R R R R R R R

Дискови спирачки и накладки I I I I I I I I

Кормилна рейка, връзки и маншони I I I I I I I I

Полуоски и маншони I I I I I I I I

Гумите (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

I:  Проверете и ако е необходимо, регулирайте, коригирайте, почистете или сменете. 

R:  Сменете или подменете.

*6  При добавяне на охлаждаща 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 охлаждаща 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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Поддръжка на автомобила

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ) – ЗА  ЕВРОПА 

 Интервали на обслужване 

 
Части, подлежащи 
на сервизно обслужване

Брой месеци или изминато разстояние

Месеци 24 48 72 96 120 144 168 192

 Мили x 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

 Км x 1000 30 60 90 120 150 180 210 240

Течност на климатика I I I I I I I I

Компресора 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 *8 I I

Течност на трансмисията с двоен*8 съединител I I I I

Изпускателна система I I I I I I I I

I:  Проверете и ако е необходимо, регулирайте, коригирайте, почистете или сменете. 

R:  Сменете или подменете.

*8   Течността на механичната трансмисия/на трансмисията с двоен съединител трябва да се сменя винаги, ако е била потопена във вода.
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СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ ТЕЖКИ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ) – ЗА 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      R На всеки 15 000 км или 12 месеца A, B, C, D, E, F, G, H, I,  K,

Въздушен филтър R Сменяйте по-често, в зависимост от състоянието C, E

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

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
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Елемент на поддръжка Дейност Сервизни интервали Условия 
на експлоатация

Филтър на климатичната уредба R Сменяйте по-често, в зависимост от 
състоянието

C, E,G

Течност за ръчна трансмисия R На всеки 120 000 км C, D, E, F, G, H, I

Течност за трансмисията с двоен съединител R На всеки 120 000 км C, D, E, G, H, I, К

ТЕЖКИ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
A: Често шофиране на къси разстояния - изминаване на по-малко от 8 км при нормална температура и 16 км при температура 

под нула градуса. 
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 
К: Често шофиране на много кратки разстояния и с пробег под 15 000 км на година.
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СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ) – С ИЗКЛ. НА ЕВРОПА 

 Интервали на обслужване 

 
Части, подлежащи 
на сервизно обслужване

Брой месеци или изминато разстояние

Месеци 24 48 72 96 120 144 168 192

 Мили x 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

 Км x 1000 30 60 90 120 150 180 210 240

Ангренажен ремък*1

с изкл. на Русия
Проверявайте на всеки 80 000 км или 48 месеца, след това на всеки 20 000 

км или 12 месеца

за Русия
Проверявайте на всеки 90 000 км или 48 месеца, след това на всеки 30 000 

км или 24 месеца

Масло и маслен филтър *2 *3           
с изкл. на Русия Подменяйте на всеки 10 000 км или 48 месеца, след това на всеки 12 месеца 

за Русия Подменяйте на всеки 15 000 км или 48 месеца, след това на всеки 12 месеца 

Въздушен филтър                          
с изкл. на Близкия изток I I R I I R I I

за Близкия изток R R R R R R R R

Горивна система, маркучи и връзки I I I I

Касетката на горивния филтър*4 I R I R

Охладителна система
Проверявайте охлаждащата система за течове всеки ден. Първоначално проверя-
вайте на всеки 60 000 км или 48 месеца, след това на всеки 30 000 или 24 месеца

I:  Проверете и ако е необходимо, регулирайте, коригирайте, почистете или сменете. R:  Сменете или подменете.

**  Нивото на маслото трябва да се проверява редовно и да се поддържа правилно. Недостатъчното количество масло може да повреди двигателя, а такава повреда не се покрива 
от гаранцията.

*1  Проверете ангренажния ремък, паразитната ролка и ролката на алтернатора и ако е необходимо, поправете или заменете .

*2  Проверявайте нивото на маслото в двигателя, както и за теч на всеки 500 км (350 мили) или преди да поемете на дълго пътуване.

*3  Този план за поддръжка зависи от качеството на горивото. Той е приложим само при използване на качествено гориво (EN590 или еквивалент). Ако дизеловото гориво не отго-
варя на стандарта EN590, то трябва да се подменя според графика за сервизна поддръжка при тежки условия на експлоатация.

*4  Ако препоръчаното масло не е на разположение, сменяйте маслото на двигателя и масления филтър на всеки 20 000 км или 12 месеца.

 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 палите, 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 (дизелов двигател) - с изкл. на Европа (конт.) 

 Интервали на обслужване 

 
Части, подлежащи 
на сервизно обслужване

Брой месеци или изминато разстояние

Месеци 24 48 72 96 120 144 168 192

 Мили x 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

 Км x 1000 30 60 90 120 150 180 210 240

Охлаждаща течност за двигателя *6                              
Първоначално преглеждайте на всеки 200 000 км или 120 месеца, след това 

на всеки 40 000 км или 24 месеца*5

Състоянието на акумулаторната батерия I I I I I I I I

Спирачна система, маркучи и връзките I I I I I I I I

Ръчна спирачка I I I I I I I I

Течност за спирачките/за съединителя I I I I I I I I

Дискови спирачки и накладки I I I I I I I I

Кормилна рейка, връзки и маншони I I I I I I I I

Полуоски и маншони I I I I

Гумите (налягане и степен на износване на протектора) I I I I I I I I

 I:  Проверете и ако е необходимо, регулирайте, коригирайте, почистете или сменете. 

R:  Сменете или подменете.

*5  За Ваше удобство можете да го подмените преди указания срок, при поддръжката на други части.

*6  При добавяне на охлаждаща 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 охлаждаща смес може да доведе до сериозна повреда на двигателя.
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Сервизно обслужване при нормални условия – (дизелов двигател) с изкл. на Европа (конт.)

 Интервали на обслужване 

 
Части, подлежащи 
на сервизно обслужване

Брой месеци или изминато разстояние

Месеци 24 48 72 96 120 144 168 192

 Мили x 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

 Км x 1000 30 60 90 120 150 180 210 240

Шарнири на предното окачване I I I I I I I I

Течност на климатика I I I I I I I I

Компресора 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 *7 I I

Течност на трансмисията с двоен*7 съединител I I

Изпускателна система I I I I

 I:  Проверете и ако е необходимо, регулирайте, коригирайте, почистете или сменете. 

R:  Сменете или подменете.

*5  За Ваше удобство можете да го подмените преди указания срок, при поддръжката на други части.

*6  При добавяне на охлаждаща 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 охлаждаща смес може да доведе до сериозна повреда на двигателя.
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СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ ТЕЖКИ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ДИЗЕЛОВ 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 Русия

R
На всеки 5000 км или 6 месеца A, B, C, D, E, F, G, 

H, I, J, Kза Русия На всеки 7500 км или 6 месеца

Въздушен филтър R Сменяйте по-често, в зависимост от състоянието C, E

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

Ръчна спирачка  I Проверявайте по-често, в зависимост от състоянието C, D, G, H
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Елемент на поддръжка Дейност Сервизни интервали Условия 
на експлоатация

Полуоски и маншони I Проверявайте по-често, в зависимост от 
състоянието

C, D, E, F, G, H, I, J

Филтър на климатичната уредба R Сменяйте по-често, в зависимост от 
състоянието

C, E,G

Течност за ръчна трансмисия R На всеки 120 000 км C, D, E, F, G, H, I

Течност за трансмисията с двоен съединител R На всеки 120 000 км C, D, E, G, H, I, J

ТЕЖКИ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
A: Често шофиране на къси разстояния - изминаване на по-малко от 8 км при нормална температура и 16 км при температура 

под нула градуса. 
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 
К: Често шофиране на много кратки разстояния и с пробег под 15 000 км на година.
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Двигателното масло и филтър
Смяната на маслото на двигателя и 
филтъра трябва да бъде през интерва-
лите, посочени в графика за поддръжка. 
Ако колата се движи в тежки условия, се 
изискват по-чести смени на маслото и 
филтъра.

Задвижващи ремъци
Огледайте всички задвижващи ремъци 
за признаци на разхлабвания, пукнатини, 
прекомерно износване или наслагване 
на масло, ако е необходимо, ги подме-
нете. Задвижващите ремъци трябва да 
бъдат проверявани периодично за опън 
и в случай на нужда да се регулират, ако 
е необходимо.

 ВНИМАНИЕ
Когато проверявате ремъка, поставете 
ключа за запалване на позиция LOCK/
OFF или ACC.

Горивен филтър (патрон)
Запушеният горивен филтър може да 
ограничи скорост на движение на пре-
возното средство, да повреди система-
та на емисиите, както и да е причина 
за трудното запалване на автомобила. 
Когато има значително количество на 
натрупване на чужди вещества  в резер-
воара за гориво, горивния филтър трябва 
да бъде заменен. При инсталирането на 
нов горивен филтър оставете дизеловия 
двигател да работи в продължение на 
няколко минути и проверете връзките за 
възможни течове. Препоръчваме ви да 
подмените горивния филтър в оторизи-
ран дилър на марката HYUNDAI.

Горивопроводи, тръби и връзки 
Проверете горивопроводите, тръбите и 
връзките за течове и повреди. Препоръч-
ваме ви да подмените горивопроводите, 
тръбите и връзките в оторизиран дилър 
на марката HYUNDAI.

Mаркуч за изпаренията и капачка на 
резервоара
Mаркучът за изпаренията и капачката 
на резервоара трябва да се проверяват 
в интервалите, посочени в сервизния 

график. В случай на смяна на маркуча за 
изпаренията и капачката на резервоара 
следва да се уверите, че е извършена 
правилно.

Маркучи за картерни газове (ако е 
оборудвана такава функция)
Огледайте повърхността на маркучите 
за доказателства на топлинни и/или 
механична щети. Втвърдена или чупли-
ва повърхност, напукване, разкъсвания, 
прорязвания, ожулвания или прекомерно 
подуване сочат влошаване на състоя-
нието. Особено внимание следва да бъде 
обърнато на тези маркучи, чиито повърх-
ности са най-близо до високо топлинни 
източници, като изпускателния колектор 
например. Проверявайте маркучите, за 
да се уверите, че не са в пряк контакт с 
топлинни 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 под-
менят незабавно в случай на износване 
или повреда.

ОБЯСНЕНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ПЛАНОВОТО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ
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Въздушен филтър 
Препоръчваме въздушният филтър да се 
подменя в оторизиран сервиз на марката 
HYUNDAI.

Запалителни свещи (бензинов 
двигател)
Уверете се, че при смяна новите запа-
лителни свещи имат същия топлинен 
диапазон.

 ВНИМАНИЕ
Не подменяйте и не извършвайте тех-
нически преглед на запалителните 
свещи, докато двигателят е все още 
топъл. Опасност от тежки изгаряния.

Хлабина на клапаните (бензинов 
двигател)
Внимавайте за прекомерен шум на кла-
паните и/или вибрации на двигателя и 
сервизирайте, ако е необходимо. Препо-
ръчваме ви системата да се проверява от 
оторизиран дилър на марката HYUNDAI.

Охладителна система
Проверете съставните части на охлади-
телната система като радиатор, резерво-
ар на охлаждащата течност, маркучи и 
връзки за течове и щети. Заменете всяка 
повредена част. 

Охлаждащата течност на двигателя
Охлаждащата течност трябва да се под-
меня спрямо интервалите, посочени в 
сервизния график.

Течност на автоматичната 
трансмисия
Не трябва да се проверява при нормални 
условия на употреба. Препоръчваме ви 
течността на автоматичната трансми-
сия да се подменя от оторизиран дилър 
на марката HYUNDAI според графика за 
поддръжка.

i  Информация
Цветът на течността на автоматичната тран-
смисия е основно червен. При експлоатация 
на превозното средство цветът 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 в цвета.
Използването на неопределен вид течност 
може да доведе до неизправност и повреда в 
трансмисията.

 ЗАБЕЛЕЖКА 
Използвайте само определен вид теч-
ност за автоматичната трансмисия. 
(Виж „Препоръчвани типове смазочни 
вещества и вместимости“ в глава 8.)

Течност на механичната трансмисия 
(ако има такава)
Проверявайте спрямо интервалите, по-
сочени в сервизния график. 
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Течност на трансмисията с двоен 
съединител (ако има такъв) 
Проверявайте спрямо интервалите, по-
сочени в сервизния график.

Спирачни маркучи и линии 
Визуално проверете за правилното ин-
сталиране, износвания, пукнатини, за-
хабяване и теч. Заменете всяка захабена 
или повредена част веднага.

Спирачна течност/работна течност за 
съединителя (ако има такава) 
Проверете нивото на спирачната течност 
в резервоара на спирачната течност. 
Нивото трябва да е между маркировките 
„MIN“ и „MAX“, разположени от едната 
страната на резервоара. Използвайте 
само хидравлична спирачна течност, 
съответстваща на спецификациите DOT 
3 или DOT 4. 

Ръчна спирачка
Огледайте спирачната уредба за пар-
киране, включително лоста на ръчната 
спирачка и кабелите.

Спирачни дискове, барабани, 
апарати, накладки
Проверете барабаните за прекомерно 
износване, дискове за изтъркване и из-
носване и  апаратчетата за изтичане на 
течност.
Повече информация за проверка на на-
кладките или прага на износване можете 
да намерите на уебсайта на HYUNDAI. 
(http://service.hyundai-motor.com)

Предни шарнирни болтове
Проверете връзките на окачването за 
отпуснатост или повреда. Затегнете до 
предписаната степен.

Кормилна рейка, връзки и маншони
При спряло превозно средство и изклю-
чен двигател проверете дали воланът 
„играе“. Проверете връзките за усуквания 
или щети. Проверете маншоните и муфи-
те за пукнатини, изтърквания или щети. 
Заменете всяка повредена част.

Полуоси и маншони
Проверете полуосите, маншоните и 
скобите за пукнатини, изхабявания или 
щети. Заменете всяка повредена част. 

Климатик охладител/компресор
Проверете уплътненията и връзките на 
климатика за течове и повреди.
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Проверка на нивото на моторното 
масло 
1. Винаги следвайте инструкциите и 

спазвайте предпазните мерки на про-
изводителя на моторното масло

2. Проверете дали автомобилът е спрял 
на равно място.

3. Запалете двигателя и го оставете да 
поработи, докато достигне нормална-
та работна температура.

4.  Загасете двигателя и изчакайте някол-
ко минути (приблизително 5 минути), 
за да позволите маслото да се оттече 
в картера.

5.  Издърпайте масломерната щека на-
вън, избършете я до сухо, и след това 
я пъхнете обратно докрай.

6.  Издърпайте масломерната щека 
навън отново и проверете нивото на 
моторното масло. Нивото му трябва 
да бъде между маркировките F и L.

7. 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.

Използвайте само специфицирания тип 
моторно масло. (Отнесете се към частта 
„Препоръчвани типове смазочни веще-
ства и вместимости” в раздел 8.)

 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 нагоре-
щен и да ви причини изгаряне.

МОТОРНО МАСЛО 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Никога не препълвайте с моторно 

масло. В противен случай двигателят 
може да се повреди. 

• Старайте се да не разливате маслото 
при смяна или доливане. Ако все пак 
попаднат капки масло върху корпуса 
на двигателя, избършете ги веднага. 

Проверка на двигателното масло и 
филтъра

Изисквайте смяна на моторното масло и 
масления филтър да се извършват от ото-
ризиран дилър на компанията HYUNDAI 
в съответствие с графика за операциите 
по поддръжката, посочен в началото на 
този раздел.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отработилото моторно масло може 
да предизвика възпаление или рак 
на кожата, ако се остави в контакт с 
кожата продължителни периоди от 
време. Отработилото моторно масло 
съдържа химически вещества, които 
при лабораторни животни причиняват 
рак. Винаги предпазвайте кожата си 
чрез старателно измиване на ръце-
те със сапун и топла вода при първа 
възможност, след като сте боравили с 
отработило моторно масло.
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Охладителната система е от типа „охла-
дителна система с високо налягане” и 
притежава резервоар, който е зареден с 
охлаждаща течност с антизамръзващи 
свойства от всесезонен тип. Резервоарът 
е зареден фабрично с охлаждаща теч-
ност. Проверявайте противозамръзва-
щите свойства и нивото на концентраци-
ята на охлаждащата течност най-малко 
веднъж годишно - в началото на зимния 
сезон и преди да започнете пътуване в 
региони с по-студен климат.

 ВНИМАНИЕ 
• Когато двигателят прегрее поради 

ниско ниво на охлаждащата течност, 
добавяне на охлаждащата течност 
изведнъж може да причини пукнати-
ни в двигателя. За да предотвратите 
щети, добавяйте охлаждащата теч-
ност бавно и в малки количества.

• Не шофирайте без охлаждащата 
течност. Това може да доведе до по-
вреда на водната помпа и блокиране 
на  двигателя.

Проверяване на нивото на охлаждаща-
та течност на двигателя

Проверете състоянието и връзките на 
всички маркучи на охладителната сис-
тема и на маркучите на нагревателя. 
Подменете всички деформирани маркучи 
или тези, които са с влошено качество. 

Нивото на охлаждащата двигателя теч-
ност трябва да бъде между маркировките 
F (MAX) и L (МIN), нанесени отстрани на 
резервоара за охлаждаща течност (при 
студен двигател). Ако нивото на охлаж-
дащата двигателя течност е ниско, до-
лейте достатъчно от специфицираната 
охлаждаща течност, за да осигурите 
защита на двигателя срещу замръзване 
и корозия. Нивото трябва да се допълни 
до маркировката F (МАX), но без да се 
препълва. Ако се налага често доливане 
на охлаждаща течност, трябва да посе-
тите оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI за проверка на охладителната 
система.

ОХЛАЖДАЩА ТЕЧНОСТ ЗА ДВИГАТЕЛЯ
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Никога не опитвайте да сва-
ляте капачката на радиатора, 
когато двигателят работи или 
още е горещ. В противен слу-
чай това може да доведе до повреда 
на охладителната система и на самия 
двигател и може да причини тежки 
телесни наранявания от изпръскване 
на гореща охлаждаща течност или от 
изпускането на пара. 
Загасете двигателя и изчакайте, докато 
се охлади. При свалянето на капачката 
на радиатора действайте изключител-
но внимателно. Обвийте капачката с 
дебела кърпа и я завъртете бавно по по-
сока обратна на часовниковата стрелка 
до първия упор. Върнете съвсем малко 
капачката обратно, докато налягането 
от охладителната система се освободи. 
Когато сте сигурни, че цялото налягане 
е напълно освободено, натиснете ка-
пачката надолу, като използвате дебе-
лата кърпа, и продължете след това да 
завъртате капачката по посока, обратна 
на часовниковата стрелка, до пълното 
й сваляне. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Електрическият мотор на ох-
лаждащия двигател може да 
продължи да функционира 
дори и когато двигателят е 
изгасен, което може да доведе до сери-
озни инциденти. Пазете ръцете, внима-
вайте да не се захванат дрехи или други 
предмети в перките на двигателя.  

Електродвигателят (охлаждащият венти-
латор ) е контролиран от температурата 
на охлаждащата течност на двигателя, 
налягането на хладилния агент и ско-
ростта на автомобила. Той може понякога 
да работи дори когато двигателят е в 
покой. Бъдете изключително предпаз-
ливи при работа в близост до лопатките 
на охлаждащия вентилатор, така че да 
не се нараните с въртящите се перки на 
вентилатора. С намаляване на темпе-
ратурата на охлаждащата течност на 
двигателя електромоторът се изключва 
автоматично. Това е нормално състоя-
ние. Електрическият мотор (охлаждащ 
вентилатор) може да работи, докато не 
прекъснете отрицателния кабел на аку-
мулаторната батерия, в случай че сте 
оборудвани с GDI.
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Препоръчвани типове охлаждаща 
течност за двигателя
• За охлаждащата течност използвайте 

само мека (деминерализирана) вода 
и никога не смесвайте с твърда вода 
охладителната течност, с която е бил 
зареден първоначално вашият ав-
томобил. Неправилната охлаждаща 
смес може да доведе до сериозна 
повреда на двигателя.  

• Двигателят на вашия автомобил съ-
държа алуминиеви части и по тази 
причина трябва да бъде защитен с 
охлаждаща течност на базата на ети-
ленгликол с фосфат, за да не се допус-
не корозия и замръзване на двигателя. 

• НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ охлаждаща течност 
на базата на етанол или метанол и не 
смесвайте такива видове охлаждаща 
течност със специфицирания тип ох-
лаждаща течност.

• Никога не използвайте разтвор, който 
съдържа повече от 60% или по-малко 
от 35% антифриз, тъй като това би на-
малило ефективността на разтвора.

Процентното съдържание на съставките 
на охлаждащата течност е посочено в 
тази таблица.

Околна темпера-
тура

Процентно съдържа-
ние на съставките 

(обемни части)
Антифриз Вода

Минус 15 °С 35 65
Минус 25 °С 40 60
Минус 35 °С 50 50
Минус 45 °С 60 40

i  Информация
Ако имате съмнения относно съотношението 
на разтвора, 50% вода и 50% антифриз е 
най-лесно да се смесят, тъй като и от двете 
има равно количество. Този разтвор е подхо-
дящ за повечето температурни диапазони от 
-35 °С (-31 °F) и по-нагоре.

Смяна на охлаждащата двигателя 
течност
Препоръчваме ви смяната на охлажда-
щата двигателя течност да се извърши 
от оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI и да бъде съобразена с графика 
за сервизна поддръжка.

 ВНИМАНИЕ 
За да предотвратите повреда на части-
те на двигателя, преди доливането на 
охлаждаща течност обвийте около гър-
ловината на резервоара за охлаждаща 
течност парче дебел плат или кърпа, за 
да не допуснете разлив на охлаждаща 
течност върху частите на двигателя, 
например върху генератора.
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Проверка на нивото на спирачната 
течност

Извършвайте периодично проверки на 
нивото на спирачна течност в резервоара 
за спирачна течност. Нивото на течността 
трябва да бъде между маркировките МАХ 
и MIN, нанесени отстрани на резервоара. 
Преди да свалите капачката на резер-
воара и да долеете спирачна течност, 
почистете внимателно пространството 
около капачката на резервоара, за да не 
допуснете замърсяване на спирачната 
течност. 
Ако нивото на спирачната течност е 
ниско, долейте спирачна течност до ни-
вото 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 течност спадне прекалено 
ниско, изискайте проверка на спирачната 
система от оторизиран дилър на компа-
нията HYUNDAI.

i  Информация
Използвайте само специфицирания тип 
спирачна течност. (Отнесете се към частта 
„Препоръчвани типове смазочни вещества 
и вместимости” в раздел 8.)

i  Информация
Преди да отвиете капачката на резервоара 
за спирачната течност/работната течност 
за съединителя, прочете внимателно преду-
преждението на капачката.  

i  Информация
Почистете капачката на резервоара за 
спирачната течност, преди да я отвиете. 
Използвайте спирачна или работна течност 
за съединителя DOT3 или DOT4 и винаги се 
уверявайте, че бутилките са плътно затво-
рени и не са били разпечатвани преди това. 

 ВНИМАНИЕ
В случай че се налага често да доли-
вате спирачна течност, автомобилът 
трябва да бъде проверен от оторизи-
ран дилър на компанията HYUNDAI.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Когато сменяте и доливате спирачна теч-

ност, извършвайте операциите с нея много 
внимателно. Не позволявайте попадане на 
спирачна течност в очите. Ако случайно в 
очите ви попадне спирачна течност, неза-
бавно ги промийте с голямо количество 
прясна чешмяна вода. При първа възмож-
ност изискайте преглед на очите от лекар.

• Никога не позволявайте попадане на спи-
рачна течност върху лаковото покритие на 
корпуса на автомобила, тъй като лаковото 
покритие ще се повреди. Спирачната теч-
ност, която е била изложена на въздействи-
ето на отворен въздух продължително 
време, никога не трябва да се използва, тъй 
като качеството й не може да се гарантира. 
Такава спирачна течност трябва да се из-
хвърли по правилата. 

• Никога не използвайте неправилен тип спи-
рачна течност. Попадането дори само на 
няколко капки от минерални масла, напри-
мер моторно масло, в спирачната система 
може да повреди нейните компоненти.

СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ/РАБОТНА ТЕЧНОСТ ЗА СЪЕДИНИТЕЛЯ (АКО Е ОБОРУДВАНА ТАКАВА ФУНКЦИЯ)
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Проверка на нивото на измиващата 
течност

Резервоарът е прозрачен, така че ви-
зуално можете да проверите нивото 
на течността. Проверете нивото и при 
необходимост долейте. Ако нямате на 
разположение измиваща течност, вместо 
това може да използвате чиста вода. При 
отрицателни температури обаче трябва 
да използвате измиващи разтвори с 
незамръзващи характеристики, за да не 
се допусне замръзване на измиващата 
течност.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Никога не използвайте охлаждаща теч-

ност от радиатора или антифриз в резер-
воара 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 известни 
количества спирт и при определени 
обстоятелства могат да бъдат запали-
ми. 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 на-
раняване на пътуващите. Измиващата 
течност за предното стъкло е отровна 
за хората и животните. 

• Не пийте такава течност и избягвайте 
контактите с измиваща течност за пред-
ното стъкло. В противен случай може 
да се стигне до тежко нараняване или 
смърт. Дръжте течността далеч от деца.

СПИРАЧКА ЗА 
ПАРКИРАНЕТО
Проверка на спирачката за 
паркирането

Проверете работния ход на спирачката 
за паркирането чрез преброяване на 
броя щраквания, които се чуват при 
бавно задействане докрай на лоста на 
спирачката, като се започне от напълно 
освободеното й положение. Освен това 
спирачката за паркирането трябва са-
мостоятелно да осигурява неподвижност 
на автомобила при спиране на умерен 
наклон. Ако работният ход е по-голям или 
по-малък от специфицирания, изискайте 
регулирайте на спирачката за паркира-
нето от оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI.
Работен ход: 5-6 щраквания при задей-
стване със сила 20 кг.

ИЗМИВАЩА ТЕЧНОСТ ЗА СТЪКЛАТА
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ГОРИВЕН ФИЛТЪР (ЗА 
МОДЕЛИТЕ С ДИЗЕЛОВ 
ДВИГАТЕЛ)
Източване на водата от горивния 
Филтър
Горивният филтър за дизеловите двигате-
ли играе важна роля при отделянето на 
попадналата в горивото вода и насъби-
рането на тази вода в неговата долна част. 
Ако в горивния филтър се насъбере дос-
татъчно количество вода, при завъртане 
на превключвателя за запалването в 
неговото включено положение (ON) пре-
дупреждаващият  светлинен индикатор 
на приборното табло ще светне. 
Ако този предупреждаващ светлинен 
индикатор светне, закарайте автомоби-
ла при оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI и изискайте от него да източи во-
дата от филтъра и да провери системата.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Ако водата, която се е насъбрала в горив-
ния филтър, не се източва в правилните 
моменти, могат да се получат повреди 
в някои основни части на автомобила, 
например в горивната система, от про-
никването на вода в горивния филтър.

Смяна на касетката на горивния 
филтър
 Когато сменяте касетката на горивния 
филтър, ви препоръчваме смяната да 
се извърши в оторизиран сервиз на 
компанията HYUNDAI и в съответствие с 
графика за сервизна поддръжка. 

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА 
ДВИГАТЕЛЯ 
Смяна на филтъра 

Филтърът се почиства с използване на 
сгъстен въздух. Не се опитвайте да го из-
плаквате или измивате, тъй като водата 
може да го развали. При необходимост 
филтърът трябва да се смени.
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1.  Разхлабете скобите, които закрепват 
капака на въздушния филтър за дви-
гателя, и свалете капака.

2. Избършете вътрешността на въздуш-
ния филтър.

3. Дръпнете лоста надолу до позиция 
UNLOCK.

4. Подменете филтъра.
5. Поставете скобите обратно.
6. Проверете дали капакът е поставен 

добре.

i  Информация
Ако автомобилът се използва в изключител-
но силно запрашени или замърсени с пясък 
условия, сменяйте филтриращия елемент 
по-често от обичайно препоръчваните интер-
вали. (Отнесете се към частта „Поддръжка 
при тежки условия на експлоатация” в този 
раздел.) 

 ВНИМАНИЕ 
Никога не карайте автомобила при сва-
лен въздушен филтър. Това би довело 
до прекалено интензивно износване на 
двигателя. Когато сваляте въздушния 
филтър, внимавайте във входящия от-
вор за въздуха да не попадат прах или 
нечистотии, в противен случай може да 
се получи повреда. Използвайте само 
оригинални резервни части HYUNDAI. 
Използването на неоригинални резерв-
ни части може да повреди датчика за 
въздушния поток или турбокомпресора.
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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 прове-
рява по-често и да се сменя по-рано 
от препоръчваните интервали. Когато 
извършвате самостоятелно смяна на 
въздушния филтър за климатичната 
уредба, трябва да спазвате посочената 
по-долу процедура и да внимавате да не 
повредите други компоненти. Сменяйте 
филтъра в съответствие с графика за 
планово сервизно обслужване.

Смяна на филтъра

1.  При отворена жабка извадете фикса-
торите от двете страни.

2.  Отворете жабката и откачете придър-
жащия ремък (1).

3.  Извадете корпуса на филтъра за кли-
матичната уредба, като натискате бло-
кировката в от двете страни на капака.

4.  Издърпайте капака.

5.  Сменете филтъра на климатичната 
уредба.

6.  Монтирайте всичко обратно в ред, 
обратен на демонтажа.

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА КЛИМАТИЧНАТА УРЕДБА (АКО Е ОБОРУДВАНА ТАКАВА ФУНКЦИЯ) 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Когато сменяте въздушния филтър на 
климатичната уредба, трябва да из-
вършвате монтажа правилно (както 
е указано на фигурата  – стрелката 
трябва да сочи надолу). В противен 
случай системата може да издава шум 
и ефективността на филтъра може да 
намалее.

ПЕРА НА ЧИСТАЧКИТЕ
Проверка на перата на чистачките
Замърсяването на предното стъкло или 
на перата на чистачките с чужди ма-
терии може да намали ефективността 
на работата на чистачките. Най-често 
срещаните източници на такова замър-
сяване са насекоми, мъзга от дърветата 
и третирането с горещи восъци, използ-
вано от някои автомивки. Ако перата не 
почистват добре стъклото, почистете 
едновременно и стъклото, и перата на 
чистачките 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. Не ги подменяйте ръч-
но. Използвайте качествени чистачки.

i  Информация
Широко разпространените горещи восъци, 
които се нанасят при някои автоматични 
автомивки, влошават възможностите за по-
чистване на предното стъкло. 

i  Информация
Чистачките са консуматив и тяхното аморти-
зиране може да не се покрива от гаранцията 
на автомобила.
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Подмяна на перата на чистачките
Когато перата на чистачките престанат 
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.
За да предотвратите повреда на предния 
капак и рамената на чистачките, тряб-
ва да повдигате рамената, когато са в 
напълно изправено положение. Винаги 
връщайте рамената обратно, преди да 
потеглите отново.

Пера за чистачките на предното 
стъкло 
За да подмените перата, следвайте 
процедурата, описана по-долу

Изключете двигателя, поставете прев-
ключвателя на чистачките в положение 
еднократно измиване (V) за около 20 се-
кунди, като задържите превключвателя 
за повече от 2 секунди, докато рамото не 
се изправи.

1.  Вдигнете рамото на чистачката, от-
ворете капачето на перото и отделете 
възела на перото от рамото.
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2.  Издърпайте перото (4), натискайки 
палчето (3), 

3.  Извадете перото от рамото (5).
4.  Монтирайте възела на перото в обра-

тния ред на сваляне.
5. Поставете обратно рамото на чистач-

ката в правилното му положение. 

Перо на задната чистачка

1.  Вдигнете рамото на чистачката и из-
дърпайте навън възела на перото.
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2.  Монтирайте възела на новото перо 
чрез пъхане на централната част в 
процепа на рамото на чистачката, 
докато щракне на място.

3.  Проверете дали възелът на перото е 
монтиран сигурно чрез опитване да 
го издърпате леко.

За да не допуснете повреда на раменете 
на чистачките или на други компоненти, 
изискайте смяната на перата на чистач-
ките да се извършва от оторизиран дилър 
на компанията HYUNDAI.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
За да предотвратите евентуална СМЪРТ 
или СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ, имайте 
предвид следните мерки за безопас-
ност, когато се налага да работите с 
акумулаторната батерия. 
За опасностите от акумулатор-
ната батерия, когато възнаме-
рявате да работите с акумула-
торната батерия, винаги прочитайте 
посочените тук указания. 
Когато зареждате акумулатор-
ната батерия или работите в 
близост с нея, винаги носете 
предпазни очила. 
Когато работите в затворени 
пространства, винаги осигу-
рявайте добро проветряване. 
Дръжте запалените цигари и всеки друг 
вид открит пламък или искри далеч от 
акумулаторната батерия. 
В клетките на акумулаторната 
батерия винаги се съдържа водо-
род, който представлява силно 
запалим газ, който при запалване може 
да експлодира.
Винаги дръжте акумулаторните 
батерии далеч от досега на деца.
(Продължение)

Акумулаторната батерия съдър-
жа разяждащата СЯРНА КИСЕ-
ЛИНА. Не допускайте попадане 
на киселина от батерията върху кожата, 
в очите, върху дрехите или по лаковото 
покритие на автомобила. 
Ако в очите ви попадне електролит, из-
мивайте очите с чиста вода в продълже-
ние най-малко на 15 минути и незабавно 
потърсете медицинска помощ. Ако 
върху кожата ви попадне електролит, 
старателно измийте замърсената част. 
Ако почувствате болка или усещане за 
изгаряне, незабавно потърсете меди-
цинска помощ. 
• Когато повдигате акумулаторна 

батерия с пластмасов корпус, пре-
комерно големият натиск върху ку-
тията на батерията може да доведе 
до теч на киселина и в резултат може 
да се получи телесно нараняване. 
Повдигайте акумулаторната бате-
рия само с носач или като поставяте 
ръцете си в срещуположните ъгли. 

• Не се опитвайте да запалите автомо-
била чрез подаване на ток, ако аку-
мулаторната батерия е замръзнала.

АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ
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• НИКОГА не опитвайте да зареждате 
акумулаторната батерия, когато 
към нея са свързани кабелите на 
автомобила. Запалителната систе-
ма на автомобила работи с високо 
напрежение. Никога не докосвайте 
тези компоненти, когато двигателят 
работи или когато превключвателят 
за запалването е в неговото включе-
но положение (ON).

• Когато не използвате автомобила 
продължително време при ниски 
температури, е най-добре да свали-
те акумулаторната батерия и да я 
съхранявате в затворено помеще-
ние. Винаги зареждайте напълно 
батерията, за да избегнете възможни 
повреди при ниски температури. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Ако към акумулаторната батерия свър-
жете неоторизирани електронни уреди,  
батерията може бързо да се изтощи. Ни-
кога не използвайте неодобрени уреди. 

Добро сервизно обслужване на 
акумулаторната батерия

• Винаги дръжте акумулаторната бате-
рия сигурно монтирана. 

• Поддържайте горната част на аку-
мулаторната батерия винаги чиста и 
суха. 

• Поддържайте полюсните накрайници 
и връзки чисти, добре притегнати и 
покрити с парафиново желе или с грес 
за полюсни накрайници. 

• Изплаквайте незабавно евентуално 
разлетите количества електролит от 
акумулаторната батерия с разтвор от 
вода и сода бикарбонат. 

• Ако автомобилът няма да се ползва 
продължителен период от време, 
изключвайте кабелите към акумула-
торната батерия.

Етикет, обозначаващ капацитета на 
акумулаторната батерия

Действителният етикет на батерията в 
превозното средство може да се разли-
чава от илюстрацията.
1.  CMF60L - BCI: „Хюндай“ името на мо-

дела на батерията
2.  12V: номинален волтаж
3.  60Ah (20HR): номинален капацитет (в 

амперчасове)
4. 92RC: номинален резервен капацитет 

(в мин.)
5. 550CCA: ток на студен старт в ампери 

по SAE стандарта
6. 440а: ток на студен старт в ампери по 

EN стандарта
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Зареждане на акумулаторната 
батерия
Вашият автомобил е оборудван с калци-
ева акумулаторна батерия необслужва-
ем тип, която не се нуждае от сервизна 
поддръжка.
• Ако акумулаторната батерия се е била 

разредила за къс период от време (на-
пример заради забравени включени 
фарове или вътрешни светлини, ко-
гато автомобилът не е бил използван), 
заредете батерията с малък заряден 
ток в продължение на 10 часа.

• Ако акумулаторната батерия се е била 
разредила постепенно заради високо 
електрическо натоварване, когато ав-
томобилът е бил използван, заредете 
„ударно“ батерията в продължение на 
два часа с ток 20 до 30 ампера.

 ВНИМАНИЕ
За зареждането на акумулаторната ба-
терия: когато зареждате акумулаторната 
батерия спазвайте следните предпазни 
мерки, в противен случай има опасност 
от наранявания или смърт:
• Преди да пристъпите към изпълнение 

на процедурите по поддръжката или 
по зареждането на акумулаторната 
батерия, изключвайте всички аксесо-
ари и загасяйте двигателя, поставете 
превключвателя за запалването в по-
ложение OFF. 

• Не използвайте в съседство с акуму-
латорната батерия цигари, не произ-
веждайте искри и не внасяйте открит 
пламък. При проверяване на акумула-
торната батерия по време на зарежда-
нето носете предпазни очила. 

• Винаги работете на открито с акуму-
латорната батерия. Акумулаторната 
батерия трябва да се извади от автомо-
била и да се постави на място с добро 
проветряване. 

• По време на зареждането на акуму-
латорната батерия следете нейното 
състояние и спрете или намалете за-
рядния ток, ако от клетките на акумула-
торната батерия започне интензивно 
отделяне на мехурчета газ („кипене“).

(Продължение) 
• Когато изваждате акумулаторната 

батерия, кабелът към отрицателния 
полюсен накрайник трябва да се разе-
динява първи и да се свързва последен. 
Изключвайте зарядното устройство 
за акумулаторната батерия в следния 
ред:

 1. Изключете мрежовия ключ на заряд-
ното устройство.

 2. Разединете скобата от отрицателния 
полюсен накрайник на батерията.

 3. Разединете скобата от положителния 
полюсен накрайник на акумулаторна-
та батерия.

 Подменяйте батерията с оригинална 
такава на компанията HYUNDAI.
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 ВНИМАНИЕ
Акумулаторна батерия с абсорбира-
ща стъклена вата (ако е оборудвана)
Този тип батерии не се нуждаят от 
поддръжка, затова следва да бъдат 
обслужвани само в оторизирани сер-
визи на компанията HYUNDAI. За за-
реждане на тези батерии използвайте 
напълно автоматичните зарядни 
устройства, специално произведени 
за този тип батерии. При подмяна на 
части на батерията ви съветваме да 
използвате такива от  оторизиран 
сервиз на компанията HYUNDAI. Не 
отваряйте капачката на батерията, 
това може да доведе до изтичане на 
електролит и  последващи сериозни 
наранявания.

Запалване чрез външна акумулаторна 
батерия 
След като сте запалили автомобила 
посредством външна акумулаторна 
батерия (подаване на ток), трябва да 
шофирате поне в продължение на 20-30 
мин., преди да изгасите двигателя, тъй 
като има вероятност да не може да запа-
лите, ако сте изгасили двигателя, преди 
батерията да се е заредила достатъчно. 
Допълнителна информация ще намерите 
в глава 6 “Запалване чрез външна аку-
мулаторна батерия“.  

i  Информация
Неправилното изхвърляне на акумулаторна-
та батерия е много вредно за околната среда и 
здравето на хората.  Изхвърляйте батерията 
на оказаните за това места според изисква-
нията на законовите разпоредби.

Позиции, които подлежат на възстано-
вяване
Позициите, които трябва да бъдат въз-
становени, след като акумулаторната 
батерия е била изключена или е била 
разредена: 
• Автоматичното вдигане/смъкване на 

стъклата (виж раздел 3); 
• люкът на покрива (виж раздел 3); 
• компютърът за пътуването (виж раздел 

3); 
• климатичната уредба (виж раздел 3); 
• системата, запаметяваща позицията 

на седалката на водача; 
• часовник; 
• аудиосистема.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Повреда в гумата може да бъде причи-
на за загуба на контрол над автомоби-
ла, което да доведе до сериозен пътен 
инцидент или смърт. За да намалите 
риска от инциденти, вземете следните 
предпазни мерки: 
• Всеки месец проверявайте наляга-

нето в гумите, износването на про-
тектора и огледайте за възможни 
щети. 

• Препоръчителното студено наляга-
не на гумите за вашия автомобил е 
указано в този наръчник, но можете 
да го намерите и на етикета, раз-
положен на централната колона 
от страната на водача. Винаги 
проверявайте налягането в гумите. 
Гуми с прекалено високо или ниско 
налягане имат неравномерно из-
носване на протектора, което влияе 
негативно върху управляемостта 
на превозното средство. 

• Винаги проверявайте и налягането 
на резервната гума, когато прове-
рявате налягането на гумите.  

(Продължение)

(Продължение)
• Подменяйте гумите с неравномер-

но износване на протектора, тези, 
които са износени или не в добро 
състояние. 

• ВИНАГИ подменяйте гумите с таки-
ва от същия размер и със същите 
характеристики като тези, с които 
първоначално е бил оборудван 
вашият автомобил. Използването 
на гуми с различни характерис-
тики може да доведе до загуба на 
контрол над превозното средство, 
както и да окаже сериозен нега-
тивен ефект върху АВS системата, 
което да бъде причина за фатален 
инцидент.

Полагане на грижи за гумите
За осигуряване на правилна поддръж-
ка, безопасност и икономия на гориво 
винаги трябва да поддържате препоръч-
ваното налягане в гумите и да спазвате 
ограниченията за натоварване на гумите 
и разпределението на теглото на авто-
мобила, което е препоръчано за вашия 
автомобил.

Всички технически спецификации (раз-
мери и налягания) са посочени на табел-
ката, която е фиксирана към автомобила. 

ГУМИ И ДЖАНТИ
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Препоръчвани налягания в гумите (в 
студено състояние)
Всички налягания в гумите (включително 
в резервната гума) трябва да се проверя-
ват, когато гумите са студени. „Студени 
гуми” означава, че автомобилът не е бил 
каран най-малко 3 часа или е бил каран 
на разстояние по-малко от 1,6 км след 
продължителен престой. Налягането в 
загрелите гуми нормално превишава 
препоръчваните стойности в студено 
състояние с 28 до 41 килопаскала (с 4 до 
6 атмосфери). Не изпускайте въздух от 
загрелите гуми, за да регулирате наляга-
нето в тях до препоръчваните стойности, 
в противен случай налягането в гумите 
ще спадне под необходимите стойности. 
Допълнителна информация ще намерите 
в раздел „Гуми и джанти“, глава 8. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поддържането на препоръчаните 
стойности на налягането в гумите 
ще гарантира най-добро качество на 
возенето, най-добра управляемост на 
автомобила и минимално износване 
на гумите. 
Превишеното или пониженото на-
лягане може да намали живота на 
гумите, да повлияе отрицателно вър-
ху управляемостта на автомобила 
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. 
Силното понижаване на налягането в 
гумите може да доведе до рязко загря-
ване на гумите, причиняващо тяхното 
пръсване, отделяне на протектора 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 шофиране в горещо време и кога-
то се пътува продължително с високи 
скорости. 

 ВНИМАНИЕ
• Пониженото налягане на гумите 

също води до прекалено силно 
износване, влошаване на управля-
емостта и повишаване на разхода 
на гориво. Възможно е също де-
формиране на джантите. Затова 
трябва да поддържате налягането 
в гумите на правилните нива. Ако 
някоя от гумите се нуждае от често 
донапомпване, изискайте нейната 
проверка от оторизиран дилър на 
компанията HYUNDAI.

• Превишеното налягане в гумите 
води до по-твърда возия, до по-
вишено износване в централната 
част на протектора и до повишена 
възможност от повреда от препят-
ствия по пътя.
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Проверка на налягането в гумите
Проверявайте налягането в гумите 
най-малко веднъж месечно или по-често. 
Проверявайте също така налягането и в 
резервната гума. 

Как се извършва проверката?
За проверката на налягането в гумите из-
ползвайте манометър с добро качество. 
Само с външен оглед не можете да уста-
новите дали вашите гуми са правилно 
напомпани. Радиалните гуми могат да 
изглеждат външно правилно напомпани 
даже когато налягането в тях е под нор-
мата. Най-напред развийте капачката от 
вентила. Натиснете силно манометъра 
към вентила, за да извършите измерва-
нето на налягането. Ако налягането на 
въздуха в студената гума съответства на 
препоръчваната стойност за тази гума 
и за натоварването, посочени в инфор-
мационната табелка, не е необходимо 
никакво по-нататъшно регулиране. Ако 
налягането е понижено, донапомпайте 
гумата, докато се достигне препоръчва-
ната стойност за налягането. Не забра-
вяйте да поставяте обратно капачките 
на вентилите. 

Ако не поставите капачките на венти-
лите, нечистотии или влага могат да 
попаднат в сърцевината на вентила и 
да доведат до изпускане на въздух. Ако 
дадена капачка за вентил липсва, при 
първа възможност поставете нова. Ако 
превишите препоръчваната стойност за 
налягането, трябва да изпуснете малко 
въздух чрез натискане на металното 
стебло в центъра на вентила. След това 
измерете отново налягането с маноме-
тър. Не забравяйте след това да завин-
тите обратно капачката на вентила. Така 
ще предотвратите изпускане на въздух, 
като предпазвате вентила от проникване 
на замърсявания и влага.

„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 нерав-
номерно износване. При завъртането на 
гумите проверявайте дали колелата са 
правилно балансирани. 
При завъртането на гумите проверявайте 
също за отсъствие на неравномерно из-
носване и повреди. Неравномерното из-
носване обикновено се причинява от не-
правилно налягане в гумите, неправилна 
сходимост на колелата, на небалансира-
ни колела, на много резки спирания или 
на много резки завивания. Проверявайте 
също за отсъствие на подбитости или 
подувания на протектора или на стра-
ничните бордове на гумите. Ако откриете 
който и да било от тези признаци, трябва 
да смените съответната 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 спе-
цифицираните стойности и да проверите 
затягането на гайките на колелата  (пред-
писани стойности: 11~13 кгс/м).
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При всяко завъртане на гумите трябва да 
проверявате износването на накладките 
на дисковите спирачки.

i  Информация
Външната и вътрешната страна на несиме-
тричните гуми се различава. Когато слагате 
несиметрични гуми, уверете се, че те са пра-
вилно поставени, т.е. Страната, отбелязана 
с „навън/outside“, следва да сочи навън. Ако 
страна с надпис “навътре/inside” е поставена 
така, че да сочи  навън, това ще се отрази не-
благоприятно върху цялостното представяне 
на превозното средство на пътя.

 ВНИМАНИЕ
Никога не включвайте компактната 
резервна гума в схемата на завърта-
нето на гумите. При никакви обстоя-
телства не смесвайте радиални с 
диагонални гуми. Това може да до-
веде до необичайни характеристики 
на управляемостта на автомобила, 
които могат да доведат в резултат до 
смърт, тежко нараняване или повреда 
на имущество.

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-дългият възможен живот на гумите 
и най-добра обща характеристика на ра-
ботата. В повечето случаи не се налага да 
извършвате допълнително регулиране 
на сходимостта на колелата. Ако обаче 
забележите необичаен вид износване на 
гумите или ако забележите, че автомо-
билът вибрира при шофиране по гладък 
път, колелата на автомобила може би се 
нуждаят от ново балансиране.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Неправилният тип тежести на джан-
тите могат да повредят алуминиевите 
джанти на вашия автомобил. Използ-
вайте само балансиращи тежести от 
одобрен тип.
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Смяна на гуми

Ако гумата е износена равномерно, инди-
каторът за износване на протектора ще 
се появи като плътна лента напречно на 
протектора. Това показва, че дълбочината 
на грайфера на протектора е по-малка 
от 1,6 мм. Когато това се случи, сменяйте 
гумата с нова. Не изчаквайте лентата да 
се появи по цялата ширина на протек-
тора, преди да пристъпите към смяна на 
гумата.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Винаги подменяйте гумите, които 

са износени. Шофирането с из-
носени гуми е много опасно и ще 
намали ефективността на спира-
нето, точността на управлението и 
сцеплението с пътя. Когато сменяте 
гуми, всичките четири гуми трябва 
да имат същите размери като тези, 
които оригинално са доставени с 
вашия автомобил. 

• Използването на гуми с различни 
размери може да доведе до непра-
вилна работа на антиблокиращата 
система ABS и на електронната 
стабилизираща програма (ESP). 
Когато сменяте гумите, най-добре 
е да сменяте всичките четири гуми 
наведнъж. Ако това не е възмож-
но или не е необходимо, тогава 
сменяйте двете предни или двете 
задни гуми като комплект. Смяната 
само на една гума може да повлияе 
много силно върху управляемостта 
на вашия автомобил.

• 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 
нормално използване. Нагрява-
нето на гумите, причинено при 
експлоатацията при горещ климат 
или при голямо натоварване, може 
да ускори процесите на стареене. 

• Неспазването на това предупреж-
дение може да има за резултат 
внезапна повреда на гумите, което 
може да доведе до загуба на кон-
трол върху управлението на ав-
томобила и до пътнотранспортно 
произшествие, включващо тежко 
нараняване или смърт.
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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 компакт-
ната резервна гума, когато забележите, 
че лентите на индикатора за износване на 
протектора са се показали. Новата компакт-
на резервна гума трябва да бъде със същия 
размер и конструкция като тази, която сте 
получили с вашия нов автомобил, и тряб-
ва да бъде монтирана на същата джанта 
за компактна резервна гума. Компактната 
резервна гума не е проектирана да може 
да се монтира на нормален размер джанта, 
както и джантите за компактни резервни 
гуми не са проектирани за монтиране на 
тях на гуми с нормални размери.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Оригиналната гума трябва да бъде по-
правена или подменена с нова колкото 
се може по-бързо, за да се избегне въз-
никването на възможен пътен инцидент. 
Компактната резервна гума е само за 
спешни случаи и скоростта на движе-
ние не трябва да превишава 80 км/ч.

Смяна на джанти
Когато сменяте металните джанти по 
каквато и да било причина, проверявайте 
новите джанти да бъдат еквивалентни 
на оригиналните по отношение на ди-
аметъра и широчината на джантата и 
отместването.

Сцепление на гумите с пътя
Сцеплението на гумите с пътя може да 
намалее, ако шофирате с износени гуми, 
с гуми, които са напомпани до непра-
вилно налягане, или при шофиране по 
пътища с хлъзгава повърхност. Когато ин-
дикаторите за износване на протектора 
се появят, гумите трябва да се подменят 
с нови. За да се намали рискът от загуба 
на контрол върху управлението на авто-
мобила, винаги намалявайте скоростта, 
когато вали дъжд или сняг или пътят е 
заледен.

Поддръжка на гумите
Освен правилното напомпване правил-
ната центровка на колелата също спо-
мага за намаляване на износването на 
гумите. Ако забележите, че някоя от гуми-
те се износва неравномерно, изискайте 
вашият дилър да провери центровката 
на колелата. Когато монтирате нови гуми, 
винаги проверявайте дали същите са 
балансирани. Това ще повиши комфорта 
на возията на автомобила и ще удължи 
живота 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
Тази информация показва и описва ос-
новните характеристики на гумата и съ-
държа също идентификационния номер 
на гумата (TIN) съгласно изискванията 
за сертифициране по стандартите за 
безопасност. В случай на рекламация 
номерът TIN може да се използва за иден-
тификация на гумата.
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1. Име на производителя или марката.
2. Означение на размера на гумата.
На страничната стена на гумата е озна-
чена маркировка за размерите на гумата. 
Когато избирате гуми за подмяна за ва-
шия автомобил, ще се нуждаете от тази 
информация. По-долу е обяснено какво 
означават буквите и цифрите в това оз-
начение на размерите на гумата. 
Примерно означение на размерите на 
гумата: 205/55R16 91H (Тези числа са 
посочени само като пример; означенията 
на размерите на вашите гуми могат да 
се различават в зависимост от модела 
на вашия автомобил.) 
205 - широчина на гумата в милиметри. 
55 - отношение на аспектите. Това число 

показва височината на напречното се-
чение на гумата като процент от нейната 
широчина. 
R - кодово означение на конструкцията 
на гумата (радиална гума). 
16 - диаметър на джантата в инчове (цо-
лове). 
91 - индекс на натоварване - числен код, 
който посочва максималното натоварва-
не, което може да осигури гумата. 
H - символ за номиналната скорост. За 
допълнителна информация виж табли-
цата за номиналните скорости, посочена 
в този раздел.

Означение на размерите на джантите
Джантите също така са маркирани с 
важна информация, от която ще се нуж-
даете, ако се наложи някога да смените 
повредена джанта. По-долу са дадени 
пояснения за буквите и цифрите в озна-
чението на джантите и какво означават 
същите. Примерно означение на разме-
рите на една джанта: 
6.5JX16
6.5 - широчина на джантата в инчове 
(цолове). 
J - Означение на профила на джантата. 
16 - диаметър на джантата в инчове (цо-
лове).
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СТР. 59
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 съответстват 
на максималната безопасна скорост, за 
която е конструирана съответната 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)

W 270 km/h (168 mph)

Y 300 km/h (186 mph)

3. Проверка на живота на гумата (TIN: 
Идентификационен номер на гумата) 
При всички гуми, които са по-стари от 6 годи-
ни, пресметнато от датата на тяхното произ-
водство, здравината на гумата и качеството 
на нейната работа намаляват естествено със 
стареенето на гумата (даже при неизполз-
ваните резервни гуми). Следователно след 
този срок гумите (включително резервната 
гума) трябва да се подменят с нови. Датата 
на производството можете да откриете на 
страничния борд на гумата (възможно е тя 
да е нанесена от вътрешната страна на ко-
лелото), с показване на кодовото означение 
DOT. Кодовото означение DOT представлява 
последователност от цифри върху гумата, 
състояща се от цифри и букви на латиница. 
Датата на производството е означена от по-
следните четири цифри (знаци) на кодовото 
означение DOT. 
DOT ХХХХ ХХХХ OOOO
Първата част на кодовото означение DOT 
означава кодово означение на завода, раз-
мерите на гумата и вида на шарката на про-
тектора, а последните четири цифри означа-
ват седмицата и годината на производство. 
Например: DOT XXXX XXXX 1615 означава, 
че гумата е била произведена през 16-ата 
седмица на 2015 година.

4. Състав и използвани материали в 
конструкцията на гумата
Гумата е изградена от няколко слоя 
плат, покрити с гума. Производителите 
на гумата трябва да посочат също и ма-
териалите, които са използвани за про-
изводството на гумата, които включват 
стомана, найлон, полиестер и др. Буквата 
„R” означава радиална конструкция; 
буквата „D” означава диагонална кон-
струкция или конструкция под ъгъл, а 
буквата „B” означава поясна организация 
на слоевете.

5. Максимално допустимо налягане в 
гумите
Това число показва най-голямото наля-
гане, което трябва да се допуска в гумата. 
Никога не превишавайте максимално 
допустимото налягане за гумата. За пре-
поръчваните стойности за налягането в 
гумите се отнасяйте към табелката с ин-
формация за гумите 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 автомобила, винаги 
използвайте гуми, които имат същата 
товароносимост като фабрично монти-
раните гуми.

7. Унифицирана категоризация на ка-
чеството на гумите.
Категориите на качеството, в случаите 
когато са приложими, могат да бъдат от-
крити върху страничната стена на гумата, 
между края на протектора и максимал-
ната широчина на напречното сечение.
Например: 
TREAD wear 200
TRACTION AA 
TEMPERATURE A.

Износване на протектора
Износването на протектора е един срав-
нителен коефициент, който се основава 
на коефициента на износване на гума-
та при тестването й при контролирани 
условия от даден държавен орган. Така 
например гума с коефициент 150 означа-
ва, че износването й е с 1,5 пъти по-добро, 
отколкото на гуми с коефициент 100, при 
тестване от съответния държавен орган. 
Относителното ниво на качеството на 
гумите обаче зависи от 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 пътните 
характеристики и климатичните условия. 
Тези коефициенти са нанесени върху 
страничните бордове на гумите за пътни-
чески леки автомобили. Гумите, които се 
предлагат стандартно или като опция за 
вашия автомобил, могат да се различа-
ват 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 способността 
на гумата да спира на мокра настилка, 
измерена в контролирана среда и спе-
цифицирани тестови повърхности от 
асфалт и бетон. Гумите с маркировка С 
имат най-лоши характеристики на сце-
плението с пътя.

 ВНИМАНИЕ
Индексът на сцепление с пътя, който 
е означен за тази гума, се базира на 
тестове за сцепление с пътя при спи-
ране при движение право напред и не 
включва характеристиките на сцепле-
нието при ускоряване на автомобила, 
при завиване, при аквапланинг или 
върховите стойности на това сцепле-
ние.
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Температура - А, В и С
Температурните индекси са А (най-високият), 
В и С и показват устойчивостта на гумата 
спрямо генерирането на топлина и нейна-
та способност да разсейва топлината при 
тестване в контролирана среда - при лабора-
торни тестове в затворено помещение. 
Продължителната висока температура на 
гумата може да доведе до влошаване на 
качеството на материала на гумата и скъся-
ване на нейния живот, а прекомерно високите 
температури могат да доведат до внезапна 
повреда на гумата. Индексите В и А предста-
вляват по-високи нива на качеството, уста-
новено при лабораторните тестове (спрямо 
минималните изисквания на закона).

 ВНИМАНИЕ
Температурният индекс за тази гума е 
установен за гуми, които са правилно 
напомпани и не са подложени на прето-
варване. Прекомерно високите скорос-
ти, пониженото налягане в гумите или 
прекомерното натоварване, независимо 
дали поотделно или в съчетание, могат да 
доведат до повишаване на нагряването 
и до възможност за внезапна повреда на 
гумата. Това може да доведе до загуба на 
контрол върху управлението на автомоби-
ла и до тежко нараняване или смърт.

Гуми с ниско съотношение между 
височина на страницата и широчина 
на протектора
Този вид гуми, при които съотношението на 
височината на страницата към широчината 
на протектора е под 50%, придават спор-
тен вид на автомобила. Шофиране с гуми с 
по-голямо съотношение може да не е толкова 
комфортно, тъй като тези гуми оптимизират 
управлението и спирачните възможности на 
автомобила. Вътрешната страница на гумата 
с по-ниско съотношение е по-тънка в сравне-
ние с тази на гумата с по-високо съотноше-
ние. Вследствие на това гумата и джантата 
могат лесно да бъдат повредени.  

 ВНИМАНИЕ
За да избегнете повреда, шофирайте 
внимателно по извънградски пътища 
и през офроуд маршрути. Винаги след 
шофиране от такова естество прове-
рявайте гумите и джантите. 
• Преминавайте плавно и не с ви-

сока скорост през дупки, легнали 
полицаи и други пътни неравност, 
в противен случай гумите и джан-
тите могат да се наранят. 

• Винаги проверявайте състоянието 
на гумите в оторизиран сервиз на 
марката HYUNDAI. 

• Проверявайте гумите на всеки 
3000 км, за да избегнете евентуал-
ни повреди. 

• Често повредите на гумите не могат 
да се определят или забележат с 
просто око, затова извършвайте 
редовни проверки и подменяйте гу-
мите 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 стра-
на на гумата.
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Електрическата система на автомобила 
е предпазена от повреда от електрическо 
претоварване чрез предпазители. 
Вашият автомобил разполага с 3 (или 4) 
панелa с предпазители, единият от кои-
то е разположен на страничния опорен 
панел от страната на шофьора, а остана-
лите са в двигателното отделение, близо 
до акумулаторната батерия. 
Ако някоя от светлините на автомобила, 
някой от аксесоарите или от командните 
органи не работи (не работят), проверете 
предпазителя за съответната верига. Ако 
предпазителят е изгорял, ще забележи-
те, че елементът вътре в предпазителя е 
разтопен (прекъснат). 
Ако електрическата система не работи, 
най-напред проверете панела с предпа-
зители от страната на шофьора. Винаги 
подменяйте изгорелия предпазител с нов 
със същата номинална стойност. 
Ако и подмененият предпазител изгори, 
това показва, че има електрическа по-
вреда. Избягвайте да използвате тази 
система и се консултирайте незабавно 
с оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI.

i  Информация
Използвани са четири вида предпазители: 
ножовият тип се използва за по-ниски стой-
ности на ампеража, а касетният тип пред-
пазители (Multi fuse) и стопяемите връзки 
(съставните предпазители) се използват за 
по-високи стойности на ампеража.

 ВНИМАНИЕ
Никога не сменяйте изгорелите предпа-
зители с каквото и да било друго освен 
с предпазител със същата номинална 
стойност.
• Използването на предпазители с по-го-

ляма номинална стойност може да 
доведе до повреда и до пожар.

• Никога не поставяйте парче проводник, 
кабел или алуминиево фолио вместо 
правилния предпазител, даже като 
временна мярка. Това може да доведе 
до значителна повреда на опроводява-
нето и съществува опасност от пожар.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Никога не използвайте за изваждането на 
предпазителите отвертка или друг метален 
предмет, тъй като може да причините късо 
съединение и да повредите трайно електри-
ческата система на автомобила.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ
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Maintenance

FUSES
A vehicle’s electrical system is pro-
tected from electrical overload dam-
age by fuses.
This vehicle has 2 (or 3) fuse panels,
one located in the driver’s side panel
bolster, the other in the engine com-
partment.
If any of your vehicle’s lights, acces-
sories, or controls do not work, check
the appropriate circuit fuse. If a fuse
has blown, the element inside the
fuse will be melted or broken.
If the electrical system does not
work, first check the driver’s side
fuse panel. Before replacing a blown
fuse, turn the engine and all switches
off, and then disconnect the negative
battery cable. Always replace a
blown fuse with one of the same rat-
ing.
If the replacement fuse blows, this indi-
cates an electrical problem. Avoid
using the system involved and immedi-
ately consult an authorized HYUNDAI
dealer.

Information
Three kinds of fuses are used: blade
type for lower amperage rating, car-
tridge type, and multi fuse for higher
amperage ratings.

Do not use a screwdriver or any
other metal object to remove
fuses because it may cause a
short circuit and damage the sys-
tem.

NOTICE

i

Normal

■ Blade type

■ Cartridge type

Blown

Normal Blown

Normal Blown

OLF074075

NEVER replace a fuse with any-
thing but another fuse of the
same rating.
• A higher capacity fuse could

cause damage and possibly
cause a fire.

• Do not install a wire or alu-
minum foil instead of the
proper fuse - even as a tem-
porary repair. It may cause
extensive wiring damage and
possibly a fire.

WARNING  

Normal Blown
■ Multi fuse
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Смяна на предпазители от вътрешния 
панел

1.  Поставете превключвателя за запал-
ването и всички останали превключ-
ватели в тяхното изключено положе-
ние.

2.  Свалете капака на панела с предпа-
зители.

3.  Прегледайте схемата с обозначенията 
на предпазителите,  за да разберете 
къде се намира търсеният от вас пред-
пазител. 

4.  Издърпайте подозирания предпазител 
право навън. Използвайте за целта 
инструмента за изваждане на предпа-
зители, който се намира в панела с пред-
пазители в двигателното отделение.

5.  Проверете извадения предпазител; 
ако е изгорял, сменете го с нов със 
същата номинална стойност и прове-
рете дали е закрепен здраво в държа-
телите. 

6. Ако предпазителят е хлабаво закре-
пен, консултирайте се с оторизиран 
дилър на компанията HYUNDAI. 

7. Резервните предпазители са разпо-
ложени в панелите на таблото (или в 
панела с предпазители в двигателно-
то отделение). 

Ако нямате резервен предпазител, из-
ползвайте предпазител със същата 
номинална стойност от верига, която 
може да не е необходима в момента за 
работата на автомобила, например пред-
пазителя на запалката за цигари.
Ако фаровете или други електрически 
компоненти не работят, а предпазителите 
са изправни, трябва да проверите блока с 
предпазители в двигателното отделение. 
Ако има изгорял предпазител, той трябва 
да се смени с нов.
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Предпазител на паметта (шунтов съе-
динител)

Винаги дръжте предпазителя в позиция 
ОN (включен).
Когато предпазителят на паметта е 
изваден от панела с предпазители, ау-
диосистемата и дигиталният часовник 
впоследствие ще се нуждаят от рестар-
тиране, а интелигентният ключ може да 
не функционира правилно.

i  Информация

Ако предпазителят е заключен (т.е. е на пози-
ция OFF), ще се изпише следното съобщение.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Винаги дръжте предпазителя в 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 запал-
ването и всички останали превключ-
ватели в тяхното изключено положе-
ние.

2.  Изключете всички останали прев-
ключватели

3.  Свалете капака на кутията с предпази-
тели чрез натискане на закопчалката 
и издърпване на капака нагоре.
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4.  Проверете извадения предпазител; 
ако е изгорял, сменете го с нов. За из-
важдането или обратното поставяне 
на предпазител използвайте инстру-
мента за изваждане на предпазители, 
който се намира в панела с предпази-
тели в двигателното отделение.

5. Пъхнете нов предпазител със съща-
та номинална стойност и проверете 
дали е легнал плътно в държателите. 
Ако предпазителят е хлабаво разпо-
ложен в държателите, 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.

Главен предпазител

Ако една електрическа система не рабо-
ти и не е изгорял предпазител в отделе-
нието на двигателя или във вътрешната 
кутия на предпазителите, най-вероятно 
основният предпазител вътре в капач-
ката на батерия (+) е изгорял. Основният 
предпазител е свързан с много други 
части. В този случай ви препоръчваме 
да се обърнете към оторизиран дилър на 
марката HYUNDAI. 

i  Информация
След проверка на акумулаторната батерия 
винаги я затваряйте добре, в противен слу-
чай има опасност от повреда в ел. система 
поради проникването на вода. 

Съставен предпазител

Ако съставният предпазител е изгорял, 
той трябва да се извади по следния начин:
1. Изгасете двигателя.
2. Разединете кабела към отрицателния 

полюсен накрайник на акумулатор-
ната батерия.

3. Свалете капака на панела с предпа-
зители, натискайки го и издърпвайки 
го нагоре. 

4. Развийте гайките, показани на фигу-
рата по-горе.

5. Сменете предпазителя с нов със съща-
та номинална стойност.

6. Извършете обратния монтаж в ред, 
обратен на демонтирането.



7-66
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Описание на панелите с предпазители
Панел с предпазители от страна на 
водача

От вътрешната страна на капаците на кутии-
те 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.
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Панел с предпазители от страната на водача

Номер Наименование Символ Ампераж Предпазвана ел. система

F1 МОДУЛ 5 7.5 А Crash Pad превключвател, електрохроматично огледало, MTS E-Call модул, Аудио, A/V и 
навигация, контролен модул за климатичната уредба, Индикатор за избраната предавка – 
автоматична трансмисия/ десен волан, преобразувател на прав ток конвертор, фарове ляв/
десен волан, Active Air Flap Unit, устройство за регулиране на лъча на фаровете, контролен 
модул на предните нагреватели на седалките контролен модул на вентилацията на предните 
седалки, IMS модул

F2 МОДУЛ 3 7.5 А Модул за управление на вратите на водача/пътника, BCM, превключвател за режим „СПОРТ“

F3 ЛЮК 1 20 А Панорамен люк

F4 ВРАТА НА БАГАЖ-
НИКА

10 А Реле за вратата на багажника

F5 БУТОН ЗА УПРА-
ВЛЕНИЕ НА ЕЛ. 

СТЪКЛА - ЛВ

25 А Реле за ел. стъкла – ляв волан, предпазен модул за ел. стъкла за водача/пътника, превключ-
вател за задните стъкла – ляв волан, предпазен модул за задните ел. стъкла – ляв волан

F6 МУЛТИМЕДИЙНА 
СИСТЕМА

15 А Аудио-, А/V и навигационна система, преобразувател за прав ток

F7 БУТОН ЗА УПРА-
ВЛЕНИЕ НА ЕЛ. 

СТЪКЛА - ДВ

25 А Реле за ел. стъкла – десен волан, предпазен модул за ел. стъкла за водача/пътника, превключ-
вател за задните стъкла – десен волан, предпазен модул за задните ел. стъкла – десен волан

F8 БУТОН ЗА РЕГУЛИ-
РАНЕ НА СЕДАЛ-
КАТА НА ВОДАЧА

25 А Превключвател за ръчно регулиране на седалката на водача, IMS модул 

F10 МОДУЛ 4 7.5 А Модул за системата LKA, звуков индикатор за системата Rear Parking Assist, превключвател 
за стоп светлините, 
радар за системата Blind Spot Detection ляв/десен волан, BCM, превключвател за ел. ръчна 
спирачка,
модул за системата за автономно спиране 

F11 ИНТЕЛИГЕНТЕН 
КОНТАКТЕН КЛЮЧ

7.5 А Контролен модул за интелигентния ключ, модул за имобилайзера

F12 ЛЮК 2 20 А Панорамен люк
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Панел с предпазители от страната на водача

Номер Наименование Символ Ампераж Предпазвана ел. система

F13 ИНТЕРИОРНО ОСВЕТЛЕ-
НИЕ

7.5 А Система за безжично зареждане на моб. тел., осветление за гримиране – Л/Д во-
лан, вътрешно интериорно осветление, осветление на конзолата над седалката 
на водача, осветление над водача Л/Д волан, сензори за дъжд, превключвател за 
запалването III и индикатор за отворена врата, осветление за жабката, осветление 
за багажника

F14 ПАМЕТ 2 7.5 А МТС Е-CALL  

F16 ПАМЕТ 1 10 А Модул за управление на вратите на водача/пътника, IMS модул, BCM; контролен 
модул за климатичната уредба, табло, сензори за автоматичните светлини и фото 
сензори,  ICM кутия с релета (реле за сгъване/разгъване на външните огледала)

F19 МОДУЛ 6 7.5 А Контролен модул за интелигентния контактен ключ, ВСМ модул

F20  MDPS 7.5 А MDPS

F21  МОДУЛ 1 7.5 А Превключвател за аварийните светлини, превключвател за централното заключ-
ване на вратите, въздушна клапа,
модул за вратите на водача/пътника, превключвател за външното огледало,
външна ключалка  от страната на водача/пътника за интелигентния контактен 
ключ, конектор ( за прехвърляне на данни)

F22 МОДУЛ 7 7.5 А Контролен модул за затоплянето на предните седалките, контролен модул за вен-
тилацията на предните седалки, нагревател

F23 ИНДИКАТОР ЗА ВЪЗДУШ-
НАТА ВЪЗГЛАВНИЦА

7.5 А Приборно табло, превключвател за централното заключване на вратите

F24 КОНТРОЛЕН МОДУЛ 7.5 А Контролен модул за интелигентния контактен ключ, превключвател за стоп-свет-
лините

F25 СТАРТ 7.5 А Без интелигентен ключ: ICM кутия с релета (реле за алармената система)
С интелигентен ключ: превключвател за трансмисията, контролен модул за интели-
гентния контактен ключ, ЕСМ/РСМ, кутия със съединители в двигателното отделение

F26 ПРИБОРНО ТАБЛО 7.5 А Приборно табло
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Панел с предпазители от страната на водача

Номер Наименование Символ Ампераж Предпазвана ел. система

F27 ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ВРАТИТЕ 20 А Реле за отключване/заключване на вратите, ICM кутия с релета (реле за мигачите)

F29 АЕВ 10 А Аварийно 

F30 КОНТРОЛЕН МОДУЛ ЗА 
ЗАТОПЛЯНЕ НА ПРЕДНИТЕ 

СЕДАЛКИ

20 А Контролен модул за затопляне на предните седалки, контролен модул за вентилация 
на предните седалки

F31 КЛИМАТИЧНА УРЕДБА 2 10 А Контролен модул за климатичната уредба, ЕСМ/РСМ, мотор на вентилатора, рез-
истор на вентилатора, Е/R съединители (реле 10)

F32 КЛИМАТИЧНА УРЕДБА 1 7.5 А Контролен модул за климатичната уредба, йонизатор, Е/R съединители (реле 
1/10/11/13)

F33 ИНТЕЛИГЕНТЕН КОНТАК-
ТЕН КЛЮЧ 1

15 А Контролен модул за интелигентния контактен ключ, модул на имобилайзера 

F35 ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА 15 А SRS контролен модул

F36 ЗАПАЛВАНЕ 1 25 А РСВ блок (F45/F46/F47/F48/)

F37 МОДУЛ 2 10 А Безжична зарядна система, MTS – E CALL модул, контролен модул за интелигентния 
контактен ключ, ВСМ, аудио- и навигационна система, преобразувател на прав 
ток, превключвател за външното огледало, кутия със съединители в двигателното 
отделение (реле 14)

F38 ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ 15 А Индикатор за неизправност 

F39 ЧИСТАЧКИ 10 А ЕСМ/РСМ, ВСМ
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Панел с предпазители от страната на водача

Номер Наименование Символ Ампераж Предпазвана ел. система

F40 ЗАДНА ЧИСТАЧКА 15 А Реле за задните чистачки, реле за мотора на чистачките

F42 ЗАТОПЛЯНЕ НА ОГЛЕДА-
ЛОТО

10 А Превключвател за външното огледало, контролен модул за климатичната уредба, 
ЕСМ/РСМ

F43 ИЗВОД 20 А Заден захранващ извод 

F45 ТЕРМОВОЛАН 15 А ВСМ
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Панел с предпазители в двигателното 
отделение

От вътрешната страна на капаците на 
кутиите с предпазители/релета може да 
намерите описание с имената на предпа-
зителите 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.
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Панел с предпазители в двигателното отделение

Номер Символ Наименование

РЕЛЕ 1
РЕЛЕ 3 НА ВЕНТИЛАТОРA (БЕНЗИН)

РЕЛЕ 2 НА РТС НАГРЕВАТЕЛЯ (ДИЗЕЛ)

РЕЛЕ 2 РЕЛЕ 2 НА ВЕНТИЛАТОРA

РЕЛЕ 3 РЕЛЕ 3 PDM

РЕЛЕ 4 РЕЛЕ ЗА ЗАПАЛВАНЕТО НА ДВИГАТЕЛЯ

РЕЛЕ 5 РЕЛЕ ЗА ГОРИВНИЯ НАГРЕВАТЕЛ (ДИЗЕЛ)

РЕЛЕ 6 PDM 4 (IG2) РЕЛЕ

РЕЛЕ 7 РЕЛЕ ЗА ГОРИВНАТА ПОМПА 

РЕЛЕ 8 PDM 2/ACC РЕЛЕ

РЕЛЕ 9 РЕЛЕ 3 НА ОХЛАЖДАЩИЯ ВЕНТИЛАТОР

РЕЛЕ 10 РЕЛЕ НА ВЕНТИЛАТОРА

РЕЛЕ 11 РЕЛЕ 1 НА РТС НАГРЕВАТЕЛЯ

РЕЛЕ 12 ЗАДНО РЕЛЕ НА НАГРЕВАТЕЛЯ

РЕЛЕ 13 РЕЛЕ 3 НА РТС НАГРЕВАТЕЛЯ (ДИЗЕЛ)

РЕЛЕ 14 РЕЛЕ ЗА ЕЛ. ИЗВОД ЗА ЗАХРАНВАНЕ
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Панел с предпазители в двигателното отделение

Номер Наименование Символ Ампераж Предпазвана ел. система

F1 ОСНОВНИ 15 А Превключвател: F27, F29, F30, F33

F2 MDPS 1 80 А MDPS

F3 B+5 60 А PCB блок (предпазители: F43, F44, F50, F51, F52)

F4 B+2 60 А IGPM (предпазители: F30, IPS0, IPS1, IPS2)

F5 B+3 60 А IGPM (IPS3, IPS4, IPS5, IPS6)

F6 B+4 60 А IGPM предпазители: (F3, F4, F5, F7, F8, F12)

F7
ВЕНТИЛАТОР 60 А

Реле 9 (бензин)

РТС НАГРЕВАТЕЛ 50 А

F8 ЗАДЕН НАГРЕВАТЕЛ 40 А Реле 2 (дизел)

F9 ВЕНТИЛАТОР 40 А Реле 10

F10 ЗАПАЛВАНЕ 1 40 А Превключвател за запалването,  кутия със съединители в двигателното отделение 
– реле 3, реле 8
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Панел с предпазители в двигателното отделение

Номер Наименование Символ Ампераж Предпазвана ел. система

F11 ЗАПАЛВАНЕ 2 40 А Превключвател за запалването,  кутия със съединители в двигателното 
отделение – реле 6

F12 СВЕЩИ 80 А MDPS

F13 РТС НАГРЕВАТЕЛ 1 50 А Свещи 

F14 РТС НАГРЕВАТЕЛ 2 50 А Реле 1

F15 РТС НАГРЕВАТЕЛ 3 50 А Реле 13

F16 НАГРЕВАТЕЛ ЗА ГОРИВОТО 30 А Реле 5

F17 ИЗВОД ЗА ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ 20 А Заден извод 1

F18 ИЗВОД ЗА ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ 20 А Преден извод

F20 ТСU1 15 А ТСМ

F21 ВАКУУМНА ПОМПА 20 А Вакуумна помпа

F22 ГОРИВНА ПОМПА 20 А Реле 7
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Панел с предпазители в двигателното отделение

Номер Наименование Символ Ампераж Предпазвана ел. система

F23 ВЕНТИЛАТОР 40 А Реле 9, реле 10

F24 В+1 40 А IGPM (уред за предотвратяване изтичането на ток, предпазители: F21, F24, F27, F33)

F25 DCT 1 40 А ТСМ

F26 DCT 2 40 А ТСМ

F27 АЛАРМА ПРОТИВ КРАЖБИ 10 А ICM кутия с релета (алармена система) 

F29 АВS 1 40 А Контролен модул за системите ABS и EPS, универсален конектор  

F30 ABS 2 30 А Контролен модул за системите ABS и EPS, универсален конектор

F33 ЕЛ.  ИЗВОД 40 А Реле 14

F34 ГАБАРИТНИ СВЕТЛИНИ 10 А Превключвател за осветлението
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Панел с предпазители в двигателното отделение

Номер Наименование Символ Ампераж Предпазвана ел. система

F37 СЕНЗОР 2 10 A Контролна соленоидна клапа RCV, пречистване на соленоидната клапа, маслена 
клапа 1/2, реле за клим. уредба, кутия със съединители в двигателното отделение 
– реле 9

F38 ЕСU 2 10 A ЕСМ

F39 ECU 1 20 A ЕСМ

F40 ИНЖЕКТОР 15 A -

F41 СЕНЗОР 1 15 A Сензор за кислород – горен/долен 

F42 БОБИНА 20 A БОБИНА 1/2/3

F43 ЕCU 3 15 A ЕСМ

F44 КЛИМАТИЧНА УРЕДБА 10 A Реле за климатичната уредба

F45 ECU 5 10 A ЕСМ

F46 СЕНЗОР 4 15 A -

F47 АВS 3 10 A ABS/EPS контролен модул, универсален конектор
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Панел с предпазители в двигателното отделение

Каppa 1.0 T-GDI

Номер Наименование Символ Ампераж Предпазвана ел. система

F48 TCU 2 15 А кутия със съединители в двигателното отделение – превключвател 34

F49 СЕНЗОР 3 10 А кутия със съединители в двигателното отделение – реле 7

F50 ECU 4 15 А ЕСМ

F51 ЧИСТАЧКИ 25 А Реле за чистачките

F52 КЛАКСОН 15 А Реле за клаксона 

Каppa 1.4 T-GDI

Номер Наименование Символ Ампераж Предпазвана ел. система

F37 СЕНЗОР 2 10 А Контролна соленоидна клапа RCV, пречистване на соленоидната клапа, маслена 
клапа 1/2, реле за клим. уредба, кутия със съединители в двигателното отделение 
– реле 9

F38 ECU 2 10 А ЕСМ

F39 ECU 1 20 А ЕСМ

F40 ИНЖЕКТОР 15 А -

F41 СЕНЗОР 1 15 А Сензор за кислород – горен/долен 
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Панел с предпазители в двигателното отделение

Каppa 1.4 T-GDI

Номер Наименование Символ Ампераж Предпазвана ел. система

F42 БОБИНА 20 A Бобина 1/2/3/4

F43 ECU 3 15 A ECM

F44 Климатична уредба 10 A Контролен модул за климатичната уредба

F45 ECU 5 10 A ЕСМ

F46 Сензор 4 15 A Вакуумна помпа 

F47 ABS 3 10 A Контролен модул за системите ABS и EPS, универсален конектор  

F48 TCU 2 15 A ТСМ, превключвател за трансмисията, E/R кутия със съединители (предпазител: F34)

F49 Сензор 3 E/R кутия със съединители (реле 7)

F50 ECU 4 10 A ECM

F51 Чистачки 15 A Реле за чистачките

F52 Клаксон 25 A Реле за клаксона
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Панел с предпазители в двигателното отделение

Каppa 1.4 MPI 

Номер Наименование Символ Ампераж Предпазвана ел. система

F37 СЕНЗОР 2 10 А Сензор за разпределителния вал 1/2, почистваща соленоидна клапа, клапан, кон-
тролиращ маслото, всмукателна соленоидна клапа, E/R кутия със съединители 
(реле: 1, 2)

F38 ECU 2 10 А ECM

F39 ECU 1 20 А ЕСМ

F40 ИНЖЕКТОР 15 А Инжектор 1/2/3/4

F41 СЕНЗОР 1 15 А Сензор за кислород – горен/долен  

F42 БОБИНА 20 А Бобина 1/2/3/4, Кондензор

F43 ECU 3 15 А ЕСМ

F44 КЛИМАТИЧНА УРЕДБА 10 А -

F45 ECU 5 10 А ЕСМ

F46 СЕНЗОР 4 15 А -

F47 ABS 3 10 А Контролен модул за системите ABS и EPS, универсален конектор  



7-80

Поддръжка на автомобила

Панел с предпазители в двигателното отделение

Каppa 1.4 MPI 

Номер Наименование Символ Ампераж Предпазвана ел. система

F48 TCU 2 15 А E/R кутия със съединители (предпазител: F34)

F49 СЕНЗОР 2 10 А E/R кутия със съединители (реле 7)

F50 ECU 4 15 А ECM

F51 ЧИСТАЧКИ 25 А Реле за чистачките

F52 КЛАКСОН 15 А Реле за клаксона

Каppa 1.6 MPI

Номер Наименование Символ Ампераж Предпазвана ел. система

F37 СЕНЗОР 2 10 А пречистване на соленоидната клапа, маслена клапа1/2, реле за клим. уредба, кутия 
със съединители в двигателното отделение – реле 1, 2

F38 ECU 2 10 А ЕСМ/РСМ

F39 ECU 1 20 А ЕСМ/РСМ

F40 ИНЖЕКТОР 15 А

F41 СЕНЗОР 1 15 А Сензор за кислород – горен/долен 
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Панел с предпазители в двигателното отделение

Каppa 1.6 MPI 

Номер Наименование Символ Ампераж Предпазвана ел. система

F42 БОБИНА 20 A Бобина 1/2/3/4, Кондензор

F43 ECU 3 15 A ЕСМ/РСМ

F44 КЛИМАТИЧНА УРЕДБА 10 A -

F45 ECU 5 10 A ЕСМ/РСМ

F46 СЕНЗОР 4 15 A -

F47 ABS 3 10 A Контролен модул за системите ABS и EPS, универсален конектор  

F48 TCU 2 15 A Превключвател за трансмисията, E/R кутия със съединители (предпазител: F34)

F49 СЕНЗОР 3 10 A E/R кутия със съединители (реле 7)

F50  ECU 4 15 A ECM/РСМ

F51 ЧИСТАЧКИ 25 A Реле за чистачките

F52 КЛАКСОН 15 A Реле за клаксона
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Панел с предпазители в двигателното отделение

Каppa U-II 1.6 TCI

Номер Наименование Символ Ампераж Предпазвана ел. система

F37 СЕНЗОР 2 10 А Сензор за нивото на маслото, VGT задвижващо устройство, EGR клапан, клапан, 
регулиращ налягането в резервоара, РМ сензор, превключвател за стоп светлините, 
реле за клим. уредба, E/R кутия със съединители

F38 ECU 2 10 А -

F39 ECU 1 20 А ЕСМ

F40 ИНЖЕКТОР 15 А -

F41 СЕНЗОР 1 15 А Сензори 1, 2

F42 БОБИНА 20 А Бобина 1/2/3/4

F43 ECU 3 15 А ЕСМ

F44 КЛИМАТИЧНА УРЕДБА 10 А -

F45 ECU 5 10 А ECM

F46 СЕНЗОР 4 15 А Нагревател за горивния филтър, предупредителен сензор за горивния филтър, 
свещи
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Панел с предпазители в двигателното отделение

Каppa U-II 1.6 TCI

Номер Наименование Символ Ампераж Предпазвана ел. система

F47 ABS 3 10 A Контролен модул за системите ABS и EPS, универсален конектор  

F48 TCU 2 15 A ТСМ, превключвател за трансмисията, E/R кутия със съединители (предпазител: F34)

F49 СЕНЗОР 3 10 A Сензор за въздушния поток, E/R кутия със съединители клапан, сензор за разпре-
делителния вал, регулиращ налягането в резервоара (реле 7)

F50  ECU 4 15 A -

F51 ЧИСТАЧКИ 25 A Реле за чистачките

F52 КЛАКСОН 15 A Реле за клаксона

3

T2

S3

E4
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Панел с превключватели в двигателно-
то отделение

От вътрешната страна на капаците на 
кутиите с предпазители/релета може да 
намерите описание с имената на предпа-
зителите 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. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
След като проверите панела с инструменти в двигателното отделение, поставете 
внимателно капака и го затворете добре, в противен случай  има опасност про-
никването на вода, което може да бъде причина за последващо късо съединение.
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Трябва да се консултирате с оторизиран 
дилър на компанията HYUNDAI при смяна 
на почти всички видове крушки. В много 
случаи смяната на електрически крушки 
в автомобила може да се окаже трудна, 
тъй като, преди да можете да стигнете до 
крушката, трябва да демонтирате други 
части на автомобила. Това важи с особе-
на сила, ако ще трябва да демонтирате 
възела на фаровете, за да стигнете до 
електрическата крушка (електрическите 
крушки). Демонтирането/монтирането на 
възела на фаровете може да доведе до 
повреда на автомобила.

 ВНИМАНИЕ
Преди да започнете работа по елек-
трическите светлини, задействайте 
докрай спирачката за паркирането, 
проверете дали превключвателят за 
запалването е завъртян в положение-
то LOCK (заключен волан) и изключете 
всички светлини, за да се избегне са-
моволно задвижване на автомобила 
и изгаряне на пръстите ви от крушките 
или получаване на електрически удар.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Винаги внимавайте да сменяте изго-
релите крушки с такива със същата 
мощност. В противен случай може да 
се стигне до повреда на предпазителя 
или на опроводяването на светлините.

i  Информация
След шофиране в проливен дъжд или след 
измиване на автомобила лещите на фаровете 
и на задните габарити могат да изглеждат 
замъглени отвътре. Това състояние се при-
чинява от температурната разлика между въ-
трешната и външната страна на съответните 
светлини. Това е подобно на кондензацията 
на стъклата във вашия дом отвътре в дъж-
довно време и не е признак за повреда във 
вашия автомобил. Ако обаче водата започне 
да прониква към електрическите връзки на 
крушките, изискайте проверка на автомо-
била от оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI.

i  Информация
Лъчът на фаровете трябва да се регулира 
след пътен инцидент или ремонт, извър-
шен в оторизиран сервиз на компанията 
HYUNDAI.

i  Информация
Обратна посока на движение (за Европа)
Разпределението на късите светлини е аси-
метрично. Ако отидете в чужбина, в страна 
с обратна посока на движението, тази аси-
метрична част ще заслепява насрещното  
движение. За да предотвратите заслепява-
нето регламента, ECE предлага няколко 
технически решения (например система за 
автоматична смяна на светлините, нискo ре-
гулиране на лъча на фаровете). Тези фарове 
са проектирани да не заслепяват противопо-
ложни 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, в светлините за 
допълнително осветяване при завой,  
в предните габаритни светлини, в 
мигачите, в предните фарове за мъгла
ТИП А

(1)  Фар (дълги светлини)/габаритни свет-
лини 

(2) Фар (къси светлини) 
(3) Преден мигач 
(4) Дневни светлини

 ВНИМАНИЕ

• Бъдете внимателни при смяната 
на халогенни крушки. Халогенните 
крушки съдържат газ под налягане, 
който при счупване на крушката 
може да причини разпръсване на 
парченца стъкло. 

• При смяната на крушки носете 
предпазни очила. Преди да докос-
вате крушките, оставете ги доста-
тъчно време да се охладят. 

• Винаги работете внимателно с ха-
логенните крушки, избягвайте да ги 
надрасквате. Ако крушките са вклю-
чени, избягвайте с тях да влизат в 
контакт течности.

• Никога не докосвайте стъклото с голи 
ръце. Остатъчните следи от омазнява-
не могат да доведат до местно прегря-
ване 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 внимателно 
изхвърлете отпадъците.
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1.  Отворете капака на двигателното от-
деление.

2.  Откачете отрицателния кабел на аку-
мулаторната батерия.

3.  Свалете капака на крушката на фара 
със завъртането му по посока, обратна 
на часовниковата стрелка.

4.  Разединете присъединителния цокъл 
на крушката на фара (за дългите и 
късите фарове).

5.  Извадете крушката от възела на фара.
6.  Монтирайте нова крушка. 
7.  Свържете обратно присъединителния 

цокъл на крушката на фара.
8.  Монтирайте капачката на електриче-

ската крушка на фара чрез завъртане 
по посока на часовниковата стрелка.

Мигачи

1.  Отворете капака на двигателното от-
деление.

2.  Разединете кабела.
3.  Извадете цокъла от възела чрез завър-

тането на цокъла по посока, обратна 
на часовниковата стрелка, докато 
езичетата на цокъла се центрират с 
прорезите на възела.

4.  Извадете крушката от цокъла чрез 
натискането й с последващо за-
въртане обратно на часовниковата 
стрелка, докато пъпките на крушката 
се центрират в процепите на цокъла. 
Издърпайте крушката извън цокъла.
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5.  Пъхнете нова крушка чрез пъхането 
й в цокъла и завъртането й, докато се 
фиксира на място.

6.  Монтирайте цокъла във възела чрез 
центриране на езичетата на цокъла с 
прорезите във възела. 

7.  Натиснете цокъла във възела и завър-
тете цокъла по посока на часовнико-
вата стрелка.

Дневни светлини
Ако крушката не работи,  препоръчваме 
ви да направите проверка в оторизиран 
HYUNDAI дилър.

Тип В

(1) Фарове (къси светлини) 
(2) Фарове (дълги светлини) 
(3)  Мигачи 
(4) Габаритни светлини/дневни светлини 
(5) Статични светлини за осветяване на 
пресечки и кръстовища

 ВНИМАНИЕ

• Бъдете внимателни при смяната 
на халогенни крушки. Халогенните 
крушки съдържат газ под налягане, 
който при счупване на крушката 
може да причини разпръсване на 
парченца стъкло. 

• При смяната на крушки носете 
предпазни очила. 
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• Преди да докосвате крушките, оставе-
те ги достатъчно време да се охладят. 

• Винаги работете внимателно с ха-
логенните крушки, избягвайте да ги 
надрасквате. 

• Ако крушките са включени, избягвайте 
с тях да влизат в контакт течности.

• Никога не докосвайте стъклото с голи 
ръце. 

• Остатъчните следи омазняване могат 
да доведат до местно прегряване на 
крушката и до пръсването й при за-
палване. 

• Крушката трябва да се включва само 
след като е монтирана във фара.

• Ако някоя крушка се повреди или счу-
пи, сменете я незабавно.

ФАРОВЕ И СВЕТЛИНИ ЗА 
ОСВЕТЯВАНЕ НА ПРЕСЕЧКИ И 
КРЪСТОВИЩА
1. Отворете капака на двигателното от-
деление.

2.  Откачете отрицателния кабел на аку-
мулаторната батерия.

3.  Свалете капака на крушката на фара 
със завъртането му по посока, обратна 
на часовниковата стрелка.

4.  Разединете присъединителния цокъл 
на крушката на фара.

5.  Извадете крушката от възела на фара.
6.  Монтирайте нова крушка във фара.
7.  Свържете обратно присъединителния 

цокъл на крушката на фара.
8.  Монтирайте капачката на електриче-

ската крушка на фара чрез завъртане 
по посока на часовниковата стрелка.
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Мигачи
1.  Отворете капака на двигателното от-

деление.
2.  Разединете отрицателния кабел на 

акумулаторната батерия.
3.  Извадете цокъла от възела чрез завър-

тането на цокъла по посока, обратна 
на часовниковата стрелка, докато 
езичетата на цокъла се центрират с 
прорезите на възела.

4.  Извадете крушката от цокъла чрез 
натискането й с последващо за-
въртане обратно на часовниковата 
стрелка, докато пъпките на крушката 
се центрират в процепите на цокъла. 
Издърпайте крушката извън цокъла.

5.  Пъхнете нова крушка чрез пъхането 
й в цокъла и завъртането й, докато се 
фиксира на място.

6.  Монтирайте цокъла във възела чрез 
центриране на езичетата на цокъла с 
прорезите във възела. 

7.  Натиснете цокъла във възела и завър-
тете цокъла по посока на часовнико-
вата стрелка.

Габаритни светлини и дневни светлини
Ако LED светлините не функционират, 
ви съветваме да прегледате превозното 
средство в оторизиран дилър на марката 
HYUNDAI.

Тип C

(1)  Фарове (къси) 
(2)  Фарове (дълги) 
(3) Светлини за осветяване на пресечки 

и кръстовища  
(4)  Габаритни светлини, мигачи и дневни 

светлини

Фарове, светлини за осветяване на 
пресечки и кръстовища, габаритни 
светлини, мигачи и дневни светлини.
Ако LED светлините не функционират, 
ви съветваме да прегледате превозното 
средство в оторизиран дилър на марката 
HYUNDAI.
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Предни светлини за мъгла (ако са 
оборудвани)

Ако светлините не функционират, ви 
съветваме да прегледате превозното 
средство в оторизиран дилър на марката 
HYUNDAI.

Регулиране на лъча на предните 
фарове

Халоген LED

 
1.  Напомпайте гумите до указаното 

налягане и премахване на всякакви 
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, премина-
ващи през центъра на съответния фар) 
и хоризонтални линии (хоризонтални 
линии, преминаващи през център на 
фаровете). 

4.  При фарове и акумулаторна батерия 
в нормално състояние регулирайте 
фаровете така, че най-ярката част да 
попада на хоризонталните и верти-
калните линии.

5.  За да регулирате късите светлини на-
ляво или надясно, обърнете водача по 
посока на часовниковата стрелка или 
обратно на часовниковата стрелка. 
За да регулирате късите светлини 
нагоре или надолу, завъртете водача 
по часовниковата или обратно на ча-
совниковата стрелка. 

За да регулирате дългите светлини наго-
ре или надолу, обърнете водача по посока 
на часовниковата стрелка или обратно 
на часовниковата стрелка.
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Предни фарове за мъгла с цел
Предните фарове за мъгла се регулират 
по същия начин като фаровете. С предни 
фарове за мъгла и батерия в нормално 
състояние регулирайте фаровете. За да 
регулирате предните фарове за мъгла 
нагоре или надолу, обърнете водача по 
посока на часовниковата стрелка или 
обратно на часовниковата стрелка.
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Регулиране на лъча на фаровете

H1: Разстояние между центъра на крушката на фара и земята (къси светлини) 
H2: Разстояние между центъра на крушката на фара и земята (дълги светлини) 
H3: Разстояние между центъра на крушката на фара за мъгла и земята 
W1: Разстояние между центровете на крушките на двата фара (къси светлини) 
W2: Разстояние между центровете на крушките на двата фара (дълги светлини) 
W3: Разстояние между центровете на крушките на двата фара за мъгла.

данните са в мм (инчове)

Състояние на 
автомобила

Тип светлина H1 H2 H3 W1 W2 W3

Без водач
Halogen 681 (26.81) 645 (25.39)

344 (13.54)
1,440 (56.69) 1,218 (47.95)

1,484 (58.42)
LED 677 (26.65) 631 (24.84) 1,385 (54.52) 1,114 (43.85)

С водач
Halogen 676 (26.61) 640 (25.19)

339 (13.34)
1,440 (56.69) 1,218 (47.95)

LED 672 (26.45) 626 (24.64) 1,385 (54.52) 1,114 (43.85)
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Къси светлини (автомобили с ляв волан) 

1. Включете късите светлини без водач на борда.
2. Линията на пресичане на светлината трябва да е както е показано на схемата.
3. Когато регулирате късите светлини, настройването на вертикалната линия трябва да се направи, след като сте настроили 
хоризонталната линия.
4. Ако автомобилът е оборудван с нивелиращо устройство за фаровете, настройте същото устройство чрез бутона-превключ-
вач на позиция 0. 
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Къси светлини (автомобили с десен волан) 

1. Включете късите светлини без водач на борда.
2. Линията на пресичане на светлината трябва да е както е показано на схемата.
3. Когато регулирате късите светлини, настройването на вертикалната линия трябва да се направи, след като сте настроили 
хоризонталната линия.
4. Ако автомобилът е оборудван с нивелиращо устройство за фаровете, настройте същото устройство чрез бутона-превключ-
вач на позиция 0.
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1. Включете предните светлини за мъгла без водач на борда.
2. Линията на пресичане трябва да попада в допустимия диапазон (защрихованата област).

Предни светлини за мъгла

Vertical line of the left fog lamp bulb center

Vertical line of the right fog lamp bulb center

H
3 

(F
ro

nt
 fo

g)

Car axis

200mm

+30

-30

Horizontal line of fog lamp bulb center

Cut-off line

W3 (Front fog)

GROUND
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Смяна на електрически крушки в 
страничните повтарящи мигачи (ако 
са оборудвани такива)
Тип А

Ако електрическата крушка не мига, из-
искайте проверка на автомобила от ото-
ризиран дилър на компанията HYUNDAI.

Тип В

1.  Извадете възела на крушката от авто-
мобила чрез открехване на лещата и 
издърпване на възела навън.

2.  Разкачете електрическия кабел на 
крушката. 

3.  Отделете лещата от гнездото, завър-
тайки гнездото обратно на часовни-
ковата стрелка. 

4.  Извадете крушката чрез издърпване. 
5.  Поставете нова крушка. 

6.  Върнете лещата обратно в гнездото. 
7.  Свържете електрически кабелната 

крушка. 
8.  Поставете възела на крушката обра-

тно в автомобила.
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Смяна на крушки в комбинираните 
задни светлини 

(1)  Стоп светлини/задни габаритни свет-
лини 

(2)  Мигачи 
(3)  Задни габаритни светлини 
(4)  Светлина за заден ход

Стоп светлини/задни габаритни светлини 
и мигачи
1.  Изключете двигателя.
2. Отворете вдигащата се задна врата.
3.  Извадете възела на комбинираните 

задни светлини от корпуса на автомо-
била. 

4.  Развийте фиксиращите винтове за 
възела на крушката с помощта на 
кръстата отвертка.

5.  Извадете възела на комбинираните 
задни светлини от корпуса на автомо-
била. 
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6.  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.

7.  Извадете крушката от цокъла чрез 
натискането й и завъртане по посока, 
обратна на часовниковата стрелка, 
докато пъпките на крушката се цен-
трират с прорезите в цокъла. Издър-
пайте крушката извън цокъла.

8.  Пъхнете нова крушка чрез пъхането 
й в цокъла и я завъртете, докато се 
фиксира на място.

9.  Монтирайте цокъла във възела по-
средством центриране на езичетата 
на цокъла с процепите във възела. 
Пъхнете цокъла във възела и завърте-
те цокъла по посока на часовниковата 
стрелка. 

10.  Монтирайте обратно възела на свет-
лините към корпуса на автомобила.

Задни габаритни светлини/светлини за 
заден ход
1.  Изключете двигателя
2.  Отворете вдигащата се задна врата.
3.  Свалете сервизното капаче с помощта 

на отвертка с плосък накрайник.
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4.  Извадете цокъла от възела чрез завър-
тането на цокъла обратно на часовни-
ковата стрелка, докато езичетата на 
цокъла се центрират с процепите на 
възела.

5.  Издърпайте крушката от цокъла.
6.  Пъхнете нова крушка в цокъла.
7.  Монтирайте цокъла във възела чрез 

центриране на езичетата на цокъла 
с процепите във възела. Натиснете 
цокъла във възела и завъртете цокъла 
по посока на часовниковата стрелка.

8.  Монтирайте обратно възела към кор-
пуса на автомобила. 

Тип Б

(1)  Стоп светлини/светлини на вратата 
на багажника 

(2)  Мигачи 
(3)  Габаритни светлини

Стоп и задни габаритни светлини
Ако LED светлините не функционират, 
ви съветваме да прегледате превозното 
средство в оторизиран дилър на марката 
HYUNDAI. 

Мигачи
1.  Изключете двигателя.
2.  Отворете вдигащата се задна врата.
3.  Извадете възела на комбинираните 

задни светлини от корпуса на автомо-
била. 

4.  Развийте фиксиращите винтове за 
възела на крушката с помощта на 
кръстата отвертка.
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5. Извадете възела на комбинираните 
задни светлини от корпуса на авто-
мобила. 

6. 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.

7. Извадете крушката от цокъла чрез 
натискането й и завъртане по посока, 
обратна на часовниковата стрелка, 
докато пъпките на крушката се цен-
трират с прорезите в цокъла. Издър-
пайте крушката извън цокъла.

8. Пъхнете нова крушка чрез пъхането й 
в цокъла и я завъртете, докато се фи-
ксира на място.

9. Монтирайте цокъла във възела посред-
ством центриране на езичетата на цо-
къла с процепите във възела. Пъхнете 
цокъла във възела и завъртете цокъла 
по посока на часовниковата стрелка. 

10. Монтирайте обратно възела на свет-
лините към корпуса на автомобила. 
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Светлини за заден ход
1.  Изключете двигателя.
2.  Отворете вдигащата се задна врата.
3.  Свалете сервизното капаче с помощта 

на отвертка с плосък накрайник.

4.  Извадете крушката, като я издърпате. 
5.  Поставете нова крушка в цокъла и я 

завъртете, докато се фиксира на място.
6.  Монтирайте цокъла във възела по-

средством центриране на езичетата 
на цокъла с процепите във възела. 
Пъхнете цокъла във възела и завърте-
те цокъла по посока на часовниковата 
стрелка.

7.  Поставете сервизното капаче обратно. 

Задни светлини за мъгла

1. Свалете долния капак на предната 
броня.

2. Пъхнете ръката си зад предната броня.
3. Извадете цокъла с крушката от корпу-

са чрез завъртане на цокъла обратно 
на часовниковата стрелка, докато 
езичетата на цокъла се центрират с 
процепите в корпуса.

4. Монтирайте новия комплект круш-
ка-цокъл в корпуса чрез центриране 
на езичетата на цокъла с процепите в 
корпуса. Натиснете цокъла в корпуса 
и завъртете цокъла по посока на ча-
совниковата стрелка.

5. Монтирайте обратно долния капак на 
предната броня.
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Смяна на крушки във високо 
монтираните стоп светлини (ако са 
оборудвани такива)

Ако този тип светлини не работят, изис-
кайте проверка на автомобила от ото-
ризиран дилър на компанията HYUNDAI. 

Смяна на крушки за осветяването на 
регистрационния номер

1.  Свалете лещата чрез натискане на 
езичетата.

2.  Извадете крушката чрез издърпването 
и право навън.

3.  Монтирайте нова крушка.
4.  Монтирайте в обратен ред.

Смяна на вътрешните светлини
Светлини за общо осветление на купето

Ако LED светлините не функционират, 
ви съветваме да прегледате превозното 
средство в оторизиран дилър на марката 
HYUNDAI.
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1.  С помощта на отвертка с плосък 
накрайник внимателно открехнете 
лещата от корпуса на вътрешното 
осветление.

2.  Извадете крушката чрез издърпването 
й право навън.

3.  Монтирайте нова крушка в цокъла.
4.  Центрирайте езичетата на лещата с 

отстъпите в корпуса за вътрешното 
осветление и щракнете лещата на 
място.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Работете внимателно, за да не замърси-
те или повредите лещата, езичетата на 
лещата и пластмасовите корпуси.

Осветление за разчитане на карти, общо осветление на купето, осветление на 
огледалото, осветление на багажното отделение 
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Грижи за автомобила отвън
Общи правила при полагане на грижи за 
външния вид за автомобила
Когато използвате каквито и да било хими-
чески почистващи препарати или препарати 
за полиране (полирпасти), много е важно да 
спазвате указанията, дадени на етикета на 
съответния препарат. Прочетете всички пре-
дупреждения и знаци за внимание, които са 
посочени на тези етикети. 

Поддръжка на лаковото покритие на авто-
мобила 
Измиване
За да се предпази лаковото покритие на 
автомобила от корозия и влошаване на ка-
чеството, измивайте автомобила грижливо и 
често - най-малко веднъж месечно, с хладка 
или студена вода. Ако използвате автомобила 
си за шофиране без път, трябва да го измивате 
след всяко такова пътуване. Обръщайте осо-
бено внимание за премахване на евентуално 
натрупването на сол, нечистотии, кал и други 
чужди материи. Проверявайте дали дренаж-
ните отвори в долните ръбове на вратите и 
шарнирните панели са свободни и чисти. Ако 
не се отстраняват незабавно, полепналите 
по лаковото покритие насекоми, асфалтови 
пръски, мъзга от дърветата, птичи изпраж-
нения, промишлени замърсявания и други 
подобни отлагания, същите могат да нанесат 
повреди на това покритие. В някои случаи 

дори грижливото измиване само с вода може 
да не отстрани изцяло такива отлагания. В 
такива случаи може да използвате неутрален 
сапун, безопасен за използване върху лако-
ви покрития. След измиването изплаквайте 
автомобила 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. Внимавайте особено много, 
когато измивате страничните прозорци 
на вашия автомобил.

• Особено внимавайте, когато използвате 
вода под високо налягане. Водата може 
да проникне през стъклата на прозорци-
те и да намокри интериора на автомоби-
ла.

• За да избегнете повреда на пластмасо-
вите детайли, никога не ги почиствайте с 
химически разтворители или почиства-
щи препарати. 

 ВНИМАНИЕ
МОКРИ СПИРАЧКИ
След измиване на автомобила винаги про-
верявайте спирачките, докато се движите 
с малка скорост, за да проверите 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 за движение напред.

Измиване под високо налягане
• При използване на измиване под високо 

налягане уверете се, че спазвате доста-
тъчно дистанция от превозното средство. 
Недоброто измиване или прекомерно сил-
ното налягане може да доведат до повреда 
на даден елемент или проникване на вода.

• Не пръскайте камерата, сензорите или 
други части в близост до тях директно под 
високо налягане, тъй като това може да 
повреди устройствата. 

• Не приближавайте върха на дюзата на 
маркуча до маншони (гумени или пласт-
масови капаци) или конектори, тъй като 
могат да се повредят, ако влязат в контакт 
с вода под високо налягане.

ГРИЖИ ЗА ВЪНШНИЯ ВИД НА АВТОМОБИЛА
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Измиването с вода на двигателното 

отделение, включително с използване 
на вода под високо налягане, може да 
причини повреда на електрическите 
вериги, разположени в двигателното 
отделение.

• Никога не позволявайте вода или 
други течности да влизат в контакт 
с електрическите/електронните ком-
поненти вътре в автомобила, тъй като 
това може да ги повреди.

Пастиране
Пастирайте автомобила всеки път, когато 
водата не се разбива на малки капчи-
ци върху лаковото покритие. Преди да 
пристъпите към пастирането, винаги 
измивайте и подсушавайте автомобила. 
Използвайте течни или пастообразни 
полирпасти с добро качество и спазвайте 
указанието на производителя. 
Пастирайте всички метални декоративни 
елементи, за да ги предпазите и да под-
държате техния блясък. Отстраняването 
на масла, асфалтови пръски и други по-
добни материи с препарати за почиства-
не на петна обикновено води до сваляне 
на пастирането 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 качеството 
на лаковото покритие.

Отстраняване на повреди на лаковото 
покритие
Дълбоките надрасквания или отчуп-
ванията на парченца лаково покритие 
от изхвръкнали камъчета трябва да се 
ремонтират своевременно. Оголените 
части на метала корозират много бързо 
и могат да доведат до рязко повишаване 
на разходите по възстановяването на 
лаковото покритие.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Ако автомобилът ви е повреден и из-
исква ремонт или подмяна на каквито 
и да било метални части, изисквайте 
от сервиза да полага антикорозионни 
материали върху частите, които са ре-
монтирани или подменени.
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Поддръжка на хромираните метални 
части
• За отстраняване на асфалтови пръски 

и прилепнали насекоми използвайте 
препарат за отстраняване на асфал-
тови пръски, а не стъргалки и други 
остри предмети.

• За да предпазите повърхността на 
хромираните части от корозия, пола-
гайте върху тях полирпасти или пред-
пазни вещества за хромирани части 
и ги полирайте до постигане на висок 
блясък.

• През зимния сезон или когато полз-
вате автомобила в крайбрежни об-
ласти, полагайте върху хромираните 
метални части по-дебел слой полир-
паста или предпазни вещества. При 
необходимост нанасяйте покритие на 
частите от некорозионно парафиново 
желе или друг защитен компаунд.

Поддържане на долната част на авто-
мобила
Действащите корозионно материали, 
които се използват за отстраняване на 
леда и снега по пътищата и за контро-
лиране на запрашеността, могат да се 

насъберат по долната част на корпуса 
на автомобила. 
Ако тези материи не бъдат отстранени, 
върху долната част на автомобила може 
да се развие ускорена корозия, например 
върху горивопроводите, шасито, коритото 
на пода и изпускателната система - даже 
когато тези части са третирани със защи-
та срещу корозия. Измивайте грижливо 
долната част на автомобила и отворите 
на джантите с хладка или студена вода 
веднъж месечно; след всяко шофиране 
без път и в края на всеки зимен сезон. Об-
ръщайте 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, отколкото полза. Долните ръбове 
на вратите, шарнирните панели и частите 
на шасито имат дренажни отвори, които 
не трябва да позволявате да се задръст-
ват от нечистотии, тъй като задържаната в 
тези зони вода може да причини корозия.

Поддръжка на алуминиевите джанти
Алуминиевите джанти са покрити с 
прозрачно защитно лаково покритие. 

Не използвайте никакви абразивни 
почистващи препарати, полиращи ком-
паунди, разтворители или телени четки 
върху алуминиевите джанти. Това може 
да надраска или повреди лаковото по-
критие. Почистете джантите, когато са се 
охладили. За измиването им използвайте 
само неутрален сапун или неутрален 
почистващ препарат и изплаквайте 
обилно с вода. Не забравяйте също така 
да почиствате джантите, след като сте 
шофирали през третирани със сол пъти-
ща. Избягвайте измиването на джантите 
с високоскоростни четки на автомивките. 
Никога не използвайте киселинно дейст-
ващи почистващи препарати. 

 ВНИМАНИЕ
След измиването на автомобила про-
верете спирачките, като се движите 
бавно, за да проверите дали не са 
засегнати от водата. Ако действието 
на спирачките е влошено, подсушете 
ги чрез леко натискане на педала на 
спирачките, като в същото време се 
движите с малка скорост напред.



7-108

Поддръжка на автомобила

Предпазване от корозия 
Предпазване на вашия автомобил от 
корозия
Като използва най-усъвършенстваните 
конструкции и производствени прак-
тики за борба с корозията, компанията 
HYUNDAI произвежда автомобили с 
най-високо качество. Това обаче е само 
част от цялата работа. За да се постигне 
дългосрочна защита от корозия за ва-
шия автомобил, компанията HYUNDAI се 
нуждае от сътрудничеството и помощта 
на собственика на автомобила.

Най-честите причини за корозия
Най-честите причини за корозия на ва-
шия автомобил са следните:
• Солта и нечистотиите от пътищата и 

влагата, които позволявате да се на-
трупат по долната част на автомобила. 

• Отстраняването на части от лаковото 
или други защитни покрития от из-
хвръкнали камъчета, чакъл, абразия 
или минимални одрасквания и вдлъб-
натини, които оставят незащитената 
метална повърхност, изложена на 
въздействието 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-често 
срещаните причини за ускорена корозия 
са солта по пътищата, химическите веще-
ства за контролиране на запрашеността, 
океанският въздух и промишлените за-
мърсявания. 

Влагата поражда корозия
Влагата създава условия, при които ко-
розията е най-вероятно да се развие. 
Така например корозията се ускорява от 
високата влажност, особено когато тем-
пературите са малко над точката на зам-
ръзване. При такива условия корозионно 
действащите материи се задържат в 
контакт с повърхността на автомобила от 
влагата, която се изпарява много бавно. 
Калта е особено силно действащ корози-
онно материал, тъй като засъхва бавно и 
задържа влагата в контакт с автомобила. 
Въпреки че калта изглежда на външен 
вид суха, тя все още може да съдържа 
влага и да спомага за протичането на ко-
розия. Високите температури също водят 

до ускоряване на корозията на частите, 
които 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 материи. Това се 
отнася не само за видимите повърхности, 
но с особена сила важи за долната част 
на автомобила.

Помогнете на защитата от корозия
Вие можете да помогнете за защитата на 
автомобила от корозия, като започнете да 
спазвате следните мерки:



7-109

7

П
од

д
р

ъ
ж

ка
 н

а
 а

вто
м

о
б

и
л

а

Поддържайте вашия автомобил винаги 
чист
Най-добрият начин да се предотврати 
корозията е да поддържате вашия авто-
мобил чист и свободен от наслагване на 
корозионно действащи материали. От 
особено значение е вниманието, 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 региони с 
промишлени замърсявания, киселинни 
дъждове и други подобни, трябва да 
полагате допълнителни грижи за пре-
дотвратяване 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 авто-
мобила.

• Когато почиствате автомобила отдолу, 
обръщайте особено внимание на ком-
понентите под калниците и другите зони, 
които не се виждат директно. Извърш-
вайте почистването старателно и до-
край; ако само навлажните натрупаната 
кал, вместо да я отмиете, това ще ускори 
корозията, вместо да я предотврати. За 
отстраняването на натрупаната кал и 

други корозионно действащи матери-
али от долната част на автомобила са 
особено полезни водата под високо 
налягане и пароструйките.

• Когато почиствате долните панели на 
вратите, шарнирните панели и компо-
нентите на шасито, проверявайте вина-
ги дали дренажните отвори са свободни, 
така че влагата да може да излиза през 
тях, а да не бъде затворена вътре и да 
ускорява корозията.

Поддържайте вашия гараж винаги сух
Не паркирайте автомобила си във влажни 
гаражи с лошо проветряване. Това създава 
благоприятна среда за корозията. Това е 
особено вярно, ако измивате вашия авто-
мобил 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 добро проветря-
ване, така че влагата да се отстранява 
своевременно.

Поддържайте лаковото покритие и деко-
ративните елементи в добро състояние
Надраскванията или отчупванията на 
парченца от лаковото покритие трябва да 
се покриват с боя „за ретуш” при първа 

възможност, за да се намали вероятността 
от възникване на корозия. Ако забележите 
оголена метална повърхност, се препо-
ръчва да се обърнете към квалифициран 
сервиз за лаково-бояджийски услуги. 

Птичи изпражнения 
Птичите изпражнения действат силно ко-
розионно и могат да повредят лакираните 
повърхности в рамките само на няколко 
часа. Винаги премахвайте птичите изпраж-
нения при първа възможност.

Не забравяйте да се погрижите и за ин-
териора
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 пола-
гайте, когато пренасяте изкуствени торове, 
почистващи препарати или химикали с 
автомобила. Тези дейности трябва да се 
извършват само в подходящи опаковки 
и контейнери, и всички евентуални раз-
сипвания или протичания трябва да се 
почистват, изплакват с чиста вода и добре 
подсушавани.



7-110

Поддръжка на автомобила

ГРИЖИ ЗА ИНТЕРИОРА НА АВТОМОБИЛА 
Общи предпазни мерки за интериора
Не позволявайте разяждащи разтвори от 
рода на парфюми и козметични масла да 
влизат в контакт с арматурното табло, тъй 
като същите могат да предизвикат повре-
да или обезцветяване. Ако въпреки това се 
случи такива вещества да влязат в контакт с 
арматурното табло, изтривайте ги незабавно. 
В инструкциите, които следват, е указано как 
правилно да се почистват частите от винило-
ва пластмаса. 

 ВНИМАНИЕ 
Никога не позволявайте вода или други 
течности да влизат в контакт с електриче-
ските/електронните компоненти вътре в 
автомобила, тъй като последните могат да 
се повредят. 

 ВНИМАНИЕ 
Използването на каквито и да било почист-
ващи препарати и процедури освен пре-
поръчаните може да повлияе отрицателно 
на външния вид на плата и на неговата 
негоримост. 

Почистване на тапицерията и на декоратив-
ните елементи в купето
Тапицерия от винилова пластмаса 
Отстранявайте праха и хлабаво закрепените 
нечистотии от виниловата пластмаса с мека 
метличка или с прахосмукачка. След това 
почиствайте тези повърхности с почистващ 
препарат, предназначен специално за този 
тип пластмаси. 

Тапицерия от плат
Отстранявайте праха и хлабаво закрепените 
нечистотии от плата с мека метличка или с 
помощта на прахосмукачка. За почистване на 
тапицерията на седалките или на килимчета-
та използвайте неутрален сапунен разтвор. 
Прясно нанесените замърсявания отстраня-
вайте незабавно с препарат за почистване на 
петна. Ако прясно нанесените замърсявания 
не бъдат почистени незабавно, платът може 
да бъде повреден трайно и цветът му може да 
се промени. Ако платът не се поддържа пра-
вилно, неговите противопожарни свойства 
могат да намалеят. 

ВНИМАНИЕ 
Никога не изстъргвайте и не надрасквайте 
вътрешната страна на садното стъкло. В 
противен случай това може да повреди рео-
тановите проводници, нанесени на задното 
стъкло за разскрежаването му.

Почистване на лентите на предпазните ко-
лани от поясно-раменен тип
Почиствайте лентите на предпазните колани 
със сапунен разтвор с неутрална реакция, 
какъвто се препоръчва за почистване на 
тапицерия или килими. Спазвайте инструкци-
ите, които се предоставят с този вид сапуни. 
Никога не прибягвайте към избелване или 
повторно оцветяване на лентите, тъй като тези 
процедури могат да ги отслабят. 

Почистване на вътрешната повърхност на 
стъклата
Ако вътрешните повърхности на стъклата на 
купето се замъглят (т.е. бъдат покрити с много 
тънък слой от мазнини или полирпасти), те 
трябва да се почистят с препарат за почиства-
не на стъкла. Спазвайте указанията, посочени 
на опаковката на препарата за почистване 
на стъкла. 

 ВНИМАНИЕ 
Когато почиствате компоненти, облицовани 
с кожа (волана, седалките и т.н.), използвай-
те почистващи препарати с неутрална реак-
ция или с ниско съдържание на спирт. Ако 
използвате почистващи разтвори с високо 
съдържание на спирт или почистващи пре-
парати с киселинна или алкална реакция, 
цветът на кожата може да избледнее или 
повърхностният слой на кожата може да се 
отдели от нея. 
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Системата за управление на емисиите 
на вашия автомобил има изрична огра-
ничена гаранция. Моля, разгледайте 
информацията за тази гаранция, която 
се съдържа в сервизния паспорт на ва-
шия автомобил. Вашият автомобил е 
оборудван със система за управление 
на емисиите, за да отговаря на всички 
законови изисквания на емисиите отра-
ботили 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 
отработили газове

За да се гарантира правилното функ-
циониране на всичките тези системи за 
управление на емисиите, препоръчваме 
вашият автомобил да преминава всич-
ки процедури по проверки и поддръжка 
при оторизиран дилър на компанията 
HYUNDAI в съответствие с графика за 
планово сервизно обслужване, съдър-
жащ се в настоящия наръчник.

 ВНИМАНИЕ
Предупреждение за теста за проверка 
и поддръжка (за моделите с електрон-
на стабилизираща програма ESP)
• За да се избегне неправилно 

действие на запалителната сис-
тема на автомобила по време на 
тестването с динамометър, из-
ключвайте електронната стаби-
лизираща програма (ESP) посред-
ством натискане на превключвате-
ля ESP.

• След приключването на тестването 
с динамометър включете отново 
системата ESP с повторно натиска-
не на превключвателя ESP.

1. Система за управление на емисиите 
в картера 
За предотвратяване на замърсяването 
на въздуха от неизгоряла горивна смес, 
която се емитира от картера, се използва 
позитивна система за картерна венти-
лация. Посредством маркуча за входящ 
въздушен поток тази система доставя 
свеж филтриран въздух към картера. Въ-
тре в картера свежият въздух се смесва с 
неизгорялата горивна смес и новополу-
чената смес след това се прекарва през 
вентила РСV към всмукателната система.

2. Система за управление на 
изпаренията на горивото
Системата за управление на изпаре-
нията на горивото е проектирана да не 
допуска пàри на горивото да попадат в 
атмосферата.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ
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Метална касета
Пàрите на горивото, което се създават в 
резервоара за гориво, се абсорбират и 
съхраняват в метална касета на борда на 
автомобила. Когато двигателят работи, 
пàрите на горивото, които са абсорби-
рани в металната касета, се изтеглят към 
изравнителния съд посредством елек-
тромагнитния вентил за управление на 
пречистването. 

Електромагнитен вентил за управление 
на пречистването (PCSV)
Електромагнитният вентил за упра-
вление на пречистването се управлява 
от модула за управление на двигателя 
(ЕСМ). Когато температурата на охлажда-
щата двигателя течност е ниска (по време 
на работата на двигателя на празен ход), 
вентилът PCSV е затворен, така че пàрите 
на горивото да не се подават към двига-
теля. След като по време на обичайното 
шофиране двигателят загрее, вентилът 
PCSV се отваря за подаване на пàрите 
на горивото към двигателя.

3. Система за управление на емисиите 
отработили газове
Системата за управление на емисиите 
отработили газове представлява висо-
коефективна система, която управлява 
емисиите отработили газове и в същото 
време поддържа добри параметри за 
работата на автомобила. 

Модификации на автомобила
В настоящия модел не трябва да се вна-
сят никакви изменения. Модификациите 
на вашия автомобил могат да повлияят 
на параметрите на неговата работа, на 
безопасността или дълготрайността му, 
и дори могат да нарушат някои прави-
телствени разпоредби за безопасността 
и за емисиите отработили газове от ав-
томобилите. Освен това повредите или 
проблемите с качеството на работата на 
автомобила, които произтичат от каквито 
и да било модификации, могат да не се 
покриват от гаранциите на производи-
теля. 

Предпазни мерки по отношение на 
отработилите газове от двигателя (въ-
глероден монооксид)
• В отработилите газове заедно с 

другите пàри може да се съдържа и 
въглероден монооксид. По тази причи-
на, ако усетите мирис на отработили 
газове от какъвто и да било вид вътре 
в автомобила, изискайте незабавна-
та му проверка и ремонт. Ако дори 
само подозирате, че вътре в купето 
на автомобила попадат изпарения 
от отработилите газове, продължете 
шофирането само с напълно отворени 
всички прозорци. Изискайте незабав-
на проверка и ремонт на автомобила.

 ВНИМАНИЕ
Отработилите газове от двигателя 
съдържат въглероден монооксид (СО). 
Въпреки че е без цвят и без мирис, този 
газ е много опасен и при вдишване 
може да бъде смъртоносен. Спазвайте 
указанията, които са дадени по-долу, 
за да избегнете отравяне от въглерод-
ния монооксид.
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• 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 във и от тези пространства.

• Когато автомобилът е спрял на откри-
то място за по-продължително време 
с работещ двигател, регулирайте сис-
темата 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 ус-
пее да запалва, допълнителните опити 
за повторното му запалване могат да 
доведат до повреда на системата за 
управление на емисиите.

Предпазни мерки за работата с автомо-
била 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 нико-
га не паркирайте, не оставяйте дви-
гателя 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.

• Изпускателната система и катали-
тична система са много нагореще-
ни, докато двигателят работи или 
непосредствено след като двига-
телят е изключен. Стойте далеч от 
изпускателната система и катали-
затора, може да се изгорите. 

Също така не сваляйте ауспуха и не 
нанасяйте покрития, предпазващи 
превозно средство от корозия. Всичко 
това може да ви изложи на опасност 
от пожар при определени условия. 

Автомобилът е оборудван с устройство 
за управление на емисиите, съдържащо 
каталитичен преобразувател. По тази 
причина трябва да се спазват дадените 
по-долу предпазни мерки:
• За моделите с бензинов двигател: из-

ползвайте само БЕЗОЛОВЕН БЕНЗИН.
• 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 неправил-
но използване на двигателя е шофи-
рането „по инерция“ при изключено 
запалване и спускането по стръмни 
наклони с включена предавка и из-
ключено запалване.

• Не оставяйте двигателя да работи 
продължително време на празен ход 
с високи обороти (за 5 минути или 
по-продължително).
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• 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 части 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 изключително 
ниско ниво на гориво в резервоара. Пъл-
ното изчерпване на горивото води до не-
правилно запалване на двигателя, което 
поврежда каталитичния преобразувател. 
Неспазването на тези предпазни мерки 
може да доведе в резултат до повреда 
на каталитичния преобразувател и на 
вашия автомобил. Освен това такива 
действия могат да доведат до отпадане 
на вашите гаранции. 

Филтър за дизелови димни твърди час-
тици 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 фил-
тър за двигателя системата DPF авто-
матично изгаря (окислява) и отстранява 
насъбраните сажди в съответствие с 
условията на шофирането. 
С други думи, активното изгаряне от 
системата за управление на двигателя 
и високата температура на отработи-
лите газове, която се получава при нор-
малните условия на шофиране или при 
шофирането с висока скорост, водят до 
изгаряне и отстраняване на натрупаните 
сажди. 
Ако обаче автомобилът се кара продъл-
жително време с ниска скорост и на оп-
ределена кратка дистанция, насъбраните 
сажди няма да могат автоматично да се 
отстранят, тъй като температурата на 
отработилите газове ще бъде ниска. В 
този частен случай количеството на саж-
дите 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 ин-

дикатор за повреда  започне да мига, 
можете да го накарате да спре да мига, 
ако продължите шофирането за извест-
но време (около 25 минути) със скорост, 
по-висока от 60 км/ч на предавка, по-ви-
сока от втората, при обороти на двигате-
ля от 1500 до 2000 в минута. 
Ако въпреки изпълнението на горната 
процедура светлинният индикатор за по-
вреда продължи да мига или се появява 
предупредително съобщение, гласящо 
„ПРОВЕРЕТЕ СИСТЕМАТА ЗА ИЗГОРЕЛИ 
ГАЗОВЕ“, моля, посетете оторизиран ди-
лър на компанията 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.
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 ВНИМАНИЕ
За дизеловите двигатели, оборудвани 
със система DPF, препоръчваме ви да 
използвате контролирано автомобил-
но дизелово гориво. Ако използвате 
дизелово гориво с високо съдържание 
на сяра (съдържание на сяра над 50 
ppm) и неспецифицирани присадки 
и добавки, това може да причини по-
вреда на системата DPF и от изпуска-
телната система може да започне да 
излиза бял пушек.

Системата Lean NOx Trap (ако е оборуд-
вана такава)
Система Lean NOx Trap(LNT) премахва 
азотния оксид в отработилите газове. 
Миризмата може да се появи в отрабо-
тилите газове в зависимост от качеството 
на горивото и може да влоши произво-
дителността на намаляване на азотния 
оксид. Моля, използвате одобрени дизе-
лови горива.
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