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

Това ръководство се отнася за всички модели на този автомобил и 
включва описания и обяснения на опционално, както и на стандартно 
оборудване.
В резултат на това е възможно да откриете в него материал, който 
не съответства на вашия автомобил.

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

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

Вашият автомобил е снабден с електронна система за впръскване на гориво и други 
електронни компоненти. Възможно е неправилно инсталираната двупосочна 
радиостанция или клетъчен телефон да им повлияят отрицателно. Затова ви 
препоръчваме внимателно да следите напътствията на производителя на 
радиостанцията или да се посъветвате с вашия дилър н HYUNDAI за предпазни мерки 
или специални указания ако решите да инсталирате някое от тези устройства.

ВНИМАНИЕ: МОДИФИКАЦИИ НА ВАШИЯ HYUNDAI

ИНСТАЛИРАНЕ НА РАДИОСТАНЦИЯ ЗА ДВУПОСОЧНА 
ВРЪЗКА ИЛИ КЛЕТЪЧЕН ТЕЛЕФОН 
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Това ръководство съдържа информация, обозначена като ОПАСНОСТ, 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ВНИМАНИЕ и ЗАБЕЛЕЖКА.
Тези заглавия показват следното:

 ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ показва ситуация, която ще доведе до смърт или сериозно нараняване ако 
предупреждението не бъде избегната

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

 ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ показва ситуация, която може да доведе до малко или средно нараняване 
ако не се избягва

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЩЕТИ НА 
АВТОМОБИЛА
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Поздравления и благодаря, че избрахте HYUNDAI. Радваме се да ви приветстваме сред 
нарастващия брой проницателни хора, които карат HYUNDAI. Ние сме много горди с модерните 
инженерни решения и висококачествената конструкция на всеки HYUNDAI, който изграждаме.
Вашето Ръководство на собственика ще ви запознае с функциите и работата на новия ви 
HYUNDAI. За да се запознаете с новия си HYUNDAI, прочетете внимателно това ръководство, 
преди да се качите на новия си автомобил.
Това ръководство съдържа важна информация за безопасност и инструкции, които да ви 
запознаят с безопасното управление на вашия автомобил.
Това ръководство съдържа и информация за поддръжката, която да подпомогне безопасната 
работа на автомобила. Препоръчва се всички сервизни услуги и поддръжка на вашия автомобил 
да се извършват при упълномощен дилър на HYUNDAI. Дилърите на HYUNDAI са подготвени да 
предоставят услуги с високо качество, поддръжка и всяка друга помощ, която е необходима.
Това ръководство трябва да се смята като задължителна част от вашия автомобил и трябва да се 
съхранява в него, за да можете да го ползвате по всяко време. Ръководството трябва да остане в 
автомобила,ако го продадете, за да осигури на следващия собственик важната информация за 
работата, безопасността и поддръжка.

HYUNDAI MOTOR COMPANY

 ВНИМАНИЕ
Тежки повреди на двигателя и трансмисията могат да са в резултат от използването на горива и 
смазочни материали с ниско качество, които не отговарят на спецификациите на HYUNDAI.  
Винаги трябва да използвате висококачествени горива и смазочни материали, които отговарят на 
спецификациите, изброени на Страница 2-13 в раздел "Спецификации на превозното средство" в 
Ръководството.

Copyright 2019 HYUNDAI Motor Company. Всички права запазени. Никаква част от тази публикация 
не може да бъде възпроизвеждана, съхранявана в каквито и да е възстановяваща се система или 
предавана под каквато и да било форма, без предварително писмено разрешение от HYUNDAI 
Motor Company.
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Това е символ за сигнализиране на опасност. Използва се, за да ви предупреди за 
потенциални наранявания Спазвайте всички съобщения за безопасност, които са 
обозначени с този символ, за да избегнете евентуално нараняване или смърт. Символът 
за предупреждение за безопасност предшества сигналните думи ОПАСНОСТ, 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ.

 ОПАСТНОСТ
ОПАСНОСТ показва ситуация, която ще 
доведе до смърт или сериозно 
нараняване ако предупреждението не 
бъде избегната

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

 ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ показва ситуация, която може 
да доведе до малко или средно 
нараняване ако не се избягва.

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

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

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

За Европа

За оптималната работа на автомобила, препоръчваме да използвате безоловен бензин с октаново 
число (RON) 95 / AKI (Anti Knock Index), 91 или по-високо. Можете да използвате безоловен бензин 
с октаново число RON 91-94 / AKI 87-90, но то може да доведе до леко намаление на мощността на 
автомобила. (Не използвайте смесени с метанол горива)
Извън Европа

Вашият нов автомобил е предназначен да използва само безоловно гориво с октаново число RON 
(октаново число) 91 / AKI (Anti-Knock Index) 87 или по-висок. (Не използвайте смесени с метанол 
горива)
Вашият нов автомобил е проектиран така, че да постига максимална ефективност с БЕЗОЛОВНО 
ГОРИВО, както и минимизиране на емисиите на отработени газове и замърсяване на 
запалителните свещи.

ЗАБЕЛЕЖКА
НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОЛОВЕН БЕНЗИН. Използването на оловно гориво е вредно за 
катализатора, ще повреди кислородния датчик на системата за контрол на двигателя, и ще се 
отрази на контрола на емисиите.
Никога не добавяйте почистващи препарати за горивната система към резервоара за гориво освен 
това, което е посочено (Препоръчваме ви да се обърнете към упълномощен дилър на HYUNDAI за 
повече подробности.)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не изключвайте след като ножът автоматично се е затворил след зареждане.
• Винаги проверявайте дали капачката е поставена добре, за да предотвратите  разливането  на

горивото в случай на авария

Оловен (ако автомобилът е оборудван)
За някои страни, автомобилите са проектирани за използване на оловен бензин. Когато 
използвате оловен бензин, препоръчваме да се обърнете към упълномощен дилър на 
HYUNDAI.
Октановото число на оловния бензин е същото като при безоловния.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГОРИВОТО
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Бензин, съдържащ алкохол и метанол
Газохолът - смес от бензин и етанол (известен още като зърнен спирт) и бензинът или газохолът, 
съдържащи метанол (известен още като дървесен спирт) се продават заедно с или вместо 
оловния и безоловния бензин.
Не използвайте газохол, съдържащ повече от 10% етанол, и не използвайте бензин или газохол, 
съдържащ метанол. Всяко от тези горива може да причини проблеми при управлението и 
повреда в горивната система, системата за управление на двигателя и системата за контрол на 
емисиите.
Преустановете използването на газохол от всякакъв вид, ако възникнат проблеми с 
управлението.
Проблемите, причинени от повреда на автомобила или управлението, може да не бъдат покрити 
от гаранцията на производителя, ако са резултат от използването на:

1. Газохол, съдържащ повече от 10% етанол.
2. Бензин или газохол, съдържащи метанол.
3. Оловно гориво или оловен газохол.

ЗАБЕЛЕЖКА
Никога не използвайте газохол, който съдържа метанол. Преустановете употребата на газохол, 
който попречи на управлението.
Други горива
Използване на горивни добавки като:
- Силиконова горивна добавка
- MMT (Magnanese, Mn) горивна добавка
- Ferrocene (на основата на метал) горивна добавка
- Други добавки за горива на основата на метали
Могат да доведат до неправилно запалване на двигателя, лошо ускорение, блокиране на 
двигателя, повреда на катализатора или неправилна корозия и също да причинят повреда на 
двигателя, което да доведе до намаляване на цялостния живот на задвижващия механизъм

ЗАБЕЛЕЖКА
Повреда в горивната система или проблем, причинен от използването на тези горива, може да не 
се покрива от ограничената гаранция на новия ви автомобил
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Използване на MTBE
HYUNDAI препоръчва да избягвате употребата на горива с обемно съдържание на MTBE над 15% 
(съдържание на кислород 2,7 % на тегло) в автомобила.Гориво с над 15% обемно съдържание на 
МТВЕ (съдържание на кислород 2,7 % на тегло) може да намали динамиката на автомобила и да 
доведе до задавяне или трудно запалване.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Ограничената гаранция на новия ви автомобил може да не покрие повреди на горивната система и 
проблеми с производителността, при използването на горива, съдържащи метанол или горива, 
съдържащи MTBE (метилов трет-бутилов етер) над 15 % обемно съдържание (съдържание на 
кислород 2,7% на тегло.)

Не използвайте метанол
Горива, съдържащи метанол (дървесен спирт) не трябва да бъдат използвани в автомобила ви. 
Този вид гориво може да намали ефективността на автомобила и да повреди компонентите на 
горивната система, системата за управление на двигателя и системата за контрол на емисиите.

Горивни добавки
HYUNDAI препоръчва да използвате безоловен бензин с октаново число RON 95 / AKI (Anti Knock 
Index) 91 или по-високо (за Европа) или октаново число RON 91 / AKI Knock Index) 87 или по-
високо (извън Европа). За клиенти, които не използват качествени бензини и имат проблеми със 
запалването или двигателят не работи гладко, една бутилка добавка
се добавя към резервоара за гориво, в съответствие с графика за техническо обслужване (вижте 
раздел 8, „Нормална схема за поддръжка“).
Добавките са налични при вашия упълномощен дилър на HYUNDAI, заедно с информация как да 
ги използвате. Не ги смесвайте с други добавки.

Използване на автомобила извън страната
Ако трябва да пътувате с автомобила си в друга страна, уверете се, че:
• Спазвайте всички правила относно регистрацията и застраховката.
• Сте установили наличието на приемливо гориво.
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МОДИФИКАЦИИ НА АВТОМОБИЛА
• Този автомобил не трябва да се променя. Промяната на вашия автомобил може да повлияе на

неговата ефективност, безопасност или издръжливост и може дори да наруши
правителствените разпоредби за безопасност и регулации за емисиите.
Освен това, повреди или проблеми, свързани с производителността, произтичащи от
модификации, може да не бъдат покрити от гаранцията.

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

РАЗРАБОТВАНЕ НА АВТОМОБИЛА
Следвайки няколко прости предпазни мерки за първите 1000 км., можете да повишите 
динамиката, икономичността и живота на своя автомобил.
• Не форсирайте двигателя.
• Когато шофирате, поддържайте скоростта на работа на  двигателя  (rpm  или  оборотите  в

минута) между 2000 и 4000 об./мин.
• Не поддържайте една скорост за  дълги  периоди  от  време,  независимо  дали  е  бърза  или

бавна. Различните обороти на двигателя са необходими, за да се разработи правилно.
• Избягвайте рязкото спиране, освен в критични ситуации, за да позволите на спирачките да се

сработят правилно.

           ВРЪЩАНЕ НА УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ (ЗА ЕВРОПА)
HYUNDAI насърчава екологично третиране на превозните средства, излезли от употреба, и 
предлага да изкупи обратно вашия HYUNDAI в съответствие с Директивата за превозните 
средства на Европейския съюз (ЕС).

Можете да получите подробна информация от началната страница на HYUNDAI за вашата страна
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HEV (ХИБРИДНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО) СИСТЕМА
Хибридното електрическо превозно средство HYUNDAI (HEV) използва както бензинови двигател, 
така и електродвигател за захранване. Електродвигателят се управлява от HEV батерия с високо 
напрежение.
В зависимост от условията на шофиране, HEV компютърът избирателно работи между двигателя и 
електродвигателя или дори и двете едновременно.
Ефективността на горивото се увеличава, когато двигателят е на празен ход или когато 
автомобилът се задвижва от електродвигателя с HEV батерията.
Зарядът на батерията HEV трябва да се поддържа, така че понякога двигателят ще се включва 
дори на празен ход, за да действа като генератор. Зареждането се случва и при забавяне на 
скоростта или чрез регенеративно спиране.

Ел. мотор Ел. мотор + двигател Двигател Зарежда Изключен д-л

Startup/Low speed cruise Acceleration High speed cruise Deceleration Stop

OOSHQ019001L
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1. Уверете   се,   че   ръчната   спирачка   е
дръпната.

2. Уверете  се,  че  скоростният  лост  е  на Р
(паркиране).

3. Натиснете спирачката.
4. Поставете   превключвателя   в  положение

START. Задръжте ключа (максимум 10
секунди) докато “   ” се появи и го
освободете.

5. Независимо дали двигателят  е  студен  или
топъл, той трябва да се стартира без
натискане на газта.

След като изпълните процедурите за 
стартиране, “          ” индикаторът на 
панела ще светни. За повече подробности, 
моля вижте раздел 6.

Превозно средство със смарт ключ
1. Носете смарт ключа или го оставете вътре

в превозното средство.
2. Уверете     се,  че   ръчната  спирачка   е

дръпната.
3. Преместете    скоростния    лост    на    P

(паркиране). С лоста за превключване в N
(неутрална) не можете да запалите
автомобила.

4. Натиснете спирачката.
5. Натиснете     бутона      Start/Stop.      Ако

хибридната система се стартира “         ", ще
се появи индикаторът.

6. Независимо дали двигателят е  студен  или
топъл, той трябва да се стартира без
натискане на газта.

След като изпълните процедурите за 
стартиране, “         ” индикаторът на панела 
ще светни. За повече подробности, моля 
вижте раздел 6.

ИКОНОМИЧНА и БЕЗОПАСНА РАБОТА на
хибридната система
• Карайте плавно. Ускорете с  умерено  темпо

и поддържайте постоянна скорост на
движение. Не запалвайте внезапно и бързо.
Не се състезавайте.
Избягвайте големия трафик винаги когато е
възможно.
Винаги поддържайте безопасно разстояние
от други превозни средства, за да избегнете
ненужно спиране. Това също така намалява
износването на спирачките.

• Регенеративната      спирачка       генерира
енергия, когато автомобилът се забави.

• Когато мощността на хибридната батерия е
ниска, хибридната система автоматично
презарежда хибридната батерия.

• Когато   двигателят  работи  със  скоростния
лост в N (неутрална), хибридната система
не може да генерира електричество.
Хибридната батерия не може да се
презареди с лоста за превключване в N
(неутрална).

Информация
InВ хибридната система двигателят 
автоматично работи и спира. Когато 
хибридната система работи, “    ”11111 
индикаторът свети.
В следната ситуация двигателят може да 
работи автоматично.
- Когато двигателят е готов за запалване
- Когато хибридната батерия се зарежда
- В зависимост от температурното състояние
1на хибридната батерия

ШОФИРАНЕ НА ХИБРИДНОТО 
ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
Запалете автомобила
Превозно средство с дистанционен ключ
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Специални функции
Хибридните превозни средства звучат 
различно от тези с бензинови двигатели. 
Когато хибридната система работи, можете да 
чуете звук от хибридната батерия зад задната 
седалка. Ако натиснете педала на газта 
бързо, може да чуете нетрадиционен звук. 
Когато натиснете спирачния педал, може да 
чуете
звук от регенеративната спирачна система. 
Когато хибридната система е изключена или 
включена, може да чуете звук в двигателното 
отделение. Ако натиснете педала на 
спирачката неколкократно, когато хибридната 
система е включена, може да чуете звук в 
двигателното отделение. Никой от тези звуци 
не показва проблем. Това е нормално за 
хибридните превозни средства.

Ако се случи някое от следните, е нормално 
да чуете звук от двигателя в двигателното 
отделение:
- След изключване на хибридната
система педалът на спирачката се 
освобождава.
- Когато хибридната система е
изключена, педалът на спирачката се прилага.
- Когато вратата на шофьора е
отворена.
Когато хибридната система е включена,
бензиновият двигател може да работи или да
не работи. В тази ситуация може да усетите
вибрация. Това не показва неизправност.
Когато “      ” индикаторът светне, хибридната
система е готова за шофиране. Дори
двигателят да е изключен, можете да
управлявате автомобила докато “  ”
индикаторът свети.

ЗАБЕЛЕЖКА
Хибридната система съдържа много 
електронни компоненти. Компонентите с 
високо напрежение, като кабели и други части, 
могат да излъчват електромагнитни вълни. 
Дори когато електромагнитното покритие 
блокира електромагнитните емисии, 
електромагнитните вълни могат да имат ефект 
върху електронните устройства. Когато 
автомобилът ви не се използва за дълъг 
период от време, хибридната система ще се 
разреди. Трябва да карате превозното 
средство няколко пъти месечно.  
Препоръчваме да шофирате поне за 1 час или 
16 км. когато хибридната батерия е разредена 
или когато е невъзможно да запалите чрез 
подаване на ток, препоръчваме ви да се 
свържете с вашия упълномощен дилър на 
HYUNDAI..

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Когато стартирате хибридната система с

лоста за превключване в P (паркиране),
“      ” светлинният индикатор ще светне на
панела. Водачът може да управлява
автомобила, дори когато бензиновият
двигател е изключен.

• Когато излизате от автомобила, трябва да
изключите хибридната система или да
поставите лоста за превключване в P
(паркиране). Когато натиснете педала на
газта по грешка или когато лостът за
превключване не е на P (паркиране),
автомобилът ще се придвижи рязко, което
може да доведе до сериозно нараняване
или смърт.
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Виртуална система за звук на двигателя 
(VESS)

OOSHQ019002L

Виртуалната звукова система на двигателя 
генерира звук на двигателя за пешеходци, за 
да чуят звука на автомобила, тъй като няма 
звук, докато се използва мощността на мотора.
• VESS може да се включи или изключи чрез

натискане на бутона VESS.
• Ако автомобилът се движи с ниска скорост,

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

ще се чуе допълнителен предупредителен
звук.

 ВНИМАНИЕ
От съображения за безопасност не 
изключвайте системата VESS. Ако сте в 
ситуация, в която системата трябва да бъде 
изключена, проверете дали има пешеходци 
около превозното средство

Какво прави регенериращото спиране?
То използва електрически двигател при 
намаляване на ускорението и спиране и 
преобразува кинетичната енергия в 
електрическа енергия, за да зареди батерията 
с високо напрежение.
Батерия
• Превозното     средство    е   съставено   от

батерия с високо напрежение, който
задвижва мотора и климатика, и
интегрирана 12V литиево-йонна полимерна
батерия с батерията HEV, която задвижва
лампите, чистачките и аудио системата.

• Вградената    12V    батерия   се   зарежда
автоматично, когато автомобилът е в
режим на готовност (         )

•
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Показатели на хибридната система 
Манометър

OOSH049007L

Манометърът показва дали настоящото 
състояние на шофиране е ефективно спрямо 
горивото или не.
• ЗАРЕЖДАНЕ :                                                 1

Показва, че енергията, произведена от
автомобила, се преобразува в
електрическа. (Регенерирана енергия)

• ECO:                                                                1
Показва, че превозното средство се
управлява по екологичен начин.
POWER :   1
Показва, че автомобилът надвишава
екологичния деапазон.

AcСъгласно зоната на манометъра 
индикаторът „EV“ се включва или изключва.
- EV” индикаторът е включен : Автомобилът се
1задвижва с помощта на електродвигателя или
бензиновият двигател е спрян.
- “EV” индикаторът е изключен : Превозното
1средство се управлява с бензиновия двигател.

Измервател на батерия SOC
�� Тип   А ��Tип    B

OOSH049010L OOSH049011L

Този измервател показва оставащата 
мощност на хибридната батерия. Ако SOC е 
близо до ниво 0 или L (ниско), автомобилът 
автоматично задейства двигателя за 
зареждане на батерията.
Ако обаче сервизният индикатор (  ) и 
индикатор за неизправност (MIL) (     ) се 
включат, когато габаритната стойност на SOC 
е близо до нивото „0 или L (ниско)“, 
препоръчваме превозното средство да бъде 
проверено от упълномокен дилър на 
HYUNDAI.



Преглед на хибридната система

1-16

Предупредителни и индикаторни 
светлини
Индикатор за готовност
Индикаторът свети :
1Когато автомобилът е готов за шофиране.
- ON : Възможно е нормално шофиране.
- OFF : Нормалното шофиране не е възможно
1или е възникнал проблем.
- Мигане : Аварийно шофиране.

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

EV Индикатор за режим

Индикаторът свети :
Когато автомобилът се задвижва от 
електродвигателя.

Предупредителна светлина за 
обслужване

Тази предупредителна лампа светва:
• Когато запалите или преместите бутона за

старт/стоп на двигателя в положение ON.
- Предупредителната лампа за обслужване
светва за около 3 секунди и след това се
изключва, когато са извършени всички
проверки.

• Когато     има     повреда   в   хибридната
системата или хардуера.

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

(yellow)

Регенерираща спирачка - 
предупредителна светлина (жълт)
Тази предупредителна лампа 
светва:
Когато регенериращата спирачка не работи и 
спирачката не работи добре. Това причинява 
едновременно осветяване на светлинния 
индикатор за спиране (червено) и светлината 
за регенериране на спирачките (жълт).
Ако това се случи, карайте внимателно и 
проверете автомобила си при упълномощен 
дилър HYUNDAI. Работата на спирачния педал 
може да бъде по-трудна от нормалното и 
спирачното разстояние може да се увеличи.
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Съобщения на LCD 
дисплея 
Готовност за шофиране

OOSHQ019003L

Това съобщение се показва когато 
автомобилът е готов за шофиране.
Проверете регенеративните спирачки

OOSHQ019004L

Това съобщение се показва, когато 
спирачната ефективност е ниска или 
регенериращата спирачка не работи
правилно, поради неизправност в 
спирачната система.
В този случай може да отнеме повече време 
на спирачният педал и спирачното 
разстояние може да се удължи.

Спрете автомобила и проверете 
спирачките

OOSHQ019006L

Това съобщение се показва, когато възникне 
повреда в спирачната система.
Ако това се случи, паркирайте автомобила на 
безопасно място и ви препоръчваме да 
издърпате автомобила си до най-близкият
упълномощен дилър на HYUNDAI и да го 
проверите.
Проверете хибридната система

OOSHQ019005L

Това съобщение се показва, когато има 
проблем с управлението на хибридната 
система. Въздържайте се от шофиране, когато 
се появи предупредителното съобщение.
В този случай ви препоръчваме да проверите 
автомобила си при упълномощен дилър 
HYUNDAI.
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Спрете внимателно и проверете 
хибридната система

OOSHQ019007L

Това съобщение се показва когато има
има проблем с управлението на хибридната 
система. “     ” индикаторът ще мига и ще 
прозвучи предупредителен звук, докато 
проблемът не бъде решен. Въздържайте се 
от шофиране, когато се появи 
предупредителното съобщение.
В този случай ви препоръчваме да проверите 
автомобила си при упълномощен дилър 
HYUNDAI.
Проверете хибридната система. Не 
запалвайте двигател

OOSHQ019008L

Това съобщение се показва, когато нивото на 
мощността на хибридната батерия (SOC) е 
ниско. Ще прозвучи предупредително 
звънене, докато проблемът не бъде решен. 
Въздържайте се от шофиране, когато се 
появи предупредителното съобщение.
В този случай ви препоръчваме да проверите 
автомобила си при упълномощен дилър 
HYUNDAI.

Спрете внимателно и проверете 
захранването

OOSHQ019009L

Това съобщение се показва когато има отказ
в системата за захранване.
В този случай паркирайте автомобила на 
безопасно място и зтеглите вашето превозно 
средство до най-близкия упълномощен дилър 
на HYUNDAI, за да го проверите.
Проверете виртуалната система за звук на 

OOSHQ019010L

Това съобщение се показва, когато има 
проблем с виртуалната звукова система на 
двигателя (VESS).
В този случай ви препоръчваме да проверите 
автомобила си при упълномощен дилър 
HYUNDAI.
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Заредете с гориво, за да предотвратите 
повреда на хибридната батерия

OOSHQ019011L

Това съобщение се показва когато 
резервоарът за гориво
е почти празен.
Трябва да напълните отново резервоара за 
гориво, за да предотвратите повреда на 
хибридната батерия.
Напълнете отново инверторната течност

OOSHQ019012L

Това съобщение се показва, ако резервоарът 
за охладител е почти празен.
Трябва да напълните отново охлаждащата 
течност на инвертора.

Паркирайте с включен двигател, за да 
заредите батерията

OOSHQ019013L

Това съобщение се показва когато 
нивото на хибридната батерия (SOC) е ниско.
Ако това се случи, паркирайте автомобила на 
безопасно място и изчакайте, докато 
хибридната батерия се зареди.
Запалете двигателя, за да предотвратите 
разреждане на батерията

OOSHQ019027L

Това съобщение се показва, за да информира 
водача, че 12V батерията може да се разреди, 
ако ключът за запалване е в положение ON 
(без              индикатора да показва ON).
Настройте автомобила в режим на готовност 
(           ), за да не се разрежда 12V батерия.
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Енергиен поток
Хибридната система информира шофьорите 
за своя енергиен поток в различни режими на 
работа. Докато шофирате, текущият енергиен 
поток се определя в 11 режима.
Спиране на превозното средство

OOSHQ019014L

Автомобилът е спрял. 
(Няма поток на енергия)

EV задвижване

OOSHQ019015L

Само задвижването на двигателя се използва 
за задвижване на автомобила.
(Батерия	→	Колело)

Асистент за мощност

OOSHQ019016L

Мощността на мотора и на двигателя се 
използват за задвижване на автомобила.

(Батерия & двигател	→	колело)

Задвижване само на двигателя

OOSHQ019017L

Само задвижването на двигателя се 
използва за задвижване на автомобила.
(двигател	→	колело)
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Отделяне на енергия от двигателя

OOSHQ019018L

Когато автомобил е спрял,

батерията с високо напрежение се зарежда 
от двигателя.

(двигател	→	Батерия)

Регенерация

OOSHQ019020L

Батерията за високо напрежение се 
зарежда от регенериращата спирачна 
система.
(Колело	→	Батерия)

Спирачка на двигателя

OOSHQ019019L

Спирането на двигателя се използва за 
намаляване на скоростта на автомобила.

(колело 	→	двигател)

Запас на мощност

OOSHQ019021L

Двигателят се използва едновременно за 
задвижване на автомобила и за зареждане 
на батерията с високо напрежение.
(Двигател →	колело & батерия)
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Отделяне на енергия от двигателя/
задвижване на мотора

OOSHQ019022L

Двегателят зарежда високо-волтовата 
батерия. Мощността на мотора се използва за 
задвижване на автомобила.

(двигател →	батерия	→	колело)

Отделяне на енергия от двигателя / 
Регенерация

OOSHQ019023L

Двигателят и регенеративната спирачка 
зареждат батерия с високо напрежение.
(двигател и колело 	→	батерия)

Спиране на двигателя/регенерация

OOSHQ019024L

Спирането на двигателя се използва 
едновременно за намаляване на 
скоростта на автомобила и за зареждане 
на батерията с високо напрежение.
(колело →	двигател & батерия)
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МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ХИБРИДНАТА СИСТЕМА
Компоненти на хибридния автомобил 
Батерия с високо напрежение
��HPCU (Хибриден блок за управление) *1

OAEPHQ016040L

��Батерия с високо напрежение*2

OAEQ046019

*1 : Разположен в отделението на двигателя
*2 : Разположена под задните седалки

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не докосвайте оранжево оцветени или 
компоненти с високо напрежение, 
включително проводници, кабели и връзки.  
Когато изолаторите или капаците са 
повредени или свалени, може да настъпи 
тежка нараняване или смърт от ток.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Докато подменяте предпазителите в 
двигателното отделение, никога не 
докосвайте HPCU. HPCU е с високо 
напрежение. Докосването до HPCU може да 
доведе до токов удар, сериозни 
наранявания или смърт.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В хибридната система, хибридната батерия 
използва високо напрежение за работа на 
двигателя и други компоненти.  Тази хибридна 
акумулаторна система с високо напрежение 
може да бъде много опасна.
Никога не докосвайте хибридната система. 
Когато докоснете хибридната акумулаторна 
система, може да настъпи сериозно 
нараняване или смърт.
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 ВНИМАНИЕ
• Не  трупайте  никакви  предмети  в  зоната

зад батерията с високо напрежение.  При
срив, батерията може да стане нестабилна
или работата ·  да се влоши.

• Не    прилагайте   сила   и   не   трупайте
предмети над багажното отделение.
Такъв опит може да изкриви корпуса на
батерията с високо напрежение, което да
причини проблем с безопасността или да
влоши производителността.

• Внимавайте,   когато   поставяте  запалима
течност в багажното отделение. Това може
да доведе до влошаване на
експлоатацията и безопасността, ако
течността изтече и влезе в контакт с
батерията с високо напрежение.

��Задвижващ мотор *3

OAEQ046017

*3 : Разположен в отделението на двигателя

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не   разглобявайте   конектора   за   високо

напрежение на двигателя. Конекторът на
двигателя с високо напрежение може да
съдържа остатъчно високо напрежение.
Контактът с високо напрежение може да
доведе до смърт или сериозни
наранявания.

• Хибридната система  на  вашето  превозно
средство трябва да бъде инспектирана
или ремонтирана само от упълномощен
дилър на HYUNDAI.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не     разглобявайте     или    сглобявайте

системата на батерията с високо
напрежение.
Това може да доведе до токов удар, до
смърт или до сериозни наранявания.

• Ако разглобите или сглобите компонентите
на хибридната система неправилно, това
може да повреди производителността и
надеждността на вашия автомобил.

• Ако електролитът влезе в контакт с тялото,
дрехите или очите, незабавно промийте с
голямо количество прясна чешмяна вода.
Нека очите ви бъдат прегледани от лекар,
възможно най-скоро.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не разглобявайте или сглобявайте 
системата на батерията с високо напрежение.
• Ако    сглобявате    или    разглобявате 

акумулаторната система с високо 
напрежение, трайността и 
производителността на автомобила може 
да се повреди.

• Когато искате да  проверите  системата  за 
батерията с високо напрежение, закарайте 
автомобила  при упълномощен дилър на 
HYUNDAI.

• Не    докосвайте    батерията    с    високо 
напрежение и високоволтовия кабел, 
свързани към мотора (оранжев цвят). 
Могат да възникнат тежки изгаряния и 
токов удар. За ваша безопасност не 
докосвайте покритието на електронните 
компоненти и електронния кабел. Не 
премахвайте покритието на електронните 
компоненти и електронния кабел. По-
специално, никога не докосвайте 
батерията с високо напрежение, когато 
хибридната система работи. Това може да 
доведе до смърт и сериозни наранявания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Никога не използвайте  пакетните  модули 

(високоволтова батерия, инвертор и 
конвертор) за каквито и да било други 
цели.

• Не    използвайте    неодобрено    зарядно 
устройство за зареждане на батерията с 
високо напрежение. Това може да доведе 
до смърт и сериозни наранявания.

• Никога не поставяйте системата за високо 
напрежение в близост до или в огън.

• Никога не пробивайте и не удряйте пакетен 
модул. В противен случай може да се 
повреди. Може да възникне токов удар, 
което да доведе до сериозно нараняване 
или смърт.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато боята на автомобила се изпича, не 

печете повече от 30 минути при 
температура 70 ° C (158 ° F) или 20 
минути при температура 80 ° C (176 ° F).

• Не мийте двигателното отделение с  вода.  
Водата може да причини токов удар и да 
повреди електронните компоненти.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Това хибридно превозно средство използва 
инвертора и конвертора на хибридната 
акумулаторна система, за да генерира високо 
напрежение.  Високото напрежение в 
хибридната акумулаторна система е много 
опасно и може да причини силни изгаряния и 
токов удар. Това може да доведе до тежки 
наранявания или смърт.
• За ваша безопасност никога не докосвайте, 

не сменяйте, разглобявайте или 
премахвайте хибридната акумулаторна 
система, включително компоненти, кабели 
и конектори.11111111111111111111111111
Тежките изгаряния или токов удар могат да 
доведат до сериозни наранявания или 
смърт, ако не спазите това 
предупреждение.

• Когато хибридната акумулаторна система 
работи, тя може да бъде гореща.  Винаги 
внимавайте, тъй като изгарянето или 
токовият удар може да бъде причинено от 
високо напрежение.

• Не разливайте течност върху  HPCU, HSG, 
мотора и предпазителите. Ако 
компонентите на хибридната система 
влязат в контакт с течност, това може да 
доведе до токов удар.
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Сервизен куплунг

 ОПАСТНОСТ

OOSHQ019025L

Никога не докосвайте сервизния щепсел.   
Сервизният щепсел е свързан към хибридната 
батерия с високо напрежение. Докосването на 
сервизния щепсел ще доведе до смърт или 
сериозно нараняване.Сервизният персонал 
трябва да следва процедурата в сервизното 
ръководство.

Отвор за охлаждане на хибридната 
батерия

OOSHQ019026L

Тръбата за охлаждане на батерията се 
намира от лявата страна на задните седалки. 
Охлаждащият канал охлажда хибридната 
батерия. Когато охладителната тръба на 
батерията е блокирана, хибридната батерия 
може да прегрее.
Почиствайте редовно охлаждащия канал за 
хибридната батерия със суха кърпа.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Никога не почиствайте охлаждащия канал 

на хибридната батерия с мокра кърпа.  
Ако вода попадне в охладителния канал 
на хибридната батерия, хибридната
батерия може да причини токов удар, 
което да доведе до сериозни повреди, 
нараняване или смърт.

• Хибридната   батерия   е   съставена   от 
литиево-йонен полимер. Ако с хибридната 
батерия се работи неправилно, това е 
опасно за околната среда.  Също така 
може да причини токов удар и тежки 
изгаряния, което да доведе до сериозно 
нараняване или смърт.

• Не разливайте  течност  по  охладителния 
канал на хибридната батерия.  Това е 
много опасно. Това може да доведе до 
токов удар или сериозни наранявания.

• Не   запушвайте   охлаждащия    канал   с 
предмети.

• Не   поставяйте   никакви   предмети   по 
охладителния канал на хибридната 
батерия. Това може да доведе до загуба 
на обем на охлаждащия канал на 
хибридната батерия. Когато охлаждащият 
канал е блокиран с някакви предмети, 
незабавно се свържете с вашия дилър на 
HYUNDAI.

• Никога не поставяйте контейнер с течност 
върху или близо до охлаждащия канал. 
Ако течността се разлее, хибридната 
батерия, разположена в багажното 
отделение, може да се повреди.

• Осигурете   всички   товари   в   багажното 
отделение, за да не се разместят преди 
шофиране. Когато рязък или тежък товар 
нанесе силен удар или пробие 
вътрешната стена на багажното 
отделение, хибридната акумулаторна 
система може да се повреди, като влоши 
работата си.

• Не запушвайте охлаждащия канал с други 
предмети.
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Ако възникне инцидент

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• За ваша безопасност не докосвайте кабели,

конектори и модули за високо напрежение.
Компонентите с високо напрежение са
оранжеви на цвят.

• Откритите кабели или проводници може да
се виждат вътре или извън превозното
средство. Никога не докосвайте
проводниците или кабелите, защото може
да възникне токов удар, нараняване или
смърт.

• Всяко изтичане на газ  или  електролит  от
вашия автомобил е не само отровно, но и
запалимо. Ако видите едно от тях, отворете
прозорците, и останете на безопасно
разстояние от автомобила извън пътя.
Незабавно се обадете на спешни служби
или се свържете с упълномощен дилър на
HYUNDAI и ги уведомете, че има хибридно
превозно средство.

• Когато   автомобилът   е   силно  повреден,
останете на безопасно разстояние от 15
метра или повече между вашия автомобил
и други превозни средства / запалими.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако възникне пожар:
• Ако  възникне  малък  пожар,  използвайте

пожарогасител (ABC, BC), предназначен за
електрически пожари.
Ако е невъзможно погасяването на пожара
в ранен стадий, останете на безопасно
разстояние от автомобила и незабавно се
обърнете към местните пожарна служба.
Също така, уведомете ги, че става въпрос
за хибриден автомобил.
Ако пожарът се разпространи към
батерията с високо напрежение,
необходимо е голямо количество вода за
изгасване на пожара.
Използването на малко количество вода
или пожарогасители, които не са
предназначени за електрически пожари,
може да причини сериозни наранявания
или смърт от електрически удари.

• Когато станете свидетели на искри, газове,
пламъци или изтичане на гориво от вашия
автомобил, незабавно се обадете на
спешни служби или се свържете с
упълномощен дилър на HYUNDAI. Също
така ги уведомете, че става въпрос за
хибриден автомобил.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато възникне потапяне във вода:
Когато автомобилът ви е наводнен, батерията 
с високо напрежение може да причини токов 
удар или пожар. Ако това се случи, изключете 
хибридната система, вземете ключа, който 
притежавате и избягайте на безопасно място. 
Никога не прилагайте физически контакт с 
вашето наводнено превозно средство.
Незабавно се свържете с упълномощен дилър 
на HYUNDAI и ги уведомете, че има хибридно 
превозно средство.
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Когато хибридното превозно средство 
изгасне
Когато батерията с високо напрежение или 
12 V батерия е разредена или когато 
резервоарът за гориво е празен, хибридната 
система може да не работи по време на 
движение. Когато хибридната система не 
работи, направете следното:
1. Постепенно     намалете    скоростта   на

автомобила. Издърпайте автомобила си
извън пътя в безопасна зона.

2. Преместете    скоростния    лост   на   P
(паркиране).

3. Включете аварийните светлини.
4. Изключете автомобила и опитайте   отново

да стартирате хибридната система, докато
натискате педала на спирачката и
завъртите превключвателя.

5. Когато хибридната система все   още   не
работи, вижте частта „Ако 12-волтовата
батерия се разрежда“ в раздел 7.
Преди да запалите автомобила чрез
подаване на ток, проверете нивото на
горивото и точната процедура по
запалване. За повече подробности вижте
“Ако 12-волтовата батерия се разрежда” в
раздел 7.  Батерията с високо напрежение
може да се разреди и хибридната система
ще се изключи.
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Информация за превозното средство

ПРЕГЛЕД ОТВЪН (I)
��Поглед отпред

Действителният размер може да се различава от илюстрацията

OOSH019001L

1.  Преден капак...................................................5-33
2. Фар....................................................................8-56
3. DRL (Дневни светлини) ...................................8-56
4. Мигачи..............................................................8-56
5. Гуми и колела...................................................8-33

6. Външно огледало за обратно виждане............5-2

7. Шибидах............................................................5-29
8. Чистачки на предното стъкло..........................8-31
9. Прозорци...........................................................5-25

textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Hood
textanchor:008_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Headlamp
textanchor:008_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Headlamp
textanchor:008_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Headlamp
textanchor:008_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Tires and wheels
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Outside rearview mirror
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Sunroof
textanchor:008_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Front windshield wiper blades
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Windows
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��Поглед отзад

Действителният размер може да се различава от илюстрацията

OOSH019002L

ПРЕГЛЕД ОТВЪН (I)

1.    Врата ....................................................................5-13
2. Допълнителна капачка на резервоара................5-36
3. 3.Комбинирани задни светлини...........................8-65
4. Мигач, задни фарове за мъгла,  допълнителна
      задна светлина......................................................8-65

 5.  Врата на багажник............................................5-34
6. Стоп с висок монтаж.........................................8-67
7. Чистачка на задното стъкло............................8 -32
8. Антена...............................................................5-91

textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Door
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Fuel filler door
textanchor:008_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Rear combination lamp
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Tailgate
textanchor:008_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_High mounted stop lamp
textanchor:008_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Rear window wiper blades
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Antenna
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Информация за превозното средство

��Модел с ляв волан

[A] : Tип A, [B] : Tип B
Действителният размер може да се различава от илюстрацията

OOSH019003L

1. Дръжка на вратата.............................................5-14
2. Прибиране на външното огледало...................................5-24
3. Управление на външното огледало...................5-33
4. Бутон за централно заключване.........................5-15
5. Бутон за заключване на електрическите 

стъкла...................................................................5-28

6. Бутон за електрическите стъкла........................5-25
7. Устройство за регулиране нивото на 

фаровете..............................................................5-49

8. Превключвател за осветление на арматурното
      табло.......................................................................4-5

9. Предупреждение за сблъсък (сляпо петно) 
(BCW)....................................................................6-56

10. Head-up дисплей бутон....................................5-39
11. (LKA) Асистент за поддържане на лентата..6 -84
12. 12V превключвател за нулиране на батерията......7-4
13. ESC OFF бутон.................................................6-34

14. VESS (Звукова система на двигателя на
автомобила) бутон.................................................1 -14
15. Лост за освобождаване на капака...................5-33
16. Лост за регулиране на волана.........................5-20
17. Волан.................................................................5-19
18. Седалка................................................................................3-3

ПРЕГЛЕД ОТВЪТРЕ (I)

textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Inside door handle
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Outside rearview mirror folding
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Outside rearview mirror control
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Central door lock switch
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Power window lock switch
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Windows
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Headlight leveling device
textanchor:004_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Instrument panel illumination control switch
textanchor:006_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Blind-Spot Collision Warning (BCW)
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Head-up display button
textanchor:006_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Lane Keeping Assist (LKA)
textanchor:007_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_12V battery reset switch
textanchor:006_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_ESC OFF button
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Hood
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Steering wheel tilt/telescopic lever
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Steering wheel
textanchor:003_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Seat
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��Модел с десен волан

[A] : Tип A, [B] : Тип B
Действителният размер може да се различава от илюстрацията

OOSH019003R

1. Дръжка на вратата...............................................5-14
2. Прибиране на външното огледало...................................5-24
3. Управление на външното огледало...................5-33
4. Бутон за централно заключване.........................5-15
5. Бутон за заключване на електрическите

стъкла....................................................................5-28
6. Бутон за електрическите стъкла.........................5-25
7. Устройство за регулиране нивото на

фаровете...............................................................5-49

8. Превключвател за осветление на арматурното
табло.............................................................................4-5

9. Предупреждение за сблъсък (сляпо петно) 
(BCW)....................................................................6-56

10.  Head-up дисплей бутон.....................................5-39
11. (LKA) Асистент за поддържане на лентата.....6 -84
12. 12V превключвател за нулиране на батерията.........7-4
13. ESC OFF бутон...................................................6-34
14. VESS (Звукова система на двигателя на
        (автомобила)  бутон..........................................1 -14

15. Лост за освобождаване на капака.....................5-33
16. Волан...................................................................5-19
17. Седалка...................................................................................3-3

ПРЕГЛЕД ОТВЪТРЕ(I)

textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Inside door handle
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Outside rearview mirror folding
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Outside rearview mirror control
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Central door lock switch
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Power window lock switch
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Windows
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Headlight leveling device
textanchor:004_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Instrument panel illumination control switch
textanchor:006_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Blind-Spot Collision Warning (BCW)
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Head-up display button
textanchor:006_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Lane Keeping Assist (LKA)
textanchor:007_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_12V battery reset switch
textanchor:006_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_ESC OFF button
textanchor:001_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_VESS (Vehicle Engine Sound System) button
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Hood
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Steering wheel
textanchor:003_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Seat
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Информация за превозното средство

1. Панел с контролни уреди.......................................4-4

2.   Клаксон ..................................................................5-20
3. 3.Въздушна възглавница за шофьора.................3-44

4. Ключ за запалване.................................................6-6
Бутон за включване/изключване на двигателя....6-9

5. Управление на светлините/Мигачи.....................5-42
6. Чистачки/Измиващо устройство..........................5-52
7. Аудио система.......................................................5-96
8. Бутон за аварийни светлини...................................................7-2
9. Климатроник..........................................................5-63
10. Въздушна възглавница за пътника до 

шофьора...............................................................3-44

11. Жабка...................................................................5-79

12. Захранване USB...................................................5-83
13. Захранващ контакт..............................................5-82
14. Скоростен лост  на трансмисия с двоен 

съединител..........................................................6-13

15. Охлаждане/вентилиране на седалките.............3-16
16. Отопление на волана.........................................5-21
17.   Парктроник       (PDW)/.......................................5-56

Парктроник  система (преден/заден) (PDW)......5-59

18. Аудио контроли на волана.................................5-92
19. Управление на скоростта/................................6-103

Круиз контрол.....................................................6-105

��Модел с ляв волан

Действителният размер може да се различава от илюстрацията

OOSH019004L

ПРЕГЛЕД НА АРМАТУРНОТО ТАБЛО (I)

textanchor:004_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Instrument cluster
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Horn
textanchor:003_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Driver��s front air bag
textanchor:006_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Key ignition switch
textanchor:006_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Engine Start/Stop button
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Light control/Turn signals
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Wiper/Washer
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Audio system
textanchor:007_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Hazard warning flasher switch
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Automatic climate control system
textanchor:003_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Driver��s front air bag
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Glove box
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_USB charger
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Power outlet
textanchor:006_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Dual clutch transmission shift lever
textanchor:003_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Seat warmer/Air ventilation seat
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Heated steering wheel
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Reverse Parking Distance Warning (PDW)
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Forward/Reverse Parking Distance Warning (PDW)
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Steering wheel audio controls
textanchor:006_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Speed limiter controls
textanchor:006_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Cruise controls
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��Модел с десен волан

Действителният размер може да се различава от илюстрацията

OOSH019004R

1. Панел с контролни уреди......................................4-4

2.   Клаксон .................................................................5-20
3. Въздушна възглавница за шофьора..................3-44

4. Ключ за запалване................................................6-6
Бутон за включване/изключване на 
двигателя...............................................................6-9

5. Управление на светлините/Мигачи....................5-42
6. Чистачки/Измиващо устройство.........................5-52
7. Аудио система......................................................5-96
8. Бутон за аварийни светлини.................................................7-2
9. Климатроник.........................................................5-63
10. Въздушна възглавница за пътника до 

шофьора.............................................................3-44

11. Жабка.................................................................5-79
12. Захранване USB.................................................5-83
13.1Захранващ контакт............................................5-82
14. Скоростен лост  на трансмисия с двоен 

съединител.........................................................6-13

15. Охлаждане/вентилиране на седалките...........3-16
16. Отопление на волана.........................................5-21
17.  Парктроник       (PDW)/.......................................5-56

Парктроник  система (преден/заден) (PDW).....5-59

18. Аудио контроли на волана.................................5-92
19. Управление на скоростта/.................................6-103

Круиз контрол.....................................................6-105

ПРЕГЛЕД НА АРМАТУРНОТО ТАБЛО (I)

textanchor:004_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Instrument cluster
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Horn
textanchor:003_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Driver��s front air bag
textanchor:006_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Key ignition switch
textanchor:006_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Engine Start/Stop button
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Light control/Turn signals
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Wiper/Washer
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Audio system
textanchor:007_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Hazard warning flasher switch
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Automatic climate control system
textanchor:003_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Driver��s front air bag
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Glove box
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_USB charger
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Power outlet
textanchor:006_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Dual clutch transmission shift lever
textanchor:003_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Seat warmer/Air ventilation seat
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Heated steering wheel
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Reverse Parking Distance Warning (PDW)
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Forward/Reverse Parking Distance Warning (PDW)
textanchor:005_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Steering wheel audio controls
textanchor:006_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Speed limiter controls
textanchor:006_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Cruise controls
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�� 1.6 GDI

Действителното отделение за двигателя в автомобила може да се различава от това на илюстрацията.

OOSH089001L

1. Капачка за наливане на масло.............................8-22
2. Масломерна щека.................................................8-22
3. Капачка на радиатора на двигателя....................8-23
4. Резервоар за охлаждащата течност за 

двигателя...............................................................8-23
5. Резервоар за охлаждащата течност за 

инвертора..............................................................8-23

6. Резервоар за спирачна течност.....................8-26
7. Въздушен филтър...........................................8-28
8. Резервоар за течност за измиване на 

предното стъкло...............................................8-27

9. Табло за ел.предпазители...............................8-45

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ДВИГАТЕЛЯ

textanchor:008_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Engine oil filler cap
textanchor:008_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Engine oil filler cap
textanchor:008_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Engine coolant cap
textanchor:008_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Engine coolant cap
textanchor:008_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Engine coolant cap
textanchor:008_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Brake fluid reservoir
textanchor:008_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Air cleaner
textanchor:008_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Windshield washer fluid reservoir
textanchor:008_OS-HEV_ENG.indd:_IPHL_Fuse box
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Елементи mm (in)

Цялостна дължина 4165 (163.97)

Цялостна ширина 1800 (70.86)

Цялостна ширина 1550 (61.02) / 1565 (61.61)*1

Предни протектори
205/60 R16 1575 (62.0)
225/45 ZR18 1559 (61.37)

Задни протектори
205/60 R16 1584 (62.36)
225/45 ZR18 1568 (61.73)

Междуосие 2600 (102.36)

*1 : с багажник на покрива

ДВИГАТЕЛ

Двигател Изместване  
cc (cu. 

in)

Bore x Stroke  
mm (in.) Ред на запалване No. на цилиндрите

1.6 GDI 1580 (96.4) 72 X 97 (2.8 X 3.8) 1-3-4-2 In-line 4 cylinder

РАЗМЕРИ
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Електрически крушки Видове крушки Захранване

Преден

Tип A Фар
Къси H7 55
Висок H7 55

Tип B
Фар Нисък/висок LED LED
Статични светлини (асистент за къси светлини) H7 55

Мигач PY21W 21
Дневни Светлини (DRL) /стопове LED LED
Подмяна на страничната лампа LED LED

Заден

Tип A
Лампа на багажника/стоп P21W/5W Багажник: 5 /стоп 21
Задна светлина W5W 5

Tип B Лампа на багажника/стоп LED LED
Мигач P21W 21
Резервна светлина P21W 21
Фарове за мъгла PR21W 21
Лампа при регистрационния номер W5W 5
Стоп с висок монтаж LED LED

Интериор

 Лампа за карта
Tип A W10W 10
Tип B W10W 10

Вътрешна лампа
Tип A FESTOON 8
Tип B FESTOON 10

Лампа на огледалото FESTOON 5
Лампа в багажника FESTOON 10

ЗАХРАНВАНЕ НА КРУШКИТЕ
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Елемент Размер на 
гумата

Размер на 
колелото 

Индикатор за 
налягане (kPa, psi)

Въртящ момент 
на колелото 

kgf·m (lbf·ft, 
N·m)

Нормално натоварване Максимално натоварване

Преден Заден Преден Заден

Гума 
пълен 
размер

205/60 
R16 6.5J x 16

2.5 (250, 36) 2.5 (250, 36)
11~13 

(79~94,107~127)
225/45 

ZR18 7.5J x 18
Компактна

 резервна 
гума 

T125/80 
D16 4.0T x 16 4.2 (420, 60)

ЗАБЕЛЕЖКА
• Допустимо  е  да  добавите  20  kPa (3 psi)  към  стандартната спецификация за налягането на

гумите, ако скоро се очакват по-студени температури. Гумите обикновено губят 7 kPa (1 psi) за
всеки 7 ° C (12 ° F) температурен спад. Ако се очакват екстремни температурни колебания,
проверете отново налягането на гумите, за да ги поддържате правилно напомпани.

• Налягането  на  въздуха  като  цяло  намалява,  докато карате до местност с висока надморска
височина. По този начин, ако планирате да шофирате при голяма надморска височина,
проверете налягането на гумите предварително. Ако е необходимо, напомпайте ги до
подходящо ниво (Въздушна инфлация на надморска височина: +10   kPa/1 km (+2.4 psi/1 mile)).

• Не  трябва  да  надвишава  максималното  налягане  на напомпване, показано на оборудваната
странична стена на гумата.

ВНИМАНИЕ
При подмяна на гуми, ВИНАГИ използвайте същия размер, тип, марка, конструкция и модел на 
грайфера, доставен с превозното средство. В противен случай могат да се повредят 
свързаните с него части или се стигне до неправилна работа.

ГУМИ И КОЛЕЛА
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Елемент
Размер на 

гумата
Размер на 
колелото

Капацитет на товароносимост Капацитет на скоростта
LI *1 kg SS *2 km/h

Гума пълен 
размер

205/60 R16 6.5J x 16 92 630 H 210
225/45 ZR18 7.5J x 18 91 615 W 270

Компактна 
резервна г
ума T125/80 D16 4.0T x 16 97 730 M 130

*1 LI : ИНДЕКС НА ТОВАРА
*2 SS : СИМВОЛ НА СКОРОСТТА

КЛИМАТИК
Елементи Тегло на обема Класификация

Хладилен агент
500±25 g (17.63±0.88 oz.) R-1234yf
475±25 g (16.75±0.88 oz.) R-134a

Смазка за компресора 120±10 g (4.23±0.35 oz.) POE

Консултирайте се с упълномощен дилър на HYUNDAI за повече подробности.

ТЕГЛО НА АВТОМОБИЛА И ОБЕМ НА БАГАЖА VOLUME

Тегло на автомобила
Обем на багажника

Min. Max.
1880 kg 361 ℓ 1143 ℓ

Min : Зад задната седалка до горния край на облегалката на седалката. 
Max : Зад предната седалка до тавана.

КАПАЦИТЕТ НА ТОВАРОНОСИМОСТ И СКОРОСТ НА ГУМИТЕ (ЗА ЕВРОПА)
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Смазочен материал Обем Класификация

Моторно масло 
* 1 * 2
(източване и н
аливане) 

Препоръки

3.8 ℓ
(4.0 US qt.)

API LATEST or ACEA A5/B5 
SAE: 5W-30

Течност за 
трансмисия с двоен 
съединител

1.6 ~ 1.7 ℓ
(1.69 ~ 1.80 US qt.)

SAE 70W, API GL-4
HK D DCTF TGO-10 (SK) SPIRAX 
S6 GHDE 70W DCTF 
(H.K.SHELL)
7 DCTF HKM (S-OIL)

Течност на задвижването 
на съединителя на 
двигателя

100 ± 20 cc
(0.105 ± 0.021 US qt.)

SAE J1703, FMVSS116 DOT3 or 
DOT4

Охладителна течност 6.0 ℓ (6.3 US qt.) Смес от антифриз и вода (базиран 
на фосфати от етиленгликол за 
алуминиев радиатор)Охладителна течност 2.4 ℓ (2.5 US qt.)

Спирачна течност*3 required amount SAE J1704 DOT-4 LV, FMVSS 116 
DOT-4, ISO4925 CLASS-6  

Гориво 38 ℓ (40 US qt.) Вж. “Изискванията за горивото” 
в раздел  1.

*1 : Обърнете се към препоръчаните номера за вискозитет на SAE на следващата страница.
*2 : Моторните масла, обозначени с Енергоспестяващо масло, вече са на разположение. Заедно с други 
допълнителни предимства, те допринасят за икономия на гориво чрез намаляване на количеството 
гориво, необходимо 
*за преодоляване на триенето на двигателя. Често тези подобрения са трудни за измерване при 
ежедневното шофиране, но за една година те могат да предложат значителни разходи и пестене на 
енергия.
*3 : За да поддържате най-добрите спирачни показатели и ефективността на ABS / ESC, препоръчваме 
да използвате оригинална спирачна течност, която отговаря на спецификациите.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ 
За да постигнете правилното функциониране на двигателя и задвижването, използвайте само 
смазочни материали с подходящо качество. Правилните смазочни материали също спомагат 
за повишаване на ефективността на двигателя, което води до подобрена икономия на гориво.
Тези смазочни материали и течности се препоръчват за използване във вашия автомобил.
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Препоръчително дизелово масло (за Европа)
Доставчик Продукт

Shell
Helix Ultra AH 5W30
Helix Ultra A5/B5 0W30

Препоръчителен номер на вискозитет на SAE 

ВНИМАНИЕ
Винаги се уверявайте, че почиствате зоната около всяка тапа за пълнене, щепсела за източване 
или пръта за измерване, преди да проверите или източите някоя смазка.  Това е особено важно в 
прашни или пясъчни зони и когато превозното средство се използва на неасфалтирани пътища.  
Почистването на тези зони ще предотврати навлизането на мръсотия и песъчинки в двигателя и в 
други механизми, които могат да бъдат повредени

Вискозитетът на моторното масло (дебелина) оказва влияние върху икономията на гориво и 
експлоатацията в студеното време (стартиране на двигателя и разливаемост на моторното 
масло).  Маслата за двигатели с по-нисък вискозитет могат да осигурят по-добра икономия на 
гориво и ефективност при студено време, но за постигане на задоволително смазване при горещо 
време се изискват масла с по-висок вискозитет. Използването на масла с различен вискозитет, 
освен препоръчаните, може да доведе до повреда в двигателя.

Когато избирате масло, помислете за диапазона на температурата, на която ще се използва 
вашето превозно средство, преди следващата смяна на маслото.  Продължете, за да изберете 
препоръчителния вискозитет на маслото от диаграмата.

Temperature Range for SAE Viscosity Numbers
Температура на 
околната среда

°C -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
(°F) -10 0 20 40 60 80 100 120

Моторно масло за 
бензинов двигател

20W-50

15W-40

10W-30

0/5W-30, 5W-40
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ИДЕНТИФИКАЦИОННИЯТ 
НОМЕР НА ПРЕВОЗНОТО 
СРЕДСТВО (VIN)
� Номер на рамата

OOSH019020L

Идентификационният номер на превозното 
средство (VIN) е номерът, използван при 
вашето превозно средство и във всички 
правни аспекти, свързани със собствеността 
му и т.н.
Номерът е отбелязан на пода под предната 
дясна седалка. За да използвате пепелника, 
отворете капака.
��VIN етикет (ако има)

OOSH019021L

VIN също е и на табела, прикрепена към 
горната част на таблото на левия борд. 
Номера на табелата може лесно да се види 
през предното стъкло отвън

СЕРТИФИЦИРАНЕ НА 
ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО
ЕТИКЕТ

OOSH019022L

Етикетът за сертифициране на превозното 
средство, поставен на страничния 
централен стълб на шофьора (или на 
пътника до него), дава идентификационен 
номер на превозното средство (VIN).
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СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ГУМИТЕ 
И ЕТИКЕТ ЗА НАЛЯГАНЕ

OOSH019023L

Гумите, доставени на новото випревозно 
средство, са избрани така, че да осигуряват 
най-добра ефективност при нормално 
шофиране.

Етикетът на гумата, намиращ се на 
централния стълб на водача’ дава 
препоръчителното налягане за автомобила 
ви.

НОМЕР НА ДВИГАТЕЛЯ

OOSH019024L

Номерът на двигателя е щампован на
блока на двигателя, както е показано на 
схемата.

 ЕТИКЕТ НА КОМПРЕСОРА НА 
КЛИМАТИКА

OOSH019027L

Етикетът на компресора ви информира за 
типа на компресор, с който вашето превозно 
средство е оборудвано, като  модел, номер 
на доставчика, производствен номер, 
хладилен агент (1) и хладилно масло (2).

ЕТИКЕТ НА ХЛАДИЛНИЯ АГЕНТ 
(АКО ИМА)

OOSH019026L

Етикетът на хладилния агент предоставя 
информация като тип и количество на 
хладилния агент.
Етикетът е разположен от долната страна на 
предния капак.
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА 
СЪОТВЕТСТВИЕ (АКО ИМА)
� Пример

CE0678

Радиочестотните компоненти на превозното 
средство отговарят на изискванията и на други 
приложими разпоредби на Директива 1995/5/
EК.
Допълнителна информация, включително 
декларацията за съответствие на 
производителя е на разположение на 
уебсайта на HYUNDAI, както следва:
http://service.hyundai-motor.com

OOSH019025L

A. Октаново число на безоловния бензин
B. RON/ROZ : Октаново число

(R+M)/2, AKI : Anti Knock Index
B.Идентификатори за горива от бензин

Ã Този символ означава използваемо 
гориво. Не използвайте друго гориво.

C. За повече подробности вижте “Изисквания
към горивото” във Въведението.

ЕТИКЕТ НА ХЛАДИЛНИЯ АГЕНТ 
(АКО ИМА)
Бензинов двигател
Етикетът за гориво е прикрепен към вратата 
на горивния пълнител.
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В този раздел и в това ръководство ще 
намерите много предпазни мерки и препоръки 
за безопасност. Мерките за безопасност в 
този раздел са сред най-важните.

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

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

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

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

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

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

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

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

Контрол на вашата скорост
Превишената скорост е основен фактор при 
катастрофи и смърт. Обикновено, колкото по-
голяма е скоростта, толкова по-голям е рискът, 
но сериозни наранявания могат да се получат 
и при по-ниска скорост. Никога не карайте по-
бързо, отколкото е безопасно за текущите 
условия, независимо от максималната 
разрешена скорост.

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

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
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Предна седалка
(1) Напред и назад
(2) Ъгъл на облегалката
(3) Височина на възглавницата на седалката*
(4) Лумбална опора (за седалката на шофьора)
(5) Отопление*/ охлаждане на седалките*

вентилирани седалки*
(6) Опора за глава

Задни седалки
(7) Подлакътник*
(8) Сгъване на седалката
(9) Опора за глава

* : ако е оборудвана тази функция

СЕДАЛКИ
��Модел с ляв волан

OOSH039001L
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��Модел с десен волан

OOSH039001R

Предна седалка
(1) Напред и назад
(2) Ъгъл на облегалката
(3) Височина на възглавницата на седалката*
(4) Лумбална опора (за седалката на шофьора)
(5) Отопление*/ охлаждане на седалките* вентилирани

седалки*
(6) Опора за глава
(7) Задни седалки
(8) Подлакътник*
(9) Сгъване на седалката

(10) Опора за глава
*: ако е оборудвана тази функция

Задни седалки
(7) Подлакътник*
(8) Сгъване на седалката
(9) Опора за глава

*: ако е оборудвана тази функция
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Мерки за безопасност
Регулирането на седалките, така че да седите 
в безопасно и удобно положение, играе важна 
роля за безопасността на водача и пътниците 
при злополука, заедно с предпазните колани и 
въздушните възглавници.

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

Въздушни възглавници
Можете да предприемете мерки за 
намаляване на риска от нараняване от 
въздушната възглавница. Седенето твърде 
близо до въздушната възглавница 
значително увеличава риска от нараняване, 
в случай на нейното отваряне. Преместете 
седалката
колкото е възможно по-назад от предните 
въздушни възглавници, като същевременно 
държите контрол над автомобила.

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

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

• Нагласете   предната   седалка   възможно
най-близо до задната.

• Задръжте волана до край с ръце на 9 часа
и 3 часа, за да намалите риска от
наранявания на ръцете.

• НИКОГА не поставяйте предмети или хора
между вас и въздушната възглавница.

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

Предпазни колани
Винаги поставяйте предпазните си колани 
преди да потеглите. Пътниците трябва да 
седят изправени по всяко време и правилно 
обезопасени.  Бебетата и малките деца 
трябва да бъдат обезопасени с подходяща 
система за обезопасяване на деца Деца и 
възрастни, които са израснали повдигащата 
седалка, трябва да бъдат обезопасени чрез 
предпазен колан.

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

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

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

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

• Не  слагайте  предпазния  си  колан   през
врата, през остри ръбове и не махайте
лентата за рамото от тялото си.

• Не  допускайте  предпазния  колан  да   се
закачи или заседне.



Система за безопасност

3-6

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

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

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

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

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

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

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

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

• Уверете се, че седалката е застопорена на
едно място след регулиране. В противен
случай седалката може да се придвижи
неочаквано, което да доведе до
произшествие.

 ВНИМАНИЕ
За да предотвратите нараняване:
• Не   нагласяйте   седалката   когато   сте с

предпазен колан. Изправянето на
възглавницата на седалката може да
окаже силен натиск в коремната ви област.

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

Ръчно регулиране на седалката (ако има)

OOSH039002L

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

плъзгача на седалката и го задръжте.
2. Плъзнете седалката до желаната позиция.
3. Освободете лоста и се уверете, че се

движи напред и назад, без да използвате
заключването.
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OOSH039003L

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

лоста на облегалката.
2. Внимателно     се     отпуснете     върху

седалката и регулирайте облегалката до
желаната от вас позиция.

3. Освободете   лоста   и   се   уверете,   че
облегалката е застопорена на едно място

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НИКОГА не шофирайте с наклонена 
облегалка.
Шофирането с наклонена облегалка 
увеличава вероятността от сериозни или 
фатални наранявания в случай на сблъсък или 
внезапно спиране.
Водачите и пътниците винаги трябва да са 
седнали правилно, да са обезопасени и да са 
изправени на седалките си.

Предпазните колани трябва да са плътно 
прилепени към ханша и гърдите ви, за да 
работят правилно.  Когато облегалката е 
наклонена, раменният колан не може да 
изпълнява функцията си, защото няма да е 
прилепнал към гърдите ви. Вместо това
ще е пред вас. По време на инцидент може 
да бъдете изхвърлени към предпазния колан, 
което да причини шийни или други 
наранявания.
Колкото повече е наклонена облегалката, 
толкова по-голям е шансът 
бедрата на пътника да се плъзнат под колана 
или вратът му да удари раменния колан.

OOSH039004L

Височина на възглавницата на седалката (за 
седалката на шофьора)
За да промените височината на седалката:

• Натиснете  лоста  няколко  пъти,  за   да
намалите височината.

• Издърпайте  лоста  няколко  пъти,  за   да
увеличите височината.
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Електромеханично регулиране на седалката
 (ако разполагате с тази функция)

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

ЗАБЕЛЕЖКА
За да предотвратите повреда на седалките:
• Винаги    спирайте    регулирането     на

седалките, когато седалката е регулирана
възможно най-напред или назад.

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

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

OOSH039005L

Напред и назад
За да преместите седалката напред или назад:
1. Натиснете     бутона   за   управление

напред или назад.
2. Освободете   бутона   щом   седалката

достигне желаната позиция.

OOSH039006L

Ъгъл на облегалката
За да наклоните облегалката:
1. Натиснете   бутона  за управление   напред

или назад.
2. Освободете   бутона   щом   облегалката

достигне желаната позиция

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НИКОГА не шофирайте с наклонена 
облегалка.
Шофирането с наклонена облегалка 
увеличава вероятността от сериозни или 
фатални наранявания в случай на сблъсък или 
внезапно спиране.
Водачите и пътниците винаги трябва да са 
седнали правилно, да са обезопасени и да са 
изправени на седалките си.
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Предпазните колани трябва да са плътно 
прилепени към ханша и гърдите ви, за да 
работят правилно.  Когато облегалката е 
наклонена, раменният колан не може да 
изпълнява функцията си, защото няма да е 
прилепнал към гърдите ви. Вместо това
ще е пред вас. По време на инцидент може 
да бъдете изхвърлени към предпазния колан, 
което да причини шийни или други 
наранявания.
Колкото повече е наклонена облегалката, 
толкова по-голям е шансът

OOSH039007L

Наклон на възглавницата на седалката (1, ако 
разполагате с тази функция)
За да промените ъгъла на предната част на 
възглавницата:
Натиснете предната част на превключвателя 
за управление нагоре или надолу, за да 
спуснете предната част на възглавницата на 
седалката.
Освободете бутона щом седалката достигне 
желаната позиция.

Наклон на възглавницата на седалката (2, ако 
разполагате с тази функция)
За да промените височината на седалката:
Натиснете предната част на превключвателя 
за управление нагоре или надолу, за да 
спуснете предната част на възглавницата на 
седалката.
Освободете бутона щом седалката достигне 
желаната позиция.

OOSH039008L

Лумбална опора
(За шофьорската седалка, ако е оборудвана с 
тази функция)
За да регулирате лумбалната опора:
1. Натиснете предната част на бутона,
2. За   да  преместите   опората   напред,    и

задната - за да я отпуснете назад.
3. Освободете    бутона    щом    облегалката

достигне желаната позиция.

Джоб на облегалката (ако има)

OOSH039009L

Джобът на облегалката се намира на гърба 
на предните облегалки.

 ВНИМАНИЕ
Не поставяйте тежки или остри предмети в 
джобовете на седалките. При авария те могат 
да изпаднат от него и да наранят пътниците.
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Задни седалки
Сгъване на задната седалка
Задните седалки могат да бъдат сгънати, 
за да се улесни носенето на дълги 
предмети или да се увеличи капацитетът 
на багажното отделение на автомобила.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Никога не позволявайте на пътниците да

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

• Обектите,  които  се  носят  на   сгънатата
облегалка, не трябва да се простират по-
високо от горната част на предните
седалки. Това може да позволи на товара
да се плъзне напред и да причини
нараняване или повреда при внезапно
спиране.

OOSH039010L

За да сгънете задната облегалка:
1. Поставете предната облегалка в изправено

положение и, ако е необходимо, плъзнете
предната седалка напред.

2. Спуснете  задните  опори  за  глава до най-
ниското положение, като натиснете и
задържите бутона за освобождаване (1) и
натиснете надолу опората за глава (2).

OOSH039011L

3. Намерете предпазния колан към външната
позиция, преди да сгънете облегалката. В
противен случай системата за предпазен
колан може да бъде повлияна от
облегалката.

OOSH039012L

OOSH039013L

4. Издърпайте колана от водача (1) и лоста за
сгъване на облегалката (2) и след това
сгънете седалката към предната част на
автомобила.
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OOSH039014L

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

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

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уверете се, че двигателят е изключен, лостът 
за смяна на скоростите е в положение P 
(паркиране) и ръчната спирачка е вдигната, 
всеки път когато товарите или разтоварвате 
багаж. Неспазването на тези стъпки може да 
задвижи автомобила, ако лостът за смяна на 
скоростите се премести/смени по невнимание 
в друга позиция.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Бъдете   внимателни,   когато    товарите

багаж през задните пътнически седалки,
за да не се повредите вътрешната част на
автомобила.

• Когато багажът е натоварен през задните
пътнически седалки, уверете се, че е
правилно обезопасен, за да не се движи
по време на шофиране.

ПЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Товарът винаги трябва да бъде осигурен, за 
да се предотврати попадането му в 
автомобила при сблъсък и нараняване на 
пътниците. Не поставяйте предмети на 
задните седалки, тъй като те не могат да 
бъдат осигурени правилно и е възможно да 
ударят пътниците на предната седалка при 
сблъсък.

Подлакътник (ако има)

OOSH039015L

Подлакътникът е разположен по средата на 
задната седалка. Издърпайте подлакътникът 
надолу от облегалката, за да го използвате.
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Опора за глава
Предните и задните седалки на автомобила 
имат регулируеми подглавници. Опорите за 
глава осигуряват комфорт за пътниците, но 
по-важното е, че те са предназначени да 
предпазват пътниците от удар и други 
наранявания на врата и гръбначния стълб по 
време на инцидент, особено в случай на удар 
отзад.

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

всички пътници правилно ПРЕДИ
стартирането на автомобила.

• НИКОГА   не   качвайте   пътници    при
отстранена или обърната опора за глава

OHI039190N

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

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

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

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

ЗАБЕЛЕЖКА
За да предотвратите повреда, НИКОГА не 
удряйте и дърпайте опорите за глава

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

Опора за глава на предните седалки

OOSH039016L

Седалките на шофьора и пътника на 
предната седалка са снабдени с 
регулируеми опори за глава за безопасност 
и комфорт на пътниците.
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OOSH039017L

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

1. Натиснете   и   задръжте   бутона   за
освобождаване (2) на опората за глава.

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

OOSH039018L

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

ЗАБЕЛЕЖКА

OHI038136

Ако наклоните облегалката напред с вдигнати 
опора за глава и
Възглавница,  опората за глава може да 
влезе в контакт с шибидахът или други части 
на автомобила.
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��Tип A

OOSH039019L

��Tип B

OOSH039020L

Премахване/отстраняване
За да премахнете опората за глава:
1. Наклонете опората за глава (2) с помощта

на лост или ключ (1).
2. Вдигнете   опората  за    глава    до   най-

крайната позиция.
3. Натиснете  бутона  за  освобождаване (3),

докато издърпвайте опората за глава
нагоре (4).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НИКОГА не качвайте пътници при 
отстранена опора за глава

��Tип A

OOSH039021L

��Tип B

OOSH039022L

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

като натиснете бутона за освобождаване
(1).

3. Нагласете     опората    за     глава     до
подходящата височина.

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уверете се, че опората за глава е 
застопорена правилно след като сте я 
поставили и регулирали отново.
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Опора за глава на задните седалки

OOSH039023L

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

 ВНИМАНИЕ
• Нагласете   опорите   за  глава,   така   че

средната им част да е на височината на
очите.

• Когато  седите  на  задната  седалка,   не
регулирайте височината на опората за
глава до най-ниската ·  степен.

OOSH039024L

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

1. Натиснете   и   задръжте   бутона   за
освобождаване (2) на опората за глава.

2. Свалете  опората  за г лава  до желаната
позиция (3)

OOSH039025L

Сваляне/Повторно монтиране
За да премахнете опората за глава:
1. Вдигнете   опората   за  глава   до   най-

крайната позиция.
2. Натиснете бутона за освобождаване (1),

докато издърпвайте опората за глава
нагоре (2).

За да поставите отново опората за глава:
1. Поставете    металните   пръти   в   дупките

(3) докато натискате бутона за
освобождаване (1)

2. Нагласете     опората     за     глава     до
подходящата височина.
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Отопление и охлаждане на седалките 
(вентилирани седалки) 
Нагревател на предната седалка (ако е 
оборудван)
Нагревателите на седалките ги подгряват при 
студено време

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Нагревателите могат да причинят СЕРИОЗНО 
ИЗГАРЯНЕ дори при ниски температури и 
особено ако се използват продължително 
време.
Пътниците трябва да могат да усещат дали 
седалката е прекалено топла, за да я 
изключат, ако е необходимо.
Хората, които не могат да усетят промяна в 
температурата или болка по кожата, трябва
да бъдат изключително внимателни, особено 
следните пътници:

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

• Хора   с   чувствителна   кожа   или лесно 
изгарящи.

• Уморени хора.
• Интоксикирани хора.
• Хора,     които      приемат      лекарства

причиняващи замаяност или сънливост.

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

ЗАБЕЛЕЖКА
За да предотвратите повреда на 
нагревателите и седалките:
• Не използвайте разтвори като разредител

за боя, бензен, спирт или бензин, за да
почиствате седалките.

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

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

OOSH039026L

[A] : Tип A, [B] : Tип B

Докато автомобилът е в режим на 
готовност, (   ) натиснете някой от 
превключвателите,
за да загреете предната седалка или тази 
на шофьора
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В меко време или при условия, при които не е 
необходим нагревател, оставете 
превключвателите в положение OFF.

• Всеки   път   когато   натиснете   бутона,
температурата на седалката се променя
както следва:

OFF → HIGH (     ) → MIDDLE (     ) → LOW (     )
(изк     (висо (нис              
люч       ко) ко)
ване)

• При  натискане  на  превключвателя/бутона
за повече от 1,5 секунди докато
нагревателите работят, загряването на
седалката ще се изключи.

• Нагревателите      на     седалките      по
подразбиране са в положение OFF, когато
превключвателят е поставен в положение
ON

Информация
С превключвателя за нагряване на седалката 
в положение ON (включване), отоплителната 
система се изключва или включва автоматично 
в зависимост от температурата на седалката.

Наглевател на задната седалка (ако е 
оборудван)

OOSH039027L

Докато автомобилът е в режим на готовност 
( ), натиснете някой от превключвателите, за 
да загреете задната седалка. В меко време 
или при условия, при които не е необходим 
нагревател, оставете превключвателите в 
положение OFF.
Всеки път когато натиснете бутона, 
температурата на седалката се променя както 
следва:

OFF → HIGH (           ) → LOW (     )

Нагревателите на седалките по 
подразбиране са в положение OFF, когато 
превключвателят е в позиция ON

Информация
С превключвателя за нагряване на седалката 
в положение ON (включване), отоплителната 
система се изключва или включва автоматично 
в зависимост от температурата на седалката.
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Охлаждане на предните 
седалки (ако има)

OOSH039028L

Вентилацията е предвидена за охлаждане на 
предните седалки чрез издухване на въздух
през малки отвори на повърхността на 
възглавниците и облегалките на седалките.
Когато не е необходимо охлаждане, запазете 
превключвателите/бутоните в положение 
OFF.
Докато автомобилът е в режим на готовност 
(        ), натиснете някой от превключвателите, 
за да охладите седалката до водача.
• Всеки  път   когато    натиснете   бутона,

потокът на въздуха се променя както
следва:

OFF → HIGH (     ) → MIDDLE (     ) → LOW (     )
(изк   (високо)                                           (ниско)
ключ       
ване)

• При  натискане  на  превключвателя за
повече от 1,5 секунди докато се
охлажда, функцията ще се изключи.

• Вентилацията      на    седалките    по
подразбиране е в положение OFF
(изключване), когато ключът за
запалване е поставен в положение ON
(запалване).

ЗАБЕЛЕЖКА
За да предотвратите повреда при 
вентилацията седалките.
• Използвайте  вентилация  САМО,   когато

климатичната система е включена.
Използването на вентилация за
продължително време

• с изключен климатик, може да доведе до
неизправност при охлаждането.

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

• Избягвайте  разливане  на  течности   по
повърхността на предните седалки и
облегалките; това може да доведе до
блокиране на отворите

• за вентилация и правилната им работа.
• Не     поставяйте      под      седалките

пластмасови торбички или вестници. Те
могат да блокират достъпа на въздуха,
причинявайки неправилното
функциониране на вентилационните
отвори.

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

• Ако вентилационните отвори не работят,
запалете отново автомобила. Ако няма
промяна,
препоръчваме ви да проверите
автомобила си при упълномощен дилър
на HYUNDAI.

•

•
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предпазните колани трябва да се използват 
от ВСИЧКИ пътници, когато автомобилът се 
движи. Вземете следните предпазни мерки 
когато нагласяте и ползвате предпазния си 
колан:
• Деца  под  13  години  трябва  правилно да

бъдат притегнати с коланите на задните
седалки.

• Никога  не  допускайте  деца да се возят на
предната седалка, освен ако въздушната
възглавница е деактивирана. Ако на
предната седалка има дете, преместете
седалката възможно най-назад и го
обезопасете правилно на нея.

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

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

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

• Не  прекарвайте раменната част от колана
под ръката или зад гърба си.

• Никога не поставяйте колана при чупливи
предмети. Ако възникне внезапно спиране
или удар, коланът може да ги увреди.

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

• Не  използвайте  коланът  ако лентата или
механизмът са повредени.

• Не закопчавайте колана в закопчалките на
други седалки.

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

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

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Повредените предпазни колани и 
монтажните конвейри няма да работят 
правилно. Винаги подменяйте:
• Протрити,   замърсени   или    повредени

ремъци.
• Повредени механизми.
• Целият  комплект  предпазни колани, след

злополука, дори ако не е видно, че са
повредени ремъците или монтажни
механизми.

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

Предпазни мерки при използването 
на колани
Винаги слагайте предпазния си колан и се 
уверете, че всички пътници са поставили 
своя преди потегляне. Въздушните 
възглавници са проектирани да допълват 
предпазните колани, но не са техни 
заместители. В повечето държави е 
задължително носенето на предпазни колани 
от всички пътници.
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Предупредителна светлина  
Предупредителна лампа за коланите

� Инструментален панел

OOSH039029L

Предупреждение за предпазния колан на 
водача
Предупредителната светлина премигва в 
продължение на 6 секунди като напомняне на 
шофьора, 
след преместване на превключвателя на 
запалването на положение ON, независимо 
дали коланът е поставен или не.
Ако предпазният колан не е сложен, след 
запалване или ако бъде откопчан, 
предупредителната лампа на предпазния 
колан ще светне, докато коланът не бъде 
сложен.
Ако започнете да шофирате без колан или 
ако свалите предпазния колан, когато 
шофирате с  под 20 км./ч., съответната 
предупредителна светлина ще продължи да 
свети, докато не сложите предпазния колан.
Ако продължите да карате без поставен 
колан и преминете границата от 20 км./ч.., ще 
се включи предупредителен сигнал, който ще 
звучи в продължение на около 100 секунди, 
придружен от премигването на съответната 
светлина.

OOSH039030L

Предупреждение за предпазен колан на 
предната седалка до шофьора
Предупредителната светлина премигва в 
продължение на 6 секунди, като напомняне 
на пътника, след преместване на 
превключвателя на запалването на 
положение ON, независимо дали коланът е 
поставен или не.  Ако предпазният колан не е 
сложен, след запалване или ако бъде 
откопчан, предупредителната лампа на 
предпазния колан ще светне, докато коланът 
не бъде сложен.
Ако започнете да шофирате без колан или 
ако свалите предпазния колан, когато 
шофирате с  под 20 км./ч., съответната 
предупредителна светлина ще продължи да 
свети, докато не сложите предпазния колан.
Ако продължите да карате без поставен 
колан и преминете границата от 20 км./ч.., ще 
се включи предупредителен сигнал, който ще 
звучи в продължение на около 100 секунди, 
придружен от премигването на съответната 
светлина
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Шофирането в неправилно положение пречи 
на предупредителната система за предната 
седалка до шофьора. Важно е водачът да 
инструктира пътника да е седнал правилно, 
както е указано в това ръководство.

Информация
• Можете  да  намерите   предупредителната

лампа за предпазния колан на пътника до
шофьора на централния панел.

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

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

OOSH039031L

Предупреждение за предпазен колан на 
задната седалка
Предупредителната светлина премигва в 
продължение на 6 секунди, като напомняне на 
пътника, след преместване на 
превключвателя на запалването на положение 
ON, независимо дали коланът е поставен или 
не.
Задната предупредителна лампа на 
предпазния колан ще свети за около 70 
секунди, ако задният колан не е поставен.
Ако задният колан не е поставен, когато 
скоростта на автомобила е под 20 км/ч., 
съответната предупредителна светлина ще 
свети 70 секунди.
Ако задният колан не е поставен, когато 
скоростта на автомобила е под 20 км/ч., 
съответната предупредителна светлина ще 
свети и ще чувате предупредителен звук 35 
секунди.
Ако обаче задната врата се отвори, когато 
скоростта на превозното средство е под 20 км/
ч., предупредителната светлина и звук няма 
да работят, когато скоростта на автомобила е 
над 20 км/ч.
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Система за обезопасяване с 
предпазните колани 
Раменен колан и колан през 
кръста

OHI038140

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

OHI038137

Трябва да поставите долната част на колана 
(1) около ханша и раменната (2) - през гърдите
си.
Предпазният колан автоматично се настройва
на подходящата дължина след като долния
колан
се регулира ръчно, така че да приляга плътно
към бедрата ви.  Ако бавно се наведете
напред, коланът ще се удължи и ще се движи
заедно с вас.
При рязко спиране или удар механизмът ще
блокира колана. Същото ще се случи и ако се
наведете напред прекалено рязко.

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

OHI038182L

Неправилно поставените предпазни колани 
могат да увеличат риска от сериозно 
нараняване
при злополука. Вземете следните 
предпазни мерки когато нагласяте 
предпазния колан:
• Поставете   долната   част   на   предпазния

колан възможно най-ниско към ханша, а не
около талията, така че да приляга плътно.
Това позволява на тазовите кости да
поемат силата на катастрофата, като се
намалява възможността за вътрешни
наранявания.

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

• Винаги      закопчавайте      колана       на
подходящата височина.

• Никога    не   поставяйте   раменния   колан
около врата или лицето си.
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Регулиране на височината
За максимален комфорт и безопасност имате 
избор между четири позиции на захващане на 
горната част на колана.
Горната част на колана трябва да е 
регулирана така, че да преминава през 
гръдния ви кош и през средата на рамото, по-
близо до вратата, а не до врата ви.
.

Предна седалка

OOSH039032L

За да настроите височината свалете или 
повдигнете механизма на колоната между 
двете врати.
За да повдигнете механизма, дръпнете го 
нагоре (1). За да го свалите, дръпнете го 
надолу (3), като същевременно натискате 
застопоряващия бутон (2).
Освободете бутона, за да застопорите 
механизма на мястото му. Опитайте се да 
плъзнете механизма, за да се уверите, че е 
захванат неподвижно.

OHI038142

За да освободите предпазния колан:
Натиснете бутона за освобождаване (1), на 
застопоряващия механизъм (2).
При освобождаването си коланът трябва 
автоматично да бъде изтеглен от натягащия 
механизъм. Ако това не се случи, проверете 
дали коланът е усукан, и опитайте отново.
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Предпазен колан на задната седалка 
(3-точков заден централен)

OOSH039033L

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

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уверете се, че облегалката е застопорена, 
когато използвате задния централен 
предпазен колан.
В противен случай, облегалката може да се 
придвижи, когато има внезапно спиране или 
сблъсък, което да доведе до сериозни 
наранявания..

 Предпазен колан с донатягане при удар

OHI038143L

Вашият автомобил е оборудван с предпазни 
колани с донатягане при удар за шофьора, 
пътника до него и пътниците на задните 
седалки 
Целта на донатягането е да позволи на 
предпазните колани да прилепнат плътно към 
тялото на пътника при челни или странични 
удари.
Предпазните колани могат да се активират 
заедно с въздушните възглавници при 
достатъчно силен челен или страничен удар. 
Когато автомобилът спре рязко или пътникът 
се наведе напред прекалено бързо, 
изтеглящият механизъм блокира колана. 
При определени типове челни удари се 
активира донатягащият механизъм и привежда 
колана в по-плътен контакт с тялото на 
пътника.
Ако при активирането си системата за 
донатягане регистрира прекомерно 
напрежение на предпазния колан на някоя от 
седалките, 
ограничителят за натоварване в изтеглящия 
механизъм ще освободи натиска на съответния 
колан.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Винаги  носете  предпазния  си  колан   и

сядайте правилно на седалката.
• Не  използвайте  колана  ако  е разхлабен

или усукан. Усуканият или разхладен
колан няма да ви защити правилно при
авария.

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

• Винаги   подменяйте   механизмите  след
използване или инцидент.

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

• Не    удряйте    монтажните    възли    на
предпазните колани.

•
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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

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

OHI038175L

OOSH039034L

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

SRS въздушните възглавници
(2) Изтеглящ механизъм
(3) SRS модул за управление
(4) Изтеглящ механизъм отзад
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ЗАБЕЛЕЖКА
Сензорът, който активира контролния SRS 
модул е свързан с системата за донатягане на 
предпазните колани. Предупредителната 
светлина за SRS въздушна възглавница на 
таблото ще свети за около 6 секунди, след 
като превключвателят за запалването бъде 
поставен в положение ON, а след това трябва 
да се изключи.
Ако системата не работи правилно, ще светне 
предупредителна лампа дори и SRS 
въздушната възглавница да не функционира 
правилно. Ако предупредителната лампа не 
светне, остане осветена или свети когато 
автомобилът е в движение, ви препоръчваме 
системата за донатягане на предпазните 
колани и/или SRS контролния модул да бъдат 
проверени при първа възможност от 
упълномощен дилър на HYUNDAI.

Информация
•

•

Коланите с донатягане при удар на
шофьора и пътника до него могат да се
активират при определени челни или
странични удари.
Когато системата за коланите с донатягане
се активира, в салона на автомобила може
да се чуе силен шум и да се забележи фин
прах, който да прилича на дим и да е видим
в купето. Това са нормални работни
състояния и не представляват опасност.
Макар да е безвреден, финият прах може
да предизвика раздразнения на кожата и не
трябва да бъде вдишван за продължителен
период от време. Измийте добре
непокритите части на кожата си след
катастрофа, при която са се задействали
донатягащите механизми на предпазните
колани.

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

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

Използването на колани при деца
Бебета и малки деца
Повечето държави имат закони за системата 
за задържане на деца, които изискват децата 
да пътуват в системи за обезопасяване на 
деца, включително и седалки за повдигане.  
Възрастта , при които могат да се използват 
предпазни колани вместо системата за 
обезопасяване на деца, се различават в 
различните страни, така че трябва да сте 
наясно с конкретните изисквания във вашата 
страна и където шофирате. Детските и 
бебешките столчета трябва да бъдат 
поставени и инсталирани правилно на задната 
седалка.
За повече информация вижте “Система на 
обезопасяване на деца” този раздел.

•
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВИНАГИ обезопасявайте правилно бебетата и 
малките деца в система за обезопасяване, 
според тяхната височина и тегло.

За да намалите риска от сериозно нараняване 
или смърт при дете или останалите пътници, 
НИКОГА не дръжте детето в скута си или в 
ръце при движение на автомобила. Силата, 
създадена по време на инцидент, ще отскубне 
детето от ръцете ви и ще го запрати към 
вътрешността на автомобила.

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

По-едри деца
Деца под 13 години и които са прекалено 
големи за повдигащата седалка трябва
винаги да сядат на задната седалка и да 
използват наличните колани. Предпазният 
колан трябва да минава през ханша и плътно 
през рамото и гръдния кош, за да предпази 
детето. Периодично проверявайте дали 
коланът приляга добре.  Въртенето на детето 
може да промени положението му. При 
катастрофа рискът за децата е най-малък в 
системата за обезопасяване на задните 
седалки.
Ако се налага по-едро дете над 13 години да 
седне отпред, то трябва да бъде обезопасено 
с наличния колан, а седалката да бъде 
изтеглена максимално назад.
Ако горната част на предпазния колан се 
допира леко до врата или лицето на детето, 
опитайте да го преместите към средата на 
автомобила. Ако раменният колан все още
продължава да допира врата и лицето му, 
трябва да използвате детско столче или 
седалка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Винаги  проверявайте  дали  коланите н а

децата са сложени и нагласени правилно.
• НИКОГА не позволявайте на горната част

на колана да докосва врата или лицето
на детето.

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

Използване на колани и ранени
При превозване на ранени пътници 
трябва да се използва предпазен колан. 
Посъветвайте те се с лекар при 
необходимост.
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Не повече от един човек с един колан
Недопустимо е използването на един колан от 
повече от един човек (включително деца). 
Това може да увеличи опасността от 
наранявания при катастрофа.

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• НИКОГА   не   шофирайте   с    наклонена

облегалка.
• Шофирането   с    наклонена     облегалка

увеличава вероятността от сериозни или
фатални наранявания в случай на сблъсък
или внезапно спиране.

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

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

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

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

Кога да подмените предпазните колани
След катастрофа трябва да се извърши 
цялостна замяна на всеки агрегат и колан, 
използван по време на инцидента. Това 
трябва да бъде направено, дори и да не се 
виждат повреди. Препоръчваме ви да се 
свържете с упълномощен дилър на HYUNDAI..
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Нашите препоръки: Децата винаги 
се возят отзад

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

Децата под 13 годишна възраст винаги трябва 
да се возят на задната седалка и трябва да 
бъдат правилно обезопасени, за да се намали 
риска от нараняване или инцидент, внезапно 
спиране или внезапна маневра.
Според статистиката децата са в най-голяма 
безопасност когато са обезопасени на 
задната седалка, вместо на предната. Децата, 
които са твърде едри за детско столче, трябва 
да използват осигурените колани.
Повечето държави имат разпоредби, които 
изискват децата да пътуват в одобрени 
системи за обезопасяване на деца.
Законите, регулиращи ограниченията за 
възрастта или височината/теглото, при които 
могат да се използват предпазни колани 
вместо системата за обезопасяване на деца, 
се различават в различните страни, така че 
трябва да сте наясно с конкретните 
изисквания във вашата страна и където 
шофирате.

Системата за обезопасяване трябва да е 
поставена правилно на седалката на 
автомобила. Винаги използвайтесистема за 
обезопасяване, която отговаря на 
изискванията във вашата страна.

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Винаги     следвайте     инструкциите     на

производителя на системата за монтаж и
употреба.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OOSH039035L

Система за обезопасяване на деца, насочена 
назад
Системата за обезопасяване на деца, 
насочена назад, осигурява задържане към 
повърхността за сядане срещу на детето. 
Системата на коланите задържа детето на 
място, а при злополука задържа детето в 
столчето и намалява натоварването на 
крехкия врат и гръбначния мозък.
Всички деца на възраст под една година 
трябва винаги да се возят в системата за 
обезопасяване на деца, обърната назад. 
Съществуват различни видове системи за 
обезопасяване на деца, които са насочени 
назад: само предпазните системи за бебета 
могат да се използват само назад. Системи за 
обезопасяване на деца 3 в -1 обикновено имат 
по-високи граници на височината и теглото в 
обърнато назад положение, което ви 
позволява да държите детето за по-дълъг 
период от време.
Дръжте системите за обезопасяване на деца в 
положение, обърнато назад, докато децата 
отговарят на височината и теглото, разрешени 
от производителя на системата за 
обезопасяване на деца.
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OOSH039036L

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

Повдигащи седалки
Повдигащото столче представлява система за 
обезопасяване на деца, предназначена да 
подпомогне използването на предпазните 
колани на автомобила. Повдигащата седалка 
поставя колана, така че той
пасва правилно на по-силните части на тялото 
на вашето дете. Возете детето си в 
повдигащо столче, докато стане достатъчно 
голямо, за да използва предпазния колан без 
неговата помощ.
За да се закрепи правилно, коланът трябва да 
лежи удобно в горната част на бедрата, а не в 
стомаха.  Раменния колан трябва да лежи 
удобно през рамото и гърдите, а не през врата 
или лицето.  Деца под 13 години винаги 
трябва да бъдат правилно обезопасени,
за да се намалят рисковете от нораняване при 
инцидент, внезапно спиране или маневра.F
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Монтиране на система за 
обезопасяване на деца (CRS) 

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

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

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

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

• Уверете  се, че системата за обезопасяване
на деца е здраво закрепена. След като
монтирате система в автомобила,
натиснете и издърпайте столчето напред и
отстрани, за да се уверите, че тя е здраво
закрепена към седалката. Детското столче,
закрепено с предпазен колан, трябва да
бъде монтирано възможно най-стабилно.
Въпреки това може да се очаква известно
движение настрани.
Когато монтирате система за 
обезопасяване на деца, регулирайте 
седалката и облегалката (нагоре и надолу, 
напред и назад), така че детето ви да се 
чувства удобно в столчето.

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

ВНИМАНИЕ
Системата за обезопасяване може може да се 
нагорещи много в затворен автомобил. За да 
предотвратите изгаряне, проверете 
повърхността на столчето преди да поставите 
детето в него.
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Съвместимост за всяко място за сядане за обезопасени столчета и ISOFIX съгласно 
нормативните актове на ООН (За Европа) (Информация за шофьори и 
производители на CRS)
• Да: Подходящ за монтиране на определената категория CRS
• Не: Неподходящ за монтиране на определената категория CRS
• ‘’-’’ : Не е приложимо
• Таблицата се основава на превозно средство с LHD (с ляв волан). С изключение на седалката

на предния пътник, таблицата е валидна за превозното средство с RHD (с десен волан). За
предната седалка на автомобили с RHD, моля, използвайте информацията за номер на
седалката 3.

Видове CRS (системи за 
обезопасяване на деца)

Позиция за сядане
Позиция за сядане

1 2 3 4 5 6
Универсално закопчавани 

системи - - Да1)

F, R
Да

F, R
Да2)

F, R
Да

F, R

F :  Гледащи напред  
R :  Гледащи назад

OOSEV038035L

i-size CRS - - Не Да
F, R Не Да

F, R

ISOFIX за
 бебета CRS
(i.e. CRS за

бебе)

ISOFIX
( R1 ) - - Не Да 

R Не Да 
R

Преносимо столче 
(ISOFIX система за 

обезопасяване 
обърната настрани)

ISOFIX
( L1,L2 ) - - Не Не Не Не

ISOFIX система за 
малки деца - 

малка

ISOFIX
( F2,F2X, 

R2X )
- - Не Да

F, R Не Да
F, R

ISOFIX система за 
малки деца - г

оляма*
(* : без повдигащи

седалки)

ISOFIX
( F3, R3 ) - - Не Да3)

F, R Не Да3)

F, R

Повдигаща седалка
- намалена ширина

ISO CRF 
: B2 - - Не Да Не Да

Повдигаща седалка 
- намалена ширина

ISO CRF 
: B3 - - Не Не Не Не

Номер на седалката Позиция в автомобила Номер на седалката Позиция в автомобила

1 Отпред в ляво 4 2-ри ред в ляво
2 Отпред в средата 5 2-ри ред в средата
3 Отпред в дясно 6 2-ри ред в дясно
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Бележка1) : Трябва да регулирате правилно облегалката (ако има такава). 
Бележка2) : Положенията за сядане (номер 5) не са подходящи за монтиране на система за 
обезопасяване на деца с опора.
Бележка3) : За монтиране назад на ISOFIX за малки деца

- Седалката на шофьора: Седалките трябва да се регулират на подходяща
височина.

- Предна седалка на пътника до шофьора : Седалките трябва да се регулират на
подходяща позиция.
Ã 

Ã

Ã 

Препоръчителни системи за обезопасяване на дете (за Европа)

Група Име Производител
Вид на 

захващане/
фиксиране

ECE-R44/R129
Одобрение №.

Група 0+ Cabriofix & 
Familyfix Maxi Cosi ISOFIX E4 04443907

Група I Duo Plus Britax Römer ISOFIX и ленти E1 04301133

Група II KidFix II XP Britax Römer
ISOFIX и колан 
на автомобила E1 04301323

Група III Junior III Graco
Колан на 

автомобила
E11 03.44.164
E11 03.44.165

Информация за производителя на CRS
Maxi Cosi Cabriofix & Familyfix http://www.maxi-cosi.com Britax Römer 
http://www.britax.com
Graco http://www.gracobaby.com

Никога не допускайте деца да се возят/пътуват на предната седалка/седалката до 
шофьора, освен ако въздушната възглавница е деактивирана.
За полу-универсални или  специфични за превозното средство системи (ISOFIX 
или система с колани), моля, вижте списъка с превозни средства, предоставен в 
ръководството на системата.
Препоръчва се да се свали опората за глава, ако системата е нестабилна заради 
него.
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Съвместимост за всяко място за сядане за обезопасени столчета и ISOFIX 
съгласно нормативните актове на ООН (За Европа) (Информация за шофьори и 
производители на CRS)
• Да: Подходящ за монтиране на определената категория CRS
• Не: Неподходящ за монтиране на определената категория CRS
• ‘’-’’ : Не е приложимо
• Таблицата се основава на превозно средство с LHD (с ляв волан). С изключение на седалката

на предния пътник, таблицата е валидна за превозното средство с RHD (с десен волан). За
предната седалка на автомобили с RHD, моля, използвайте информацията за номер на
седалката 3.

Видове CRS (системи за 
обезопасяване на деца)

Позиция за сядане Позиция за сядане
1 2 3 4 5 6

Универсално закопчавани 
системи CRS - Да1)

F, R
Да

F, R
Да2)
F, R

Да
F, R

F : Гледащи напред 
R : Гледащи назад

OOSEV038035L

i-size CRS - - Не Да
F, R Не Да

F, R

ISOFIX за бебета 
CRS (i.e. CRS за
бебе)

ISOFIX
( R1 ) - - Не Да 

R Не Да 
R

Преносимо столче 
(ISOFIX система за 
обезопасяване 
обърната настрани 

ISOFIX
( L1,L2 )

- - Не Не Не Не

ISOFIX система 
за малки деца - 
малка

ISOFIX
( F2,F2X, 

R2X )
- - Не Да

F, R Не Да
F, R

ISOFIX система за 
малки деца - голяма*
(* : без повдигащи
седалки)

- - Не Да3)
F, R Не Да3)

F, R

Повдигаща седалка - 
намалена ширина

ISO CRF 
: B2 - - Не Да Не Да

- - Не Не Не не

Номер на седалката Позиция в автомобила Номер на седалката Позиция в автомобила

1 Отпред в ляво 4 2-ри ред в ляво
2 Отпред в средата 5 2-Ри ред в средата
3 Отпред в дясно 6 2-Ри ред в дясно

-

Повдигаща седалка - 
намалена ширина

ISOFIX
F3, R3

ISO CRF    
: B3
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Бележка 1) : Трябва да регулирате правилно облегалката (ако има такъв).
Бележка 2) : Положенията за сядане (номер 5) не са подходящи за монтиране на система за 

обезопасяване на деца с опора.
Бележка 3) : За монтиране назад на ISOFIX за малки деца
- Седалката на шофьора: Седалките трябва да се регулират на подходяща   височина.
- Предна седалка на пътника до шофьора : Седалките трябва да се регулират на подходяща

позиция.

Ã

Ã

Ã 

Никога не допускайте деца да се возят/пътуват на предната седалка/седалката до шофьора, 
освен ако въздушната възглавница е деактивирана.
За полу-универсални или  специфични за превозното средство системи (ISOFIX или система с 
колани), моля, вижте списъка с превозни средства, предоставен в ръководството на системата.
Препоръчва се да се свали опората за глава, ако системата е нестабилна заради него
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ISOFIX катарами и система за закрепване 
ISOFIX с ремък (Система за закрепване 
за деца ISOFIX)
Системата ISOFIX има система за 
обезопасяване на деца при шофиране и при 
злополука.  Тази система е предназначена да 
улесни монтирането на системата за 
обезопасяване на деца и да намали 
възможността за неправилно монтиране. 
Системата ISOFIX използва катарами и 
приспособленията към системата за 
обезопасяване на деца.  Системата ISOFIX 
премахва необходимостта от използване на 
предпазни колани за закрепване на системата 
за обезопасяване на деца към задните 
седалки.
Катарамите ISOFIX са метални решетки, 
вградени в автомобила. Има две долни за 
всяка позиция на сядане ISOFIX, която ще 
захване столчето с по-ниски приставки.
За да използвате системата ISOFIX във 
вашето превозно автомобил трябва да имате 
система за обезопасяване на деца с 
прикачени приспособления ISOFIX.
Производителят на системата за 
обезопасяване на деца ще ви даде 
инструкции как да я използвате 
приспособленията за закрепване ISOFIX.

OOSH039037L

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

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

OOSH039038L

[A]  : Индикатор за позицията на катарамата ISOFIX
[B]  : Катарама ISOFIX

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

Обезопасяване на детско столче с 
"Система за закрепване ISOFIX”
За да монтирате i-Size ISOFIX системи на 
някоя от задните странични или предните 
седалки:
1.

2.

Преместете ключалката на колана от 
катарамите ISOFIX.
Преместете всички други предмети далеч 
от катарамите, които биха могли да 
предотвратят сигурна връзка между 
системата за обезопасяване на деца и
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3. Поставете     столчето      седалката      на
автомобила, след това прикрепете
седалката към катарамите, съгласно
инструкциите, предоставени от
производителя на столчето.

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

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

за монтаж към вашата система за
обезопасяване на деца.

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

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

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

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

OOSH039039L

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

OOSH039040L

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

2. Свържете горната лента за закрепване към
горната катарама, след това затегнете
горната лента според инструкциите на
производителя на столчето, за да го
прикрепите здраво към седалката.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вземете следните предпазни мерки когато 
поставяше лентите/каишките::
•

•

Прочетете и следвайте всички инструкции
за монтаж към вашата система за
обезопасяване на деца.
НИКОГА не поставяйте повече от една
система за обезопасяване на деца върху
една катарама. Това може да доведе до
разхлабване или счупване на катарамата
или приставката.
Не прикрепете горната лента към нещо
друго, освен към катарамата за горна
лента. Може да не работи правилно ако е
прикрепена към нещо друго.
Катарамите за столчета са проектирани да
издържат само натоварванията от
правилно монтираната система за
обезопасяване на деца.
При никакви обстоятелства те не трябва да
се използват за предпазни колани или
колани за възрастни или за прикачване на
други предмети или оборудване към
автомобила.

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

OHI038145

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

преместете предпазния колан около или
през него, следвайки инструкциите на
производителя.

•

•



Система за безопасност

3-40

OOSH039041L

2. Уверете се, че сте поставили колана във
водача (1) и проверете да не е усукан.

OHI038146

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

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

OHI038183L

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

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

Ако производителят на система за 
обезопасяване на деца препоръча 
използването на горна лента с предпазния 
колан, вижте стр. 3-38.
За да свалите детското столче натиснете 
бутона за освобождаване на ключалката и 
след това издърпайте предпазния колан от 
него, като позволете на предпазния колан да 
се прибере напълно.



3-41

03

��Модел с ляв волан

Действителните въздушни възглавници в автомобила може да се различават от тези на илюстрацията.
OOS037034/OOS037070L

ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА - ДОПЪЛНИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА ЗАДЪРЖАНЕ

1. Предна   въздушна   възглавница    за
шофьора

2. Предна   въздушна   възглавница    за
пътника до шофьора

3. Въздушна  възглавница  за  страничен
удар

4. Въздушна възглавница тип завеса
5. Превключвател  ON/OFF  за   въздушната

възглавница
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��Модел с десен волан

Действителните въздушни възглавници в автомобила може да се различават от тези на илюстрацията.
OOS037034R/OOS037070E

1. Предна въздушна възглавница за шофьора
2. Предна  въздушна  възглавница за пътника

до шофьора
3. Въздушна възглавница за страничен удар

4. Въздушна възглавница тип завеса
5. Превключвател  ON/OFF  за   въздушната

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

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

OOSH039042L

OOSH039043L

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

Целта на въздушната възглавница е да 
предостави на шофьора и предните пътници 
на превозното средство допълнителна защита 
от тази, предлагана само от системата на 
предпазните колани

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от сериозно 
нараняване или смърт при отваряне на 
страничната въздушна възглавница, вземете 
под внимание следните предпазни мерки:
•

•

Предпазните колани трябва да се носят по
всяко време, за да се запази
местоположението на пътниците.
Преместете седалката колкото е възможно
по-назад от предните въздушни
възглавници, като същевременно държите
контрол над автомобила.
Никога не се накланяйте към вратата или
централната колона.
Не позволявайте на пътник на предната
седалка да поставя крака се на таблото за
управление.
Върху или в близост до модулите на
въздушната възглавница на волана,
арматурното табло, стъклото на предното
стъкло и панела на предния пътник над
жабката не трябва да се поставят предмети
(като капак на камерата, стойка за клетъчни
телефони, стойка за чаши, парфюм или
стикери). Тези предмети
биха могли да попречат на въздушните
възглавници да се отворят, ако
автомобилът попадне в тежка катастрофа.
Не поставяйте никакви предмети върху
предното стъкло и вътрешното огледало.

��Предна въздушна възглавница за пътника до шофьора

•

•

•

•
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OOSH039044L

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

OOSH039045L

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

OOSH039046L

За да деактивирате предната въздушна
 възглавница на пътника:
Поставете ключа или подобно твърдо 
устройство в превключвателя за включване/
изключване (ON/OFF) на предната въздушна 
възглавница и го завъртете в положение ON. 
Индикаторът за включване на въздушната 
възглавница за пътника (      ) ще светне и ще 
остане така за 60 секунди.

Информация
Индикаторът за включване/изключване на 
предната въздушна чанта на пътника светва 
за около 4 секунди, след като ключът за 
запалване е поставен в положение ON.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не допускайте пътник да се вози на 
предната седалка когато индикаторът OFF 
за въздушната възглавница свети. По 
време на сблъсък въздушната възглавница 
няма да се отвори, ако индикаторът свети. 
Включете предната въздушна възглавница 
на пътника или преместете пътника на 
задната седалка.

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

въздушната възглавница (     ) на таблото
ще светне.

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

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

Въздушни възглавници за страничен удар

OOSH039047L

OOSH039048L

Вашият автомобил е оборудван с въздушна 
възглавница за страничен удар за всяка 
предна седалка.  Целта на въздушната 
възглавница е да предостави на превозното 
средство допълнителна защита от тази, 
предлагана само от системата на предпазните 
колани.
Въздушна възглавница за страничен удар са 
предназначени за отваряне по време на 
определени странични удари, в зависимост от 
сериозността на удара.
Въздушна възглавница за страничен удар от 
двете страни на автомобила са проектирани 
да се монтират, когато се установи 
преобръщане от сензора за преобръщане.
Въздушна възглавница за страничен удар не 
са проектирани да се монтират при всички 
странични удари или при преобръщане.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от сериозно 
нараняване или смърт при монтиране на 
въздушната възглавница, вземете под 
внимание следните предпазни мерки:
• Предпазните колани трябва да се носят по

всяко време, за да се запази
местоположението на пътниците.

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

• Задръжте волана до край с ръце на 9 часа
и 3 часа, за да намалите риска от
наранявания на ръцете.

• Не  използвайте  никакви   аксесоари   към
предпазните колани. Това би могло да
намали или попречи на ефективността на
системата.

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

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

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

• Не поставяйте никакви аксесоари отстрани
или близо страната на въздушните
възглавници.

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

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

OOSH039049L

OOSH039050L

Въздушни възглавници тип завеса са 
разположени по двете страни на релсите на 
тавана, над предните и задните врати.
Те са предназначени да предпазват главите 
на пътниците на предните седалки и на 
задните пътници при определени странични 
удари.
Въздушните възглавници тип завеса са 
предназначени за отваряне по време на 
определени странични удари, в зависимост от 
сериозността на удара.

Въздушна възглавница за страничен удар от 
двете страни на автомобила са проектирани 
да се монтират, когато се установи 
преобръщане от сензора за преобръщане.
Въздушните възглавници за страничен удар 
не са проектирани да се отварят при всички 
странични удари или при преобръщане.

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

по всяко време, за да се запази
местоположението на пътниците.

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

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

• Не   окачвайте   други   предмети,   освен
дрехи, особено твърди или чупливи
предмети.

• При  злополука   те   могат  да    причинят
повреда на превозното средство или
телесна повреда.

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

• Не    отваряйте    и    не    ремонтирайте
въздушни възглавници тип завеса.
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Как работи системата за 
въздушните възглавници?

OOSH039051L

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

за шофьора
(2) Преден  модул  за  въздушна възглавница

за пътника до шофьора
(3) Модули   за   въздушна   възглавница    за

страничен удар
(4) Модул   за   въздушна   възглавница     тип

завеса
(5) Изтеглящ механизъм отзад
(6) Изтеглящ механизъм отпред
(7) Предупредителна светлина за въздушните

възглавници
(8) Контролен модул SRS (SRSCM)/сензор за

преобръщане
(9) Предни сензори за удар

(10) (Странични сензори за удар
(11) Странични сензори за натиск
(12) Индикатор  за  изключване  на   предната

въздушна възглавница (само на седалката
на пътника до шофьора)

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

SRSCM непрекъснато следи всички компоненти 
на системата SRS, докато превключвателя е 
включен, за да се определи дали ударът при 
катастрофа е достатъчно тежък, за да се 
наложи отварянето на въздушните възглавници 
или задействане на допълнителния обтегач на 
колана.

Предупредителна светлина за SRS

Предупредителната светлина на системата 
SRS (Допълнителна система за задържане) на 
арматурното табло показва символа на 
въздушната възглавница, изобразен на 
илюстрацията. Системата проверява 
електрическата система на въздушната 
възглавница за неизправности.  Светлината 
показва, че има потенциален проблем вашата 
система, която може да включва странични 
възглавници и/или тип завеси, използвани за 
защита при преобръщане.

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

секунди, когато ключът за запалването е в
положение ON.

• Лампата свети за около шест секунди след
премигване.

• Индикаторът светва, докато автомобилът е
в движение.

• Светлината  мига  когато  автомобилът  е в
режим на (        ) готовност.

Препоръчваме оторизиран дилър на 
HYUNDAI да провери SRS колкото е 
възможно по, ако възникне някое от тези 
условия.
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По време на умерен до тежък челен удар, 
сензорите ще открият бързото ускорение на 
автомобила. Ако скоростта на забавяне е 
достатъчно висока, контролната единица ще 
отвори предните въздушни възглавници, 
навреме и със необходимата сила.
Предните въздушни възглавници предпазват 
шофьора и пътника до него, като реагират на 
челни удари, при които само коланите не 
могат да осигурят адекватното предпазване. 
Когато е необходимо, въздушните 
възглавници за страничен удар, осигуряват 
защита в случай на страничен удар или 
преобръщане, като поддържат зоната на 
горната част на тялото.

• Въздушните   възглавници   се   задействат
(отварят се ако е необходимо) само когато
ключът за запалването е в положение ON.

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

• Няма    скорост,   при   която   въздушните
възглавници да се отворят. Обикновено
въздушните възглавници са проектирани да
се отворят според тежестта на сблъсъка и
посоката му. Тези два фактора определят
дали сензорите произвеждат сигнал за
електронно отваряне/надуване.

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

• В допълнение към надуването при сериозни
странични сблъсъци, превозните средства,
оборудвани със сензор за преобръщане,
странични възглавници и/или тип завеси,
ще се отворят, ако сензорната система
открие преобръщане.
Когато се установи преобръщане,
въздушните възглавници тип завеси ще
продължат да се надуват по-дълго, за да
осигурят защита от изхвърляне, особено
когато се използват заедно с предпазните
колани. (ако има сензор на преобръщане)

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

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

Можете да предприемете мерки за 
намаляване на риска от нараняване от 
въздушната възглавница. Най-голям е риска 
при седене твърде близо до въздушната 
възглавница. Въздушната възглавница има 
нужда от пространство, за да се отвори.
Препоръчва се шофьорите да седят колкото 
се може по-далеч между средата на волана и 
гърдите, като същевременно поддържат 
контрол над превозното средство
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��Предна въздушна възглавница за шофьора (1)

ODN8039077L

Когато SRSCM установи достатъчно 
тежко въздействие върху предната част на 
автомобила, той автоматично ще отвори 
предните въздушни възглавници.

��Предна въздушна възглавница за шофьора (2)

ODN8039078L

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

��Предна въздушна възглавница за шофьора (3)

ODN8039079L

��Предна въздушна възглавница за пътника до шофьора

ODN8039080L

След пълно отваряне, въздушната 
възглавница веднага започва да спада, 
което дава възможност на водача да запази 
видимостта напред и да управлява.

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

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

• Не   поставяйте   контейнер    с    течен
ароматизатор в близост до уреда на
инструменталната екипировка или върху
повърхността на арматурното табло.
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Какво да очаквате след като 
въздушната възглавница се отвори
След като предната или страничната 
въздушна възглавница се отвори, тя ще се 
свие много бързо. Отварянето на въздушната 
възглавница няма да попречи на шофьора да 
вижда през предното стъкло или да може 
да управлява автомобила. Възглавниците тип 
завеса могат да останат частично след като 
са се надули.

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

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

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

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

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

Шум и дим от отваряща се въздушна 
възглавница
Когато въздушните възглавници се отварят, 
те издават силен шум, дим и прах във купето 
на автомобила. Това е нормално и е резултат 
от надуването на въздушните възглавници.  
След като въздушната възглавница се 
отвори, може да почувствате силен 
дискомфорт при дишане, поради контакта на 
гърдите с предпазния колан и въздушната 
възглавница, както и от вдишването на дима 
и праха. На някои хора прахът може да влоши 
астмата им. Ако имате проблеми с дишането 
след отваряне на въздушната възглавница, 
незабавно потърсете медицинска помощ.

Въпреки че димът и прахът са нетоксични, те 
могат да причинят дразнене на кожата, очите, 
носа, гърлото и т.н. Ако това е случи, измийте 
и изплакнете веднага със студена вода и 
потърсете медицинска помощ, ако 
симптомите продължават.

Не монтирайте детско столче на 
седалката на пътника до 

OHI038169L

Никога не допускайте деца да се возят на 
предната седалка/седалката до шофьора, 
освен ако въздушната възглавница е 
деактивирана.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НИКОГА не използвайте система за 
обезопасяване на деца, обърната назад 
защитена от АКТИВНА ВЪЗГЛАВНИЦА пред 
нея, защото може да настъпи СМЪРТ или 
СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ при ДЕТЕТО.

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

Сензори за сблъсък при въздушните 
възглавници

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

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

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

• Не монтирайте  предпазители  на   бронята
или я заменяйте с неоригинална част. Това
може да окаже неблагоприятно
въздействие върху ефективността на
въздушната възглавница при сблъсък.

• Поставете                                ключа   за
запалване   в положение LOCK/OFF или
ACC, когато автомобилът се тегли, за да
предотвратите непреднамереното
отваряне на въздушните възглавници.

• Препоръчваме     всички     ремонти      на
въздушни възглавници да се извършват от
упълномощен дилър на HYUNDAI
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OOSH039052L/OOS037045/OOSH039053L/OOS037047/OOS037077

1. SRS модул за управление
2. Предни сензори за удар
3. Странични сензори за натиск
4. Странични сензори за удар

•
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Условия за отваряне на въздушната 
възглавница

OOSH039054L

Предна въздушна възглавница
Предните въздушни възглавници са 
проектирани да се отворят при челен удар, 
в зависимост
от сериозността на предния сблъсък.

OOSH039055L

OOSH039056L

Въздушни възглавници за страничен удар и 
възглавници тип завеса
Страничните въздушни възглавници и 
възглавниците тип завеса са конструирани 
така, че да се отворят, когато се установи 
удар от страничните сензори и в зависимост 
от сериозността на удара.
Въпреки че въздушните възглавници на 
водача и пътника до него са проектирани да 
се надуват при челни удари, те могат да се 
отворят и при други видове сблъсъци, ако 
предните сензори установят достатъчно 
силен удар. Страничните въздушни 
възглавници и възглавниците тип завеса са 
предназначени да се отворят при странични 
удари, но те могат да се надуят при други 
сблъсъци, ако страничните сензорите 
установят силен удар.
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Освен това страничните въздушните 
възглавници възглавниците тип завеса са 
проектирани да се надуват, когато се 
установи преобръщане от сензора за 
преобръщане.
Ако шасито на автомобила е засегнато от 
удари или предмети на неподдържани 
пътища, въздушните възглавници могат да 
се отворят.  Карайте внимателно по 
неподдържани пътища или върху 
повърхности, които не са предназначени за 
движение на автомобили, за да 
предотвратите нежелано отваряне на 
въздушните възглавници.
Условия за отваряне на въздушната 
възглавница

OOSH039058L

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

OOSH039059L

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

OOSH039057L

Предни въздушни възглавници не могат да се 
надуват при странични сблъсъци, тъй като 
пътниците се движат по посока на сблъсъка и 
по този начин при странични удари, 
разгръщането на предните въздушни 
възглавници няма да осигури допълнителна 
защита на пътниците.
Но страничните възглавници и възглавниците 
тип завеса могат да се надуват в зависимост 
сериозността удара.
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OOSH039060L

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

OOSH039061L

Точно преди удара водачите често натискат 
силно спирачката. Такова тежко спиране 
смалява предната част на автомобила, което 
го кара да се "кара" под превозно средство с 
по-голям просвет. Въздушните възглавници 
може да не се отворят в тази „подценявана“ 
ситуация, защото има сила на забавяне 
открита от сензори могат да бъдат 
значително намалени от такива „подкопаеми“ 
сблъсъци.

OOSH039062L

Предните въздушни възглавници може да не 
се отворят при преобръщане, защото 
предните въздушни възглавници не могат да 
осигурят допълнителна защита на пътниците. 

Информация
Страничните възглавниците тип завеса 
могат да се отворят при преобръщане, 
когато това се установи от сензора за 
преобръщане.

OOSH039063L

Въздушните възглавници не могат да се 
отворят, ако превозното средство се 
сблъска с предмети, като стълбове или 
дърветата, където точката на удара е 
концентрирана и енергията на сблъсъка се 
абсорбира от конструкцията на превозното 
средство.
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Грижа за SRS
На практика SRS не се нуждае от поддръжка, 
така че няма части, които бихте могли 
безопасно да обслужвате сами. Ако SRS 
предупредителната лампа не светва или 
свети продължително когато автомобилът е 
запален, съветваме ви 
да потърсите упълномощен дилър на 
HYUNDAI за незабавна проверка на 
системата.
Препоръчваме всяка работа по системата 
SRS, като отстраняване, инсталиране, ремонт 
или работа на волана, панела на предния 
пътник, предните седалки и релсите на 
тавана да се извършват от упълномощен 
дилър на HYUNDAI. Неправилното боравене 
със системата SRS може да доведе до 
сериозни телесни повреди.

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

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

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

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

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

• Ако    компонентите   на   системата   на
въздушните възглавници трябва да бъдат
изхвърлени или ако автомобилът трябва
да бъде бракуван, трябва да се спазват
определени предпазни мерки.
Консултирайте се с упълномощен дилър на
HYUNDAI за информация. Неспазването на
тези предпазни мерки може да увеличи
риска от нараняване.
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Допълнителни предпазни мерки
Пътниците не трябва да се движат или да 
променят местата си, докато превозното 
средство е в движение. 
Пътник, който не носи предпазен колан по 
време на катастрофа или аварийно спиране, 
може да бъде хвърлен във вътрешността на 
превозното средство към други пътници или да 
бъде изхвърлен от превозното средство.
Не използвайте никакви аксесоари към 
предпазните колани. 
Устройствата, за които се твърди, че 
подобряват комфорта на пътниците или 
преместват предпазния колан, могат да 
намалят защитата, осигурена от предпазния 
колан, и да увеличат шанса за сериозно 
нараняване при катастрофа.
Не променяйте предните седалки. 
Промяната на предните седалки може да 
повлияе на функционирането на 
допълнителните системи за задържане или 
страничните въздушни възглавници.
Не поставяйте нищо под предните седалки. 
Поставянето на предмети под предните 
седалки може да повлияе на функционирането 
на компонентите за следене на 
допълнителната система за обезопасяване и 
на кабелните снопове.
Не оказвайте натиск върху вратите. 
Удар върху вратите, когато ключът за 
запалване е в положение ON, може да доведе 
до надуване на въздушните възглавници.
Добавяне на оборудване или промяна на 
оборудването на вашата въздушна 
възглавница
Ако промените автомобила си, като промените 
рамката на автомобила, системата за броня, 
предната или страничната ламарина или 
височината на возене, това може да повлияе 
на работата на системата на въздушните 
възглавници на вашия автомобил.

Предупредителни етикети за 
въздушните възглавници

OOSH039064L

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

��Tип A

��Tип B

Действителното арматурно табло в автомобила може да се различава от това на 
илюстрацията.
За повече информация вижте “Показатели и измервателни уреди” в този раздел.

OOSH049001L/OOSH049002L

1. Манометър
2. Скоростомер
3. Батерия SOC (степен на зареждане)

измервател

4. Измерване на горивото
5. Предупредителни и индикаторни светлини
6. LCD дисплей (включително монитор за

изминатото разстояние)

АРМАТУРНО ТАБЛО
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Панел с контролни уреди  
Панел с контролни уреди - 
премигване (ако има)

OOSH049003L

[A] : Tип A, [B] : Tип B

Когато светлините за позициониране на 
автомобила или фаровете са включени, 
натиснете бутона за осветяване, за да 
регулирате яркостта на осветлението на 
арматурното табло.
При натискане на бутона за управлява, 
интензивността на осветяване на вътрешния 
превключвател също се регулира.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не нагласяйте арматурното табло 
докато шофирате. Това може да доведе до 
загуба на контрол и да причини смърт, 
сериозни наранявания или повреда на 
автомобила.

OOSH049004L

• Показва  се  яркостта  на  осветление  на
арматурното табло.

• Ако  яркостта  достигне  максималното или
минималното ниво, ще чуете звук.

Показатели и измервателни уреди 
Скоростомер
�� km/h �� MPH, km/h

OOSH049005L OOSH049006L

Скорометърът показва скоростта на 
превозното средство и е настроен в километри 
в час (км/ч) и/или в мили/час (MPH).

Манометър

OOSH049007L

Манометърът показва дали настоящото 
състояние на шофиране е ефективно спрямо 
горивото или не..
• ЗАРЕЖДАНЕ :   Показва,   че    енергията,

произведена от автомобила, се
преобразува в електрическа.
(Регенерирана енергия)

• ECO : Показва, че превозното средство се
управлява по екологичен начин.

• POWER  :    Показва,   че   автомобилът
надвишава екологичния деапазон.
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Информация
Съгласно зоната на манометъра 
индикаторът „EV“ се включва или изключва. 

“EV” индикаторът е включен : 
Автомобилът се задвижва с помощта на 
електродвигателя или бензиновият 
двигател е спрян.
“EV” индикаторът е изключен : Превозното 
средство се управлява с бензиновия 
двигател

Fuel gauge
��Tип    A ��Tип    B

OOSH049008L OOSH049009L

TТози индикатор показва приблизителното 
количество гориво, оставащо в резервоара.

 Информация
•

•

Капацитетът на горивния резервоар е
даден в глава 2.
Измервателят за горивото се допълва от
предупредителна лампа с ниско гориво,
която щесветне когато резервоарът е
почти празен.
При наклони или завои, стрелката може да
се колебае или индикаторът за ниско ниво
на горивото може да се появи по-рано от
обикновено, поради движението на
горивото в резервоара.

• 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Изгарянето на гориво може да изложи 
пътниците на опасност.
Трябва да спрете и да долеете гориво 
колкото е възможно по-скоро след 
включване на предупредителната лампа или 
когато стрелката се доближи до нивото "0 
или E (празен)".

ЗАБЕЛЕЖКА
Избягвайте шофиране с изключително ниско 
ниво на гориво. Оставането без горивото може 
да доведе до повреда на двигателя и повреда 
на катализатора..

Измервател на батерия SOC 

��Tип    A ��Tип    B

OOSH049010L OOSH049011L

Този измервател показва оставащата 
мощност на хибридната батерия. Ако SOC е 
близо до ниво 0 или L (ниско), автомобилът 
автоматично задейства двигателя за 
зареждане на батерията.
Ако обаче сервизният индикатор (  ) и 
индикатор за неизправност (MIL) (     ) се 
включат, когато габаритната стойност на SOC 
е близо до нивото „0 или L (ниско)“, 
препоръчваме превозното средство да бъде 
проверено от упълномокен дилър на 
HYUNDAI.

-

-
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ЗАБЕЛЕЖКА
Никога не се опитвайте да запалите 
автомобила, ако резервоарът за гориво е 
празен. В това състояние двигателят не 
може да зареди батерията с високо 
напрежение на хибридната система. Акосе 
опитате да запалите автомобила, когато 
горивото е изчерпано, батерията с високо 
напрежение ще се разреди и ще се повреди.

Индикатор за външна температура

OOSH049012L

Този индикатор показва текущите външни 
температури на въздуха в Целзий (1°F).
Имайте предвид, че показаната на LCD 
дисплея температура може да не се промени 
толкова бързо, колкото външната 
температура
(може да има леко забавяне преди 
температурата да се промени.)
Можете да промените температурната 
единица от ° C на ° F ° или обратно от режим 
Потребителски настройки:
- Отидете на User settings · Other ·
Temperature unit.
За превозни средства, оборудвани с
климатроник, можете също:
- Натиснете бутона AUTO, докато натискате
бутона OFF на климатроника за 3 секунди

Ще се променят и температурният модул и 
екрана на климатроника на LCD дисплея.

Одометър

OOSH049013L

Одометърът показва общото изминато 
разстояние, за да се определи кога трябва да 
се извършва периодичната поддръжка.

Разстояние до свършване на горивото

OOSH049014L

• Разстоянието  до  изчерпване  на  горивото
показва колко може да измине автомобилът
с оставащото гориво.

• Ако  изчисленото разстояние е по-малко от
1 километър, трип компютърът ще покаже
(---) разстоянието до изчерпване на
горивото
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 Информация
• Ако автомобилът не е на равна повърхност

или захранването на акумулатора е
прекъснато, оставащото разстоянието може
да не е отчетено правилно.

• Оставащото   разстояние   може   да   се
различава от действителното разстояние за
шофиране, тъй като това е прогноза за
наличното разстояние.

• Компютърът    може   да   не   регистрира
допълнително гориво, ако към превозното
средство са добавени по-малко от 6 литра
гориво.

• Разстоянието   до   изчерпване   може   да
варира значително в зависимост от
условията на движение, навиците при
шофиране и състоянието на превозното
средство.

Скоростен индикатор  на 
трансмисия с двоен съединител

OOSH049015L

Този индикатор показва коя е избраната 
позиция на лоста.

OOSH049016L

Индикатор за смяна при двоен съединител в 
ръчен режим (за Европа, ако е оборудвана 
тази функция)
При ръчен режим, индикаторът показва 
препоръчителната скорост при шофиране, за 
икономия на гориво.

- преместване нагоре  :▲2, ▲3, ▲4, ▲5,
▲6
- преместване надолу  :▼1, ▼2, ▼3, ▼4, 
▼5

For example
 : Показва преместване нагоре до трета 

предавка (в момента лостът е в 2-ра или 1-ва 
предавка).

 : Препоръчва преместване до трета 
предавка (в момента лостът е в 4-та, 5-та или 
6-та предавка).

Когато системата не работи правилно,
индикаторът не се показва.
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OOSH049017L

Показва се индикатор за превключване
Индикаторът показва текущата позиция 
показва на панела за 2 секунди, когато 
превключвате скоростите (P/R/N/D).
Функцията на индикатора за смяна може да се 
активира или деактивира от режима на 
потребителските настройки в LCD дисплея на 
таблото.

Предупредителни и индикаторни 
светлини

 Информация
Уверете се, че предупредителните светлини 
са изключени след като запалите двигателя. 
Ако някоя лампа свети, това ви показва, че е 
необходимо да обърнете внимание.

Предупредителна лампа/индикатор/
светлина за коланите

Този индикатор информира водача, че 
коланът не е сложен.

За повече подробности вижте “Предпазни 
колани” в раздел 3.

Предупредителна светлина за 
въздушните възглавници
Тази предупредителна лампа светва:
• Когато  запалите  или преместите бутона за

старт/стоп на двигателя в положение ON.
- Предупредителната лампа на въздушната
възглавница светва за около 6 секунди и
след това се изключва, когато са
извършени всички проверки.

• Предупредителната  лампа  на въздушната
възглавница ще остане светеща, ако има
неизправност в работата на системата за
безопасност (SRS).
В този случай ви препоръчваме да
проверите автомобила си при
упълномощен дилър HYUNDAI.
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(червен)

Предупредителна светлина за 
ръчна спирачка и спирачна 
течност 
Тази предупредителна лампа светва:
• Когато  запалите  или  преместите бутона

за старт/стоп на двигателя в положение
ON.
- Индикаторът за ръчната спирачка
светва за около 3 секунди и след това ще
се изключи, след като ръчната спирачка
се освободи.

• Когато е дръпната ръчната спирачка.
• Когато спирачната течност в резервоара

е малко.
- Ако предупредителната лампа светне с
освободена ръчна спирачка, тя
показва, че спирачната течност в
резервоара е малко.

• Когато    регенериращата   спирачка   не
работи.

Ако спирачната течно в резервоара е малко:

1. Продължете   до   на-близкото   безопасно
място и спрете автомобила.

2. При     изключен      двигател      незабавно
проверете нивото на спирачната течност и
прибавете течност според изискванията (За
повече подробности, вижте "Спирачна
течност" в раздел 8). След добавяне на
спирачна течност, проверете всички
спирачни компоненти за течове. Ако
установите теч или индикаторът
продължава да свети, или спирачките не
работят правилно, не шофирайте
автомобила. Препоръчваме ви да
проверите автомобила си при упълномощен
дилър HYUNDAI.

Двойно-диагонална спирачна система
Вашият автомобил е оборудван с двойно-
диагонална спирачна система. Това означава, 
че все още има спиране на две колела, дори 
ако една от двойните системи трябва да 
откаже.
При работа само на една от двойните системи 
е необходимо повече и по-голямо натоварване 
на педала, за да спре автомобилът.
Също така, той няма да спре за кратко 
разстояние, защото само част от спирачната 
система работи.
Ако спирачките се повредят докато шофирате, 
превключете на по-ниска предавка за 
допълнително спиране на двигателя и спрете 
автомобила, веднага щом бъде безопасно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Индикатор за ръчна спирачка и спирачна 
течност
Шофирането с включена предупредителна 
светлина е опасно. Ако ръчната спирачка
и предупредителната светлина за ръчната 
спирачка и спирачната течност не изгасва, а 
ръчната спирачка е освободена, това показва 
че спирачната течност резервоара е малко.
В този случай ви препоръчваме да проверите 
автомобила си при упълномощен дилър 
HYUNDAI.
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(жълт)

Регенерираща спирачка - 
предупредителна светлина:

Тази предупредителна лампа светва:
Предупредителна светлина за система за 
предупреждение за електронно 
разпределение на спирачното усилие (EBD) 
Когато регенериращата спирачка не работи и 
спирачката не работи добре.  Това 
причинява едновременно осветяване на 
светлинния индикатор за спиране (червено) и 
светлината за регенериране на спирачките 
(жълт).
В този случай ви препоръчваме да шофирате 
внимателно и да проверите автомобила си 
при упълномощен дилър HYUNDAI. 
Работата на спирачния педал може да бъде 
по-трудна от нормалното и спирачното 
разстояние може да се увеличи.

Антиблокираща спирачна 
система
(ABS) предупредителна лампа
Тази предупредителна лампа светва:

• Когато запалите или преместите бутона
за старт/стоп на двигателя в положение
ON.
- тя свети за около 3 секунди и след
това изгасва.

• Когато има повреда в ABS.
• Обърнете  внимание,  че хидравличната

спирачна система все още ще работи,
дори ако има неизправност с ABS.

 Предупредителна светлина за 
система за предупреждение за 
електронно разпределение на 
спирачното усилие (EBD

Когато предупредителните светлини за ABS и 
ръчната спирачка са включени 
едновременно, това може да показва 
проблем с електронната спирачна сила.
В този случай ви препоръчваме да проверите 
автомобила си при упълномощен дилър 
HYUNDAI.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Система за предупреждение за електронно 
разпределение на спирачното усилие (EBD)
Когато индикаторите за ABS и ръчна спирачка 
и спирачна течност светят, спирачната 
система няма да работи нормално и може да 
възникне неочаквана и опасна ситуация при 
внезапно спиране.
В този случай избягвайте високоскоростно 
шофиране и рязко спиране.
Препоръчваме ви да проверите автомобила 
си при упълномощен дилър на HYUNDAI 
възможно най-скоро.
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 Информация - Система за 
предупреждение за електронно 
разпределение на спирачното 
усилие (EBD)

Когато предупредителната светлина за ABS е 
включена или са включени както 
предупредителни светлини ABS, така и 
ръчната спирачка и спирачната течност, 
скоростомерът, километражният брояч или 
уредът за измерване на разстоянието може 
да не работят.
Също така, предупредителната светлина за 
EPS може да светне и усилието на 
кормилното управление може да се увеличи 
или намали.
В този случай ви препоръчваме да проверите 
автомобила си при упълномощен дилър 
HYUNDAI възможно най-скоро

Електрическо сервоуправление
(EPS) предупредителна лампа

Тази предупредителна лампа светва:

• Когато запалите или преместите бутона
за старт/стоп на двигателя в положение
ON.
- Тя свети за около 3 секунди и след
това изгасва.

• Когато     има     повреда    в     EPS.
В този случай ви препоръчваме да
проверите автомобила си при
упълномощен дилър HYUNDAI.

Индикатор за неизправност (MIL)

Тази предупредителна лампа светва:

• Когато запалите или преместите бутона
за старт/стоп на двигателя в положение
ON.
- Тя свети за около 3 секунди и след
това изгасва.

• Всеки път, когато има неизправност или
със системата за контрол на емисиите,
или с двигателя или със задвижващата
система на автомобила.
В този случай ви препоръчваме да
проверите автомобила си при
упълномощен дилър HYUNDAI.

ЗАБЕЛЕЖКА
Шофирането с включена лампа за 
неизправност (MIL) може да доведе до 
повреда на системата за контрол на 
емисиите, която да повлияе на 
управляемостта и икономията на гориво.

ЗАБЕЛЕЖКА
Ако индикаторът за неизправност (MIL) 
светне, възможно е да се повреди 
потенциалният катализатор, което да доведе 
до загуба на мощност на двигателя.
В този случай ви препоръчваме да 
проверите автомобила си
при упълномощен дилър HYUNDAI 
възможно най-скоро.
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Предупредителна лампа за 
електронна спирачка (EPB) 

Тази предупредителна лампа светва:
• Когато запалите или преместите бутона

за старт/стоп на двигателя в положение
ON.
Тя свети за около 3 секунди и след това
изгасва.

• Когато     има     повреда     в     EPB.
В този случай ви препоръчваме да
проверите автомобила си при
упълномощен дилър HYUNDAI.

 Информация
Предупредителна лампа за електронна 
спирачка (EPB) може да свети когато 
индикаторът за контро на стабилността (ESC)
светне, за да покаже, че ESC не работи 
правилно (това не показва неизправност в 
EPB).

Предупредителна светлина за
 системата за зареждане

Тази предупредителна лампа светва:
Когато батерията не се зарежда, докато 
двигателят работи. Незабавно изключете 
всички електрически аксесоари.  Опитайте се 
да не използвате контроли с електрическо 
управление, като например прозорците за 
захранване. Оставете двигателят да 
работи.Препоръчваме ви да проверите 
автомобила си при упълномощен дилър на 
HYUNDAI възможно най-скоро.

Предупредителна светлина за 
налягането на маслото в 
двигателя
Тази предупредителна лампа светва:
Когато налягането на маслото в двигателя е 
ниско.

1. Продължете  до  на- близкото   безопасно
място и спрете автомобила.

2. Изключете двигателя и проверете нивото
на маслото (За повече подробности, вижте
"Масло на двигателя" в раздел 2). Ако
нивото е ниско, добавете масло според
нуждите.

3. Ако  предупредителната   лампа  остане
включена след добавяне на масло или ако
не е налице масло, препоръчваме ви да
проверите превозното средство от
упълномощен дилър на HYUNDAI
възможно най-скоро.
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ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако  двигателят  не  спре  веднага   след

светването на предупредителната лампа за
налягането на маслото, може да последват
сериозни повреди.

• Ако    предупредителната   лампа   остава
включена, докато двигателят работи, това
означава, че може да има сериозни
повреда или неизправност на двигателя. В
този случай:
1. Спрете  автомобила  веднага  щом   е

безопасно.
2. Изключете   двигателя   и   проверете

нивото на маслото. Ако нивото е ниско,
допълнете до необходимото ниво.

3. Запалете    отново    двигателя.    Ако
предупредителната лампа остане
включена след стартирането на
двигателя, незабавно го двигателя. В
този случай ви препоръчваме да
проверите автомобила си при
упълномощен дилър HYUNDAI.

Светлинен индикатор за ниско 
ниво на горивото
Тази предупредителна лампа светва: Когато 
резервоарът е почти празен. Добавете гориво 
възможно най-скоро.

ЗАБЕЛЕЖКА
Шофиране с предупредителна лампа за ниско 
ниво на горивото "0 или E", може да причини 
прекъсване на двигателя и да повреди 
катализатора.

Предупредителна светлина за 
обслужване

Тази предупредителна лампа светва:
• Когато  запалите  или преместите бутона за

старт/стоп на двигателя в положение ON.
- Предупредителната лампа за
обслужване светва за около 3 секунди и
след това се изключва, когато са
извършени всички проверки.

• Когато    има    повреда     в    хибридната
системата или хардуера.
Когато предупредителната лампа светне по
време на шофиране или не изгасне след
стартирането на автомобила,
препоръчваме да проверите автомобила си
при упълномощен дилър на HYUNDAI.
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Предупредителна светлина за 
изпускателната система (GPF) 

• Тази   предупредителна   светлина   светва,
когато натрупаните сажди достигнат
определено количество.

• Когато  тази  предупредителна   светлина
светне, тя може да се изключи след
шофиране на автомобила с повече от 80
км/ч.  за около 30 минути (над 3-та
предавка с 1500 ~ 4000 оборота в
двигателя).
Ако тази предупредителна лампа мига
въпреки процедурата (по това време
се показва предупредително съобщение на
LCD дисплея), препоръчваме да проверите
системата при упълномощен дилър на
HYUNDAI.

ЗАБЕЛЕЖКА
Ако продължавате да шофирате при 
мигаща лампа за дълго време, системата 
GPF може да бъде повредена и разходът 
на гориво да се влоши.

Главна предупредителна светлина

Тази предупредителна лампа светва:
Когато има неизправност в работата на някоя 
от следните системи:

- Неизправност на LED фара (ако има)
-1Неизправност в системата за
11предупреждение за предотвратяване на
11сблъсък отпред (ако има)
- Блокиране на радара при системата за
11предупреждение за предотвратяване на
11сблъсък отпред (ако има)
-1Неизправност в системата за 
11предупреждение (сляпо петно) (ако има)
- Блокиране на радара в системата за
11предупреждение (сляпо петно) (ако има)
- Неизправност в системата Смарт Круиз
11контрол и Stop & Go (ако миа)
- Блокиране на радара в системата Смарт
11Круиз контрол и Stop & Go (ако миа)
- Неизправност в светлините
- Неизправност в системата за помощ за
11дълги светлини (ако има)
- Неизправност в системата за следене на
11налягането в гумите (TPMS)
За да установите подробностите за 
предупрежденията, погледнете LCD 
дисплея.
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Предупредителна светлина 
за ниско налягане на гумите

Тази предупредителна лампа светва:
• Когато  запалите  или  преместите  бутона 

за старт/стоп на двигателя в положение 
ON.
Тя свети за около 3 секунди и след това 
изгасва.

• Когато  една  или  повече  гуми  не   са 
достатъчно напомпани.
(Местоположението на недостатъчно 
надутите гуми се показва на LCD дисплея.)

За повече детайли вижте “Система за следене 
налягането на гумите (TPMS) в раздел 7.

Тази предупредителна лампа остава 
включена, след като мига за около 60 секунди 
или многократно мига и изключва на 
интервали от 3 секунди:
Когато има повреда в TPMS.
В този случай ви препоръчваме да проверите 
автомобила си
при упълномощен дилър HYUNDAI възможно 
най-скоро.
За повече детайли вижте “Система за следене 
налягането на гумите (TPMS) в раздел 7.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Безопасно спиране
• TPMS не може да ви предупреди  за  тежки

и внезапни повреди на гумите, причинени
от външни фактори.

• Ако забележите някаква нестабилност на
автомобила, веднага махнете крака от
педала на газта, постепенно натискайте
спирачките с лека сила и бавно се
преместете на безопасно място извън
пътя.

Предупредителна светлина за 
предотвратяване на сблъсък 
отпред (FCA) (ако има)

Тази предупредителна лампа светва:
• Когато запалите или преместите  бутона

за старт/стоп на двигателя в положение
ON.
- Тя свети за около 3 секунди и след
това изгасва.

• Когато има повреда в FCA.
• В   този   случай  ви   препоръчваме   да

проверите автомобила си при
упълномощен дилър HYUNDAI.
За повече информация вижте "Система
за предупреждение за предотвратяване
на сблъсък отпред (FCA) " в раздел 6.
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Индикаторна светлина на (LKA) 
асистент за поддържане на
 лентата 

Тази предупредителна лампа светва:
• [Зелено] Когато са изпълнени условията

за работа на системата.
• [Бяло] Когато не са изпълнени условията

за работа на системата.
• [Жълто] Когато е налице неизправност в

системата за поддържане на лентата.
В този случай ви препоръчваме да
проверите автомобила си при 
упълномощен дилър HYUNDAI.

За повече информация вижте "Система за 
предупреждение за предотвратяване на 
сблъсък отпред (FCA) " в раздел 6.

LED Предупредителна светлина
 (ако има)

This warning light illuminates:
• Когато запалите или преместите  бутона

за старт/стоп на двигателя в положение
ON.
Тя свети за около 3 секунди и след това
изгасва.
Когато има повреда в LED фаровете.

• Ако    това    се    случи    проверете
автомобила си при упълномощен дилър
HYUNDAI.

Тази предупредителна лампа мига:
Когато има повреда в предните LED фарове 
или свързана част.
В този случай ви препоръчваме да 
проверите автомобила си при упълномощен 
дилър HYUNDAI

ЗАБЕЛЕЖКА
Продължително шофиране с 
предупредителната лампа на светодиода на 
предните фарове може да намали живота 
на LED светлините.

Предупредителна светлина за 
хлъзгав път (ако е оборудвана 
тази функция)

Тази светлина предупреждава шофьора, че 
пътят може да е заледен.
Когато външната отчетена температурата е 
приблизително под 4 ° C (40 ° F), 
светлинният индикатор и външният датчик 
мигат след това светват. Също така се чува 1 
път предупредителен звук.
Можете да активирате или деактивирате 
функцията отлагане от режима 
Потребителски настройки на LCD дисплея.

Информация
Ако по време на шофиране се появи 
предупредителна светлина за заледен път, 
трябва да се движите по-внимателно и да не 
превишавате скоростта, да не ускорявате 
бързо, да спирате или завивате рязко и т.н.
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Индикатор за готовност

Индикаторът свети :
Когато автомобилът е готов за шофиране.
-ON : Възможно е нормално шофиране.
-OFF : Нормалното шофиране не е възможно
1или е възникнал проблем.
-Мигане : Аварийно шофиране.
Когато индикаторът за готовност изгасне или
мига, има проблем със
системата.  В този случай ви препоръчваме да
проверите автомобила си при упълномощен
дилър HYUNDAI.

EV Индикатор за режим

Индикаторът свети :

Когато автомобилът се задвижва от 
електродвигателя.

Електронен контрол на 
стабилността
Тази предупредителна лампа светва:
• Когато запалите или преместите бутона

за старт/стоп на двигателя в положение
ON.
Тя свети за около 3 секунди и след това
изгасва.

• Когато     има     повреда     в     ESC.
В този случай ви препоръчваме да
проверите автомобила си при
упълномощен дилър HYUNDAI.

Тази предупредителна лампа мига:
Докато ESC работи.За повече 
подробности вижте “Електронно 
управление на стабилността (ESC)” в 
раздел 6.

Индикатор за изключване на 
електронното управление на 
стабилността (ESC) OFF

Тази предупредителна лампа светва:
• Когато запалите или преместите  бутона

за старт/стоп на двигателя в положение
ON.
-Тя свети за около 3 секунди и след това
изгасва.

• Когато   деактивирате   системата    ESC
чрез натискане на бутона ESC OFF.

За повече подробности вижте “Електронно 
управление на стабилността (ESC)” в раздел 
6.

Светлинен индикатор за 
имобилайзер (без смарт ключ)
(ако има)

Тази предупредителна лампа светва:
Когато автомобилът разпознае 
имобилайзера в ключа превключвателя за 
запалване в положение ON.
- Сега можете да запалите
двигателя.
- Индикаторът се изключва след
запалване на двигателя.

Тази предупредителна лампа мига:
Когато има повреда в системата за 
имобилайзера.
В този случай ви препоръчваме да проверите 
автомобила си при упълномощен дилър 
HYUNDAI.
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Светлинен индикатор за 
имобилайзер (със смарт ключ)
(ако има)

Този индикатор свети до 30 секунди:
Когато автомобилът открие смарт ключа в 
автомобила с бутона START/STOP за 
двигателя в положение ACC или ON.
- След като смарт ключа бъде
открит, можете да запалите двигателя.
- Индикаторът се изключва след
запалване на двигателя.

Този индикатор мига за няколко секунди:
Когато смарт ключа не е в автомобила.
- Ако смарт ключа не бъде открит, не
можете да запалите двигателя.

Този индикатор свети за 2 секунди и изгасва:
Ако смарт ключа е в автомобила и бутонът за 
старт/стоп на двигателя е включен, но 
автомобилът не може да открие ключа.
В този случай ви препоръчваме да проверите 
автомобила си при упълномощен дилър 
HYUNDAI.

Тази предупредителна лампа мига:
Когато има повреда в системата за 
имобилайзера.
В този случай ви препоръчваме да проверите 
автомобила си при упълномощен дилър 
HYUNDAI.

Индикатор за мигач

Тази предупредителна лампа мига:
Когато използвате мигачите.
Ако възникне някоя от следните ситуации, 
възможно е да има неизправност в мигачите.
-Индикаторът светва, но не мига
-Индикаторът за мигача мига бързо
-Индикаторът за мигач изобщо не свети
В този случай ви препоръчваме да проверите
автомобила си при упълномощен дилър
HYUNDAI.

Индикатор за дълги светлини

Тази предупредителна лампа светва

• Когато   фаровете   са   включени   и   в
положение на дълги светлини

• Когато  лостът  за   смяна   на   сигнала   се
издърпва в положение Flash-to-Pass.
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Светлинен индикатор за 
включване 

Тази предупредителна лампа светва:
Когато светлините са включени са включени.

Индикатор за предни фарове 
за мъгла (ако има)
Тази предупредителна лампа светва:
Когато предните фарове за мъгла са 
включени.

Индикатор за задни фарове за 
мъгла
Тази предупредителна лампа светва:
Когато задните фарове за мъгла са включени.

Индикатор за помощ при дълги 
светлини (HBA) (ако има такъв)

Тази предупредителна лампа светва:
• Когато  дългите  светлини  са  включени  с 

превключвателя в положение AUTO.
• Ако   автомобилът   ви   открие   насрещно 

превозно средство пред вас, системата за 
дълги светлини (HBA) ще ги превключи 
автоматично на къси светлини.

За повече информация вижте “Система за 
помощ за дълги светлини (HBA)” в раздел 5.

AUTO HOLD индикатор

Тази предупредителна лампа светва:
• [Бяло]  Когато  активирате  системата    за 

автоматично задържане, натиснете 
превключвателя AUTO HOLD.

• [Зелено]    Когато    спирате    автомобила 
напълно с натискане на спирачния педал 
и активирана система за автоматично 
задържане.

• [Жълто] Когато е налице  неизправност  в 
системата за автоматично задържане.
В този случай ви препоръчваме да 
проверите автомобила си при 
упълномощен дилър HYUNDAI.

За повече подробности вижте 
“Автоматично задържане” в раздел 6.
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LCD Съобщения на LCD дисплея
Превключете на P, за да запалите двигателя 
(за система със смарт ключ)
Това предупредително съобщение се показва, 
ако се опитате да запалите автомобил без да 
превключите лоста на P (паркиране).
Превключете на P (за система със смарт ключ)
Това предупредително съобщение се показва, 
ако се опитате да изключите автомобила без 
да превключите лоста на P (паркиране).
Ако това случи, бутонът за старт/стоп на 
двигателя преминава позиция ACC.
Слаба батерия на ключа
(За система със смарт ключ)
Това съобщение се показва, ако батерията на 
смарт ключа е изхабена, когато смените 
бутона за старт/стоп на двигателя в положение 
OFF.
Натиснете бутона START докато въртите 
волана (за система със смарт ключ)
Това съобщение се показва, ако воланът не се 
отключи нормално при натискане на бутона за 
старт/стоп на двигателя.
Трябва да натиснете бутона за старт/стоп на 
двигателя, докато въртите волана надясно и 
наляво.
Проверете системата за заключване на волана 
(за система със смарт ключ) 
Това съобщение се показва, ако воланът не се 
заключи нормално при натискане на бутона на 
двигателя в положение OFF.

Натиснете спирачния педал, за да запалите 
двигателя (за система със смарт ключ) 
Това съобщение се показва, ако бутонът 
Старт/Стоп на двигателя се промени 
двукратно в положение ACC, като натискате 
бутона неколкократно, без да натискате 
спирачния педал.
Можете да стартирате автомобила, като 
натискате спирачния педал и след това да 
натиснете бутона за старт/стоп на двигателя.
Ключът не е в автомобила
(За система със смарт ключ)
Това съобщение се показва, ако смарт ключа 
не е намерен при натискане на бутона за 
старт/стоп на двигателя.
Когато се опитвате да стартирате автомобила, 
винаги носете смарт ключа с вас.
Ключът не е установен
(За система със смарт ключ)
Това съобщение се показва, ако смарт ключа 
не е намерен при натискане на бутона за 
старт/стоп на двигателя.
Натиснете бутон СТАРТ отново (за системата 
със смарт ключ)
Това съобщение се показва, ако не успеете да 
запалите автомобила при натискане на бутона 
за старт/стоп на двигателя.
Ако това се случи, опитайте се да стартирате 
двигателя, като отново натиснете бутона за 
старт/стоп.
Ако предупредителното съобщение се появява 
всеки път, когато натиснете бутона за старт/
стоп на двигателя, препоръчваме да 
проверите автомобила си от упълномощен 
дилър на HYUNDAI.
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Натиснете бутон СТАРТ с ключа (за системата 
със смарт ключ)
Това съобщение се показва, ако натиснете 
бутона/стоп на двигателя, докато се изведе 
предупредителното съобщение "Key not 
detected”.
В този момент индикаторната лампа на 
имобилайзера мига.
Проверете предпазителя на 
ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА СПИРАЧКАТА (за 
система със смарт ключ) 
Това съобщение се показва, ако 
предпазителят на спирачката е изключен.
Трябва да го смените с нов преди да запалите 
двигателя..
Ако това не е възможно, можете да стартирате 
двигателя, като натиснете бутона старт/стоп 
на двигателя за 10 секунди в положение ACC.
Разреждане на 12V  батерия заради 
допълнителни електрически устройства 
Това съобщение се показва, ако напрежението 
на батерията от 12 V е слабо поради всички 
не-фабрични електрически аксесоари (напр. 
камера на арматурното табло), докато 
паркирате. Бъдете
внимателни батерията да не се разрежда.
Ако съобщението се появи след изваждане на 
фабричните електрически аксесоари, 
препоръчваме да проверите автомобила при 
упълномощен дилър на HYUNDAI.

Индикатор за отворена врата, капак, 
багажник 

OOSH049018L

Това предупреждение се показва, ако някоя 
врата, предния капак или задната врата се 
оставят отворени. Предупреждението ще 
показва на дисплея коя врата е отворена.

ВНИМАНИЕ
Преди да потеглите проверете дали вратата/
капакът/багажникът са напълно затворени. 
Също проверете дали няма
предупредителна светлина или съобщение за 
отворена на врата/капак/задната врата, върху 
панела.



04

4-23

Индикатор за отворен люк на покрива 
(ако има такъв) 

OOSH049019L

Това предупреждение се показва, ако 
изключите двигателя, когато люкът е отворен.
Затворете плътно шибидаха когато напускате 
автомобила.

Ниско налягане

OOSH049020L

Това предупредително съобщение се 
показва, ако налягането в гумите е ниско.  Ще 
светне индикаторът за съответната гума.
За повече детайли вижте “Система за 
следене налягането на гумите (TPMS) в 
раздел 7.

Режим светлини
��Tип A ��Tип B

OOSH049021L OOSH049022L

Този индикатор показва коя външна светлина 
е избрана чрез управление на осветлението.
Можете да активирате или деактивирате 
функцията чистачки/светлини от режима 
Потребителски настройки на LCD дисплея.

Чистачка
��Tип A ��Tип B

OOSH049023L OOSH049024L

Този индикатор показва коя скорост на 
чистачките е избрана чрез управление на 
чистачките.
Можете да активирате или деактивирате 
функцията чистачки/светлини от режима 
Потребителски настройки на LCD дисплея.
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Ниско ниво на измиваща течност (ако е 
оборудвана тази функция)
Това съобщение се показва, ако нивото на 
течността в резервоара е почти празно.
Напълнете отново резервоара с течност за 
чистачки.
Малко течност
Това съобщение се показва, ако резервоарът е 
почти празен.
Когато се появи това съобщение, ще светне 
индикатор върху панела за ниско ниво на 
течността.
Препоръчително е да проверите в първата 
бензиностанция и да напълните отново 
резервоара възможно най-скоро.
Двигателят е прегрял
Това съобщение се показва, когато 
температурата на охлаждащата течност на 
двигателя е над 120 °C. Това значи, че 
двигателят е прегрял и може да бъде 
повреден.
Ако автомобилът ви прегрее, вижте 
"Прегряване" в раздел 7.
Проверете изпускателната система (ако е 
оборудвана тази функция)
Това съобщение се показва, когато има 
проблем с GPF системата.  По това време ще 
мига и предупредителната лампа на GPF. Ако 
това се случи ви препоръчваме да проверите 
GPF системата си при упълномощен дилър 
HYUNDAI.

GPF : Филтър за частици на бензин

Проверка на фаровете (ако е оборудвана тази 
функция)
Това съобщение се показва, ако фаровете не 
работят правилно. Може да се наложи да се 
подмени крушка на фара.
Уверете се, че сте сменили изгорялата крушка 
с нова, със същата мощност.
Проверете сигнала за мигача (ако има)
Това съобщение се показва, ако мигачите не 
работят правилно. Може да се наложи да се 
подмени съответната крушка.
Уверете се, че сте сменили изгорялата крушка 
с нова, със същата мощност.
Проверете лампата на спирачката (ако има) 
Това съобщение се показва, ако стоповете не 
работят правилно. Може да се наложи да се 
подмени съответната крушка.
Уверете се, че сте сменили изгорялата крушка 
с нова, със същата мощност.
Проверете фаровете за мъгла (ако има)
Това съобщение се показва, ако фаровете за 
мъгла не работят правилно. Може да се 
наложи да се подмени съответната крушка.
Уверете се, че сте сменили изгорялата крушка 
с нова, със същата мощност.
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Проверете лампата на мигача (ако има) 
Това съобщение се показва, ако мигачите не 
работят правилно. Може да се наложи да се 
подмени съответната крушка.
Уверете се, че сте сменили изгорялата крушка 
с нова, със същата мощност.
Проверете LED фаровете (ако има) 
Това съобщение се показва, когато има 
проблем с LED  фаровете. Препоръчваме ви 
да проверите автомобила си при 
упълномощен дилър на HYUNDAI.
Проверка на системата за активен въздух
Това съобщение се показва в следните 
ситуации:
- Има повреда в задействащия клапан
- Има  повреда в регулатора  на  въздушния
1клапан на задействащия механизъм
- Въздушният клапан не се отваря

Когато всички горепосочени условия се 
отстранят, предупреждението ще изчезне.

Готовност за шофиране
Това съобщение се показва когато 
автомобилът е готов за шофиране.
Проверете регенеративните спирачки
Това съобщение се показва, когато 
спирачната ефективност е ниска или 
регенериращата спирачка не работи 
правилно, поради неизправност в спирачната 
система.
В този случай може да отнеме повече време 
на спирачният педал и спирачното разстояние 
може да се удължи.
Спрете автомобила и проверете спирачките 
Това съобщение се показва, когато възникне 
повреда в спирачната система.
Ако това се случи, паркирайте автомобила на 
безопасно място и ви препоръчваме да 
издърпате автомобила си до най-близкият
упълномощен дилър на HYUNDAI. И да го 
проверите.
Проверете хибридната система.
Това съобщение се показва, когато има 
проблем с хибридната системата. 
Въздържайте се от шофиране, когато се появи 
предупредителното съобщение.
В този случай ви препоръчваме да проверите 
автомобила си при упълномощен дилър 
HYUNDAI.



Панел с контролни уреди

4-26

Спрете автомобила и проверете хибридната 
система 
Това съобщение се показва, когато има 
проблем с хибридната системата.   “    ” 
индикаторът ще мига и ще прозвучи 
предупредителен звук, докато проблемът не 
бъде решен. Въздържайте се от шофиране, 
когато се появи предупредителното 
съобщение.
В този случай ви препоръчваме да проверите 
автомобила си при упълномощен дилър 
HYUNDAI.
Проверете хибридната система. Не 
запалвайте двигателя
Това съобщение се показва, когато нивото на 
мощността на хибридната батерия (SOC) е 
ниско. Ще прозвучи предупредително звънене, 
докато проблемът не бъде решен. 
Въздържайте се от шофиране, когато се появи 
предупредителното съобщение.
В този случай ви препоръчваме да проверите 
автомобила си при упълномощен дилър 
HYUNDAI.
Спрете внимателно и проверете захранването
Това съобщение се показва, когато възникне 
повреда в системата за захранване.
В този случай паркирайте автомобила на 
безопасно място и зтеглите вашето превозно 
средство до най-близкия упълномощен дилър 
на HYUNDAI, за да го проверите.
Проверете виртуалната система за звук на 
двигателя
Това съобщение се показва, когато има 
проблем с виртуалната звукова система на 
двигателя (VESS).
В този случай ви препоръчваме да проверите 
автомобила си при упълномощен дилър 
HYUNDAI. 

Заредете с гориво, за да предотвратите 
повреда на хибридната батерия 
Това съобщение се показва, ако резервоарът 
за гориво е почти празен.
Трябва да напълните отново резервоара за 
гориво, за да предотвратите повреда на 
хибридната батерия.
Напълнете отново охладителна течност
Това съобщение се показва, ако резервоарът 
за охладител е почти празен.
Трябва да напълните отново охлаждащата 
течност на инвертора.
Паркирайте с включен двигател, за да 
заредите батерията
Това съобщение се показва, когато нивото на 
мощността на хибридната батерия (SOC) е 
ниско.
Ако това се случи, паркирайте автомобила на 
безопасно място и изчакайте, докато 
хибридната батерия се зареди.
Запалете двигателя, за да предотвратите 
разреждане на батерията 
Това съобщение се показва, за да информира 
водача, че 12V батерията може да се разреди, 
ако ключът за запалване е в положение ON 
(без            индикатора да показва ON).
Настройте автомобила в режим на готовност 
(          ), за да не се разрежда 12V батерия.
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OOSH049025L

[A] : Tип A, [B] : Tип B

Режимите на LCD дисплея могат да се променят с помощта на бутоните за управление 
1. : MODE бутон за смяна на режимите
2. ,  : ПРЕМЕСТЕТЕ лоста за да промените
3. OK : SELECT/RESET бутон за избиране или нулиране на избраните елементи.

LCD ДИСПЛЕЙ 
Управление на LCD дисплея
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Режим трип компютър 

OOSH049026L

Режимът трип компютър показваинформация, 
свързана с параметрите за управление на 
превозното средство, включително икономия 
на гориво, информация за разход и скорост на 
превозното средство.
За повече подробности вижте “Трип 
компютър” в този раздел.

Режим Turn By Turn (TBT)

OOSH049027L

Този режим показва състоянието на 
навигацията.

Режим асистент

OOSH049028L

SCC/LKA/DAW/ISLW
Този режим показва състоянието на Смарт 
круиз контрол (SCC), Асистент за поддържане 
на лентата (LKA), Предупреждение за 
вниманието на водача (DAW) и 
Предупреждение за ограничение на скоростта 
(ISLW)''.
За повече подробности вижте информация за 
всяка система в раздел 6..

OOSH049029L

Налягане на гумите
Този режим показва информация, свързана с 
налягането на гумите.
За повече детайли вижте “Система за следене 
налягането на гумите (TPMS) в раздел 7.
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Главен предупредителен режим 

OOSH049030L

Тази предупредителна светлина информира 
водача за следните ситуации
- Неизправност на LED фара (ако има)
-1Неизправност в системата за
предупреждение за предотвратяване на
сблъсък отпред (ако има)
- Блокиране на радара при системата за
предупреждение за предотвратяване на
сблъсък отпред (ако има)
-1Неизправност в системата за 
предупреждение (сляпо петно) (ако има)
- Блокиране на радара в системата за
предупреждение (сляпо петно) (ако има)
- Неизправност в системата Смарт Круиз
контрол и Stop & Go (ако миа)
- Блокиране на радара в системата Смарт
Круиз контрол и Stop & Go (ако миа)
- Неизправност в светлините
- Неизправност в системата за помощ за
дълги светлини (ако има)
- Неизправност в системата за следене на
налягането в гумите (TPMS)

Главната предупредителна лампа свети, ако 
възникне една или повече от горепосочените 
предупредителни ситуации. По това време 
иконата на LCD
режимите ще се промени от (       ) на (        ).
Ако ситуацията с предупреждението е решена, 
главната предупредителна светлина ще бъде 
изключена и иконата на LCD режимите ще 
бъде променена обратно към предишната си 
икона (        ).
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Режим потребителски настройки

OOSH049031L

В този режим можете да променяте настройки 
за инструменталния панел, вратите, 
светлините и т.н.
1. Head-up дисплей
2. Помощ за шофьора
3. Врата
4. Светлини
5. Звук
6. Удобство
7. Сервизен интервал
8. Други функции
9. Езици

10. Възстановяване
Предоставената информация може да 
се различава в зависимост от това кои 
функции са приложими за вашия 
автомобил.

OOSH049032L

Преминаване към P, за да редактирате 
настройките
Това предупредително съобщение се показва, 
ако се опитате да настроите режима 
Потребителски настройки по време на 
шофиране.
За вашата безопасност, променете 
Потребителските настройки след паркиране 
на автомобила, натиснете ръчната спирачка и 
преместете в положение P (паркиране).

Помощ - бързо ръководство
Този режим осигурява бързи ръководства за 
системите в режима Потребителски 
настройки.
Изберете елемент, натиснете и задръжте 
бутона OK.
За повече детайли , за всяка система вижте в 
това Ръководство на собственика.
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1.Head-up дисплей

Елементи Обяснение
Показване на височината За настройване на височината на изображението.
Ротация За настройване на ъгъла на изображението.
Яркост За настройване на яркостта на изображението.

Избиране на съдържание

За избиране на съдържанието
-Информация за завой
-Информация за трафика
-Информация за пътуване
-Безопасност на лентата
-Безопасност при сляпо петно

Скоростомер размер TЗа да изберете големината на скоростомера
- Малък/ Среден/ Голям

Скоростомер цвят За да изберете цвета на скоростомера
- бял/оранжев/зелен

За повече подробности , вижте “Head-up дисплей” в раздел 5.
Ã Предоставената информация може да се различава в зависимост от това кои функции са 
приложими за вашия автомобил. 
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2. Помощ за шофьора

Елементи Обяснение

SCC отговор

• Бърз/нормален/бавен
За да настроите чувствителността на смарт системата за круиз контрол.

За повече подробности вижте “Смарт круиз контрол & Stop & Go'’ в 
раздел 6.

Помощ при пътуване

• Сигнал за задминаване от превозното средство
За да активирате или деактивирате предупреждението за 
заминаване от превозното средство.

За повече информация вижте "Предупреждение за заминаване от 
превозното средство” в раздел 6.
• LFA (Помощ при следване на лентата)

За да активирате или деактивирате системата (LFA).
За повече информация вижте "Система за следване на лентата 
(LFA)” в раздел 6.
• SLW (Предупреждение за ограничение на скоростта)

За да активирате или деактивирате системата за смарт ограничение на скоростта.
•За повече подробности вижте “Система за ограничение на
скоростта (ISLW) в раздел 6.

DAW (предупреждение 
за разсейване на водача)

• Предупреждение за люлеене
За да активирате или деактивирате функцията за 
вниманието на водача.

За повече подробности вижте “Система за предупреждение за 
внимание на водача (DAW)” в раздел 6.

Време на предупреждение
• Нормално/късно

За да изберете кога да осигурите предупреждение за системите 
за помощ на водача.



Панел с контролни уреди

4-34

Елементи Обяснение

Безопасност напред

•	

•	

Активен асистент: Ако е избрана, системата управлява автомобила 
и предоставя предупреждение при откриване на сблъсък.
Само предупреждение: Ако е избрана, системата предупреждава 
при откриване на сблъсък.

• Off : Деактивира системата.
За повече информация вижте "Система за предупреждение за 
предотвратяване на сблъсък отпред (FCA) " в раздел 6.

Безопасност на лентата

• Активна LKA (Lane Keeping Assist):  Ако е избрана, системата 
управлява автомобила и предоставя предупреждение при напускане 
на лентата.

• LKA (Lane Keeping Assist):  Ако е избрана, системата управлява 
автомобила и предоставя предупреждение при напускане на лентата.

• LDW (Lane Departure Warning): Ако е избрана, системата 
предупреждава при напускане на лентата.

• Off : Деактивира системта LKA.

За повече информация вижте "Система за предупреждение за 
предотвратяване на сблъсък отпред (FCA) " в раздел 6.

Безопасност при сляпо петно

• Само предупреждение: Ако е избрана, системата 
предупреждава при откриване на сблъсък.

• Off : Деактивира системата.
За повече подробности вижте "Система за предупреждение за 
сблъсък (сляпо петно) (BCW)” в раздел 6.

Безопасно паркиране

• Безопасност при кръстосан трафик отзад
За да активирате предупреждението за кръстосано движение 
отзад.

За повече подробности вижте "Система за предупреждение 
за кръстосано движение отзад (RCCW)” в раздел 6.

Ã Предоставената информация може да се различава в зависимост от това кои функции са 
приложими за вашия автомобил. 
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3.Врата

Елементи Обяснение

Автоматично заключване

• Разрешаване за смяна: Всички врати ще бъдат автоматично 
заключени, ако лостът за превключване е преместен от положение P 
(паркиране) до положение R (задна), N (неутрално) или D (движение).
• Разрешаване на скоростта Всички врати ще се заключват 
автоматично, когато скоростта на автомобила надвиши 15 км/ч.
• Off : Автоматичното заключване на вратите ще бъде 
премахнато

Автоматично отключване

• При смяна в Р: Всички врати ще бъдат автоматично 
отключени, автоматичната скоростна кутия е в положение P 
(паркиране).
• При изваден ключ: Всички врати ще бъдат автоматично 
отключени, когато ключът за запалването бъде изваден (ако има 
дистанционен ключ).
• Автомобилът е изгасен: Всички врати ще бъдат 
автоматично отключени, когато бутонът Старт / Стоп на двигателя е 
настроен на положение OFF (ако има смарт ключ).
• Off : Автоматичното заключване на вратите ще бъде 
премахнато

Клаксон - обратна връзка

За да активирате или деактивирате клаксона
Ако се активира клаксона, след като заключите вратата, като 
натиснете бутона за заключване на дистанционното и отново го 
натиснете в рамките на 4 секунди, звукът от клаксона ще се чуе 
веднъж, за да покаже, че всички врати са заключени (ако има 
дистанционно).

Ã Предоставената информация може да се различава в зависимост от това кои функции са 
приложими за вашия автомобил. 
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4.Светлини

Елементи Обяснение

Индикатор за завиване с 
едно докосване

•	
•	

Off : Функцията за мигач с едно докосване ще бъде деактивирана
3, 5, 7 Flashes: Индикаторът за посоката на движение ще мига 3, 5 
или 7 пъти, когато лостът за посоката на движение се движи леко.

За повече подробности вижте “Светлини” в раздел 5.

Забавяне на мигача

Ã Предоставената информация може да се различава в зависимост от това кои функции са 
приложими за вашия автомобил.
5. Звук

Елементи Обяснение
Звук за PDW (парктроник За да настроите звука за парктроника

Ã Предоставената информация може да се различава в зависимост от това кои функции са 
приложими за вашия автомобил. 
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6. Удобство

Елементи Обяснение

Огледало посрещане

За да активирате или деактивирате функцията на огледалото.  При 
активиране външните огледала за обратно виждане се разгъват, ако 
се приближите със смарт ключ.
За повече подробности вижте “Външно огледало за обратно виждане” 
в раздел 5.

Безжична система за 
зареждане

За да активирате или деактивирате безжичната система за 
зареждане на предната седалка.
За повече подробности вж. "Безжична система за зареждане на 
мобилни телефони” в раздел 5.

Показване на чистачки/
светлини

За да активирате или деактивирате режима на чистачките/светлините.
Когато е активиран, LCD дисплеят показва избрания режим на чистачки/
светлини, когато го промените.
.

Автоматична задна 
чистачка (задна)

За да активирате или деактивирате задната чистачка, докато 
автомобилът се движи обратна посока с включена предна чистачка.

Позиция на предавката
За да активирате или деактивирате позицията на предавката.
Когато се активира, позицията на предавката ще се покаже на 
LCD дисплея.

Насоки за спускане по 
инерция

• Насоки за спускане по инерция: За да активирате или деактивирате
тази функция.

• Звук: За да активирате или деактивирате този звук.

За повече подробности вижте “Спускане по инерция” в раздел 6.

Време за спускане по 
инерция

• Късно/нормално/рано
За да регулирате чувствителността на тази функция.
За повече подробности вижте “Спускане по инерция” в раздел 6.

Предупреждение за 
заледен път За да активирате или деактивирате предупреждението за заледен път.

Ã Предоставената информация може да се различава в зависимост от това кои функции са 
приложими за вашия автомобил 
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7. Сервизен интервал

Елементи Обяснение
Активиране на интервала на 
обслужване За да активирате функцията за сервизен интервал

Настройте интервала Ако менюто за сервизните интервали е активирано, можете да 
настроите времето и разстоянието.

Ако се активира сервизният интервал и времето и разстоянието се регулират, съобщенията се 
показват в следните ситуации при всяко включване на автомобила.
- Сервиз: Показва се, за да информира водача за оставащия километраж и дни за обслужване.
- Необходимо е сервизиране: Показва се, когато пробегът и дните за обслужване са били
достигнати или преминати

Информация
Ако възникне някое от следните условия, пробегът и броят дни за обслужване могат да са 
неправилни.
- Кабелът на акумулатора е изключен.
- Превключвателят на предпазителите е изключен.
- Акумулаторът е разреден.
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8. Други

Items Explanation

Автоматично нулиране на 
икономията на гориво

• Off : Средната икономия на гориво няма да бъде нулирана 
автоматично при зареждане с гориво.

• След запалване: Когато двигателят е изключен за 4 или повече часа, 
средната икономия на гориво ще се възстанови автоматично.

• След презареждане: Средната икономия на гориво ще се рестартира 
автоматично след добавяне на 6 литра гориво или повече и след 
надвишаване на скоростта на движение с 1 км./ч

За повече подробности вижте “Трип компютър” на следващите 
страници.

Единица за икономия 
на гориво

• km/L / L/100km
За да изберете единицата за икономия на гориво.

Единица за температура
• °C / °F

За да изберете единицата за температура
•Единица за налягане 

на гумите
• psi / kPa / bar

За да изберете единицата за налягане на гумите.

9. Езици

Елементи Обяснение
Езици За да изберете език.

10. Възстановяване

Елементи Обяснение

Възстановяване
Можете да нулирате менютата в Режим потребителски настройки. 
Всички менюта в Режим “Потребителски настройки” се връщат към 
фабричните настройки, с изключение на езика и сервизния интервал.

Ã Предоставената информация може да се различава в зависимост от това кои функции са 
приложими за вашия автомобил. 
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 Информация
• Някои данни за шофиране, съхранявани в 

компютъра (например средна скорост на 
автомобила), се нулират, ако батерията е 
изключена.

• Превозното  средство  трябва   да  бъде 
задвижено за минимум 300 метра от 
последния цикъл на запалване, преди 
средната икономия на гориво да бъде 
преизчислена.

Трип режими

•Средна икономия на гориво
•Незабавна икономия на гориво

Икономия на гориво

Акумулирана информация

Информация за пътуването

Дигитален скоростомер

•Трипметър
•Икономия на гориво
•Таймер
•

•Трипметър
•Икономия на гориво
•Таймер

Стил на шофиране

Енергиен 

Измерване на температурата на двигателя

OOSH049025L

[A] : Tип A, [B] : Tип B

За да промените режима на изключване “ , 
” превключете превключвателя 1111

Икономия на гориво

OOSH049033L

Средна икономия на гориво (1)
•

•

Средната икономия на гориво се
изчислява на базата на общото
разстояние за шофиране и разхода на
гориво след последното нулиране.
Средната икономия на гориво може да
бъде нулирана както ръчно, така и
автоматично.

ТРИП КОМПЮТЪР
Трип компютърът е управлявана от 
микрокомпютър информационна система за 
водача, която показва информация, свързана 
с пътуването.
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Ръчно нулиране
За да изчистите ръчно средната икономия на 
гориво, натиснете  бутона OK на волана за 
повече от 1 секунда, когато се показва 
средната икономия на гориво.

Автоматично нулиране
За да нулирате автоматично средния разход 
на гориво, изберете „After  Ignition“ или „After 
Refueling“ в режим Потребителски настройки 
от LCD дисплея.
- След запалване: Когато двигателят е

изключен за 4 или повече часа, средната
икономия на гориво ще се възстанови
автоматично.
След презареждане: Средната икономия
на гориво ще се рестартира автоматично
след добавяне на 1,6 литра гориво или
повече и след надвишаване на скоростта
на движение с 1 км./ч.

Незабавна икономия на гориво (2)
• Моментната икономия на гориво се

показва според графиката на LCD
дисплея по време на движение.

Показване на натрупаната информация
��Tип A ��Tип B

OOSH049034L OOSH049035L

Този дисплей показва натрупаното разстояние 
за пътуване (1), средната икономия на гориво 
(2) и общото време на шофиране (3).
Информацията се натрупва след последното
нулиране.
За да нулирате, натиснете и задръжте бутона
OK, когато преглеждате натрупаната
информация за шофиране. Разстоянието на
пътуване, средната икономия на гориво и
общото време на шофиране ще се нулират
едновременно.
Натрупаната информация за шофирането ще
продължи да се отчита, докато двигателят все
още работи (например когато автомобилът е в
движение или е спрял на светофар).

-
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Показване на информация за пътуването
�� Type A �� Type B

OOSH049036L OOSH049037L

Този дисплей показва разстоянието на 
пътуването (1),
средната икономия на гориво (2), и общото 
време на шофиране (3).
Информацията се комбинира за всеки цикъл 
на запалване. Когато двигателят е изключен за 
4 или повече часа, екранът за информация за 
пътуването ще се нулира.
За да нулирате, натиснете и задръжте бутона 
OK, когато преглеждате информацията за 
шофиране.
 Разстоянието на пътуване, средната 
икономия на гориво и общото време на 
шофиране ще се нулират едновременно.
Информацията за шофирането ще продължи 
да се брои, докато двигателят работи
на място (например, когато превозното 
средство е в задръстване или е спряно на 
светофар).

Дигитален скоростомер

OOSH049038L

Този дисплей на цифровия скоростомер 
показва скоростта на превозното средство.

Стил на шофиране

OOSH049039L

Стилът на шофиране се показва, когато 
шофирате в ECO режим.
Когато шофирате в режим СПОРТ, всяка 
категория шофиране ще бъде показана с 
“--”.
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Енергиен поток

OOSH049040L

Хибридната система информира шофьорите 
за своя енергиен поток в различни режими на 
работа.
Докато шофирате, текущият енергиен поток 
се определя в 11 режима.

За повече подробности вижте HEV Енергиен 
поток в раздел "Общ преглед на хибридната 
система" в раздел 1.

Измерване на температурата на 
двигателя

OOSH049041L

Измерителят на температурата на двигателя
показва температурата на охлаждащата 
течност на двигателя, когато двигателят 
работи.

ЗАБЕЛЕЖКА
Когато индикаторът на габарита излезе от 
нормалния диапазон, в положение „H 
(горещо)“, той показва прегряване на 
двигателя. Това може да повреди двигателя.
Не продължавайте да шофирате с прегрят 
двигател.
За повече подробности вижте “Ако двигателят 
прегрее” в раздел 7.
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OOSH059001L

Вашият HYUNDAI използва дистанционен 
ключ, с който можете да отключвате или 
заключвате вратите или багажника.
(1) Заключване на вратата
(2) Отключване на вратата
(3) Отключване на багажника

Заключване на вашия автомобил
За да заключите вашия автомобил:
1. Уверете се, че  всички  врати,   предният

капак и багажникът са затворени.
2. Уверете се, че смарт ключа е във вас.
3. Ако бутонът за заключване на вратата  (1)

бъде натиснат още веднъж в рамките на
четири секунди, клаксонът ще се чуе
еднократно и светлините за
предупреждение за опасност ще мигат.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не оставяйте ключа в автомобила при 
деца без надзор.Деца без надзор могат да 
запалят автомобила и да използват 
електрически прозорци или други органи 
за управление или дори да подкарат 
автомобила, което да доведе до сериозни 
наранявания или смърт.

Отключване на вашия автомобил
За да отключите вашия автомобил:
1. Натиснете   бутона    за   отключване  на

вратата (2) на дистанционното.
2. Всички   врати   ще   се   отключат.

Предупредителните светлини ще
присветнат два пъти.

3. След   отключване,   вратите   ще   се
заключат автоматично след 30 секунди,
освен ако не се отвори някоя от вратите.

Отваряне на багажника
За да отключите багажника:
1. Натиснете   и   задръжте   бутона   за

отключване на багажника (3) на
дистанционния за повече от една секунда.

2. Аварийните  светлини  ще  премигат   два
пъти и задната врата ще се отключи.

3. След като вратата на багажника се отвори
и затвори, тя автоматично се заключва.

ДОСТЪП ДО ВАШИЯ 
АВТОМОБИЛ 
Дистанционен ключ (ако има)
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Информация
Думата "HOLD" е написана на бутона, за да 
ви информира, че трябва да натиснете и 
задържите бутона за повече от една секунда.

Запалване
За подробна информация , вижте "Ключ за 
запалване" в раздел 6.

ЗАБЕЛЕЖКА
За да предотвратите повреда на 
дистанционния ключ:
• Дръжте ключа далеч от вода или всякакви

течности и огън. Вътрешните вериги могат
да функционират неправилно, ако
вътрешността на дистанционния ключ се
овлажни (от течности или влага) или ако се
нагрява. По този начин гаранцията на
дистанционния ключ може да отпадне.

• Избягвайте    да  мокрите   или   изпускате
ключа.

• Предпазвайте    дистанционния   ключ   от
екстремни температури.

Механичен ключ
Ако дистанционният ключ не работи нормално, 
можете да отключвате и заключвате с 
механичния ключ.

OOSH059002L

Ако дистанционният ключ не работи 
нормално, можете да отключвате и 
заключвате шофьорската врата с механичния 
ключ.
За да разгънете механичния ключ, натиснете 
бутона за освобождаване на дистанционното.
За да върнете ключа, натиснете бутона за 
освобождаване и го сгънете обратно в 
дистанционното.
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Предпазни мерки
Дистанционният ключ няма да работи ако се 
случи следното:
• Ключът е в превключвателя за запалване.
• Превишавате   границата   на   работното

разстояние (около 30 м).
• Батерията е изхабена.
• Други автомобили или предмети може да

блокират сигнала.
• Времето е изключително студено.
• Ключът е близо до предавател като радио

станция или летище, което може да пречи
на нормалната му работа.

IАко дистанционният ключ не работи 
правилно, отворете и затворете вратата с 
механичния ключ. Ако има проблем с 
дистанционния ключ е препоръчително да се 
обърнете към упълномощен дилър на 
HYUNDAI.
Ако ключът е близо до вашия мобилен 
телефон, сигналът може да бъде блокиран от 
телефона. Това важи конкретно когато 
телефонът ви е в активност като провеждане 
на разговор, писане на съобщение и/или 
изпращане/получаване на писма.
Когато е възможно, избягвайте да поставяте 
дистанционния ключ и мобилния си телефон 
на едно и също място, като джоб за 
панталони или яке, за да избегнете смущения 
между двете устройства.

ЗАБЕЛЕЖКА
Дръжте дистанционния ключ далеч от 
електромагнитни материали, които 
блокират електромагнитните вълни на 
повърхността му..

 Смяна на батерията

OOSH059003L

Ако дистанционният ключ не работи правилно 
опитайте да смените батерията с нова.
Вид на батерията: CR2032 За да смените 
батерията:
1. Поставете тънък   инструмент   в   слота   и

внимателно отворете капака.
2. С помощта на  отверка  отстранете   капака

на батерията.
3. Извадете  старата  батерия  и  поставете

нова. Уверете се, че позицията на
батерията е правилна.

4. Поставете отново капака на  батерията  и
капака на ключа в обратния ред на
изваждането.

Ако подозирате, че вашият дистанционен ключ 
е претърпял някаква повреда или, не работи 
правилно, препоръчително е да се свържете с 
упълномощен дилър на HYUNDAI.

 Информация
Неправилно изхвърлената батерия 
може да бъде вредна за околната 
среда и човешкото здраве. 
Изхвърлете батерията
в съответствие с местните закони 
или разпоредби.
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Смарт ключ (ако има)

OOSH059004L

Вашият HYUNDAI използва смарт ключ, с 
който можете да отключвате или заключвате 
вратите или багажника.
1. Заключване на вратата
2. Отключване на вратата
3. Отключване на багажника

Заключване на вашия автомобил

OOSH059005L

За да заключите автомобила си с бутона на 
дръжката на вратата или смарт ключа:
1. Уверете  се,  че  всички  врати,  предният

капак и багажникът са затворени.
2. Уверете се, че смарт ключа е във вас.
3. Натиснете  или  бутона  на  дръжката  на

вратата или бутона за заключване на
вратата (1) на смарт ключа. Ще светнат
предупредителните светлини.

4. Уверете се, че вратите са заключени, като
проверите бутона в автомобила.

Информация
Бутонът за дръжката на вратата ще работи 
само когато ключът е на разстояние 0.7 ~ 1 м 
от външната дръжка на вратата.

Имайте предвид, че не можете да заключите 
автомобила си с бутона на дръжката на 
вратата, ако се случи някое от следните 
неща:

• Смарт ключа е в автомобила.
• Бутонът за  запалване  на  двигателя  е  в

позиция АСС или ON.
• Някоя   от    вратите   е    отворена    с

изключение на задната врата.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не оставяйте смарт ключа в автомобила 
при деца без надзор. Деца без надзор 
могат да запалят автомобила и да 
използват електрически прозорци или 
други органи за управление или дори да 
подкарат автомобила, което да доведе до 
сериозни наранявания или смърт.

Отключване на вашия автомобил

OOSH059005L

За да отключите автомобила си с бутона 
на дръжката на вратата или смарт ключа:
1. Уверете се, че смарт ключа е във вас.
2. Натиснете  или  бутона  на  дръжката  на

вратата или бутона за отключване на
вратата (2) на смарт ключа. Всички врати
ще се отключат и аварийните светлини ще
премигат два пъти.

3. След отключване, вратите ще се заключат
автоматично след 30 секунди, освен ако не
се отвори някоя от вратите.

 Информация
Бутонът на дръжката на вратата ще работи 
само когато ключът е на разстояние 0.7 ~ 1 м 
от външната дръжка на вратата.

Отваряне на багажника
За да отключите и отворите багажника:
1. Уверете се, че смарт ключа е във вас.
2. Натиснете   бутона   на   дръжката    на

багажника автомобил или задръжте бутона
за отключване на вратата на ключа на
смарт ключа за повече от една секунда.
Аварийните светлини ще премигат два
пъти и задната врата ще се отключи.

ЗАБЕЛЕЖКА
Багажникът трябва да се управлява ръчно, за 
да се отвори. След като ключалката на 
багажника е отключена, дръпнете нагоре
дръжката на багажника и го отворете.

3. След като вратата на багажника се отвори
и затвори, тя автоматично се заключва.
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 Информация
• Бутонът  на  дръжката  на  багажника  ще

работи само когато смарт ключа е
на разстояние 0.7 m от дръжката.

• Бутонът за отключване на багажника (3) го
отключва само него. Това няма да
освободи ключалката и автоматично да
отвори капака. Ако се използва бутонът за
отключване на багажника, някой трябва го
натисне, за да отвори вратата на
багажника.

Запалване
Можете да запалите автомобила без да 
поставяте ключа.
За повече информация , вижте  “Бутон за 
запалване/спиране на двигателя” в раздел 6.

ЗАБЕЛЕЖКА
За да предотвратите повреда на 
дистанционния ключ:

• Съхранявайте смарт ключа на хладно и
сухо място, за да избегнете повреда или
неизправност. Излагането на влага или
висока температура може да доведе до
неизправност във вътрешната верига на
смарт ключа, което може да не бъде
покрито от гаранцията.

• Избягвайте   да  мокрите  или  изпускате
ключа.

• Предпазвайте  дистанционния  ключ  от
екстремни температури.

Механичен ключ
Ако смарт ключа не работи нормално, 
можете да отключвате и заключвате 
шофьорската врата с механичния ключ.

OOSH059006L

За да извадите механичния ключ, плъзнете 
лоста за освобождаване в посока на 
стрелката (1) и след това го издърпайте (2) 
навън.
За да отключите автомобила с помощта на 
механичния ключ, го поставете в отвора на 
ключалката на вратата на шофьора.
За да го върнете обратно във FOB, 
поставете ключа в горната част на FOB и 
натиснете навътре, докато не чуете звук от 
щракване.
Загуба на смарт ключа
Максимум два смарт ключа могат да бъдат 
регистрирани към един автомобил. Ако 
изгубите ключа си е препоръчително веднага 
да закарате автомобила, заедно с ключа или 
да го изтеглите до упълномощен
дилър на HYUNDAI, ако е необходимо.
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Предпазни мерки за смарт ключа
Смарт ключа няма да работи ако се случи 
следното:
• Ключът е близо до предавател като радио

станция или летище, което може да пречи
на нормалната му работа.

• Ключът е близо до  мобилна  двупосочна
радио система или до клетъчен телефон.

• Близо до вашия  автомобил се  използва
друг смарт ключ.

Ако смарт ключа не работи правилно, 
отворете и затворете вратата с механичния 
ключ. Ако има проблем с дистанционния ключ 
е препоръчително да се обърнете към 
упълномощен дилър на HYUNDAI.
Ако ключът е близо до вашия мобилен 
телефон, сигналът може да бъде блокиран от 
телефона. Това важи конкретно когато 
телефонът ви е в активност като провеждане 
на разговор, писане на съобщение и/или 
изпращане/получаване на писма. Когато е 
възможно, избягвайте да поставяте смарт 
ключа и мобилния си телефон на едно и също 
място, като джоб за панталони или яке, за да 
избегнете смущения между двете устройства

ЗАБЕЛЕЖКА
Дръжте смарт ключа далеч от 
електромагнитните материали, които 
блокират електромагнитните вълни към 
неговата повърхност.

ЗАБЕЛЕЖКА
Винаги носете смарт ключа със себе си, 
когато напускате автомобила. Ако смарт 
ключът е оставен в близост до автомобила, 
акумулаторът на автомобила може да се 
разреди.

Смяна на батерията

OOSH059007L

Ако смарт ключа не работи правилно опитайте 
да смените батерията с нова..
Вид на батерията: 
CR2032 За да смените 
1. Махнете механичния ключ.
2. Използвайте   тънък   инструмент,   за   да

отворите задния капак на ключа.
3. Извадете  старата  батерия  и  поставете

нова. Уверете се, че позицията на
батерията е правилна.

4. Поставете отново задния капак на ключа.

Ако подозирате, че вашият смарт ключ е 
претърпял някаква повреда или, не работи 
правилно, препоръчително е да се свържете с 
упълномощен дилър на HYUNDAI.

 Информация
Неправилно изхвърлената батерия 
може да бъде вредна за околната 
среда и човешкото здраве. 
Изхвърлете батерията
в съответствие с местните закони 
или разпоредби.
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Имобилайзер (ако има)
Имобилайзерът защитава вашия автомобил от 
кражба.. Ако се използва неподходящ ключ 
(или друго устройство) двигателят се блокира.
Когато превключвателят е в положение ON, 
индикаторът за имобилайзера трябва да се 
включи за кратко, след това да изгасне. Ако 
индикаторът започне да мига,
системата не разпознава кодирането на ключа.
Превключете на позиция LOCK/OFF, след 
което отново върнете на ON.
При някои обстоятелства автомобилът може 
да не разпознае вашия смарт ключ, ако 
наблизо има друго устройство със смарк 
ключове или метален предмет, като 
ключодържател и причинява смущения в 
смарт ключа.
Ако това се случи, автомобилът може да не се 
запали. Премахнете всички метални предмети 
или
допълнителни ключове близо до смарт ключа, 
преди да се опитате да запалите отново.

Ако системата многократно не разпознава 
ключа, е препоръчително да се свържете 
с вашия дилър на HYUNDAI.
Не се опитвайте да променяте системата 
или да добавяте други устройства към 
нея. Могат да възникнат електрически 
проблеми, които да направят автомобила 
неизползваем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предотвратите кражба на 
автомобила, не оставяйте резервни 
ключове в него. Вашата парола за 
имобилайзера е уникална парола и трябва 
да остане поверителна.

ЗАБЕЛЕЖКА
Транспондерът в ключа ви е важна част от 
системата на имобилайзера.  Той е 
проектиран да работи безпроблемно с 
години, но не трябва да се излага на влага, 
статично електричество и грубо боравене.
Може да възникне неизправност на 
системата на имобилайзера.
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��Дистанционен ключ � Смарт ключ

OOSH059008L

[A] : Заключване, [B] : Отключване

Ако заключите вратата на шофьора с 
механичен ключ, всички врати ще се 
заключат. Ако отключите вратата на шофьора 
с механичен ключ, всички врати ще се 
отключат.
След като вратите се отключат, те могат да 
бъдат отворени, като се издърпа дръжката на 
вратата. Когато затваряте вратата, я бутнете 
с ръка. Уверете се, че вратите са добре 
затворени

Дистанционен ключ

OOSH059009L

[A] : Отключване, [B] : Заключване

За да заключите вратата, натиснете бутона за 
заключване (1) на дистанционното.
За да отключите вратата, натиснете бутона за 
отключване (2) на дистанционното.
След като вратите се отключат, те могат да 
бъдат отворени, като се издърпа дръжката на 
вратата.
Когато затваряте вратата, я бутнете с ръка. 
Уверете се, че вратите са добре затворени.

КЛЮЧАЛКИ
Заключване на вратите извън 
автомобила  
Механичен ключ
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Смарт 

OOSH059005L

OOSH059010L

Натиснете бутона на дръжката на вратата на 
шофьора, докато носите смарт ключа със себе 
си, или натиснете бутона за заключване на 
вратата
(1) на смарт ключа и всички врати ще се 
заключат.
Натиснете бутона на дръжката на вратата на 
шофьора, докато носите смарт ключа със себе 
си, или натиснете бутона за отключване на 
вратата
(2) на смарт ключа и всички врати ще се 
отключат.
След като вратите се отключат, те могат да 
бъдат отворени, като се издърпа дръжката на 
вратата.
Когато затваряте вратата, я бутнете с ръка. 
Уверете се, че вратите са добре затворени.

Информация
• При студен и влажен климат заключващите 

устройства и механизмите на вратите може 
да не работят правилно поради 
замръзване.

• Ако вратата е заключена/отключена бързи 
няколко пъти бързо с ключа на автомобила 
или с от вратата, системата може временно 
да спре да работи, за да предпази веригата 
и да предотврати повреда на системните 
компоненти.

Отключване и заключване в 
автомобила
С бутона за заключване на вратата

OOSH059011L

• За да отключите врата, натиснете бутона за 
заключване на вратата (1) в позиция 
"Отключване". Червеният знак (2) на бутона 
за заключване на вратата ще бъде видим.

• За да заключите врата, натиснете бутона за 
заключване на вратата (1) в позиция 
"Заключване". Ако вратата е заключена 
правилно, червената маркировка
(2) върху бутона за заключване на 
вратата няма да се вижда.

• За да отворите вратата, дръпнете дръжката
(3) навън
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• За   автомобили   със   смарт   ключа     (с
дистанционен ключ)

• Предните  врати  не  могат да  се  заключат,
ако дистанционният ключ е във входа за
запалване и някоя от предните врати е
отворена.

• За запалване на автомобили с бутони (със
смарт ключ)
Вратите не могат да бъдат заключени, ако
смарт ключа е в автомобила и някоя от
вратите е отворена.

С дръжката на вратата
Предна врата
Ако дръжката от вътрешната страна на 
вратата се издърпа когато тя е заключена, 
вратата ще се отключи и ще се отвори.

Задна врата
Ако дръжката от вътрешната страна на 
вратата се издърпа веднъж когато тя е 
заключена, вратата ще се отключи. Ако 
дръжката от вътрешната страна на вратата 
се издърпа отново, вратата ще се отвори.

Информация
Ако някоя ключалка все още не работи, 
докато сте в превозното средство, опитайте 
да излезете по следния начин:
• Опитайте да отворите вратата няколко пъти

(както електронно, така и ръчно), като
едновременно с това дърпате дръжката на
вратата.

• Задействайте другите ключалки и дръжки на
вратите, предни и задни.

• Спуснете  преден  прозорец  и  използвайте
механичния ключ, за да отключите вратата
отвън.

С централния бутон за заключване 

OOSH059012L

Подлакътникът на вратата на шофьора е 
оборудван с превключвател за централно 
заключване на вратата. Бутонът за 
заключване се обозначава със (        ) символ.
Бутонът за отключване се обозначава със 
(       ) символ.
Когато натиснете бутона за заключване (1), 
всички врати на автомобила ще се заключат.
Когато натиснете бутона за отключване (2), 
всички врати на автомобила ще се отключат.

• За автомобили    със     смарт     ключа     (с
дистанционен ключ)

• Ако ключа е в превключвателя и се отвори
врата, вратите няма да се заключат,
въпреки че бутонът за заключване (1) е
натиснат.

• За запалване на автомобили с бутони (със
смарт ключ)
Ако ключа е в автомобила и се отвори
врата, вратите няма да се заключат,
въпреки че бутонът за заключване (1) е
натиснат.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Вратите   винаги  трябва  да  са  напълно 

затворени и заключени, когато 
автомобилът е в движение. Ако вратите са 
отключени, рискът да бъдете

• изхвърлен от автомобила при катастрофа 
се увеличава.

• Не  дърпайте   дръжката   на   вратата   на 
шофьора или пътника когато автомобилът 
се движи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не оставяйте деца или животни без надзор в 
автомобила. Затвореният автомобил може да 
се нагорещи изключително много и това да 
причини смърт или сериозно нараняване на 
деца или животни, които не могат да излязат 
от него.  Децата могат да ползват опции на 
автомобила, които да ги наранят или да бъдат 
наранени от някой, който се опитва да влезе в 
превозното средство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги обезопасявайте автомобила си.
Оставянето на автомобила ви отключен 
увеличава риска за вас или другите от някой, 
който се крие в автомобила ви.
За да обезопасите автомобила си, докато 
натискате спирачката, преместете лоста за 
превключване към
P (паркиране), дръпнете ръчната спирачка и 
поставете ключа за запалване в положение 
LOCK / OFF, затворете всички прозорци, 
заключете всички врати и винаги взимайте 
ключа със себе си.

 ВНИМАНИЕ
Отварянето на вратата, когато нещо се 
приближава, може да причини повреда или 
нараняване. Бъдете внимателни, когато 
отваряте вратите и наблюдавате за 
автомобили, мотоциклети, велосипеди или 
пешеходци, които се приближават към 
автомобила от страната на вратата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако останете в автомобила дълго време 
когато навън е много горещо или студено, има 
риск от нараняване или опасност за живота. 
Не заключвайте автомобила отвън, когато 
някой е в превозното средство.

Автоматични функции за заключване/
отключване на вратата
Вашият автомобил е оборудван с функции, 
които автоматично ще заключат или отключат 
вашето превозно средство въз основа на 
настройките, които сте избрали от LCD 
дисплея.

Автоматично заключване - Активиране на 
скорост

Когато тази функция е настроена на LCD 
дисплея, всички врати ще се заключват 
автоматично, когато превозното средство 
надвиши 15 км./ч.

Автоматично заключване - Активиране на 
превключване

Когато тази функция е настроена на LCD 
дисплея, всички врати ще се заключват 
автоматично, когато преключите от P 
(паркиране), докато двигателят работи.
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Автоматично отключване - при смяна в 
положение P
Когато тази функция е настроена на LCD 
дисплея, всички врати ще се отключат 
автоматично, когато превозното средство се 
премести обратно в P (паркиране).
Автоматично отключване - ключът е изваден (с 
дистанционен ключ)
Когато тази функция е настроена на LCD 
дисплея, всички врати ще се отключат 
автоматично, когато ключът бъде изваден от 
превключвателя за запалване.
Автоматично отключване - Автомобилът е 
изгасен (със смарт ключ)
Когато тази функция е настроена на LCD 
дисплея, всички врати ще се отключат 
автоматично, когато превозното средство е 
изгасено.

За повече подробности вижте частта за LCD 
дисплея в раздел 4.
Допълнителна функция за безопасност при 
отключване - отваряне на въздушна 
възглавница
Като допълнителна функция за безопасност, 
всички врати ще бъдат автоматично 
отключени, когато удар причини отварянето на 
въздушните възглавници.

Задни ключалки за защита на деца

OOSH059013L

Заключването за деца е предвидено, за да се 
предотврати инцидентно отваряне на задните 
врати. Предпазните ключалки на задните 
врати трябва да се използват, когато децата 
са в превозното средство.
Детската предпазна ключалка се намира в 
края на всяка задна врата. Когато тя е в 
заключено положение, задната врата няма да 
се отвори, ако вътрешната дръжка на вратата 
се дръпне.
За да заключите, вкарайте малък плосък 
инструмент (като отвертка или подобно) (1) в 
отвора и го завъртете в положение за 
заключване, както е показано.
За да позволите отваряне на задната врата 
отвътре, отключете детската предпазна 
ключалка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако децата случайно отворят задните 
врати, докато автомобилът е в движение, 
те могат да паднат от него. Предпазните 
ключалки на задните врати трябва винаги 
да се използват, когато децата са в 
превозното средство.
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 Информация
• Не   заключвайте   вратите,   докато   всички

пътници не напуснат автомобила. Ако
последният пътник напусне автомобила,
когато системата е активна, алармата ще се
активира.

• Ако автомобилът   не   е   деактивиран   с
дистанционния или със смарт ключа,
отворете вратите с помощта на механичния
ключ и го поставете в превключвателя за
запалване в положение ON (за
дистанционен ключ) или стартирайте
двигателя (за смарт ключ) чрез директно
натискане на превключвателя за запалване
със смарт ключа.

• Ако системата е спряна чрез отключване на
автомобила, но нито врата, нито багажникът
се отворят в рамките на 30 секунди, вратите
ще се заключат и системата ще се активира
автоматично.

Информация

OHI038181L

Автомобили, оборудвани с алармена 
система за кражба, ще имат етикет, 
прикрепен към превозното средство, със 
следните думи:
1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
2. СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ

АЛАРМЕНА СИСТЕМА СРЕЩУ 
КРАЖБА
Тази система помага за защита на вашия 
автомобил и ценности. Ще се чува клаксона, а 
аварийните светлини ще мигат непрекъснато, 
ако се случи някое от следните:
- Вратата се отваря без да се използва
дистанционен ключ или смарт ключ.
- Вратата на багажника се отваря без да се
използва дистанционен ключ или смарт ключ.
- Отваря се капака на двигателя.
Алармата работи в продължение на 30
секунди след това системата се нулира. За да
изключите алармата, отключете вратите с
дистанционния или със смарт ключа.
Алармената система срещу кражба
автоматично задава 30 секунди, след като
заключите вратите и багажника.  За да се
активира системата, трябва да заключите
вратите и багажника извън автомобила с
дистанционния ключ или смарт ключ или като
натиснете бутона от външната страна на
дръжката на вратата със смарт ключа във вас.
Аварийните предупредителни светлини ще
мигнат и ще чуете звук, който показва, че
системата е активирана.
След като системата за сигурност бъде
нагласена, отварянето на врата, багажника
или капака, без да се използва дистанционен
или смарт ключ, алармата ще се активира.
Системата срещу кражба няма да бъде
настроена, ако капака, вратата на багажника
или която и да е врата не са напълно
затворени. Ако системата не се настрои
проверете дали  капака, вратата на багажника
или която и да е врата не са напълно
затворени.
Не се опитвайте да променяте системата или
да добавяте други устройства към нея.
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ВНИМАНИЕ
Ако електрическото сервоуправление не 
работи нормално, предупредителната лампа 
(      ) и съобщението “Check motor driven 
power steering” ще светнат върху 
инструменталния панел.
Можете да управлявате автомобила, но това 
ще изисква известни усилия. Препоръчваме 
ви да закарате автомобила си при 
упълномощен дилър на HYUNDAI и да 
проверите системата възможно най-скоро.

 Информация
Следните ситуации могат да възникнат при 
нормална работа на автомобила:
• Усилването на въртене на волана може да

се увеличи веднага след поставянето на
превключвателя в положение ON.
Това се случва, тъй като системата
извършва диагностиката на EPS системата.
При завършване на диагностиката воланът
ще се върне в нормалното си състояние.

• От EPS  може  да  се  чуе  щракване,  след
като ключът за запалването е в положение
ON или LOCK/OFF.

• Може да  се  чуе  шум  от  двигателя  ако
автомобилът спира или с се движи с ниска
скорост.

• Когато   работите   с  волана  при   ниски
температури, може да възникне необичаен
шум. Ако температурата се покачи, шумът
ще изчезне.

• Това е нормално състояние.
• При   откриване   на  грешка  от   EPS,

функцията за подпомагане на усилието на
волана няма да се активира, за да се
предотвратят злополуки с фатален изход.
Може да светят предупредителните
светлини на панела или усилието за
управление може да е голямо. Ако се
появят тези признаци, придвижете
автомобила безопасно място, веднага щом
е възможно. Препоръчваме ви да
проверите системата при упълномощен
дилър на HYUNDAI възможно най-скоро.

ВОЛАН
Електрическо сервоуправление 
(EPS)
Системата ви помага да управлявате 
автомобила. Автомобил е изгасен или
ако системата за сервоуправление не 
работи, все още можете да управлявате 
автомобила, но това ще изисква известни 
усилия.
Ако забележите промяна в усилието, 
необходимо за управление по време на 
нормалното функциониране на автомобила, 
препоръчваме системата да проверена от 
упълномощен дилър на HYUNDAI.
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Наклонено кормилно управление/
Телескопично управление
Когато настройвате волана на удобно 
положение, регулирайте волана така, че да 
сочи към гърдите, а не към лицето ви. Уверете 
се, че можете да видите предупредителните 
светлини и измервателните уреди на панела. 
След като регулирате, дръпнете волана 
нагоре и надолу, за да сте сигурни, че е 
застопорен.
Винаги регулирайте позицията на волана 
преди шофиране.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НИКОГА не регулирайте волана по време на 
движение. Това може да доведе до загуба на 
управление на автомобила, което да доведе 
до злополука.

OOSH059014L

За регулирате ъгъла и височината на 
волана:
1. Дръпнете  надолу  лоста за  заключване

(1).
2. Регулирайте волана на желания ъгъл (2)

и разстояние напред/назад (3).
3. Издърпайте лоста  за, за  да  заключите

волана.

 Информация
Понякога лостът за освобождаване може да 
не се захваща напълно. Това може да се 
случи, когато зъбните колела на фиксиращия 
механизъм не се запълват изцяло. Ако това 
се случи, дръпнете надолу лоста за 
заключване, отново настройте волана и след 
това дръпнете назад лоста за 
освобождаване, за да фиксирате волана на 
място.

Клаксон

OOSH059015L

За да чуете на клаксона, натиснете зоната, 
обозначена със символа на клаксон върху 
волана (вижте илюстрацията).  Клаксонът 
ще работи само когато този участък бъде 
натиснат.

ЗАБЕЛЕЖКА
Не удряйте силно или с юмрук по клаксона. 
Не натискайте върху клаксона с остри 
предмети.
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Отопляем волан (ако е 
оборудван)

OOSH059016L

Когато ключът за запалването е в положение 
ON (включено) или когато двигателят работи, 
натиснете бутон за затопляне на волана, за 
да го загреете.  Индикаторът върху бутона 
ще светне.
Ако искате да изключите подгряването, 
натиснете бутона отново. Индикаторът върху 
бутона ще се изключи.
Затопленият волан автоматично ще се 
изключи след приблизително 30 минути..

ЗАБЕЛЕЖКА
Не монтирайте покритията или аксесоари 
върху волана. Покритието или аксесоарът 
могат да повредят системата за затопляне.

ОГЛЕДАЛА
Вътрешно огледало за задно 
виждане
Преди да потеглите, проверете дали вашето 
вътрешно огледало за обратно виждане е 
нагласено правилно. Настройте огледалото 
за обратно виждане, така че изгледът през 
задното стъкло да е правилно центриран.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уверете се, че имате видимост. Не 
поставяйте предмети на задната седалка, в 
товарната зона или зад задните опори за 
глави, които биха могли да повлияят на 
видимостта ви през задното стъкло.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предотвратите сериозни наранявания 
по време на авария или отваряне на 
въздушната възглавница, не променяйте 
огледалото за обратно виждане и не 
монтирайте широко огледало.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не нагласяйте огледалото докато 
шофирате. Това може да предизвика загуба 
на контрол над автомобила и да предизвика 
инцидент.

ЗАБЕЛЕЖКА
Когато почиствате огледалото, използвайте 
хартиена кърпа или подобен материал, 
намокрени с препарат за стъкла. Не 
пръскайте почистващия препарат директно 
върху огледалото, тъй като това може да 
доведе до попадане на течност в корпуса на 
огледалото.
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Дневно/нощно огледало за обратно 
виждане (ако е оборудвано)

OOSH059017L

[A] : Ден, [B] : Нощ

Направете тази настройка, преди да 
започнете да шофирате, и докато лостът за 
ден/нощ е в дневна позиция.
Издърпайте лоста за ден/нощ към вас, за да 
намалите отблясъците от фаровете на 
автомобилите зад вас през нощта.
Не забравяйте, че губите известна видимост 
назад в позиция нощ

Електрическо хромирано огледало 
(ECM) (ако е оборудвано)

OOSH059018L

[A] : Индикатор

Някои превозни средства се предлагат 
снабдени с електрохромно огледало, което 
помага да се контролират отблясъците по 
време на шофиране през нощта или при 
условия на слаба светлина.
Когато двигателят работи, светлината се 
управлява автоматично от сензора, монтиран 
в огледалото за обратно виждане.  Сензорът 
разпознава нивото осветеност около 
автомобила и регулира автоматично, за да 
контролира отблясъците от фаровете от 
автомобилите зад вас.
Всеки път, когато лостът за смяна на 
скоростите е поставен в положение R (Задна), 
огледалото автоматично ще премине към най-
ярката настройка, за да подобри виждането на 
водача зад автомобила.
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Външно огледало за задно виждане

OOSH059019L

Не забравяйте да настроите външните 
огледала за обратно виждане на желаната 
позиция, преди да започнете да шофирате.
Вашият автомобил е оборудван с ляво и 
задно външно огледало. Вашето огледало 
може да бъде настроено от дистанция чрез 
дистанционния превключвател. Външните 
огледала могат да бъдат сгънати, за да се 
предотврати повреда в автомивка или при 
преминаване през тясна улица.
Дясното външно огледало за обратно 
виждане е изпъкнало. Обекти, които се 
виждат в огледалото, са по-близо, отколкото 
изглеждат.
Използвайте вътрешното огледало за 
обратно виждане или погледнете назад, за да 
определите действителното разстояние на 
другите превозни средства преди смяна на 
лентите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не регулирайте или не сгъвайте външните 
огледала по време на шофиране. Това може 
да предизвика загуба на контрол над 
автомобила и да предизвика инцидент.

ЗАБЕЛЕЖКА
•

•

Не стържете леда от огледалото; това
може да повреди повърхността на
стъклото.
Ако огледалото е замръзнало, не го
нагласяйте със сила. Използвайте одобрен
спрей за размразяване (не радиационен
антифриз), гъба или мека кърпа с много
топла вода или преместете автомобила на
топло място и оставете леда да се стопи.
Не почиствайте огледалото с груби
абразиви, гориво или други почистващи
препарати на петролна основа.

Нагласяне на външните огледала

OOSH059020L

Нагласяне на външните огледала:
1. Натиснете  L  (лявата  страна)  или   R

(дясната страна) бутона (1), за да
изберете огледалото за обратно виждане,
което искате да настроите.

2. Използвайте   лоста   за   настройка   на
огледалото, за да нагласите огледалото
нагоре, надолу, наляво или надясно.

3. След   нагласяне,   поставете  бутона   в
неутрална (по средата) позиция, за да
предотвратите неволно преместване.

•
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ЗАБЕЛЕЖКА
• Огледалата спират да се движат, когато

достигнат максималните ъгли на
регулиране, но моторът продължава да
работи, докато превключвателят е
натиснат. Не натискайте превключвателя
по-дълго, отколкото е необходимо, защото
моторът може да се повреди.
Не се опитвайте да регулирате ръчно
огледалата за обратно виждане, защото
това може да ги повреди.

OOSH059021L

Ръчен модел (ако има)
За да приберете огледалото за задно 
виждане, хванете корпуса му и го сгънете 
навътре.

OOSH059022L

Електрически модел (ако има)
Външното огледало може да се прибере 
или разгъне с натискане на 
превключвателя.
Ляво: Огледалото ще се отвори. Дясно: 
Огледалото ще се прибере.

Център (AUTO) : Огледалото ще се отваря и 
прибира автоматично както следва:
• С дистанционен ключ

- Огледалото ще се сгъне или разгъне,
когато вратата е заключена или
отключена от дистанционното.

• Със смарт ключ
- Огледалото ще се сгъне или разгъне,
когато вратата е заключена или
отключена от смарт ключа.
- Огледалото ще се сгъне или разгъне,
когато вратата е заключена или
отключена от бутона на дръжката на
вратата.
- Огледалото ще се разгъне, когато
приближите автомобила със смарт ключа
и се избере опцията "Welcome mirror’ в
Потребителските настртойски на Табло
LCD дисплея (ако има).

ЗАБЕЛЕЖКА
Външното огледало електрически тип работи 
дори когато превключвателя за запалване е в 
положение OFF. За да избегнете ненужното 
разреждане на акумулатора, не оставяйте 
огледалата по-дълго, отколкото е необходимо, 
когато автомобилът не е в режим (     ) на 
готовност.

ЗАБЕЛЕЖКА
Не сгъвайте ръчно електрическото огледало. 
Това може да доведе до повреда на мотора.
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OOS047017

ПРОЗОРЦИ

(1) Ключ   за   електрическото    стъкло    на
шофьорската врата

(2) Ключ   за   електрическото   стъкло   на
предната врата до шофьора

(3) Бутон за   прозорците   на   задната   врата
(вляво)

(4) Бутон   за  прозорците  на задната   врата
(дясно) *

(5) (Отваряне и затваряне на прозорците
(6) Автоматично захранване на прозореца
(7) Бутон за заключване на електрическите

стъкла



Функции за удобство

5-26

Електрически прозорци
Бутонът за запалване трябва да е в 
положение "ON", за да може прозорците да се 
вдигат или свалят. Всяка врата има 
превключвател, за да се контролира 
прозореца. Водачът има превключвател за 
електрическо заключване, който може да 
блокира работата на прозорците на 
пътниците. Електрическите прозорци ще 
работят приблизително 30 минути след като 
ключът за запалването е поставен в 
положение ACC или LOCK/ OFF. Ако обаче 
предните врати са отворени, електрическите 
прозорци не могат да се управляват дори в 
рамките на 30 минути.
Отваряне и затваряне на прозорците

OOSH059023L

За да отворите:
Натиснете превключвателя на прозореца 
надолу до първото положение за 
застопоряване (5). Освободете 
превключвателя, когато искате прозорецът 
да спре да се отваря.

За да затворите:
Натиснете превключвателя на прозореца 
нагоре до първото положение за 
застопоряване (5). Освободете 
превключвателя, когато искате прозорецът 
да спре да се отваря.

Автоматично отваряне (ако е оборудвана тази 
функция)
Натискането на превключвателя до второто 
застопоряващо положение (6), напълно 
намалява или повдига прозореца, дори когато 
ключът е освободен. За да спрете прозореца в 
желаното положение, издърпайте или 
натиснете и освободете ключа, докато 
прозорецът се движи.11111111111111111111
Автоматично затваряне / отваряне (ако е 
оборудвана тази функция). 11111111111111
Натискането или издърпване на 
превключвателя до второто застопоряващо 
положение (6), напълно намалява или повдига 
прозореца, дори когато превключвателят
е освободен. За да спрете прозореца в 
желаното положение, издърпайте или 
натиснете и освободете ключа, докато 
прозорецът се движи. 111111111111111111
За да нулирате електрическите прозорци Ако 
електрическите прозорци не работят нормално, 
автоматичната система за захранване трябва 
да бъде нулирана както следва:

1. Поставете ключа за запалване в положение
ON.

2. Затворете   прозореца   и   продължете   да
дърпате превключвателя на
електрическите прозорци за поне една
секунда.

Ако електрическите прозорци не работят 
правилно след нулиране, препоръчително е 
системата да бъде проверена от 
упълномощен дилър на HYUNDAI.
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Автоматично връщане (ако е оборудвана 
тази функция)

OOSH059024L

Ако прозорецът усети някаква пречка, докато 
се затваря автоматично, той ще спре и ще 
бъде свален приблизително 30 см., за да 
позволи отстраняването на обекта.
Ако прозорецът установи съпротивлението 
при непрекъснато изтегляне на 
превключвателя, той ще спре да се движи 
нагоре, а след това ще се свали 
приблизително с 2,5 см.
Ако превключвателят на електрическите 
прозорци се натисне отново в рамките на 5 
секунди, след като прозорецът е спуснат от 
функцията за автоматично обратно връщане, 
автоматичното затваряне на прозореца няма 
да работи.

Информация
Функцията за автоматично връщане е активна 
само когато се използва функцията „Auto Up“, 
като издърпате напълно превключвателя до 
втора степен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уверете се, че части от тялото или други 
предмети са извън обсега на прозорците, 
преди да ги прозорците, за да избегнете 
наранявания или повреда на автомобила.
Обекти, по-малки от 4 мм в диаметър, 
попаднали между стъклото на прозореца и 
горния канал на прозореца, не могат да бъдат 
открити от функцията за връщане, и 
прозорецът няма да спре и да се върне 
автоматично.
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Бутон за заключване на електрическите 
стъкла

OOSH059025L

Водачът може да забрани превключвателите 
на електрическите прозорци на задните врати, 
като натисне ключа за заключване на 
електрическото стъкло.
При натискане на ключа за заключване на 
електрическото стъкло:

• Пътникът на  задната  седалка  не  може  да 
управлява задния прозорец

• Обърнете   внимание,   че   управлението 
отпред все още е може да управлява 
прозореца на предния пътник и че главното 
управление на водача все още може да 
работи с всички електрически прозорци.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не позволявайте на деца да си играят с 
електрическите прозорци.  Дръжте бутона за 
заключване на електрическите прозорци на 
вратата на шофьора в положение LOCK. 
Може да се получи сериозно нараняване 
или смърт при неволна игра на дете.

ЗАБЕЛЕЖКА
• За да предотвратите  евентуална  повреда 

на електрическата прозоречна система, не 
отваряйте или затворете едновременно 
два или повече прозореца. Това ще 
гарантира и издръжливостта на 
предпазителя.

• Никога  не  се  опитвайте  да  работите   с 
главния превключвател на вратата на 
водача и отделен превключвател 
на прозореца на вратите едновременно. 
Ако това стане, прозорецът ще спре и няма 
да може да бъде отворен или затворен.
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OOSH059026L

Шибидахът може да бъде отворен, затворен 
или наклонен, когато превключвател за 
запалване е в положение ON.
Шибидахът ще работи приблизително 30 
минути след като ключът за запалването е 
поставен в положение ACC или LOCK/ OFF. 
Ако обаче предните врати са отворени, 
шибидахът не може да 
се управлява дори за период от 30 секунди.

 Информация
• При студен и влажен климат  люкът  може

да не работят правилно поради
замръзване.

• След   като  превозното  средство   бъде
измито или при буря, не забравяйте да
избършете водата, която се намира върху
люка, преди да го използвате.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Никога  не  нагласяйте  шибидахът  докато

шофирате. Това може да доведе до
до загуба на контрол и произшествие,
причиняващо смърт, сериозни наранявания
или имуществени щети.

• Уверете се,  че главите,  ръцете  и  други
части на тялото са извън обсег преди да
използвате шибидаха.

• Не провесвайте глава, ръка или тялото си
през шибидаха когато шофирате, за да
избегнете сериозно нараняване.

• Не оставяйте двигателя включен и ключа в
автомобила си с деца без надзор. Децата
без надзор могат да достигнат шибидаха,
което да доведе до сериозно нараняване.

• Не  сядайте  върху  превозното  средство.
Това може да доведе до наранявания или
повреда на автомобила.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Не  продължавайте  да  движите  лоста  за

управление на люка след като се отвори,
затвори или наклони. Може да настъпи
повреда в мотора или системните
компоненти.

• Уверете се, че люкът е напълно затворен
когато напускате автомобила.
Ако люкът се остави отворен,
вътрешността на автомобила може да се
намокри от дъжд или сняг.  Освен това,
оставянето му отворен, когато превозното
средство е без надзор, създава условия за
кражба.

ШИБИДАХ (АКО ИМА)
Ако автомобилът ви има шибидах, можете да 
плъзнете или накланяте люка с лоста за 
управление на тавана, разположен на горната 
конзола.
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Шибидах - отваряне и затваряне

OOSH059027L

За да отворите шибидаха:
Натиснете лоста за управление на люка 
назад, към първото ограничение. Освободете 
превключвателя, когато искате шибидахът да 
спре да се отваря.

Затваряне на люка:
Натиснете лоста за управление на люка 
назад, към първото ограничение. Освободете 
превключвателя, когато искате шибидахът да 
спре да се отваря.
Автоматично връщане (ако е оборудвана тази 
функция)

OOSH049042L

Ако люкът усети някаква пречка, докато се 
затваря автоматично, той ще спре и ще се 
върне назад, за да позволи отстраняването 
на обекта.
Функцията за автоматично обръщане не 
работи, ако има малка пречка между 
плъзгащото се стъкло и рамката на люка.
Винаги проверявайте дали всички пътници и 
обекти са извън обсега на шибидаха преди да 
го затворите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Малки предмети, които попаднат между 
стъклото на люка и предния стъклен канал, 
може да не бъдат открити от автоматичната 
система за връщан.  В този случай стъклото на 
шибидаха няма да открие предмета и смени 
посоката на затваряне.

Плъзгане на люка
Натискането на лоста за управление на 
шибидаха назад или напред във второто 
положение на затваряне, напълно отваря или 
затваря шибидаха дори когато 
превключвателят е освободен. За да спрете 
люка в желаното положение, натиснете и 
освободете лоста напред или назад.

Информация
За да намалите шума от вятъра по време на 
шофиране, се препоръчва да карате с леко 
затворен шибидах (застопорете люка на 
около 5 см. преди максималното отворено 
положение).

Накланяне на шибидаха

OOSH059028L

Наклонете люка:
Натиснете лоста за управление нагоре, 
докато люкът се придвижи до желаното 
положение.

Затваряне на люка:
Натиснете лоста за управление напред, 
докато люкът се придвижи до желаното 
положение.
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ЗАБЕЛЕЖКА
• Периодично     отстранявайте      всякакви

замърсявания, които могат да се натрупат
върху релсатана люка
или между него и панела на покрива, които
могат да издават шум.

• Не се опитвайте да отваряте люка когато
температурата е под нулата или когато
покривът е покрит със сняг или лед, в
противен случай моторът може да се
повреди. При студен и влажен климат
люкът може да не работи правилно.

Сенник

OOSH059029L

Сенникът може да се отваря и затваря ръчно. 
Въпреки това сенникът ще се отвори 
автоматично със стъклото на люка, когато и 
двата са затворени и лостът за управление се 
използва.

ЗАБЕЛЕЖКА
Не оставяйте сенника затворен докато 
шибидахът е отворен.

Нулиране на шибидаха
При някои обстоятелства може да се 
наложи да се извърши нулиране. Някои 
случаи, при които може да се изисква 
нулиране на люка, включват:-

Когато 12V батерията в отделението на 
двигателя е или изключена или 
разредена
Когато предпазителят на 12V батерия е 
сменен.
Ако функцията с едно докосване AUTO 
OPEN / CLOSE не работи правилно

- 

Процедура за нулиране на люка:
Препоръчва се да изпълните процедурата за 
нулиране при работещ двигател на автомобила. 
Запалете автомобила в позиция P (паркиране).
Уверете се, че люкът е в напълно затворено 
положение. Ако люкът е отворен, натиснете 
лоста за управление напред, докато се затвори 
напълно.
Освободете лоста за управление, когато люкът 
е напълно затворен.
Натиснете лоста за управление напред за 
около 10 секунди.
Когато люкът е в затворено положение:
Стъклото се накланя и леко се движи нагоре и 
надолу.
Когато люкът е в наклонено положение:
Стъклото се накланя и леко се движи нагоре и 
надолу.

2.

3.

- - 

- 

1.

4.

-

-
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Не освобождавайте лоста, докато операцията 
не приключи.
Ако освободите лоста по време на работа, 
започнете отново от стъпка 2.

5. За около 3 секунди натиснете и задръжте
лоста за управление напред, докато люкът
работи по следния начин:
Наклонете   надолу  	 →	  Плъзнете    за
отваряне	→	Плъзнете за затваряне.
Не освобождавайте лоста, докато
операцията не приключи.
Ако освободите лоста по време на работа,
започнете отново от стъпка 2.

Освободете лоста за управление на люка,
след като изпълните всички стъпки.
Системата на люка е нулирана.

6. 

Информация
• Ако   люкът  на  автомобила  не  се

рестартира, когато батерията на
автомобила е изключена или
разредена, или е изгорял предпазител,
люкът може да не работи нормално.

• За        детайлна       информация
препоръчваме да се консултирате с
упълномощен дилър на HYUNDAI.

Предупреждение за отваряне на люка

OOSH059030L

•

•

Ако водачът изключи двигателя, когато
люкът не е напълно затворен, ще се
появи предупредителната сигнализация
за около 3 секунди, а на LCD дисплея -
предупреждение за отваряне на
шибидаха.
Ако водачът изключи двигателя и отвори
вратата, когато люкът не е напълно
затворен, на LCD дисплея ще се появи
предупреждение за отворен шибидах,
докато вратата не се затвори или люкът е
напълно затворен.

Затворете плътно шибидаха когато напускате 
автомобила.
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1. Паркирайте   автомобила   и   дръпнете
ръчната спирачка.

2. Издърпайте освобождаващия лост, за да
отключите капака. Капакът трябва леко
да се отвори.

OOSH059032L

3. Отидете в предната част на автомобила,
повдигнете леко капака, вдигнете второто
капаче (1) в средата на капака и го
повдигнете (2).

OOSH059033L

4. Извадете опорния прът и задръжте капака
отворен с него (1).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Когато  боравите   с   опорния   прът,   го

хващайте в областта, обвита само с гума.
В някои случаи, когато двигателят работи,
опорният прът може да е горещ. Трябва
да се внимава, за да не се изгорите от
опорния прът.

• Опорния прът трябва да се вкара напълно
в отвора когато проверявате двигателното
отделение. Това ще предотврати
падането на капака и причиняването на
потенциални наранявания.

ВЪНШНИ ФУНКЦИИ
Капак
Отваряне на капака
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Затваряне на капака
1.

- 

Преди да затворите капака, проверете в и 
около двигателното отделение, за да се 
уверите в следното:
Всички инструменти или други свободни 
предмети са отстранени от зоната на 
двигателното отделение или отвора за 
отваряне на капака
Ръкавици, парцали , или други горивни 
материали са извадени от отделението на 
двигателя.
Всички капачки са плътно и правилно 
поставени
Спуснете капака наполовина (на около 30 
см. от затвореното положение) и натиснете 
надолу, за да го затворите. След това 
проверете отново, за да се уверите, че е 
затворен.
Ако може да се вдигне леко, не е затворен 
правилно. Отворете го отново и го 
затворете по-силно

-  

-  

2. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Преди на затворите капака, уверете се, че

всички препятствия около него са
премахнати.

• Винаги проверявайте по два пъти  за  да
сте сигурни, че капакът е здраво затворен,
преди да потеглите.  Проверете дали няма
предупредителен индикатор или
съобщение за отваряне на капака на
панела. Шофирането с отворен капак
може да доведе до пълна загуба на
видимост и произшествие.

• Не местете автомобила с  вдигнат  капак,
тъй като видимостта е закрита, което може
да доведе до авария, а капакът да падне
или да бъде повреден.

Багажник
Отваряне на багажника

OOSH059034L

Преди да опитате да отворите багажника, 
уверете се, че автомобилът е в P 
(паркиране).
За да отворите багажника, направете едно 
от следните:
1. Отключете   всички   врати   с   бутона   за

отключване на смарт ключа ви.  Натиснете
бутона на дръжката на багажника отвън и
го отворете.

2. Натиснете    и   задръжте    бутона    за
отключване на багажника на смарт ключа.
Натиснете бутона на дръжката на
багажника отвън и го отворете.

3. С помощта   на   смарт   ключа,   натиснете
бутонана дръжката на багажника и
отворете вратата на багажника.
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Затваряне на багажника

OOSH059035L

Спуснете капака на багажника и го натиснете 
до заключване. За да сте сигурни, че капакът 
на багажника е плътно затворен, винаги 
проверявайте, като го издърпате отново, без 
да натискате бутона за дръжката на багажника.

 Информация
При студен и влажен климат заключващите 
устройства и механизмите на вратите може 
да не работят правилно поради замръзване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вратата на багажника се вдига нагоре.  
Уверете се, че при отваряне на вратата на 
багажника не се намират никакви предмети 
или хора близо до задната част на 
автомобила.

ЗАБЕЛЕЖКА
Уверете се, че сте затворили вратата на 
багажника преди да шофирате. Възможни са 
повреди в повдигането и закрепването на 
багажника, ако вратата не е затворена преди 
шофиране.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

OOSH059204L

Не се дръжте за стойката на багажника и не се 
опитвайте да я дърпате. Имайте предвид, че 
деформацията може да причини повреда на 
автомобила и опасност от нараняване.

Аварийно безопасно освобождаване на 
багажника

OOSH059036L

Вашият автомобил е оборудван с авариен 
лост за освобождаване на багажника, 
разположен в долната му част в 
автомобила.
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За да отключите и отворите ръчно багажника 
отвътре, изпълнете следните стъпки:
1. Поставете  механичния  ключ  или  малка

отвертка в слота в долната част на
багажника в багажното отделение.

2. Плъзнете ключа или отвертката надясно, за
да задействате лоста за безопасност.

3. Избутайте багажника навън и нагоре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Запознайте  се  с   местоположението   на

лоста за аварийно освобождаване на
багажника във вашия автомобил и
проучете как да отворите багажника чрез
лоста за освобождаване.

• Никой   не   бива   да   заема    багажното
отделение на превозното средство, по
което и да е време. Багажното отделение е
много опасно по време на удар.

• Използвайте лоста за освобождаване само
при спешни случаи. Използвайте много
внимателно, особено когато автомобилът
се движи.

Врата на резервоар 
Отваряне на допълнителната капачка на 
резервоара

OOSH059037L

Капачката за гориво се отваря отвътре на 
автомобила с помощта на лост за 
освобождаване.
1. Изгасете двигателя.   Намерете   лоста   за

освобождаване на пода отляво на
седалката на шофьора.

2. Дръпнете нагоре лоста за освобождаване

OOSH059038L

3. Издърпайте  вратата  на  резервоара  (1)
навън, за да получите достъп до
капачката на резервоара.

4. За да махнете  капачката  на  резервоара
(2) я завъртете обратно на часовниковата
стрелка. Можете да чуете съскащ звук
докато налягането в резервоара се
изравни.

5. Поставете  капачката  върху  вратата  на
резервоара.
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 Информация
Ако вратата на резервоара не се отваря, 
защото около нея се е образувал лед, леко 
почукайте или я натиснете, за да разчупите 
леда и да я освободите. Не се опитвайте да я 
отлепите. Ако е необходимо, впръскайте 
около вратата течност за размразяване (не 
използвайте антифриз за радиатор) или 
преместете автомобила на топло място и 
оставете леда да се стопи.

Затваряне на допълнителната капачка на 
резервоара
1. За да  сложите  капачката  на  резервоара,

завъртете я по часовниковата стрелка,
докато “щракне” веднъж.

2. Затворете   вратата  на  резервоара   за
гориво, за да се фиксира здраво.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Бензинът е силно запалим и експлозивен. 
Неспазването на тези указания може да 
доведе до СЕРИОЗНО УВРЕЖДАНЕ или 
СМЪРТ:
• Прочетете     и     следвайте  всички 

предупреждения при бензиностанцията.
• Преди   да   заредите   гориво,   обърнете

внимание къде се намира бензиновия
авариен изключвател на
бензиностанцията, ако има такъв.

• Преди   да   докоснете   горивната   дюза,
трябва да елиминирате потенциалното
натрупване на статично електричество,
като докоснете
метална част от автомобила, на безопасно
разстояние от резервоара, дюзата или
друг източник на газ, с гола ръка.

• Не използвайте  мобилни  телефона
когато пълните резервоара. 
Електрическото и/или електронно 
смущение от клетъчните телефони може 
да възпламени парите на горивото и да 
предизвика пожар.

• Не се връщайте в автомобил, след като сте
започнали да зареждате с гориво.  Можете
да генерирате натрупване на статично
електричество чрез докосване, триене или
плъзгане срещу всякакви предмети или
тъкани, способни да произвеждат статично
електричество. Изпускането на статично
електричество може да възпламени
изпаренията на горивото и да причини
пожар. Ако трябва отново да влезете в
превозното средство, трябва отново да
елиминирате потенциално опасното
статично електричество от докосване на
метална част от автомобила,
далеч от врата на резервоара, накрайника
или друг източник на бензин, с гола ръка.

• Когато    използвате   одобрен   преносим
контейнер за гориво, поставете го на
земята преди да го заредите. Изпускането
на статично електричество от контейнера
може да възпламени изпаренията на
горивото и да причини пожар.
След като зареждането е започнало,
контактът между голата ви ръка и
превозното средство трябва да се
поддържа до завършване на пълненето.

• Използвайте   само   одобрени   преносими
пластмасови контейнери, предназначени
носене и съхранение на бензин.
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• При зареждане винаги премествайте лоста
за смяна на предавките в положение P
(паркиране), дръпнете ръчната спирачка и
поставете превключвателя в положение
LOCK/OFF. Искри, произведени от
електрически компоненти, свързани с
двигателя, могат да възпламенят парите на
горивото и да причинят пожар.

• Не използвайте  кибрит  или  запалка,  не
пушете и не оставяйте запалена цигара в
автомобила си, докато сте на
бензиностанция, особено по време на
зареждането с гориво.

• Не препълвайте резервоара, за  да  не  се
получи разливане на бензин.

• Ако  по  време  на  зареждането  избухне
пожар, оставете в близост до автомобила и
незабавно се обърнете към управителя на
бензиностанцията и се свържете
с местната противопожарна служба.
Следвайте инструкциите за безопасност,
които ви предоставят.

• Ако изпръска гориво под налягане то може
да покрие дрехите или кожата ви и по този
начин да ви подложи на риск от пожар и
изгаряния. Винаги сваляйте предпазната
капачка бавно и внимателно. Ако капачката
изпуска гориво или ако чуете съскащ звук,
изчакайте докато състоянието се спре,
преди да извадите изцяло капачката.

• Винаги  проверявайте  дали  капачката  е
поставена добре, за да предотвратите
разливането на горивото в случай на
авария.

 Информация
Уверете се, че сте зареждали автомобила си в 
съответствие с "Изискванията за гориво", 
предложени в раздел 1".

ЗАБЕЛЕЖКА
• Не   разливайте  гориво  върху  външните

повърхности на автомобила. Всеки вид
разлято гориво върху боядисани
повърхности може да повреди боята.

• Ако капачката на  резервоара  за  гориво
изисква подмяна, използвайте само
оригинална капачка HYUNDAI или
еквивалента, определен за вашето
превозно средство. Неправилната
капачка може да доведе до сериозна
неизправност на горивната система или
на системата за контрол на емисиите.
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Head-Up дисплеят е функция, която позволява 
на водача да вижда информация, 
прожектирана на прозрачен екран, като 
същевременно държи погледа ви на пътя, 
докато шофирате.

Предпазни мерки при използване на head-up 
дисплея

Възможно е да прочетете трудно информация 
на дисплея в следните ситуации.

- Водачът е позициониран неправилно на
седалката.
- Водачът носи поляризирани слънчеви очила.

- Над дисплея има обект

- Автомобилът се движи по мокър път.

- Всеки неподходящ аксесоар за осветление е
инсталиран вътре в автомобила или има
входяща светлина от външната страна на
автомобила.

- Шофьорът носи очила.

- Шофьорът носи контактни лещи.

Когато е трудно да се чете информацията за 
дисплея, регулирайте височината на 
изображението или нивото на яркост от 
режима на потребителските настройки в 
режим на LCD дисплея.
За повече подробности вижте “Режими на 
LCD дисплея” в раздел 4.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не поставяйте стикери  или  аксесоари  на

дисплея или панела.
• Не  се  опитвайте  ръчно  да  премествате

екрана или механичната врата отгоре.
• Изображението   може  да  е   невидимо

поради отпечатъци от пръсти. Също така,
прекалената
сила, приложена по време на работа,
може да повреди дисплея.

• Не поставяйте никакви предмети близо до
дисплея. Взаимодействието с такива
обекти по време на активирането може да
повлияе на работата или да повреди
дисплея.

• Не поставяйте никакви  напитки  близо  до
дисплея. Ако в дисплея попадне течност,
устройство може да се повреди.

• Не  поставяйте  никакви  предмети  върху
или близо до дисплея. Не прилагайте
етикети или стикери върху екрана. Това
може да възпрепятства показването на
изображението.

HEAD-UP ДИСПЛЕЙ (HUD) (АКО ИМА)
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• Избягвайте  продължителното  излагане  на
екрана на пряка слънчева светлина.

• Не поставяйте никакви  предмети  върху,
вътре или близо до дисплея, без значение
дали е отворен или затворен.

• Бъдете  внимателни  и  се  постарайте да
предотвратите попадането на предмети в
механичната врата.

• Използвайте мека кърпа за почистване на
екрана. Не използвайте органичен
разтворител, препарат за почистване, или
полиращи материали. В противен случай
може да повредите дисплея.

• За вашата безопасност спрете автомобила,
преди да въвеждате настройките.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато  отваряте  или  затваряте  дисплея,

може да възникне шум от мотора или
уредите.

• Когато нагласяте  височината  на  дисплея,
може да възникне шум от мотора или
уредите.

Head-up дисплей ON/OFF

OOSH059040L

[A] : Tип A, [B] : Tип B

 Използвайте дисплея с ON/OFF, за да 
активирате или деактивирате дисплея нагоре, 
когато превключвателя е в положение ON или 
когато автомобилът е в  режим (        ) на 
готовност.
Дисплеят се прибира автоматично, когато 
автомобил е изгасен и вратите са заключени 
със смарт ключ или при натискане на бутона 
на дръжката на външната врата.
Обърнете внимание, че ако превозните 
средства са изгасени и вратите не са 
заключени, дисплеят ще се прибере 
автоматично след приблизително пет минути.
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Head-up дисплей информация

OOSH059041L

1. Навигация     Turn    By    Turn    (TBT)
Информация (ако има)

2. Пътни  знаци  (ако  е  оборудвана  тази
функция)

3. Скоростомер
4. Настройка на скоростта на круиза (ако е

оборудвана тази функция)
5. Информация  за  смарт  круиз   контрол 

(SCC) (ако е оборудвана тази функция)
6. Информация  за  системата за помощ за

поддържане на лентата (LKA) (ако е
оборудвана тази функция)

7. Информация     за     системата      за
предупреждение (сляпо петно) (BCW)
(ако е оборудвана)

 Информация
Ако изберете информация за навигацията 
"Turn By Turn (TBT)" за Head-up дисплей, 
информацията за навигация Turn By Turn 
(TBT) няма да се покаже на LCD дисплея.

Head-up дисплей настройки

OOSH059042L

На LCD дисплея можете да промените
настройките на head-up дисплея както следва:
• Показване на височината
• Ротация
• Яркост
• Избиране на съдържание
• Скоростомер размер
• Скоростомер цвят

За повече подробности вижте “Режими на 
LCD дисплея” в раздел 4.
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За да работите със светлините, завъртете 
копчето в края на лоста за управление в едно 
от следните положения:

OOSH059043L

1. Позиция OFF
2. AUTO позиция на фаровете
3. Позиция на габаритите
4. Позиция на фаровете

Дневни светлини (DRL)
Дневните светлини (DRL) могат да улеснят 
останалите да виждат предната част на 
автомобила през деня, особено след 
зазоряване и преди залез слънце.

Системата DRL ще изключи светлините, 
когато:
• Фаровете или предните фарове за мъгла 

са в ON.
• Габаритите са в позиция ON.
• Автомобил е изгасен.

OOSH059044L

AUTO позиция на фара (ако е оборудвана 
тази функция)
Габаритите и фаровете ще бъдат включване и 
изключвани автоматично
в зависимост от количеството дневна 
светлина, измерено от сензора за околната 
светлина на централното табло.

Дори и с функцията AUTO осветление в 
експлоатация, се препоръчва ръчно 
включване на фаровете при шофиране през 
нощта, в мъглаили дъжд, или при влизане в 
тъмни участъци, като тунели и съоръжения за 
паркиране.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Не покривайте   и   не  разливайте   нищо 

върху сензора (1), разположен отпред на 
арматурното табло.

• Не  почиствайте  датчика  с  препарат  за 
прозорци, препаратът може да остави 
лек филм, който да попречи на работата 
на сензора.

• Ако автомобилът ви има оцветяване или 
други видове метално покритие върху 
предното стъкло, автоматичната функция 
може да не работи правилно.

СВЕТЛИНИ
 Външни светлини 
Управление на светлините
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OOSH059045L

Позиция на габаритите (        )
Габаритите, лампата за регистрационния 
номер и лампата на арматурното табло са 
включени.

OOSH059046L

Позиция на фаровете (         )
Фаровете, габаритите, светлината при 
регистрационния номер и лампата при 
контролния панел са на ON.

 Информация
Бутонът за запалване трябва да е в 
положение "ON", за да включите фаровете.

Работа с дълги светлини

OOSH059047L

За да включите фаровете за дълги светлини, 
натиснете лоста далеч от вас. Лостът ще се 
върне в оригиналната си позиция.
Индикаторът за дълги светлини ще светне, 
когато те се включат.
За да изключите фаровете за дълги светлини, 
дръпнете лоста към вас.  Ще се включат 
късите светлини.

OOSH059048L

За да премигнете с фаровете за дълги 
светлини, дръпнете лоста към вас, след 
което го освободете. Дългите светлини ще 
останат включени, докато задържате лоста 
към вас.



Функции за удобство

5-44

Асистент за дълги светлини (HBA) (ако има)

OOSH059049L

HBA (High Beam Assist) е система, която 
автоматично регулира диапазона на предните 
светлини (превключва между дълги и къси 
светлини), според яркостта на установените 
превозни средства и условията на пътя.

Работно състояние

1. Поставете превключвателя за фаровете в
положение AUTO.

2. За да включите дълги светлини, натиснете
лоста далеч от вас. HBA (     ) индикаторът
ще светне.

3. Асистентът за дълги светлини (HBA) ще
се включи, когато скоростта на
автомобила е над 40 км./ч.

• Ако светлинният превключвател се
11изключи, когато работи асистентът
11(HBA), той ще се изключи и дългите
11светлини ще бъдат включени
11непрекъснато.

• Ако превключвателят  е  придърпан  към 
вас, когато дългите светлини са 
изключени, те ще се включат, без да бъде 
анулирана функцията за подпомагане 
(HBA). Когато пуснете светлинния 
превключвател, лостът ще се премести 
на средата и дългите светлини ще се 
изключат

• Ако превключвателят е  придърпан  към 
вас, когато асистентът е включил дългите 
светлини, късите светлини ще се 
включат, а асистентът (HBA) ще се 
изключи.

• Ако   светлинният   превключвател   е 
поставен в положение ON за фарове, 
асистент (HBA) ще се изключи и дългите 
светлини ще бъдат включени 
непрекъснато

Когато асистентът (HBA) работи, дългите 
светлини преминават към къси при следните 
условия:
-1Когато се установят фаровете на
11приближаващ автомобил.
- Когато се установят задните светлини на
11автомобила отпред.
- Когато се установят фаровете или задните
11светлини на мотор или велосипед.
- Когато заобикалящата околната светлина е
11достатъчно ярка, не се изискват дълги
11светлини.
- Когато се установят улични или други лампи.
- Поставете превключвателя за фаровете в
11положение AUTO.
- Когато асистентът за дълги светлини (HBA) е
11изключен.
- Когато скоростта на автомобила е под 30
11км./ч.
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OOSH059050L

Предупредителна светлина и съобщение
Когато асистентът за дълги светлини (HBA) 
не работи правилно, проверете 
предупредителното съобщение, което се 
показва за няколко секунди. След 
изчезването на съобщението главната 
светлинна сигнализация (       ) ще светне. 
Препоръчваме ви да закарате автомобила 
си при упълномощен дилър на HYUNDAI и 
да проверите системата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Асистентът за дълги светлини може да не 
работи правилно в следните ситуации

• Когато светлината от идващо превозно или
това отпред е слаба.  Такива примери
могат да включват:

- Светлината от превозното средство не
се открива поради повреда на лампата
или защото е скрито от погледа и т.н.
- Фарът на превозното средство е покрит
с прах, сняг или вода.
- Предните фарове на автомобила са
изключени, но фаровете за мъгла са
включени и т.н.

• Когато  системата  е  засегната  от  външни 
условия. Такива примери могат да включват:
- Има лампа, която има подобна форма като 
тази на автомобила.   
- Фаровете са били повредени и не са били 
поправени правилно.
- 1Фаровете не са насочени правилно.
- Шофирате по тесен извит път, груб път, 
нагоре или надолу.
- Превозното средство отпред се вижда 

частично на кръстовище или извит път.
- Има светофар, отразяващ знак, мигащ знак 
или огледало отпред.
- Има временен отражател или мигаща 

светлина (строителна зона).
- Условията на пътя са лоши, като например 
мокри, или покрити със сняг.
- Внезапно се появява автомобил от ъгъла.
- Автомобилът е наклонен поради спукана 
гума или е теглен.
- Системата за подпомагане на 
поддържането на лентата (LKA) светне (в 
жълто).

• Когато предната видимост е лоша. Такива 
примери могат да включват:
- Светлината от идващия или автомобил не 
бъде открита поради изгорели газове, дим, 
мъгла, сняг и др.
- Предният прозорец е покрит с чужди тела.
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ЗАБЕЛЕЖКА
• Не се опитвайте да разглобявате камерата

за предно виждане без съдействието на
оторизиран сервиз на HYUNDAI.  Ако
камерата бъде премахната по някаква
причина, системата може да се наложи да
бъде калибрирана отново. Препоръчваме
да проверите системата при упълномощен
дилър на HYUNDAI.

• Ако предното стъкло на вашия автомобил е
сменено, най-вероятно камерата за предно
виждане ще трябва да бъде калибрирана
отново.
В този случай ви препоръчваме да
проверите автомобила си и системата да
бъда калибрирана отново при
упълномощен дилър на HYUNDAI.

• Бъдете внимателни вода да не  попада  в
асистента за дълги светлини (HBA) и не
отстранявайте и не повреждайте
свързаните части на системата (HBA).

• Не  поставяйте  предмети  върху  таблото,
които отразяват светлина, като огледала,
бяла хартия и т.н. Системата може да не
сработи, ако се отрази слънчевата
светлина.

• На моменти асистента за дълги светлини
(HBA) може да не работи правилно.
Системата е само за удобство.
Безопасното шофиране е отговорност на
водача,  винаги проверявайте условията на
пътя за ваша безопасност.

• Когато   системата  не  работи  нормално,
променете позицията ръчно между дългите
и късите светлини.

Мигачи и светлини за смяна на лентата

OOSH059051L

За да сигнализирате завиване, натиснете 
лоста надолу за ляв завой или нагоре за десен 
завой в позиция (A).
Ако индикаторът остане включен и не мига или 
мига неестествено, една от крушките може да 
е изгоряла и да се нуждае от подмяна.

Индикатор на функция за завиване с едно 
докосване
За да активирате функцията, бутнете лоста 
нагоре или надолу в позиция (В) и го 
освободете.
Сигналите за промяна на лентата ще мигат 3, 
5 или 7 пъти.
Можете да активирате/деактивирате 
функцията за завиване с едно докосване или 
да изберете броя на миганията (3, 5 или 7) от 
режима Потребителски настройки на LCD 
дисплея.

За повече подробности вижте “Режими на LCD 
дисплея” в раздел 4.
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Преден фар за мъгла (ако има)

OOSH059052L

Фарове за мъгла се използват, за да осигурят 
подобрена видимост, когато видимостта е 
лоша поради мъгла, дъжд или сняг и др. 
Използвайте превключвателя до този на 
фаровете, за да включите и изключите 
фаровете за мъгла.
1. Включете лампата за положение.
2. Завъртете превключвателя за фаровете (1)

в положение на предните фарове за мъгла.
3. За да изключите предните фарове за мъгла,

завъртете отново превключвателя на
светлините до предната позиция за мъгла
или изключете лампата за положение.

ЗАБЕЛЕЖКА
Когато се използват, фаровете за мъгла 
консумират големи количества електроенергия 
от превозното средство. Използвайте ги само 
когато видимостта е лоша.

Заден фар за мъгла

OOSH059053L

Автомобили с предни фарове за мъгла
За да включите задните фарове за мъгла:
Поставете превключвателя на габаритите за 
позициониране, превключете (1) в положение 
на предни фарове за мъгла и след това 
завъртете 
превключвателя за фаровете (1) в положение 
на предните фарове за мъгла.

За да изключите задните фарове за мъгла, 
направете едно от следните неща:

• Изключете превключвателя на фаровете.
• Завъртете превключвателя за фаровете

(1) отново в положение на предните
фарове за мъгла.

• Когато  светлинния  превключвател   е   в
положение габарити, ако изключите
предните фарове за мъгла, задните също
ще се изключат
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OOSH059054L

Автомобили без предни фарове за мъгла
За да включите задните фарове за мъгла:
Поставете превключвателя за фаровете в 
положение на лампата и след това го 
завъртете (1) в положение за задните 
светлини за мъгла.

За да изключите задните фарове за мъгла, 
направете едно от следните неща:
• Изключете превключвателя на фаровете.
• Завъртете  превключвателя  за  фаровете

(1) отново в положение на предните
фарове за мъгла.

Функция за пестене на акумулатора
Целта на тази функция е да предотврати 
изтощаването на акумулатора.
Системата автоматично изключва габарита, 
когато водачът изключи автомобила и отвори 
шофьорската врата.
С тази функция габаритите ще се изключат 
автоматично, ако шофьорът паркира през 
нощта, отстрани на пътя.
Ако е необходимо да оставите светлините, 
когато автомобил е изключен, изпълнете 
следното:
(1) Отворете шофьорската врата.
(2) Изключете     и    отново     включете

габаритите, като използвате светлинния
превключвател на кормилната колона.

Функция за отлагане на фаровете
Ако ключът е изваден от превключвателя за 
запалване или поставен в положение ACC или 
позиция LOCK/OFF с включени фарове, 
фаровете (и /или габаритите) остават 
включени за около
5 минути. Въпреки това, ако вратата на 
шофьора се отвори и затвори, фаровете се 
изключват след 15 секунди.  Също така ако 
овтамобилът е изгасен, а вратата на шофьора 
се
отвори и затвори, фаровете (и/или 
габаритите) се изключват след 15 секунди.
Фаровете (и/или габаритните светлини) могат 
да се изключат чрез натискане на бутона за 
заключване на дистанционния ключ или на 
смарт ключа два пъти, или чрез завъртане на 
превключвателя на фаровете в положение 
OFF или AUTO.
Можете да активирате или деактивирате 
функцията отлагане от режима Потребителски 
настройки на LCD дисплея.

ЗАБЕЛЕЖКА
Ако водачът излезе от автомобила през друга 
врата, функцията за запазване на батерията 
не работи и функцията за забавяне на фара 
не се изключва автоматично. Това може да 
доведе до разреждане на батерията. За да 
избегнете разреждането на батерията, 
изключете фаровете ръчно от 
превключвателя, преди да излезете от 
автомобила.
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Асистент за къси светлини-статични 
светлини (ако има)
Когато завивате, за по-голяма видимост и 
безопасност, лявата или дясната помощна 
светлина ще се включи автоматично.
Устройство за регулиране нивото 

OOSH059055L

Ръчен модел (ако има)
За да регулирате нивото на фаровете, 
според броя на пътниците и теглото на 
товара в багажника, завъртете 
превключвателя за регулиране.
Колкото по-голямо е числото в позицията на 
превключвателя, толкова по-ниско е нивото 
на фаровете. Винаги го слагайте на 
подходящо ниво, в противен случай 
фаровете могат да заслепят другите 
участници в движението.

Изброените по-долу са примери за подходящи 
настройки за превключване за различни 
товари.  За условия на натоварване, различни 
от изброените, настройте позицията на 
превключвателя до най-близката позиция.

Състояние на натоварване Позиция на превключвателя

Само шофьор 0
Шофьор и пътник отпред 0

Всички пътници 
(включително шофьора) 1

Всички пътници 
(включително шофьора) 
+ максимално допустимо 

тегло
2

Шофьор + максимално 
допустим товар 3

Автоматичен модел (ако има)
Той автоматично регулира нивото на 
светлинния сноп на предните светлини 
според броя пътници и теглото в багажното 
отделение.
Също така се настройва на подходящо ниво 
на светлинния лъч за различни ситуации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако функцията не работи правилно, 
препоръчваме системата да бъде проверена 
от упълномощен дилър на HYUNDAI. Не се 
опитвайте да проверявате или подменяте 
кабелите сами.
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Вътрешни светлини

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не използвайте вътрешните лампи когато 
шофирате в тъмен участък. Те могат да 
затъмнят изгледа ви и да причинят 
инцидент.

ЗАБЕЛЕЖКА
Не използвайте вътрешните лампи дълго 
време когато автомобилът е изгасен, за да не 
се изтощи акумулаторът.
Вътрешни лампи AUTO
Вътрешните лампи автоматично ще се 
изключат приблизително 20 минути след 
изключване на автомобил и при затворени 
врати. Ако се отвори врата, лампата ще 
изгасне 40 минути след изгасване на 
автомобила. Ако вратите са заключени чрез 
дистанционен или смарт ключ и автомобилът 
навлиза в етапа на алармената аларма, 
лампите ще се изключат пет секунди по 
Система.

Предни лампи
��Tип A

OOSH059056L

��Tип B

OOSH059057L

Предна лампа на картата (1):
Натиснете някой от бутоните, за да включите 
или изключите лампата на картата.  Тази 
светлина генерира светлинен лъч за удобно 
използване като нощна карта или като 
персонална лампа за шофьора и пътника да 
него.
Предна лампа на картата (2) (         )
Предните или задните вътрешни лампи се 
включват, когато предните или задните врати 
се отварят. Когато вратите са отключени от 
дистанционен или смарт ключ, предните и 
задните светлини светят около 30 секунди, 
докато вратата не се отвори. Предните и 
задните лампи в купето изгасват постепенно 
след приблизително
30 секунди след затваряне на вратата. Ако 
обаче превключвателят e на ON или всички 
врати са заключени, предните и задните 
светлини ще се изключат.  Ако вратата се 
отвори с превключвателя в положение ACC 
или OFF, предните и задните светлини остават 
в продължение на около 20 минути.
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Предни вътрешни лампи
• (3):

Натиснете бутона, за да включите 
вътрешната лампа за предните/задните 
седалки.

• (4):
Натиснете бутона, за да изключите 
вътрешната лампа за предните/задните 
седалки, независимо от отворена предна 
или задна врата.

Задни лампи
��Tип A

OOSH059058L

��Tип B

OOSH059059L

Задна лампа в купето (         ):
Натиснете бутона, за да запалите или 
изгасите задната вътрешна лампа.

Лампа в багажника

OOSH059205L

Лампата за багажното отделение се 
включва, когато се отвори вратата на 
багажника.
Лампа за огледало (ако има)

OOSH059060L

Натиснете превключвателя, за да включите 
или изключите светлината.
• : Лампата ще се включи, ако

бутонът on бъде натиснат.
• : Лампата ще се включи, ако

бутонът off бъде натиснат.
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��Чистачки/устройства на предното стъкло

OOSH059061L

��Чистачки/устройства на задното стъкло

OOSH059062L

A. Управление на скоростта на чистачките
• V – Едно почистване
• O– OFF
• --- – средно почистване AUTO* –

автоматично почистване
• 1– ниска скорост
• 2– висока скорост
• Регулиране на времето за чистене

B. Измийте бързо (дръпнете лоста към вас)
C. Задна чистачка/Управление на задната

чистачка
2– висока скорост
•1– ниска скорост
•O– OFF

D. Измийте (отзад) (бутнете лоста напред)
* : ако има

Чистачки на предното стъкло
Направете следното когато 
превключвателя е в позиция ON..
V (MIST) : За еднократно изчистване, 

преместете лоста надолу и 
освободете. Ако задържите 
лоста в позиция чистачките ще 
чистят без прекъсване.

O (OFF) : Чистачките не се движат.
---  (INT)  :   Чистачките извършват 

определен брой работни движения 
през еднакви интервали. За да 
промените скоростта, завъртете 
лоста. Най-горната настройка ще 
работи най-често с чистачките (при 
силен дъжд). Най-долната 
настройка ще работи най-често с 
чистачките (при слаб дъжд).

AUTO : Датчикът за дъжд върху горната 
част на стъклото, отчита количеството 
валежи и управлява съответния 
режим на работа. Колкото повече 
вали, толкова по-бързо работи 
чистачката.
Когато дъждът спре и чистачките 
спират. За да промените скоростта, 
завъртете лоста(B).

1 (LO) : Чистачката работи на по-ниска 
скорост.   
2 (HI) : Чистачката работи на по-висока 
скорост.

Информация
При натрупване на голямо количество сняг 
или лед върху предното стъкло, го 
размразете за 10 мин. или докато махнете 
снега/леда преди да използвате чистачките, 
за да сте сигурни, че работят правилно.
Ако не премахнете снега/леда преди 
използването им, чистачките и устройството 
за измиване може да се повредят.

ЧИСТАЧКИ И УСТРОЙСТВА ЗА 
ИЗМИВАНЕ
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AUTO (автоматичен) контрол 
(ако има)

OOSH059063L

Датчикът за дъжд (A), разположен в горния 
край на предното стъкло
за дъжд контролира цикъла на почистване и 
правилния интервал.
Движението им се определя от количеството 
валежи.
Когато дъждът спре и чистачките спират.
За да промените скоростта, завъртете лоста 
(1).
Когато превключвателят е на AUTO, а 
превключвателят за запалване на ON, 
чистачките ще направят един оборот, за да 
проверят системата. Сложете на позиция O 
(OFF когато не използвате чистачките.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете нараняване от чистачките, 
когато автомобилът е в режим на готовност 
(           ) и чистачката на предното стъкло е в 
режим AUTO:

• Не пипайте горния край на стъклото срещу
датчика за дъжд.

• Не   пипайте   горния   край   на   стъклото
влажна или мокра кърпа.

• Не натискайте предното стъкло.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато   миете   автомобила,   поставяйте

превключвателя на чистачките на O (OFF),
за да избегнете задействането им. Ако сте
избрали AUTO, чистачките биха могли да
се включат по време на миенето и да се
повредят.

• Не махайте покритието на датчика за дъжд
в горния край на предното стъкло, от
старана на пътника до шофьора. Това
може да доведе до повреда на части на
системата и да не се покрива от
застраховката ви.

• Поради използването на фотосензор, може
да възникне временна неизправност,
вследствие на внезапна промяна на
околната светлина, причинена от камъни и
прах по време на шофиране.

•

•

Устройство за измиване на предното 
стъкло

OOSH059064L

В положение O  (OFF) дръпнете лоста към вас, 
за да изпратите струя измиваща течност върху 
стъклото и да стартирате 1-3 цикъла на 
чистачките. Действието ще продължи докато 
не освободите лоста. Ако устройството не 
работи, проверете дали в резервоара му има 
течност за измиване.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато външната температура е под нулата, 
ВИНАГИ затопляйте предното стъкло, като 
използвате размразяването, за да 
предотвратите
замръзване на течност на предното стъкло и 
замъгляване, което може да доведе до 
злополука и сериозни наранявания или смърт.

ЗАБЕЛЕЖКА
• За да предотвратите евентуална повреда

на устройството, не го използвайте при
празен резервоар.

• За да предотвратите евентуална повреда
на чистачките или предното стъкло, не ги
използвайте когато стъклото е сухо.

• За да предотвратите повреда на рамената
и останалите части на чистачките не ги
движете с ръка.

• За да предотвратите евентуална повреда
на чистачките и системата, използвайте
течности за замразяване през зимния
сезон или в студено време.

Чистачки/устройства за почистване 
на задното стъкло

OOSH059065L

Превключвателят на чистачката и 
устройството за задното стъкло е разположен 
в края на лоста за чистачките. Завъртете 
превключвателя в желаното позиция, за да 
действате задната чистачка и устройството.
2 (HI) –висока скорост 
1( LO )– ниска скорост 
O( OFF )– Off

OOSH059066L

Натиснете лоста напред, за да изпратите 
струя течност и чистачката да извърши 1-3 
работни цикъла. Действието ще продължи 
докато не освободите лоста.
Автоматична задна чистачка
Задна чистачка ще работи, когато 
автомобилът се движи назад, а предните 
чистачки са включени и като изберете 
функцията от потребителските настройки на 
LCD дисплея.
Отидете на ‘User Settings  · Convenience·
Auto rear wiper (reverse)’.
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OOSH059067L

OOSH059068L

Мониторът за задно виждане ще се активира, 
когато автомобилът е в режим готовност (       ) 
и когато превключите на R (задна).
За да подпомогне паркирането, се показва 
изглед отзад (насоките за паркиране
изчезва) на екрана, когато лостът за 
превключване е преместен от R (назад) към D 
(шофиране)) със скорост на превозното 
средство под 10 км./ч.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Мониторът за обратно виждане не е 
устройство за безопасност. Той служи само за 
подпомагане на водача при идентифициране 
на предмети непосредствено зад автомобила. 
Камерата НЕ покрива цялата зона зад 
автомобила.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

•

Никога не разчитайте само на камерата,
когато карате назад.
ВИНАГИ оглеждайте около автомобила, за
да сте сигурни, че няма предмети
или препятствия, преди да го преместите.
Винаги обръщайте внимание, когато
автомобилът се движи близо до предмети,
особено пешеходци и деца.

ЗАБЕЛЕЖКА
•

•

Не пръскайте камерата или околността
директно с препарат под налягане. Шокът,
подаван от вода под високо налягане,
може да попречи на нормалното
функциониране на устройството.
Не използвайте почистващ препарат,
съдържащ киселинни или алкални
почистващи препарати, когато почиствате
обектива. Използвайте само лек сапун или
неутрален препарат и изплакнете обилно с
вода.
Винаги поддържайте обектива на камерата
чист.  Камерата може да не работи
нормално, ако обективът е покрит с
мръсотия, вода или сняг.

СИСТЕМА ЗА ПОМОЩ НА 
ВОДАЧА
Камера за задно виждане (ако има)
Системата за наблюдение отзад е 
допълнителна система, която показва зоната 
зад автомобила на екрана на аудио или 
навигационната система, за да ви помогне 
при паркиране или шофиране.

•

•
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Заден парктроник   
(PDW) (ако има)

OOSH059069L

[A] : Сензор

Задният парктроник асистира на водача по 
време на движение на заден ход на 
превозното средство чрез звук, ако засече 
някакъв предмет
на приблизително 120 см. зад автомобиа.
Тази система е допълнителна и разпознава 
обекти в обхвата и местоположението на 
сензорите, но не може да открива обекти в 
други области, където не са инсталирани 
сензори.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• ВИНАГИ   огледайте   около   автомобила

преди да го преместите, за да сте сигурни,
че няма предмети или препятствия и, за
да предотвратите сблъсък.

• Винаги   обръщайте   внимание,   когато
автомобилът се движи близо до предмети,
особено пешеходци и деца.

• Имайте предвид, че някои обекти може да
не се виждат на екрана или да не бъдат
открити от сензорите, поради
разстояние, размер или материал на
обектите, всичко това може да ограничи
ефективността на датчика.

Работа на задния парктроник

Работно състояние

• Тази    система    ще   се    активира     при
движение назад с превключвателя в
положение ON. Ако скоростта на
автомобила надвиши 5 км./ч., системата
може да не открива предмети.

• Ако  скоростта   на   превозното   средство
надвиши 10 км / ч (6 мили / ч), системата
няма да ви предупреди, въпреки че са
открити обекти.

• Когато с е  улавят  повече  от  два   обекта
едновременно, ще бъде разпознат първо
най-близкият .
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Видове предупредителен звук и индикатор

Видове предупредителни звуци Индикатор
Когато предметът е от 120 
до 60 см. от задната броня,
предупредителният звук се 
чува с прекъсвания.

Когато предметът е  60 до 
30 см. от задната броня, 
предупредителният звук се 
чува по-често.

Когато предметът е до 30 
см. от задната броня,
предупредителният звук се 
чува непрекъснато

 Информация
Индикаторът може да се различава от 
илюстрацията в зависимост от състоянието 
на обектите или сензорите. Ако индикаторът 
мига ви препоръчваме да проверите 
автомобила си при упълномощен дилър на 
HYUNDAI.

ЗАБЕЛЕЖКА
Когато превключите предавката на R (заден 
ход) и ако се случи едно или повече от 
нещата по-долу, може да имате 
неизправност с парктроника.
• Предупредителният звук не се чува.
• Той звучи периодично.
• На LCD дисплея се показва съобщението

“Parking sensor error or blockage”..

OOSH059071L

Ако се случи някое от следните неща, ви 
препоръчваме да проверите автомобила си 
при упълномощен дилър на HYUNDAI.
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Изключване на задния парктроник
(ако е оборудвана тази функция)

OOSH059070L

Натиснете бутона, за да изключите системата 
подпомагаща задното паркиране. Индикаторът 
върху бутона ще светне.
Неработни условия на задния парктроник

Пактроникът може да не работи нормално 
когато:

• При сензора има замръзнала влага.
• Сензорът  е  покрит  с  мръсотия   или

частици, или покритието на сензора е
блокирано.

Възможно е задният парктроник да не 
работи когато:
• Шофирате  по  неравни  повърхности,  като

не асфалтирани пътища, чакъл или наклон.
• Обектите,   генериращи   прекомерен  шум,

като клаксона на автомобила, мотоциклети
или въздушни
спирачки на камион, могат да повлияят на
сензора.

• При силни дъждове или водни пръски.
• В близост до сензора се намират безжични

предаватели или мобилни телефони.
• Сензорът е покрит със сняг.
• Ако има оборудване или аксесоари извън

фабричните, или ако височината на
автомобила или на сензора е променена.

Обхватът на откриване може да намалее, 
когато:
• Външната  температура  е  изключително

ниска или висока.
• Неустановени обекти, по-малки от 100 см

(40 инча) и по-тесни от 14 см (6 инча) в
диаметър.

Следните обекти може да не бъдат 
разпознати от сензора:
• Остри или  тънки  предмети  като  въжета,

вериги или малки стълбове.
• Обекти, които са склонни да абсорбират

сензорната честота, като например дрехи,
гъбести материали или сняг.
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Предпазни мерки при задния 
парктроник
• Възможно  е  системата  да  не  работи

последователно в някои случаи, в
зависимост от скоростта на превозното
средство и формите на откритите обекти

• Системата може да не функционира, ако
височината на автомобила или монтажът
на сензора са променени или повредени.
Всякакви не фабрични аксесоари или
оборудване също могат да повлияят на
сензора.

• Сензорът    може   да   не   разпознае
предмети, на по-малко разстояние от 30
см. или може да изчисли разстоянието
неправилно. Използвайте го внимателно

• Когато  сензорът  е блокиран  със  сняг,
мръсотия, частици и ли лед, системата за
подпомагане на паркирането назад може
да не работи, докато снегът или ледът не
се стопи или частиците не се отстраняват.
Използвайте мека кърпа, за да изтриете
частиците от сензора.

• Не натискайте, не драскайте и не удряйте
сензора с никакви твърди предмети, които
могат да повредят повърхността му. Може
да настъпи повреда в сензора.

• Не пръскайте  сензорите  или  околността
директно с препарат под налягане. Това
може да доведе неизправност в
нормалното функциониране на сензорите.

•

•

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вашата нова гаранция не покрива 
злополуки или повреди на превозното 
средство или наранявания на пътниците, 
свързани с парктроника. Винаги шофирайте 
внимателно и предпазливо.

Заден парктроник   (PDW)  (ако има)

OOSH059072L

OOSH059073L

[A]: Преден сензор, [B] : Заден сензор

Предният/задният парктроник помага на 
водача при движение на автомобила чрез 
звук, ако обект се установи на разстояние 100 
см. пред и 120 см. зад превозното средство.
Тази система е допълнителна и разпознава 
обекти в обхвата и местоположението на 
сензорите, но не може да открива обекти в 
други области, където не са инсталирани 
сензори
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• ВИНАГИ    огледайте    около   автомобила

преди да го преместите, за да сте сигурни,
че няма предмети или препятствия, преди
да го преместите.

• Винаги    обръщайте    внимание,    когато
автомобилът се движи близо до предмети,
особено пешеходци и деца.

• Имайте предвид, че някои обекти може да
не се виждат на екрана или да не бъдат
открити от сензорите, поради разстояние,
размер или материал на обектите, всичко
това може да ограничи ефективността на
датчика.

• Не             подправяйте             дискретно
местоположението или размера на
регистрационния номер.

Работа на предния/задния парктроник

OOSH059206L

Работно състояние
• Тази система ще се активира при

натискане на бутона на предния/
задния парктроник, когато
автомобилът е в режим на (       )
готовност.

• Системата   се   включва   автоматично   и
активира предния/задния парктроник когато
преместите скоростния лост в позиция R
(задна). Обаче, ако скоростта на
автомобила надвиши 10 км./ч., системата
няма да ви предупреди, въпреки че
обектите са открити, а ако скоростта на
автомобила надвиши 20 км./ч.,тя ще се
изключи автоматично. За да включите
системата, натиснете бутона на
парктроника (заден/преден).

• Когато  се  улавят  повече  от  два  обекта
едновременно, ще бъде разпознат първо
най-близкият .
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Видове предупредителен звук и индикатор
cm (in)

Дистанция от обект
Обяснение Предупредителен 

звукКогато шофирате напред Когато шофирате 
назад

60 ~ 100
(24 ~39) Преден - Звукът е периодичен.

60 ~ 120
(24 ~47) Заден - Звукът е периодичен.

30 ~ 60
(12 ~24)

Преден
Звукът е периодичен.

Заден -

30
(12)

Преден
Звукът е периодичен.

Заден -

Информация
Индикаторът може да се различава от 
илюстрацията в зависимост от състоянието на 
обектите или сензорите. Ако индикаторът 
мига ви препоръчваме да проверите 
автомобила си при упълномощен дилър на 
HYUNDAI.

ЗАБЕЛЕЖКА
Когато превключите предавката на R (заден 
ход) и ако се случи едно или повече от 
нещата по-долу, може да имате 
неизправност с парктроника.
• Предупредителният звук не се чува.
• Той звучи периодично.
• На LCD дисплея се показва съобщението

“Parking sensor error or blockage”.

OOSH059074L

Ако се случи някое от следните неща, ви 
препоръчваме да проверите автомобила си 
при упълномощен дилър на HYUNDAI.
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Неработни условия на предния/задния 
парктроник
Пактроникът може да не работи нормално 
когато
• При сензора има замръзнала влага.
• Сензорът е покрит с чужда материя, като

например сняг или вода, или покритието на
сензора е блокирано.

Възможно е предният/задният парктроник да 
не работи когато:
• Шофирате по неравни  повърхности,  като

не асфалтирани пътища, чакъл или наклон.
• Обектите,   генериращи   прекомерен  шум,

като клаксона на автомобила, мотоциклети
или въздушни спирачки на камион, могат
да повлияят на сензора.

• При силни дъждове или водни пръски.
• В близост до сензора се намират безжични

предаватели или мобилни телефони.
• Сензорът е покрит със сняг.
• Ако има оборудване или аксесоари извън

фабричните, или ако височината на
автомобила или на сензора е променена.

Обхватът на откриване може да намалее когато:
• Външната   температура    е  изключително

ниска или висока.
• Неустановени обекти, по-малки от  1 м  (40

инча) и по-тесни от 14 см (6 инча) в
диаметър.

Следните обекти може да не бъдат разпознати 
от сензора:

5-62

Предпазни мерки при предния/задния 
парктроник
• Парктроникът  (преден/заден)  може  да  не

звъни последователно в зависимост от
скоростта и формите на откритите обекти.

• Системата  може  да  не  функционира,  ако
височината на автомобила или монтажът
на сензора са променени или повредени.
Всякакви не фабрични аксесоари или
оборудване също могат да повлияят на
сензора.

• Сензорът може да не разпознае предмети,
на по-малко разстояние от 30 см. или може
да изчисли разстоянието неправилно.
Използвайте го внимателно

• Когато  сензорът  е  замръзнал  или  покрит
със сняг, мръсотия или вода, той може да
не работи, докато петната не бъдат
отстранени с мека кърпа.

• Не  натискайте, не драскайте и не удряйте
сензора. Може да настъпи повреда в
сензора.

• Не  пръскайте  сензорите   или   околността
директно с препарат под налягане. Шокът,
подаван от вода под високо налягане, може
да попречи на нормалното функциониране
на устройството.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вашата нова гаранция за превозно средство 
не покрива злополуки или повреди на 
превозното средство или наранявания на 
пътниците, свързани със система за 
предупреждение за паркиране напред / 
назад. Винаги шофирайте безопасно и 
предпазливо.• Външната температура е изключително

11ниска или висока.
• Неустановени обекти, по-малки от 1 м (40
11инча) и по-тесни от 14 см (6 инча) в
диаметър.
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OOSH059115L

КЛИМАТРОНИК

1. Контрол на температурата
2. Контрол на скоростта на въртете на

вентилатора
3. AUTO (автоматичен контрол) бутон
4. Бутон за климатика
5. OFF бутон
6. Бутон само за водача

7. Бутон за избор на режим
8. Бутон за нагревател на предното стъкло
9. Бутон за нагревател на задното стъкло

10. Бутон за контрол на всмукването на въздух
(режим на рециркулация / режим свеж
въздух)

11. Информационен екран за контрол
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Режими за автоматично управление 
на температурата
Климатроникът се управлява при избиране 
на желаната температура.

OOSH059101L

1. Натиснете бутона AUTO.
Режимите, скоростта на вентилатора,
всмукването на въздух и климатичната
инсталация ще се управляват автоматично
след зададената от вас температура.

2. Завъртете   копчето   за   управление   на
температурата (1) на желаната
температура.  Ако температурата е
зададена на най-ниската (Lo),
климатичната система ще работи
непрекъснато. След като интериорът се
охлади достатъчно, регулирайте копчето
до по-висока температура, когато е
възможно.

За да изключите автоматичната 
функция, изберете което и да е от 
следните:

- Бутон за избор на режим
- Нагревател на предното стъклоbutton

(Натиснете бутона още веднъж, за да
отмените функцията за нагряване на
предното стъкло.  Знакът ‘AUTO’
отново ще светне на информационния
дисплей.)

- Контрол на скоростта на въртете на
вентилатора
Избраната функция ще бъде управлявана 
ръчно, докато други функции ще работят 
автоматично.
За ваше удобство и за подобряване на 
ефективността на климатичния контрол, 
използвайте бутона AUTO и задайте 
температурата на 22 ° C (73 ° F).
Температурната единица от ° C до ° F или ° F 
до ° C се променя като:
Натиснете бутона AUTO за 3 секунди, докато 
натискате бутона OFF.
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 Информация

OOSH059075L

Никога не поставяйте нищо близо до 
светлинния/соларния сензор, за да 
осигурите по-добър контрол на 
отоплителната и охладителната система.

Режими за ръчно управление на 
температурата
Системата за отопление и охлаждане може да 
се управлява ръчно чрез натискане на бутони, 
различни от бутона AUTO. В този случай 
системата работи последователно в 
зависимост от реда на избраните бутони.
При натискане на който и да е бутон, с 
изключение на бутона AUTO, докато 
използвате автоматична функция, избраните 
функции автоматично се контролират.
1. Запалете автомобила.
2. Поставете  бутона  за  избор  на  режим  в

избраното положение.
За да подобрите ефективността на
отоплението и охлаждането, изберете
режим спрямо:

-1Отопление:
-1Охлаждане:

3. Задайте   желаната  от  вас  температура
чрез превключвателя

4. Поставете в положение за свеж въздух.
5. Задайте   желаната  от  вас  скорост   на

вентилатора чрез превключвателя
6. Ако е постигната желаната температура,

включете климатичната система.
7. Натиснете бутона AUTO, за да преминете

към автоматичен контрол на системата.
Настройките на системата ще се запазят, 
дори когато автомобилът е изключен. 
Настройките на системата обаче ще се 
върнат в първоначално състояние, когато 
батерията е разредена или когато кабелите 
са изключени.
В този случай настройте климатика отново.
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Избор на режим 

OOSH059114L/OOSH059102L

Бутонът за избор на режим контролира посоката на въздушния поток през вентилационната 
система.
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Изходният отвор на въздушния поток се 
завърта както следва:

Ниво към лицето (B, D)

Въздушният поток е насочен към горната 
част на тялото и лицето. Освен това, всеки 
изход може да бъде управляван да насочва 
изпускания въздух.

Ниво Bi (B, D, E)

Въздушният поток е насочен към лицето и 
пода.

Ниво под & размразяване (A, C, D, E)

По-голямата част от въздушния поток е 
насочена към пода и предното стъкло и малка 
част - към страничните нагреватели на 
стъклата.

Ниво под (A, C, D, E)

По-голямата част от въздушния поток е 
насочена към пода и малка част - към 
предното стъкло и страничните нагреватели на 
стъклата.

OOSH059104L

Ниво размразяване (A, D)

По-голямата част от въздушния поток е 
насочена към предното стъкло и малка част 
- към страничните нагреватели на стъклата.

Вентилационни отвори на арматурното 
табло

OOSH059103L

Потокът на въздуха на арматурното табло 
може да бъде насочен нагоре / надолу или 
наляво / надясно с помощта на лоста за 
регулиране на вентилационния отвор.
Също така може да бъде СПРЯН с лоста за 
регулиране на вентилацията. 
Вентилационните отвори на таблото на от типа 
“натисни, за да затвориш”.
За да затворите вентилационните отвори на 
таблото направете следното:

-  

За отворите на страната на водача 
плъзнете лоста за регулиране наляво, 
докато щракне.
За отворите на страната на пътника 
плъзнете лоста за регулиране надясно, 
докато щракне.

-



Функции за удобство

5-68

Контрол на температурата

OOSH059113L

Завъртете копчето надясно, за да увеличите 
температурата. Завъртете копчето наляво, за 
да намалите температурата.Температурата 
ще се увеличи или намали с 0,5 ° C (1 ° F) за 
всяко отделно място. Когато е зададена на 
най-ниската температура, климатикът ще 
работи непрекъснато.

Контрол на входящия въздух 

OOSH059105L

Бутонът за управление на въздуха се 
използва за избор на режим свеж въздух 
(външен въздух) или режим на рециркулация 
(въздух в купето).

Рециркулиращ режим

Режим за 
свеж 
въздухe

Когато е избран режим на 
рециркулация, въздух от
купето ще бъде изтеглен през 
системата и ще бъде нагрят или 
охладен според избраната 
функция.

При избор на въздух отвън, той 
влиза отвън и се отоплява или 
охлажда според избраната 
функция.

Информация
Препоръчва се работа на системата главно в 
режим на свеж въздух. Използвайте режима 
на рециркулация временно, само когато е 
необходимо.
Продължителната работа на нагревателя в 
режим на рециркулация и без включен 
климатик може да причини замъгляване на 
предното стъкло. В допълнение, 
продължителната употреба на включен 
климатик в режим на рециркулация може да 
доведе до прекомерно сух въздух в купето и 
може да се появи неприятна миризма поради 
застоял въздух.
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ПРЕДУПЕЖДЕНИЕ
• Продължително  използване  на  системата

за управление на климата в режим на
рециркулация за продължителен период от
време може да причини сънливост на
пътниците в купето. Това може да причини
загуба на управление на превозното
средство, което да доведе до злополука.

• Продължителното използване на системата
в режим на рециркулация с изключване на
климатика може да повиши влажността в
купето. Това може да доведе до натрупване
на конденз върху предното стъкло и неясна
видимост.

• Не спете в автомобила  си и  не  стойте  в
него с вдигнати прозорци, включени парно
или климатик за продължителен период от
време. Това може да увеличи нивата на
въглероден диоксид в кабината, което да
доведе до сериозни наранявания или смърт

Контрол на скоростта на въртене на 
вентилатора 

OOSH059107L

Скоростта на вентилатора може да бъде 
зададена по желание, чрез натискане на 
копчето за управление.
Повече въздух се доставя при по-висока 
скорост на вентилатора.
Натискането на бутона OFF изключва 
вентилатора

 Информация
За по-добро качество на звука скоростта на 
вентилатора може автоматично да се забави 
за няколко минути, когато активирате 
разпознаване на глас или хендсфри.

ЗАБЕЛЕЖКА
Работата на вентилатора, когато ключът за 
запалване е в положение ON, може да доведе 
до разреждане на батерията. Работете с 
вентилатора, когато автомобилът е в режим 
(      ) на готовност.
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Само шофьор

OOSH059108L

Ако натиснете бутона DRIVER ONLY,
ще светне индикаторната лампа. В този режим 
климатичната система изпуска въздух 
предимно през двата най-леви отвора (най-
близо до водача). Целта на опцията DRIVER 
ONLY помага да се намали консумацията на 
енергия от климатика, когато само водачът е в 
превозното средство.
Обърнете внимание, че функцията DRIVER 
ONLY няма да работи когато:
1. Бутонът    DRIVER   ONLY   е   натиснат

повторно (индикаторната светлина
показва OFF)

2. Всеки път, когато е избран бутона FRONT
Defroster.

Индикаторът DRIVER ONLY ще остане, но 
въздухът ще духа към предното стъкло, 
докато е активиран бутонът за предно 
размразяване.

Климатик

OOSH059106L

Натиснете бутона A/C, за да включите ръчно 
или да изключите системата (индикаторът ще 
свети).

OFF режим

OOSH059109L

Натиснете бутона OFF, за да изключите 
климатика. Все още можете да управлявате 
бутоните за режим и въздух докато
превключвателят е в позиция ON..
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Работа на системата 
Охлаждане / Вентилиране
1.Изберете режима ниво към
лицето.

2. Поставете бутона в положение за свеж
въздух.

3. Задайте желаната от вас температура
чрез превключвателя

4. Задайте желаната от вас скорост на
вентилатора чрез превключвателя

Отопление:
1. Изберете режима ниво към     
пода.

2. Поставете бутона в положение за свеж
въздух.
3. Задайте желаната  от  вас  температура
111чрез превключвателя
4. Задайте   желаната   от   вас   скорост   на
11.вентилатора чрез превключвателя
5. Ако желаете, включете климатика, настроен
111да .загрява, за да се изсуши въздуха преди
да 11.влезе в купето.
Ако предното стъкло се замъглява, изберете
режима Floor & Defrost         или натиснете 
режима Front Defrost.

Съвети за работа
• За да предотвратите постъпването на прах

и неприятни изпарения в купето през
вентилационната система, временно
поставете бутона за контрол на входящия
въздух в положение за рециркулация.
Върнете контрола в режим Fresh, когато
неприятният въздух навън е намалял. Така
шофьорът ще остане бодър и ще се
чувства удобно.

• За   да   предотвратите   замъгляването   на
предното стъкло, поставете регулатора за
въздуха в положение на свеж въздух и
скоростта на вентилатора до желаното
положение, включете климатичната
система и регулирайте температурата до
желаната.

Климатизация
Климатизационните системи на вашия 
HYUNDAI са заредени с охладители R-134a 
или R-1234yf.
1. Запалете автомобила.

2. Натиснете бутона за климатика.
Поставете на режим ниво

към лицето   .
3. Задайте    временно     в     режим       на

рециркулация, за да може купето да се
охлади бързо. Когато се достигне
желаната температура в купето,
променете обратно в режим на свеж
въздух.

4. Регулирайте скоростта на  вентилатора   и
температурата за поддържане на
максимален комфорт.

Когато достигнете максималното желано 
размразяване, завъртете копчето на 
температурата до най-ниската степен и 
копчето за управление на вентилатора до 
най-високата.

ЗАБЕЛЕЖКА
Когато използвате климатика, следете 
показанията на уреда за измерване на 
температурата на двигателя по-внимателно, 
при изкачване на наклон или в натоварен 
трафик, когато навън е горещо. Работа на 
климатичната система при изкачване на 
стръмен път или
висока външна температура може да причини 
прегряване на двигателя.
Ако уредът за измерване на температурата на 
двигателя показва прегряване на двигателя, 
оставете вентилатора да работи, , но 
изключете климатика.
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Съвети за експлоатация на климатизационната 
система

• Ако автомобилът   е   бил   паркиран   под
преките лъчи на слънцето в горещо време,
отворете прозорците за кратко, за да
позволите на горещия въздух да излезе от
автомобила.

• След като   сте   постигнали   необходимото
охлаждане, върнете от рециркулиране на
въздуха към свеж въздух.

• Използвайте   климатика,   при   затворени
прозорци и шибидах, за да понижите
влажността в купето

• в дните с дъждовно и влажно време.
• Използвайте  климатичната  система  всеки

месец само за няколко минути, за да
осигурите максимална производителност на
системата.

• Ако   използвате   климатика   прекомерно,
разликата между температурата на
външния въздух и тази на предното стъкло
може да доведе до замъгляване на
външната повърхност на стъклото, което ще
доведе до загуба на видимост.  В този
случай задайте копчето за избор на режим в
положение             и бутона за регулиране
на скоростта на вентилатора на най-ниската
скорост.

Поддръжка на системата 
Въздушен филтър в купето

OHI048581L
[A] : Външен въздух, [B] : Рециркулиращ въздух
[C] : Въздушен филтър на климатика, [D] : Духалка
[E] : Ядро на изпарителя, [F] : Ядро на охладителя

Филтърът се монтира зад жабката. Той 
филтрира праха или другите замърсители, 
които навлизат в автомобила през системата 
за отопление и климатизация.
Препоръчваме филтърът да бъде сменен от 
упълномощен дилър на HYUNDAI, съгласно 
графика за поддръжка. Ако автомобилът се 
движи в тежки условия, като прашни или груби 
пътища, се изискват по-чести проверки и 
смяна на филтъра за климатика.
Ако скоростта на въздушния поток внезапно 
намалее, препоръчваме системата да бъде 
проверена от упълномощен дилър на 
HYUNDAI.
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Проверка на количеството охлаждащ 
агент на климатика и смазочния 
материал на компресора
Когато количеството на охлаждащия агент е 
ниско, ефективността на климатика 
намалява. Препълването също така 
намалява ефективността на климатичната 
система.
Следователно, ако установите неправилна 
работа, препоръчваме системата да бъде 
проверена от упълномощен дилър на 
HYUNDAI.

ПРЕДУПРЕЖДУНИЕ
Автомобили оборудвани с R-134a

Тъй като хладилният агент е с 
много високо налягане, 
климатичната система трябва

да бъде сервизирана само от обучени и 
сертифицирани техници.  Важно е да се 
използва правилният вид и количество масло 
и хладилен агент.  В противен случай той 
може да предизвика повреда на автомобила 
и телесна повреда.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Автомобили оборудвани с R-1234yf

Тъй като хладилният агент е с 
много високо налягане, 
климатичната система трябва
да бъде сервизирана само от 
обучени и сертифицирани 
техници.   Важно е да се 
използва правилният вид и 
количество масло и хладилен 
агент.

В противен случай той може да предизвика 
повреда на автомобила и телесна повреда.

Препоръчваме ремонта на климатичната 
система да се извършва от упълномощен 
дилър на HYUNDAI.

Етикет за хладилния агент на 
климатика (ако има)
��Tип A

OOSH059076L

��Tип B

OOSH059077L

Действителният етикет на хладилния агент 
в автомобила може да се различава от този 
на илюстрацията.
Всеки символ и спецификация на етикета на 
хладилния агент за климатизация означава:
1. Класификация на хладилния агент
2. Количество хладилен агент
3. Класификация на смазочния материал на 

компресора

По-подробна информация за 
местоположението на етикета за хладилния 
агент ще намерите в раздел 2.
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РАЗМРАЗЯВАНЕ И ПОДСУШАВАНЕ НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Нагряване на предното стъкло
Не използвайте          или            позиция по 
време на работа при охлаждане при 
изключително влажно време. Разликата между 
температурата на външния въздух и тази на 
предното стъкло може да доведе до 
замъгляване на външната повърхност на 
предното стъкло и до загуба на видимост и да 
доведе до сериозно нараняване 
или смърт. В този случай задайте копчето за 
избор на режим в положение             и бутона 
за регулиране на скоростта на вентилатора на 
най-ниската скорост.
• За      максимално       изпълнение      на

размразяването настройте копчето за
регулиране на температурата на най-
високата степен (завъртяно докрай
надясно), а контрола на скоростта на
вентилатора - на най-високата степен.

• Ако   по   време   на   размразяването   или
подсушаването искате да духа топъл
въздух до пода, задайте режима в
положение за размразяване на пода.

• Преди да потеглите изчистете всичкия сняг
и лед от предното стъкло, задното стъкло,
външните огледала и всички странични
прозорци.

• Изчистете всичкия сняг  и л ед  от  капака  и
входа за въздух в решетката на капака, за
да подобрите ефективността на
нагревателя и размразяването, и да
намалите вероятността от замъгляване на
вътрешността на предното стъкло.

ЗАБЕЛЕЖКА
Ако температурата на двигателя все още е 
студена след пускане в експлоатация, може 
да се наложи кратък период на загряване на 
двигателя, за да се загрее или да се 
нагорещи въздушния поток.

За да подсушите предното стъкло

OOSH059110L

1. Изберете желаната скорост на
вентилатора

2. Изберете желаната температура.
3. Натиснете бутона за размразяване (        ).
4. Режимът за свеж въздух ще бъде избран

автоматично.

Проверете, за да се уверите, че е избран този 
режим. Ако индикаторът за въздух отвън 
свети, натиснете бутона веднъж, за да 
активирате режим свеж въздух 
(индикаторната лампа е изключена).
     Ако позицията е избрана, скоростта на 

вентилатора автоматично се увеличава.



05

5-75

За да размразите предното 

OOSH059111L

1. Поставете  скоростта  на  вентилатора  на
най-високата (крайно дясно) позиция.

2. Поставете  бутона  на  позицията  за  най-
горещо (HI).

3. Натиснете бутона за размразяване (         ).
4. Автоматично ще бъде избран (све) въздух.

Проверете, за да се уверите, че е избран този 
режим. Ако индикаторът за въздух отвън 
свети, натиснете бутона веднъж, за да 
активирате режим свеж въздух 
(индикаторната лампа е изключена).
Ако е    избрана позицията         , ниската 
скорост на вентилатора се регулира към 
висока скорост

Логика на подсушаване
За да намалите вероятността от замъгляване 
на вътрешността на предното стъкло,
всмукването на въздух или климатизацията се 
управляват автоматично в съответствие с 
определени условия,  като              или    
 позиции.       За да отмените или нулирате 
логиката на подсушаване, направете следното

1. 

2.
3.

Поставете превключвателя в положение 
ON.
Натиснете бутона за размразяване (          ).
Докато натискате бутона за климатика (A/
C), натиснете бутона за управление на 
всмукателния въздух поне 5 пъти за 3 
секунди.

Индикаторът на бутона за контрол на 
всмукването на въздух ще мига 3 пъти, за да 
покаже, че логиката на подсушаване е 
деактивирана.
Повторете стъпките отново, за да активирате 
отново логиката за подсушаване.

Ако батерията е била изключена или 
разредена, системата се връща към логиката 
на подсушаване.
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Автоматична стистема за подсушаване

OOSH059078L

Автоматичното подсушаване намалява 
възможността за замъгляване на 
вътрешността на стъклото, чрез автоматично 
улавяне на влагата от предното стъкло.
Системата за автоматично подсушаване 
работи, когато е включен нагревателят или 
климатикът.

Информация
Автоматичната система може да не 
работи нормално, когато външната 
температура е под -10 ° C.

Когато системата за автоматично 
подсушаване работи, индикаторът 
ще светне.

Ако в автомобила се установи високо ниво на 
влажност, системата за автоматично 
подсушаване ще бъде активирана. Следните 
стъпки ще бъдат изпълнени автоматично:
Step 1) ThСтъпка 1) Бутонът A/C ще се     
1111111включи.
Стъпка 2) Контролът на входящия въздух ще 
111111се промени в режим за свеж въдух.
Стъпка 3) Режимът ще бъде променен на 
111111размразяване, за да се насочи 
111111въздушния поток към предното стъкло.
Стъпка 4) Скоростта на вентилатора ще бъде 
111111зададена на MAX.
ко климатикът е изключен или рециркулиращ 
режим на въздуха е  избран ръчно, докато 
системата за автоматично подсушаване е 
ВКЛЮЧЕНА, индикаторът на системата за 
автоматично подсушаване ще мига 3 пъти, за 
да покаже, че ръчната настройка е била 
отменена.

За да откажете или анулирате автоматичната 
система за подсушаване
Натиснете бутона за нагревателя на предното 
стъкло за 3 секунди, когато превключвателя е 
в положение ON.  Когато системата е 
отказана, символът ADS OFF ще мига 3 пъти 
и ADS OFF ще се покаже на информационния 
екран.
Когато системата е нулирана, символът ADS 
OFF ще мига 6 пъти, без сигнал.

Информация
•

•

Когато климатикът е включен от системата
за автоматично подсушаване, ако се
опитате да изключите климатика,
индикаторът ще мига 3 пъти и климатикът
няма да бъде изключен.
За да поддържате ефективността и
ефикасността на системата за
автоматично подсушаване, не избирайте
режим на рециркулация, докато системата
работи.
Когато системата за автоматично
подсушаване работи, копчето за
регулиране на скоростта на вентилатора,
копчето за регулиране на температурата и
бутонът за контрол на всмукването на
въздуха са изключени.

Не махайте покритието на датчика за дъжд в 
горния край на предното стъкло.
Това може да доведе до повреда на части на 
системата и да не се покрива от гаранцията.

•

ЗАБЕЛЕЖКА
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Нагревател на задното стъкло

ЗАБЕЛЕЖКА
За да предотвратите повреда на 
проводниците, свързани към вътрешната 
повърхност на задното стъкло, никога не 
използвайте остри инструменти или 
почистващи средства за прозорци, съдържащи 
абразиви.

OOSH059112L

Нагревателят нагрява стъклото за 
отстраняване на скреж, конденз и тънък лед 
от вътрешната страна на задното стъкло, 
когато автомобилът е в режим (   ) на 
готовност.
• За   да   включите   нагревателя,   натиснете

предназначения за това бутон, разположен
на панела в средата. Бутона е включен,
индикаторът светва.

• За да   изключите   нагревателя,   натиснете
отново същия бутон.

 Информация
• Ако върху нагревателя има натрупан сняг,

избършете го, преди да включите
устройството.

• Наглевателят      на     задното     стъкло
автоматично се изключва след
приблизително 20 минути или когато
превключвателя за запалване е в
положение LOCK/ OFF.

Нагревател за външното огледало
Ако вашето превозно средство е оборудвано с 
нагреватели за външните огледала, те ще 
работят едновременно с включването на 
нагревателя на задното стъкло.
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Автоматична вентилация (ако е 
оборудвана тази функция)
За да се увеличи качеството на въздуха в 
купето и да се намали замъгляването на 
предното стъкло, режимът на рециркулация 
автоматично се изключва след около 5 до 30 
минути в зависимост от външната 
температура и се променя на режим на въздух 
отвън.
За да отмените или зададете функцията за 
автоматична вентилация, изберете режим на 
ниво към лицето  
бутона за контрол на входящия въздух за 3 
секунди. Когато е настроена автоматичната 
вентилация, индикаторът на бутона за контрол 
на входящия ще мига 6 пъти. Когато бъде 
отказан, ще мига 3 пъти.

Рециркулация на въздуха от 
шибидаха (ако има)
Когато люкът се отвори, автоматично ще бъде 
избран режим за свеж въздух. По това време, 
ако натиснете бутона за контрол на входящия 
въздух, режимът на рециркулация ще 
бъде избран, но ще се върне обратно към 
режим за свеж въздух след 3 минути.  Когато 
шибидахът се затвори, циркулацията на 
въздуха ще се върне в избраната 
първоначална позиция.

КОНТРОЛ НА КЛИМАТА - ДОПЪЛНИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



05

5-79

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не съхранявайте цигари, бутилки за 
пропан или други запалителни/експлозивни 
материали в автомобила.  Тези предмети 
могат да се запалят и/или да експлодират, ако 
автомобилът е изложен на горещи 
температури за продължителни периоди от 
време.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги дръжте капаците плътно затворени по 
време на шофиране.
Предметите в автомобила ви се движат 
толкова бързо, колкото и той.  Ако трябва да 
спрете или да се обърнете бързо или ако има 
катастрофа, предметите могат да излетят и да 
причинят нараняване, ако ударят водача или 
пътника.

ЗАБЕЛЕЖКА
За да избегнете възможна кражба, не 
оставяйте ценности в отделенията за 
съхранение.

Централна конзола

OOSH059079L

За да отворите:
Хванете и задръжте лоста (1) на подлакътника, 
след което го повдигнете.

Glove box

OOSH059080L

За да отворите:
Дръпнете лоста (1).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВИНАГИ затваряйте жабката след 
използване.
Отворена врата на жабката може да причини 
сериозно нараняване на пътника при 
злополука, дори ако той е с предпазен колан.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА БАГАЖ
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Калъф за слънчеви очила (ако има)

OOSH059081L

За да отворите:
Натиснете и освободете капака и калъфът 
бавно ще се отвори. Поставете очилата си в 
него, като стъклата да сочат навън.
За да затворите:
Върнете обратно в позицията.
Уверете се, че калъфът е затворен по време 
на шофиране.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не    дръжте   други    предмети,    освен

слънчевите очила в калъфа. Такива
предмети могат да бъдат изхвърлени в
случай на внезапно спиране или авария,
което а навреди на пътниците в
автомобила.

• Не отваряйте калъфа докато автомобилът
е в движение. Огледалото за обратно
виждане на автомобила може да бъде
блокирано от отворения калъф за очила.

• Не поставяйте очилата със сила. Може да
причини телесна повреда, ако се опитате
да отворите със сила, когато чашите са
заседнали в поставката.

Многофункционална жабка

OOSH059082L

В многофункционалната жабка могат да 
бъдат поставяни малки предмети.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не дръжте предмети, които могат да бъдат 
изхвърлени от многофункционалната жабка, и 
сериозно да нараните пътниците в 
автомобила, в случай на спиране или 
злополука.
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OOSH059083L

Малки или големи чаши с напитки могат 
да бъдат слагани в поставката.

Задна

OOSH059084L

Издърпайте подлакътника надолу, за да 
използвате поставките за чаши.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Избягвайте   рязкото  тръгване  и  спиране, 

когато използвате поставката за чаши, за 
да предотвратите разливането на 
напитката. Ако се разлее гореща течност, 
може да се изгорите.   Това може да доведе 
загуба на контрол над автомобила и да 
предизвика инцидент.

• Не поставяйте  непокрити  или  незащитени 
чаши, бутилки, кенчета и т.н. в поставката 
за чаши, съдържащи гореща течност, 
когато автомобилът е в движение. Могат да 
настъпят наранявания при внезапно 
спиране или удар.

• Слагайте  само  меки  чаши  в  поставката. 
Твърдите предмети могат да ви наранят 
при инцидент.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Съхранявайте кутиите или бутилките далеч 
от пряка слънчева светлина и не ги 
поставяйте в горещо превозно средство. 
Могат да гръмнат.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Дръжте напитките си затворени по време 

на шофиране, за да предотвратите 
разливане. Ако течността се разлее, може 
да попадне в електрическата/електронната 
система на автомобила и да повреди 
електрическите/електронните части.

• Когато почиствате разляти течности, не 
използвайте горещ въздух, за да издухате 
или изсушите поставката за чаша. Това 
може да повреди интериора.

ВЪТРЕШНИ ФУНКЦИИ
Поставка за чаша
Предна
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Сенник

OOSH059085L

За да използвате сенника, дръпнете го 
надолу.
За да използвате сенника срещу слънцето от 
страничния прозорец, издърпайте го надолу, 
освободете го от скобата (1) и го завъртете 
настрани (2) към прозореца.
За да използвате огледалото, свалете 
сенника и плъзнете капака на огледалото (3).
Регулирайте сенника напред или назад (4) 
за удобство (ако има) Използвайте 
отделението за билети (5) за да държите 
билети.
След употреба затворете здраво капака на 
огледалото и върнете сенника в 
първоначалното му положение.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За вашата безопасност не блокирайте 
изгледа си, когато използвате сенника.

ЗАБЕЛЕЖКА
Разделът (5), съседен на огледалото, може да 
се използва за билети за пътни такси или 
билети за паркиране. Бъдете внимателни, 
когато поставяте билети в държача, за да 
избегнете щети. Въздържайте се от 
поставянето на няколко билета, тъй като това 
също може да го повреди.

Захлранващ контакт

OOSH059086L

Захранващият кабел е предназначен за 
мобилни телефони или други устройства, 
които работят с електрическите системи на 
автомобила. Устройствата трябва да черпят 
по-малко от 180 W когато автомобила е в 
режим (       ) на готовност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Избягвайте електрически удари.  Не 
поставяйте пръсти или чужди предмети (щифт 
и т.н.) в електрически контакт и не докосвайте 
захранването с мокра ръка.
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ЗАБЕЛЕЖКА
За да предотвратите повреда на 
захранващия контакт:
• Използвайте  захранващия  контакт  само 

когато автомобилът е в режим (     ) на 
готовност и извадете щепсела след 
употреба. Използването на щепсел за 
продължителни периоди от време с 
изключен двигател може да доведе до 
изтощаване на акумулатора.

• Използвайте зарядни само за  12V,  които 
са с по-малко от 180 W електрическа 
мощност.

• Настройте климатика или  нагревателя  до 
най-ниската степен, когато използвате 
контакта.

• Затворете го, когато не го използвате.
• Някои   електронни  устройства  могат  да 

причинят електромагнитни смущения, 
когато са включени в захранващия контакт 
на автомобила. Тези устройства могат да 
причинят неизправности в други 
електронни системи или устройства, 
използвани във вашия автомобил.

• Преместете    щепсела    възможно    най-
далече. Ако не се осъществи добър 
контакт, щепселът може да прегрее и 
предпазителят да се отвори.

• Включвайте        електрически/електронни 
устройства, оборудвани с батерии и 
защита срещу ток.   Токът от батерията 
може да потече в електрическата / 
електронната система на автомобила и да 
причини неизправност в системата.

•

•

USB захранване (ако има)

OOSH059087L

USB захранването е предназначено за 
презареждане на батерии на малки 
устройства с помощта на USB кабел.
Електрическите устройства могат да бъдат 
зареждани, когато превключвателят е в  
позиция ACC, ON (или START).
На електрическото устройство може да се 
наблюдава състоянието на зареждане на 
акумулатора.
Извадете USB кабела от USB порта след 
употреба.
• Смартфонът   или  таблетът  могат  да  се 

нагорещят при повторно зареждане. Това 
не показва

• повреда в системата за зареждане.
• Телефон или таблет при различно повторно 

зареждане, може да не се заредят 
правилно. В този случай използвайте 
оригиналното зарядно за устройството.

• Терминалът   за   зареждане   е   само   за 
зареждане на устройство. Не го 
използвайте, за да включите аудио или да 
възпроизведете носител на AVN.
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Система за безжично зареждане на 
клетъчни телефони (ако има)

OOSH059088L

[A] : Индикаторни светлини, [B]: Подложка за зареждане

При определени модели автомобилът се 
предлага оборудван с безжично зарядно за 
мобилен телефон.
Системата работи, когато всички врати са 
затворени и когато превключвател за 
запалване е в позиция ACC, ON (или START)

За да заредите мобилен телефон
Безжичната система за зареждане на 
мобилни телефони зарежда само телефони 
с Qi (  ). Прочетете етикета на капака на 
аксесоара на клетъчния телефон или 
посетете уеб сайта на производителя на 
телефона си, за да проверите дали той 
поддържа технологията Qi.
Процесът на безжично зареждане започва, 
когато поставите телефон с възможност за 
Qi на поставката за зареждане
1. Премахнете другите предмети, включително

смарт ключа, от поставката за зареждане. В
противен случай процесът може да бъде
прекъснат. Поставете клетъчния телефон в
центъра на зарядната поставка.

2. Индикаторът   светва  в  оранжево,  когато
телефонът се зарежда. Индикаторът светва
в зелено, когато зареждането е приключило.

3. Можете    да   включите   или   изключите
безжичната функция за зареждане в режим
User Settings (Настройки на потребителя) на
контролния панел. За повече подробности
вижте “Режими на LCD дисплея” в раздел 4.

IАко телефонът ви не се зарежда:
- Леко променете позицията му върху
11зарядното.
- Уверете се, че индикаторът свети в
11оранжево
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Индикаторът ще мига в оранжево за 10 
секунди, ако има неизправност в безжичната 
система за зареждане.
В този случай временно прекратете процеса 
на зареждане и опитайте да заредите отново.
Системата ви предупреждава чрез съобщение 
на LCD дисплея, ако клетъчният телефон все 
е върху безжичното зарядно устройство след 
изключване на автомобила и отваряне на 
предната врата.

За някои клетъчни телефони системата може 
да не ви предупреждава, въпреки че 
мобилният телефон е оставен на безжичното 
зареждане. Това се дължи
на особена характеристика на клетъчния 
телефон, а не на неизправността на 
безжичното зареждане.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Безжичната   система   за   зареждане   на 

мобилни телефони може да не поддържа 
някои телефони, които нямат 
спецификация Qi (      ).

• Когато  поставяте  клетъчния  си  телефон 
върху поставката за зареждане, поставете 
телефона в средата за оптимално 
зареждане. Ако мобилният ви телефон е 
поставен настрани, скоростта на 
зареждане може да е по-малка и в някои 
случаи мобилният телефон може да има 
по-висока топлинна проводимост.

• В някои   случаи   безжичното   зареждане 
може да спре временно, когато се 
използва смарт ключ, или при запалване 
на автомобила или заключване/
отключване на вратите и т.н.

• Когато  зареждате   определени   клетъчни 
телефони, индикаторът за зареждане 
може да не се промени в зелено, когато 
мобилният телефон е напълно зареден.

• Процесът  на  безжично  зареждане  може 
временно да спре, когато температурата в 
системата за зареждане се повиши над 
нормалното.  Процесът на безжично 
зареждане се рестартира, когато 
температурата спадне до определено 
ниво.

• Процесът на безжично   зареждане   може 
временно да спре, когато има метален 
предмет, като монета, между системата за 
зареждане и мобилния телефон.
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• Когато    зареждате     някои    клетъчни
телефони с функция за защита, скоростта
на безжично зареждане може да намалее и
то да спре.

• Ако мобилният телефон има дебел  капак,
безжичното зареждане може да не е
възможно.

• Ако клетъчният   телефон  не  е в  пълен
контакт с поставката, безжичното
зареждане може да не работи правилно.

• Някои  магнитни  елементи  като  кредитни
карти, телефонни карти или железопътни
билети могат да бъдат повредени, ако са
оставени с клетъчния телефон по време на
процеса на зареждане.

• Когато  на  подложката  за  зареждане  е
поставен клетъчен телефон без функция за
безжично зареждане или метален предмет,
може да възникне малък шум. Този малък
звук се дължи на превозното средство,
изисква се съвместимост на обекта,
поставен върху зарядното устройство. Това
не засяга автомобила ви или клетъчния
телефон по никакъв начин.

Информация
Когато превключвателят е в положение OFF, 
зареждането също спира.

Часовник

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не не опитвайте да настроите часовника по 
време на шофиране. Това може да доведе до 
разсеяност и злополука, свързана с телесна 
повреда или смърт

Автомобили с Аудио система
Изберете бутона [SETUP ] на аудио системата 
→ изберете [Date/Time].

• Настройване    на     часовника:      Задайте
времето, което се показва на аудио екрана.

• Формат:   Изберете  между  12-часов  и  24-
часов формат за време.

Автомобили с Навигационна система
Изберете меню Settings на 
навигационната системата 	→	изберете [Date/
Time].
• GPS   време:   Показва   времето   според

полученото време от GNSS.
• 24-часово: Превключва между 12 часа или

24 часа.
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Закачалка за дрехи

OOSH059089L

Тези куки не са проектирани да държат
големи или тежки вещи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

OOSH059090L

Не окачвайте други предмети, като 
закачалки или твърди предмети, освен
дрехите. Също така не поставяйте тежки, 
остри или чупливи предмети в джобовете на 
дрехите. При инцидент или когато 
въздушната възглавница се отвори, те могат 
да причинят повреда на автомобила или 
телесна повреда.F

Куки за закрепване на стелки

OOSH059091L

ВИНАГИ използвайте куките за подови 
настилки, за да
прикрепите стелките към пода към 
автомобила. Те ги предпазват от хлъзгане 
напред.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не наслагвайте допълнително стелки или 
други подобни върху стелките. Ако 
използвате зимни/летни стелки, отстранете 
текстилните стелки, преди да ги поставите. 
Използвайте само стелки, предназначени за 
свързване към куките.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Следните действия трябва да се спазват при 
монтажа на какъвто и да е подови настилки 
в автомобила.
• Уверете  се,  че  сте  отстранили  защитния

филм, прикрепен върху текстила, преди да
поставите стелка върху текстилната. В
противен случай подът може да се движи
свободно върху защитния филм и това
може да доведе до неволно спиране или
ускоряване.

• Преди   да   потеглите,   уверете   се,   че
подложките са здраво закрепени към
държача за подова настилка на
автомобила.

• Не използвайте никакви подложки, които не
могат да бъдат здраво закрепени към
държачите на подложката.

• Не  поставяйте   подложките   една   върху
друга (напр. гумената върху текстилната).
Само една стелка трябва да бъде
монтирана във всяка позиция.

ВАЖНО Вашият автомобил е произведен с 
държачи, които са проектирани така, че да 
задържат здраво подложката.
За да избегнете всякакви смущения в работата 
на педала, HYUNDAI препоръчва да се 
монтира стелката HYUNDAI, предназначена за 
използване във вашия автомобил.

Багажна мрежа държач (ако има)

OOSH059092L

За да предотвратите разместването на багаж, 
можете да използвате четирите държателя, 
намиращи се в багажното отделение, за да 
прикрепите багажната мрежа.
Уверете се, че багажната мрежа е здраво 
закрепена към държачите в отделението за 
багаж.
Ако е необходимо, препоръчваме да се 
свържете с упълномощен дилър на HYUNDAI, 
за да получите багажна мрежа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Избягвайте наранявания на очите.  НЕ 
пренатягайте багажната мрежа.  ВИНАГИ 
дръжте лицето и тялото си извън обсега 
багажната мрежа. НЕ използвайте мрежата, 
когато каишката има видими признаци на 
износване или повреда.
Използвайте багажната мрежа, само за леки 
предмети в багажното отделение.
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Покритие на товарната зона

OOSH059093L

Използвайте капака, за да скриете предмети, 
съхранявани в товарната зона.
Капакът на товарното пространство ще се 
повдигне, когато се отвори вратата на 
багажника.
Откачете каишката (1) от държача, ако искате 
да върнете капака в първоначалното му 
положение. За да махнете напълно капака на 
товарното пространство, повдигнете го под 
ъгъл от 50 градуса и го издърпайте (2).

ЗАБЕЛЕЖКА
Тъй като капакът товара може да бъде 
повреден или неизправен, не поставяйте 
багаж върху него, когато го използвате.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не поставяйте  предмети  върху  капака  на 

товарното пространство по време на 
шофиране.   Такива предмети могат да 
бъдат изхвърлени в купето и да наранят 
пътниците по време на инцидент или при 
спиране.

• Не позволявайте  на  никого  да се  вози  в 
багажното отделение. То е създадено само 
за багаж.

• Поддържайте   баланса  на  автомобила  и 
поставете тежестта възможно най-напред.

Кутия за багаж (ако има)

OOSH059094L

Можете да поставите комплект за първа 
помощ, отразяващ триъгълник, инструменти 
и т.н. в кутията, за лесен достъп.
• Хванете дръжката на горната част на 

капака и го вдигнете.
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ВЪНШНИ ФУНКЦИИ 
Странични релси на покрива 

OOSH059095L

Ако вашето превозно средство е снабдено 
със странични релси на покрива, тогава 
страничните релси могат да бъдат монтирани 
върху вашия автомобил.
Напречните релси на покрива са аксесоар и 
се предлагат при местния дилър на HYUNDAI.

ЗАБЕЛЕЖКА
Ако автомобилът е снабден с люк, не 
трябва да поставяте товар отгоре по начин, 
който да повлияе на работата на люка.

ЗАБЕЛЕЖКА
• При     превоз     на     товари,      вземете

необходимите предпазни мерки, за да се
уверите, че товарът няма да повреди
тавана на автомобила.

• Когато  карате  големи  предмети,  уверете
се, че те не надвишават общата дължина
или ширина на тавана на автомобила.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Следната   спецификация  е  максималното

тегло, което може да бъде поставено на
релсите. Разпределете товара възможно
най-равномерно върху релсите на покрива
и го закрепете здраво.
Надвишаване на ограничението за
допустимо тегло с товар, може да повреди
автомобила ви.

СТРАНИЧНИ 
РЕЛСИ НА ПОКРИВА

80 кг. (176 lbs.) 
Равномерно 

• Центърът на  тежестта  на  автомобила  ще
бъде по-висок, когато се поставят предмети
отгоре. Избягвайте внезапното тръгване,
спиране, рязко завъртане, резки маневри
или високи скорости, които могат да
доведат до загуба на контрол или
преобръщане, водещо до произшествие.

• Винаги   карайте   бавно   и    внимателно
внимателно завивайте, когато носите
предмети на багажника на покрива. Силен
вятър, причинен от преминаващи
автомобили или природни причини, може
да предизвика натиск на предметите,
натоварени върху багажника на покрива.
Това е особено вярно, когато се носят
големи, плоски елементи като дървени
панели или матраци. Това може да доведе
до падане на предметите и да причини
щети на вашия автомобил или на други
хора около вас.

• За да предотвратите повреда или загуба на
товари по време на шофиране,
проверявайте често преди или по време на
шофиране, за да сте сигурни, че багажът е
здраво закрепен.
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ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако   инсталирате   предварително   HID 

фарове, звуковите и електронните 
устройства на вашия автомобил може да 
не работят добре.

• Предотвратете  контакт  с  химикали  като 
парфюм, козметично масло, 
слънцезащитен крем, почистващ 
препарат за ръце , и освежители за 
въздух, тъй като те могат да причинят 
повреда или промяна в цвета.

USB порт

OOSH059096L

Можете да използвате USB кабел за 
свързване на аудио устройства към USB 
порта на автомобила.

Информация
Когато използвате преносимо аудио 
устройство, свързано към електрическата 
мрежа, по време на възпроизвеждане може 
да възникне шум. Ако това се случи, 
използвайте източника на захранване на 
портативното аудио устройство.

Антена
Полюсна антена (ако има)

OOSH059097L

Вашето превозно средство използва покривна 
антена за приемане на AM или / и FM 
излъчвани сигнали. Тази антена е сменяема.  
За да я свалите я завъртете обратно на 
часовниковата стрелка.
За да я поставите я завъртете по 
часовниковата стрелка.

ЗАБЕЛЕЖКА
Преди да влезете в място с малка височина 
или автомивка, извадете антената, като я 
завъртите обратно на часовниковата 
стрелка. В противен случай антената може 
да бъде повредена.

Когато поставяте отново антена на покрива, 
важно е тя да е напълно затегната
и регулирана в изправено положение, за да 
се гарантира правилното приемане.
Когато се товари на багажника на покрива, не 
поставяйте товара близо до антената, за да 
осигурите правилното приемане.

ИНФОТЕЙНМЪНТ СИСТЕМАТА
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Антена тип перка (ако има) 

OOSH059098L

Антената тип перка приема AM, FM 
излъчващи сигнали и предава данни.

Контроли на волана
��Tип A

OOSH059200L

��Tип B

OOSH059201L

ЗАБЕЛЕЖКА
Не използвайте едновременно няколко 
аудио бутона за управление.

VOLUME (VOL + / - ) (1)
• Завъртете   VOLUME   нагоре,   за   да

увеличите силата на звука.
• Завъртете   VOLUME   нагоре,   за   да

намалите силата на звука.

SEEK/PRESET (   /    ) (2)
Ако превключвателя SEEK/PRESET се 
премести нагоре или надолу и се задържи за 
0,8 секунди или повече, той ще работи в 
следните режими:
• РАДИО режим

Той ще функционира като
превключвател за избор
АВТОМАТИЧНО ТЪРСЕНЕ. Ще ТЪРСИ,
докато освободите превключвателя.

• МЕДИЯ режим
Той ще функционира като
превключвател за избор FF/RW.

Ако превключвателят SEEK/PRESET се 
премести нагоре или надолу, той ще работи в 
следните режими:
• РАДИО режим

Той ще работи като бутон за
ПРЕДВАРИТЕЛНА СТАНЦИЯ
НАГОРЕ/НАДОЛУ.

• МЕДИЯ режим
Той ще функционира като
превключвател за избор TRACK UP/
DOWN.

РЕЖИМ(       ) (3)
Натиснете бутона MODE, за да 
изберете радио или AUX режим.
• MUTE (      ) (4)
• Натиснете MUTE бутона, за да

изключите звука.
• Натиснете MUTE бутона отново, за да

включите звука.

Подробна информация можете да 
намерите на следващите страници или в 
отделно предоставено ръководство.
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Bluetooth безжична технология

OOSH059202L

OOSH059203L

(1) Приемане/Отговаряне
(2) Край на разговора
(3) Микрофон (превозно средство с десен 

волан
(4) : Десен волан)

Подробна информация можете да 
намерите на следващите страници или в 
отделно предоставено ръководство.

 ВНИМАНИЕ
За да избегнете разсейване на водача, не 
използвайте прекомерно устройството по 
време на движение на автомобила, което 
да доведе до инцидент

Как работи радиото на автомобила 
Прием на FM

OJF045308L

AM и FM радио сигнали се излъчват
от кулите на предавателите, разположени 
около вашия град. Те се приемат от радио 
антената на вашия автомобил.  Този сигнал 
след това се приема от радиото и се изпраща 
до колонките на вашия автомобил.
Когато силен радиосигнал стигне до вашия 
автомобил, прецизното проектиране на 
вашата аудио система гарантира най-доброто
възможно качество на възпроизвеждане.  
Въпреки това, в някои случаи сигналът, който 
пристига в автомобила, може да не е силен и 
ясен.
Това може да се дължи на фактори, като 
например разстоянието от радиостанцията,
близост на други силни радиостанции или 
наличието на сгради, мостове или други 
големи препятствия в района
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AM (MW, LW) приемане

OJF045309L

АМ излъчванията могат да се приемат на 
по-големи разстояния от FM излъчванията. 
Това е така, защото АМ радио вълните се 
предават при ниски честоти. Тези дълги, 
ниско-честотни радиовълни могат да 
следват кривата на земята, вместо да 
пътуват направо в атмосферата.
В допълнение, те се завиват около 
препятствия, така че да могат да осигурят 
по-добро покритие на сигнала.

FM радио станция

OJF045310L

FM вълните се предават при високи честоти и 
не се огъват’ за да следват земната 
повърхност. Поради това FM предаванията 
обикновено се губят на кратки разстояния от 
станцията. Също така FM сигналите са лесно 
засегнати от сгради, планини или други 
препятствия.  Това може да доведе до 
определени условия, които да ви накарат да 
помислите, че съществува проблем с вашето 
радио.

Следните условия са нормални и не показват 
проблеми с радиото:

♬♩♪

JBM004

• Изчезване - Тъй к ато  автомобилът  ви  се
отдалечава от радиостанцията, сигналът ще
отслабне и звукът ще започне да се губи.
Когато това се случи, предлагаме да
изберете друга по-силна станция.

• Flutter  /  Static  -  Слаби  FM  сигнали  или
големи препятствия между предавателя и
вашето радио могат да нарушат сигнала,
причинявайки статични или трептящи
шумове. Намаляването на нивото на
високите трептения може да намали този
ефект, докато нарушението се изчисти.

OJF045311L

• Превключва станции - При отслабване  на
FM сигнал може да започне да се
възпроизвежда друг по-мощен сигнал в
близост до същата честота. Това е така,
защото вашето радио е проектирано да
приема най-ясния сигнал. Ако това се
случи, изберете друга станция с по-силен
сигнал.
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• Отмяна на няколко пъти  -  Радиосигналите,
които се приемат от няколко посоки, могат
да причинят изкривяване или пращене.
Това може да бъде причинено от директен и
отразен сигнал от същата станция или от
сигнали от две станции с близки честоти.
Ако това се случи, изберете друга станция,
докато състоянието премине.

Използване на клетъчен телефон или 
двупосочно радио
Когато в автомобила се използва клетъчен 
телефон, може да се чува шум от аудио 
системата. Това не означава, че нещо не е 
наред с аудио оборудването. В такъв случай 
използвайте клетъчния телефон колкото е 
възможно по-далеч от аудио устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА
При използване на комуникационна система, 
като например клетъчен телефон или 
радиоуред в автомобила, трябва да се 
монтира отделна външна антена. Когато се 
използва мобилен телефон или 
радиосистема само с вътрешна антена, тя 
може да повлияе на електрическата система 
и на безопасната работа на автомобила.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не използвайте мобилни телефона когато 
шофирате. Спрете на безопасно място, за 
да използвате клетъчен телефон.

iPod®
iPod® е търговска марка на Apple Inc.

Bluetooth безжична технология
Маркировката и логата за Bluetooth® са 
регистрирани търговски марки, собственост 
на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на 
такива марки от HYUNDAI е с лиценз.
Други търговски марки и търговски 
наименования са тези на съответните им 
собственици.

За използване на безжична технология 
Bluetooth® е необходим мобилен телефон с 
активирана Bluetooth® безжична технология.
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(1) SEEK/TRACK бутон
•Промяна на станция / песен / папка.
•Докато слушате радиото, натиснете и
задръжте, за да търсите станция.
• Докато възпроизвеждате носители,
натиснете и задръжте, за да превъртите
назад или напред (освен за Bluetooth аудио
режими).

(2) RADIO бутон
•Натиснете, за да включите радиото.
Докато слушате радиото натиснете, за да
промените режима на радио.

(3) MEDIA бутон
•Натиснете, за да възпроизведете
съдържание от устройство за съхранение
на данни. Натиснете неколкократно, за да
превключвате между USB (iPod) и
Bluetooth аудио.
•Ако имате няколко устройства за
съхранение на мултимедия, изберете един
от прозореците за избор на носител.

(4) PHONE бутон
•Натиснете, за да започнете свързването
на мобилен телефон чрез Bluetooth.
•След като сте направили връзка с
Bluetooth, натиснете, за да влезете в
Bluetooth менюто на телефона.

(5) POWER бутон /VOL knob
•Натиснете, за да включите или изключите
системата.
•Завъртете наляво или надясно, за да
регулирате силата на звука.

(6) Reset бутон

Ã  Действителният външен вид и
разположение на системата може да се 
различава в зависимост от модела и 
спецификацията на автомобила

АУДИО (без тъч скрийн) 
Системно оформление - контролен панел

(С Bluetooth безжична технология)
CMG4K0000EE
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(С Bluetooth безжична технология)
CMG4K0001EE

(7) PRESET бутон
•Докато слушате радиото, натиснете, за да
преминете към предишната или
следващата страница с предварително
зададен списък.

(8) SETUP бутон/CLOCK бутон
•Натиснете за достъп до екрана с
настройки.
•Натиснете и задръжте за достъп до
екрана с настройки за времето.

(9) MENU бутон
•Натиснете, за да достъп до екрана на
менюто, за текущия режим.

(10) BACK бутон
•Натиснете, за да се върнете на
предишния екран.

(11) TUNE копче/FILE копче/ENTER бутон
• Докато слушате радио, завъртете, за да 

настроите честотата.
• Докато възпроизвеждате носители, 

завъртете, за да превъртите назад или 
напред (освен за Bluetooth аудио 
режими).

• По време на търсене, натиснете за да 
изберете текущата песен/файл.

(12) Бутони номер (1–6)
• Докато слушате радиото, натиснете, за 

да  слушате запаметена станция.
• Докато слушате радиото, натиснете и 

задръжте, за да запаметите текущата 
станция.

• Натиснете съответния номер бутон, за 
да изберете елемент.

 
Ã  

Действителният външен вид и 
разположение на системата може да се 
различава в зависимост от модела и 
спецификацията на автомобила
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Системно оформление - 
дистанционно управление наволана

CMG4K0002EE

(Модел оборудван с Bluetooth® )

Ã Действителният външен вид и разположение
на системата може да се различава в 
зависимост от модела и спецификацията на 
автомобила.

(1) MENU бутон
•Натиснете, за да изключите или включите
звука.
•По време на разговор, натиснете, за да
включите или изключите микрофона.
•Докато се възпроизвежда произведение,
натиснете, за да направите пауза или да
възобновите възпроизвеждането (с
изключение на режим iPod).

(2) РЕЖИМ бутон
•Натиснете, за да превключите между
режим радио и медия.

(3) Лост за звук
•Завъртете нагоре или надолу, за да
настоите звука.

(4) Лост нагоре/надолу
•Промяна на станция / песен / папка.
•Докато слушате радиото, натиснете, за да 
слушате предишната/следващата 
запаметена станция.
• Докато слушате радиото, натиснете и 

задръжте, за да търсите станция.
• Докато възпроизвеждате носители, 

натиснете и задръжте, за да превъртите 
назад или напред (освен за Bluetooth аудио 
режими).
 (6) Приемане/Отговаряне
•Натиснете, за да започнете свързването 
на мобилен телефон чрез Bluetooth.
•След като сте направили връзка с 
Bluetooth, влезте в Bluetooth менюто на 
телефона.  Натиснете и задръжте, за да 
наберете последния телефонен номер. 
Когато имате повикване, натиснете, за да 
отговорите.
• По време на разговор натиснете, за да 
превключите между активното повикване и 
задържаното повикване. Натиснете и 
задръжте, за да превключите разговора 
между системата и мобилния телефон.

(5) Край на разговора       

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - относно
шофирането

• Не използвайте системата по време на
шофиране. Разсейване при шофиран може
да доведе до загуба на контрол над
автомобила и злополука, сериозно
нараняване или смърт.
Основната отговорност на водача е
безопасната и легална работа на превозно
средство и всички ръчни устройства,
оборудване или системи на автомобила,
които отклоняват вниманието на водача от
тази отговорност, и никога не трябва да се
използват по време на работа на
превозното средство.
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• Избягвайте   да   гледате   екрана   докато
шофирате.   Разсейването при шофиране
може да доведе до пътни инциденти.
Спрете автомобила си на сигурно място,
преди да използвате функции, изискващи
няколко операции.

• Спрете     автомобила   си,   преди    да
използвате мобилен телефон.
Използването на мобилен телефон по
време на шофиране може да доведе до
пътен инцидент. Ако е необходимо,
използвайте функцията Bluetooth
Handsfree, за да осъществявате
повиквания и поддържайте повикването
колкото е възможно по-кратко.

• Поддържайте силата  на  звука  достатъчно
ниска, за да чувате външни звуци.
Шофирането без възможност за чуване на
външни звуци може да доведе до
пътнотранспортно произшествие. Дълго 
слушане при силен звук, може да доведе 
до увреждане на слуха.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - относно 
работа със системата

• Не разглобявайте   и  не   модифицирайте
системата. Това може да доведе до
авария, пожар или токов удар.

• Не допускайте влизането на течности или
чужди вещества в системата. Течности или
чужди вещества могат да причинят вредни
изпарения, пожар или системна
неизправност.

• Спрете да използвате системата, ако тя не
функционира добре, например няма аудио
изход или дисплей. Ако продължавате да
използвате системата, когато тя не
функционира правилно, може да се стигне
до пожар, токов удар или повреда в нея.

• Не докосвайте   антената   по   време   на
гръмотевици или светкавици, защото
такова действие може да причини токов
удар.

 Информация- относно работа на 
системата

• Използвайте  системата  когато  двигателят
работи. Използването на системата за
дълго време, когато двигателят е спрян,
може да доведе до изтощаване на
акумулатора.

• Не   инсталирайте   неодобрени   продукти.
Използването на неодобрени продукти
може да доведе до грешка при използване
на системата. Системните грешки,
причинени от инсталирането на неодобрени
продукти, не са обхванати от гаранцията.

 Информация - относно работа 
със системата

• Не прилагайте    прекомерна   сила   върху
системата. Прекаленото натискане на
екрана може да повреди LCD панела или
сензорния панел.

• Когато   почиствате  екрана  или  панела   с
бутони, уверете се, че сте спрели двигателя
и използвате мека, суха кърпа.
Избърсването на екрана или бутоните с
груба кърпа или използването на
разтворители (алкохол, бензен, разредител
за бои и др.) може да надраска или
химически да повреди повърхността.

• Ако       прикачите         течност        към
вентилационната решетка, повърхността ѝ
може да се деформира от излизащия
въздух.

• Ако  желаете  да  промените  позицията   на
инсталираното устройство, моля попитайте
където сте го закупили или в центъра за
техническо обслужване. За инсталирането
или разглобяването на устройството е
необходим технически опит.
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ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако    имате   някакви   проблеми   със

системата, обадете сте където сте я
закупили или при дилър.

• Поставянето на  инфотейнмънт системата
в електромагнитна среда може да доведе
до смущения в шума.

ЗАБЕЛЕЖКА
Производител: HYUNDAI MOBIS Co., Ltd.

203, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06141, 
Korea Tel: +82-31-260-2707

Включване или изключване на 
системата
За да включите системата, запалете 
двигателя.

• Ако не искате да използвате системата по
време на шофиране, можете да я
изключите системата, като натиснете
бутона [POWER] на контролния панел.  За
да я използвате отново, натиснете бутона
[POWER] отново.

След като сте изключили двигателя, 
системата автоматично ще се изключи след 
известно време или веднага щом отворите 
шофьорската врата.
• В зависимост       от      модела       или 

спецификациите на автомобила, 
системата може да се изключи веднага 
след като изгасите двигателя.

• Когато  включите  системата,  предишният
режим и настройките ще останат
непроменени.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Някои функции могат да бъдат изключени

когато автомобилът се движи, от
съображения за безопасност. Те работят
само когато автомобилът спре.
Паркирайте автомобила на безопасно
място, преди да използвате някоя от тях.

• Спрете да използвате  системата,  ако  тя
не функционира добре, например няма
аудио изход или дисплей. Ако
продължавате да използвате системата,
когато тя не функционира правилно, може
да се стигне до пожар, токов удар или
повреда в нея.

Информация
Можете да включите системата, когато 
превключвателят е поставен в позиция "ACC" 
или "ON". Използването на системата за 
продължителен период без двигателят да 
работи, изхабява акумулатора. Ако 
възнамерявате да използвате системата за 
дълго време, включете двигателя.

Включване и изключване на дисплея
За да предотвратите отблясъци, можете да 
изключите екрана. Екранът може да бъде 
изключен само докато системата е включена.

1. Върху     контролния      панел      бутона
[SETUP/CLOCK].

2. Върху   контролния   панел    натиснете
бутона [6], за да изберете Display Off
(изключване на дисплея).
•За да включите отново екрана, натиснете
който и да е от бутоните на контролния
панел.
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Запознаване с основните функции
Можете да изберете функция или да 
коригирате настройките, като използвате 
бутоните с цифри и копчето [TUNE] на 
контролния панел.
Избиране на функции
Номерирани функции
Натиснете съответния номер на бутона.

CMG4K001EE/CMG4K002EE

Функции без номер
Завъртете копчето [TUNE], за да изберете 
желаната функция, след което го натиснете.

CMG4K003EE/CMG4K004EE

Регулиране
Завъртете копчето [TUNE], за да регулирате 
стойността, и след това го натиснете, за да 
запазите промените. Завъртете копчето 
[TUNE] надясно, за да увеличите стойността, 
и завъртете копчето [TUNE] наляво, за да 
намалите стойността.

CMG4K005EE/CMG4K006EE
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CMG4K007EE

(1) Настоящ радио режим
(2) Информация за радио станцията
(3) Предварително зададен списък

Натиснете бутона [MENU] на контролния 
панел, за да достигнете до следните опции 
на менюто:
• List:    Показва   всички    налични    радио

станции.
• Scan: Системата търси радиостанции със

силни радиосигнали и възпроизвежда
всяка за около пет секунди.

• Sound    Settings:    Персонализиране    на
настройките на звука

FM/AM режим (с RDS)

CMG4K008EE

(1) Настоящ радио режим
(2) Информация за радио станцията
(3) Предварително зададен списък

Натиснете бутона [MENU] на контролния 
панел, за да достигнете до следните опции 
на менюто:
• List:    Показва     всички    налични    радио

станции.
• Traffic    Announcement      (TA)   (ако   има):

Активиране или деактивиране на
съобщения за пътната обстановка.
Съобщенията и програмите ще бъдат
получени автоматично, ако са налични.

• Scan:  Системата  търси  радиостанции  със
силни радиосигнали и възпроизвежда всяка
за около пет секунди.

• Sound     Settings:      Персонализиране     на
настройките на звука.

РАДИО
Включване на радиото
Върху контролния панел натиснете 
бутона [RADIO].
FM/AM режим
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DAB/FM режим (с DAB)

CMG4K009EE

(1) Настоящ радио режим
(2) Информация за радио станцията
(3) Предварително зададен списък

Натиснете бутона [MENU] на контролния 
панел, за да достигнете до следните опции на 
менюто:
• List:    Показва   всички   налични   радио

станции.
• Traffic Announcement (TA)   Активиране или

деактивиране на съобщения за пътната
обстановка. Съобщенията и програмите ще
бъдат получени автоматично, ако са
налични.

• Region:    Активиране    или    деактивиране
автоматичното превключване между
регионалните станции.

• Sound    Settings:    Персонализиране    на
настройките на звука.

• Scan: Системата  търси  радиостанции   със
силни радиосигнали и възпроизвежда всяка
за около пет секунди.

• Ръчно    настройване    на    FM:    Ръчно
настройване на радиочестотата.

Промяна на радио режима
Друга възможност е да натиснете бутона 
[RADIO] на контролния панел или бутона 
[MODE] на волана. Всеки път, когато 
натискате бутона, радио режимът се 
превключва.

Сканиране за налични радио станции
Можете да слушате всяка радиостанция за 
няколко секунди, за да тествате сигнала и да 
изберете желаната от вас.

1.

2.

От екрана на радиото натиснете бутона 
[MENU] на контролния панел. 
2Завъртете копчето [TUNE], за да 
изберете Scan, след което го натиснете.
• Системата  търси  радиостанции  със

силни радиосигнали и възпроизвежда
всяка за около пет секунди.

3. Когато намерите  радиостанцията,  която
искате да слушате, натиснете бутона
[TUNE].
•Можете да продължите да слушате
избраната станция.
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Търсене на радио станции
За да търсите предишната или следващата 
налична радиостанция, натиснете бутона 
[˅ SEEK/TRACK ˄] на контролния панел.

• Също така можете да натиснете и
задържите
[˅ SEEK/TRACK ˄] бутона за бързо
търсене на честоти. Когато пуснете
бутона, автоматично се избира
радиостанция със силен сигнал. (ако има)

Ако знаете точната честота на 
радиостанцията, която искате да слушате, 
завъртете копчето [TUNE] на контролния 
панел, за да промените честотата.

Запазване на радио станции
Можете да запаметите любимите си 
радиостанции и да ги слушате, като ги 
изберете от списъка с предварително 
зададени настройки.

Докато слушате радиото, натиснете цифровия 
бутон за празен предварително зададен слот 
на екрана на радиото.
• Радиостанцията, която слушате, ще бъде

добавена към избрания номер.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Можете да запазвате до 36 радиостанции.
• Ако  списъкът  с   предварително  зададени

настройки е пълен, можете да замените
една от любимите си станции с тази, която
слушате. Върху контролния панел
натиснете и задръжте желания номер на
бутона.

Слушане на запазени радио станции
1. Потвърдете    предварително     зададения

номер на радиостанцията, която искате да
слушате.

2. Върху    контролния    панел     натиснете
желания номер бутона.
• Или плъзнете лоста Up/Down на волана,
за да смените станцията.
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МЕДИЯ ПЛЕЙЪР
Използване на медия плейъра
Можете да възпроизвеждате музика, 
съхранявана на различни носители, като 
USB флашки, смартфони и IPod 
устройства..
1. Свържете   стройство   към  USB  порта  на

автомобила.
• Възпроизвеждането може да започне
веднага, в зависимост от устройството,
което свързвате към системата.

2. Върху контролния панел  натиснете  бутона
[MEDIA].
• Ако имате няколко устройства за
съхранение на данни, натиснете отново
бутона [MEDIA] и съответния цифров бутон,
за да изберете желания режим.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато   свързвате   устройство   от   Apple,

възпроизвеждането не се стартира
автоматично. За да стартирате плейър в
режим iPod, натиснете бутона [MEDIA] на
контролния панел.

• Можете също да  промените  режима,  като
натиснете неколкократно бутона [MODE] на
волана.

• Уверете се, че сте свързали или изключили
външни USB устройства със захранването
на системата.

• В      зависимост      от    моделите     и
спецификациите на автомобилите,
наличните бутони или външният вид и
разположението на USB портовете в
автомобила може да са различни.

• Не   свързвайте    смартфон    или     MP3
устройство към системата чрез няколко
метода, например USB и Bluetooth,
едновременно.   Това може да доведе до
неприятен шум или повреда в системата.

• Когато    е   активирана   функцията    на
еквалайзера на свързаното устройство и
настройките на еквалайзера на системата,
ефектите могат да се намесват помежду си
и до разрушаване или изкривяване на
звука. Деактивирайте тази функция на
устройството, ако е възможно.

• Възможно е  да  възникне   шум,   когато   е
свързано Apple устройство. Когато такива
устройства не се използват, изключете
устройството за съхранение.

• Когато захранването на Apple устройството
е свързано към жака за захранване,
възпроизвеждането на външното
устройство може да доведе до шум. В
такива случаи изключете захранването
преди употреба.

Използване на USB режим
Можете да възпроизвеждате медийни 
файлове, съхранени на преносими устройства, 
като USB устройства за съхранение и MP3 
плейъри. Проверете съвместимите USB 
устройства за съхранение и спецификациите 
на файловете, преди да използвате USB 
режима.

Свържете USB устройството към USB порта на 
автомобила.
• Възпроизвеждането започва веднага.
• Ако  USB  устройството  вече  е  свързано

към системата, натиснете бутона [MEDIA]
и натиснете бутона [1], за да изберете
USB от прозореца за избор на носител.
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(1) Повторете режима на възпроизвеждане
(2) Текущ    номер  на   файла   и   общ   брой

файлове
(3) Информация    за    песента,   която    се

изпълнява в момента
(4) Време за  възпроизвеждане  и  позиция  на

възпроизвежданеposition

Натиснете бутона [MENU] на контролния 
панел, за да достигнете до следните опции на 
менюто:
• Information:  Показване на  информация  за

песента, която се изпълнява в момента.
• Sound    Settings:    Персонализиране    на

настройките на звука

Пренавиване/Бързо превъртане
На контролния панел натиснете и задръжте 
бутона  [˅ SEEK/TRACK ˄]

• Можете също да натиснете и задържите
лоста нагоре/надолу на волана.

Рестартиране на текущото възпроизвеждане
Натиснете бутона [˅ SEEK/TRACK] на 
контролния панел след като песента е 
възпроизведена за 2 секунди,.

• Можете   също да  натиснете  и  задържите
лоста нагоре/надолу на волана.

Възпроизвеждане на предишната или 
следващата песен.       111111111
За да възпроизведете предишната песен в 
рамките на първите 2 секунди от текущата 
песен, натиснете бутона [˅ SEEK/TRACK] За 
да възпроизведете следващата песен, 
натисне [SEEK/TRACK ˄] бутона на 
контролния панел.

• Ако изтекат    повече   от   2   секунди   на
възпроизвеждане, натиснете бутона [*
SEEK / TRACK] на контролния панел два
пъти, за да възпроизведете предишната
песен.

• Можете също да натиснете   и   задържите
лоста нагоре/надолу на волана.

ЗАБЕЛЕЖКА
• На  контролния  панел  завъртете  копчето

[FILE], за да намерите желаната песен и го
натиснете за пет секунди, за да
възпроизведете файла.

• Ако  в  рамките  на  пет  секунди  не  бъде
открит никакъв контрол, търсенето е
отказано и на екрана се показва
информация за песента, която се
изпълнява в момента.

Многократно възпроизвеждане
Върху контролния панел натиснете бутона [1]. 
Режимът на повторно възпроизвеждане се 
променя всеки път, когато го натиснете.  
Съответната икона на режима ще се покаже на 
екрана.
Възпроизвеждане в произволен ред
Върху контролния панел натиснете бутона [2]. 
Режимът на възпроизвеждане в разбъркан ред 
се активира или деактивира всеки път, когато 
го натиснете. Когато активирате режима за 
разбъркване, съответната икона на режим ще 
се покаже на екрана.
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Търсене на музикални файлове в списък 
с файлове
1. Търсене на музикални файлове в списък с

файлове List.
2. Завъртете    копчето    [TUNE]   за   да

изберете желаната категория и файл, след
което го натиснете за възпроизвеждане на
файла.

 Информация
• Запалете  двигателя  на  вашия  автомобил,

преди да свържете USB устройство към
системата. Запалването на двигателя с
USB устройство, свързано към системата,
може да го повреди.

• Бъдете     внимателни    със     статичното
електричество, когато свързвате или
изключвате USB устройство. Статичното
електричество може да доведе до повреда
на системата.

• Не позволявате на тялото ви или външните
си обекти да се свързват с USB порта. Това
може да доведе до авария или повреда в
системата.

• Не включвайте и изключвайте многократно
USB съединителя за кратко време. Това
може да доведе до грешка в устройството
или повреда в системата.

• Не използвайте  USB  устройство  за  цели,
различни от възпроизвеждане на файлове.
Използването на USB аксесоари за
зареждане или отопление може да доведе
до лошо възпроизвеждане или
неизправност в системата.

ЗАБЕЛЕЖКА
•

•

• Когато   свързвате   USB   устройство   за
съхранение, не използвайте удължаващ
кабел.  Свързвайте го директно към USB
порта. Ако използвате USB хъб или
удължаващ кабел, устройството може да
не бъде разпознато.

• Вкарайте USB конектора  изцяло  в  USB
порта. Ако не го направите, това може да
доведе до грешка в комуникацията.

• Когато   изключвате   USB   устройство
за съхранение, може да се появи
изкривен шум.

• Системата може да  възпроизвежда  само
файлове, кодирани в стандартен формат.

• Следните  типове  USB  устройства  може
да не бъдат разпознати или да не работят
правилно:

•
-Криптирани MP3 плейъри
-USB устройства, които не се разпознават
като подвижни дискове

• USB   устройството    може    да   не  бъде
разпознато в зависимост от състоянието
му.

• Някои  USB  устройства  може  да  не   са
съвместими с вашата система.

• В     зависимост    от    типа    на    USB
устройството, капацитета или формата на
файловете, времето за разпознаване на
USB може да е по-дълго.

• Възпроизвеждането   на   изображения   и
видео не се поддържа.
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Използване на iPod режим
Можете да слушате музика, съхранявана на 
вашите Apple устройства, като iPod или 
iPhone.
1. Свържете вашето   Apple   устройство   към

USB порта автомобила, като използвате
кабела, предоставен с Apple устройството.
•Когато бъде свързано, устройството ще
започне да се зарежда. Възпроизвеждането
на музика няма да започне автоматично.

2. Върху контролния панел натиснете бутона
[MEDIA].
•Ако няколко устройства са свързани към
системата, натиснете бутона [MEDIA] и
натиснете бутона [1], за да изберете iPod
от прозореца за избор на носител.

CMG4K011EE

(1) Повторете режима на възпроизвеждане
(2) Текущ   номер   на   файла   и   общ   брой

файлове
(3) Информация    за   песента,   която   се

изпълнява в момента
(4) Време за възпроизвеждане и позиция на

възпроизвеждане
Натиснете бутона [MENU] на контролния 
панел, за да достигнете до следните опции на 
менюто:
• Information:    Показване   на   информация

за песента, която се изпълнява в момента.
• Sound    Settings:    Персонализиране   на

настройките на звука.

Пренавиване/Бързо превъртане
На контролния панел натиснете и задръжте 
бутона  [˅ SEEK/TRACK ˄]
• Можете също да  натиснете  и  задържите

лоста нагоре/надолу на волана.

Рестартиране на текущото възпроизвеждане
Натиснете бутона  [˅ SEEK/TRACK] на 
контролния панел след като песента е 
възпроизведена за 2 секунди,.
• Можете  също да  натиснете  и  задържите

лоста нагоре/надолу на волана.

Възпроизвеждане на предишната или 
следващата песен
За да възпроизведете предишната песен в 
рамките на първите 2 секунди от текущата 
песен, натиснете бутона [˅ SEEK/TRACK] За 
да възпроизведете следващата песен, 
натиснете [SEEK/TRACK ˄] бутона на 
контролния панел.
• Ако   изтекат   повече   от   2   секунди   на

възпроизвеждане, натиснете бутона [˅
SEEK/TRACK] ] на контролния панел два
пъти, за да възпроизведете предишната
песен.

• Можете също  да  натиснете  и  задържите
лоста нагоре/надолу на волана.

ЗАБЕЛЕЖКА
• На   контролния  панел   завъртете  копчето

[FILE], за да намерите желаната песен и го
натиснете за пет секунди, за да
възпроизведете файла.

• Ако  в  рамките  на  пет  секунди  не  бъде
открит никакъв контрол, търсенето е
отказано и на екрана се показва
информация за песента, която се
изпълнява в момента.
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Многократно възпроизвеждане
Върху контролния панел натиснете бутона [1]. 
Режимът на повторно възпроизвеждане се 
променя всеки път, когато го натиснете.  
Съответната икона на режима ще се покаже на 
екрана.
Възпроизвеждане в произволен ред
Върху контролния панел натиснете бутона [2]. 
Режимът на възпроизвеждане в разбъркан ред 
се активира или деактивира всеки път, когато 
го натиснете. Когато активирате режима за 
разбъркване, съответната икона на режим ще 
се покаже на екрана.
Търсене на музикални файлове в списък с 
файлове
1. Върху контролния панел натиснете  бутона

[3], за да изберете List.
2. Завъртете копчето [TUNE], за да изберете

желаната категория и файл, след което го
натиснете за възпроизвеждане на файла.

Информация
• Не  забравяйте  да  запалите  двигателя,

преди да свържете устройствата към 
системата. Възможно е устройството да се 
повреди, ако двигателят е запален когато 
то е свързано.

• Не включвайте и изключвайте многократно
USB съединителя за кратко време. Това
може да доведе до грешка в устройството
или повреда в системата.

Бележки за свързването на устройства на 
Apple

• Уверете се, че iOS и фърмуерът на вашето
устройство са актуални, преди да го
свържете към системата.
По-старите устройства могат да причинят
системна грешка.

• Ако  батерията  на  устройството  е  слабо
заредена, то може да не бъде разпознато.
Проверете нивото на батерията и ако е
необходимо я заредете, преди да свържете
устройството към системата.

• Използвайте   одобрен   кабел   от   Apple.
Използването на неодобрен кабел може да
причини изкривен шум или грешка по време
на възпроизвеждане.

• Използвайте кабел с дължина по-малка от 1
метър, като този, който първоначално е
предоставен с ново устройство на Apple.
По-дългите кабели могат да попречат
инфотейнмънт системата да разпознае
устройството на Apple.

• Вкарайте  USB  конектора  изцяло  в  USB
порта. Ако не го направите, това може да 
доведе до грешка в комуникацията.

• Ако    свържете   устройството   си    към
системата по време на възпроизвеждане,
може да чуете звук с висок тон
непосредствено след свързването.
Свържете устройството след спиране на
възпроизвеждането или пауза.

• Свързването на устройството по време на
изтегляне или синхронизиране с iTunes
може да доведе до грешка. Свържете
устройството, след като изтеглянето или
синхронизирането приключи.

• Ако свържете iPod nano (с изключение на 6-
то поколение) или iPod classic, логото на
марката ще се покаже на екрана на
устройството.  За iPhone и iPod touch,
логото няма да се покаже.
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Бележки за възпроизвеждането на устройства 
на Apple
• В зависимост  от  модела,  устройството  ви

може да не бъде разпознато поради
неподдържани комуникационни протоколи.

• Редът    на    песните,    показани    или
възпроизведени в системата, може да се
различава от реда на песните, съхранени в
устройството ви.

• В    зависимост     от    приложението    за
музикален плейър, което използвате,
информацията, която се показва в
системата, може да се различава.

• При  iPhone  функцията  за  аудио  поточно
предаване и при iPod функцията за
управлението на режим може да са в
конфликт. Ако възникне грешка, изключете и
свържете отново USB кабела.

• Когато използвате iPhone или iPod touch, не
управлявайте устройството, докато е
свързано към системата.  Може да възникне
грешка.

• Ако    осъществявате    или    получавате
повикване по време на възпроизвеждане
през iPhone, музиката може да остане на
пауза, след като приключите разговора. Ако
не чувате музиката след приключване на
разговор, проверете устройството, за да
видите дали музиката не е на пауза.

• Не дублирайте песен в няколко папки. Една
песен, записана в няколко папки, може да
причини грешка при функциите за търсене и
възпроизвеждане.

• Ако изпълнявате функция за управление
на мултимедия, например спиране или
повторение точно преди края на песента,
информацията за песента, показана на
екрана, може да не съвпада с текущата
песен. Това не е системна грешка.
Рестартирайте режима за iPod в
системата или поставете на пауза и
възобновете възпроизвеждането на
устройството си.

• Прескачане  или  неправилно  обслужване
може да се случи в зависимост от
характеристиките на вашето Apple
устройство.

• Ако  устройството  на  Apple  се  повреди
поради дефект, нулирайте го и опитайте
отново. (За да научите повече, направете
справка с ръководството на устройството
си за Apple.)



05

5-111

BLUETOOTH
Свързване на Bluetooth устройства
Bluetooth е технология за безжична мрежа с 
малък обсег на действие. Чрез Bluetooth 
можете да свързвате близки мобилни 
устройства безжично, за да изпращате и 
получавате данни между тях.
Това ви позволява ефективно да използвате 
устройствата си.
За да използвате Bluetooth, първо трябва да 
свържете устройство с Bluetooth с вашата 
система, например мобилен телефон или 
MP3 плейър. Уверете се, че устройството, 
което искате да свържете, поддържа 
Bluetooth.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Паркирайте автомобила си на безопасно 
място, преди да свързвате Bluetooth 
устройства. Разсейване при шофиране може 
да причини пътнотранспортно произшествие 
и да доведе до нараняване или смърт.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Във    вашата    система    можете    да 

използвате само функции за Bluetooth 
Handsfree и аудио. Свържете мобилно 
устройство, което поддържа двете 
функции.

• Някои   Bluetooth  устройства  могат  да 
причинят неизправности в инфотейнмънт 
системата или да предизвикат смущения. 
В този случай съхранението на 
устройството на друго място може да 
реши проблема.

• В  зависимост  от  свързаното  Bluetooth 
устройство или мобилен телефон някои 
функции може да не се поддържат.

• Ако  системата  не  е  стабилна  поради 
Bluetooth устройство, изтрийте сдвоените 
устройства и отново свържете Bluetooth 
устройствата.

• Ако   Bluetooth   връзката  не  е   стабилна, 
изпълнете следните стъпки, за да опитате 
отново.
1. Деактивирайте Bluetooth и го 
активирайте отново на устройството. След 
това свържете отново устройството.
2.   Изключете и включете устройството. 
След това го свържете отново.
3.    Извадете батерията от устройството и 
я поставете отново. След това включете 
устройството и го свържете отново.
4.   Отменете Bluetooth връзката както на 
системата, така и на устройството, след 
което пререгистрирайте и ги свържете.

Свързване на устройства с вашата 
система
За Bluetooth връзка, първо свържете 
устройството със системата, за да го 
добавите към списъка с Bluetooth устройства.  
Можете да регистрирате до пет устройства.
1. От  контролния  панел  натиснете  бутона 

[SETUP/CLOCK] след което изберете 
Bluetooth ► Connections.
• Ако за  първи  път  свързвате  устройство 

със системата, можете също да 
натиснете бутона [PHONE] на контролния 
панел или бутона за повикване/отговор 
върху волана.
2. На Bluetooth устройството, което 
искате да свържете, активирайте 
Bluetooth, потърсете системата на вашия 
автомобил и след това го изберете.

• Проверете Bluetooth името на системата, 
което се показва в новия прозорец за 
регистрация на системния екран.
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3. Въведете     или   потвърдете     паролата,
за  да потвърдите връзката.
• Ако екранът за въвеждане на ключ се
покаже на екрана на Bluetooth
устройството, въведете паролата ‘0000’
която се показва на системния екран.
• Ако на екрана на Bluetooth устройството
се покаже 6-цифреният ключ, уверете се,
че паролата за Bluetooth, показана на
Bluetooth устройството, е същата като
паролата на екрана на системата и
потвърдете връзката от устройството.

4. Изберете    дали   да   свържете   или   не
Bluetooth устройството към вашата
системата други устройства.
• Ако дадете приоритет на Bluetooth
устройството, то ще бъде свързано
автоматично към системата, когато
включите системата.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Илюстрацията    в   това   ръководство    е

пример.  Проверете системния екран за
точното име на автомобила и името на
Bluetooth устройството.

• Паролата по подразбиране е "0000".
• Може да отнеме известно време системата

да се свърже с устройството, след като ·
позволите да получи достъп до
устройството. Когато се осъществи връзка,
в горната част на екрана се показва
Bluetooth иконата за състояние.

• Можете   да   промените   настройките   за
разрешение от менюто за настройки на
Bluetooth на мобилния си телефон. За
повече информация вж. Ръководството за
потребителя на вашия мобилен телефон.

• За   да   регистрирате   ново   устройство,
повторете стъпки от 1 до 4.

• Когато    устройството   е   свързано   към
системата чрез Bluetooth, не можете да
свържете друго устройство.

• Ако използвате функцията за автоматично
свързване чрез Bluetooth, повикването
може да бъде прехвърлено към Хендсфри,
когато държите телефона близо до
автомобила, а двигателят на автомобила е
включен. Ако не искате системата да се
свързва автоматично с устройството,
деактивирайте Bluetooth на вашето
устройство.

• Когато   устройството   е   свързано   към
системата чрез Bluetooth,
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Свързване на сдвоено устройство
За да използвате Bluetooth устройство във 
вашата система, свържете сдвоеното 
устройство към системата. Вашата система 
може да се свързва само с едно устройство.
1. От контролния панел натиснете бутона

[SETUP/CLOCK], след което изберете
Bluetooth ► Connections.
• Ако     няма     свързано      устройство,

натиснете бутона [PHONE] на
контролния панел или бутона за
повикван/отговор на волана.
2. Завъртете копчето [TUNE], за да
изберете устройството, което да се
свърже, и след това натиснете копчето.

• Ако  друго  устройство  вече е  свързано
към вашата система, изключете го.
Изберете свързаното устройство, за да
го изключите.
3. Завъртете копчето [TUNE], за да
изберете Connect и след това натиснете
копчето.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако     връзката      прекъсне,      защото

устройството е извън обхват или възникне
грешка в устройството, връзката ще бъде
възстановена автоматично, когато
устройството влезе в обхват или когато
грешката бъде изтрита.

• Bluetooth  връзката  не  е  налична,  когато
Bluetooth функцията на устройството е
изключена. Уверете се, че сте включили
функцията Bluetooth на устройството.

• В   зависимост     от     приоритета     на
автоматичната връзка, свързването с
устройството може да отнеме време.

Изключване на устройство
Ако искате да спрете да използвате 
Bluetooth устройство или да свържете 
друго, изключете това, което вече сте 
свързали
1. От контролния    панел   натиснете  бутона

[SETUP/CLOCK], след което изберете
Bluetooth ► Connections.

2. Завъртете    копчето   [TUNE],   за   да
изключите устройството и след това
натиснете копчето.

3. Завъртете копчето [TUNE], за да изберете
Disconnect и след това натиснете копчето.

Изтриване на сдвоени устройства
Ако вече не искате да използвате дадено 
устройство или ако искате да свържете ново 
устройство, когато списъкът с Bluetooth 
устройства е пълен, изтрийте сдвоените 
устройства.

1. От контролния     панел    натиснете   бутона
[SETUP/CLOCK], след което изберете
Bluetooth ► Connections.

2. Завъртете копчето [TUNE], за да изтриете
устройството и след това натиснете
копчето.

3. Завъртете копчето  [TUNE],  за да  изберете
Delete, след което го натиснете.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато изтриете устройство,  историята  на

обажданията и контактите, съхранени в
системата, също се изтриват.

• За  да   използвате   повторно   изтрито
устройство, трябва да го свържете отново.
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Използване на Bluetooth аудио 
устройство
Можете да слушате музика, съхранявана в 
свързаното Bluetooth аудио устройство, през 
високоговорителите на вашия автомобил.

Върху контролния панел натиснете бутона 
[MEDIA].
• Ако    имате    няколко   устройства    за

съхранение на данни, натиснете бутона
[MEDIA] и натиснете бутона [2], за да
изберете BT Audio от прозореца за избор на
носител.

CMG4K013EE

(1) Повторете режима на възпроизвеждане
(2) Информация  за   песента,   която   се

изпълнява в момента

Натиснете бутона [MENU] на контролния 
панел, за да достигнете до следните опции на 
менюто:
• Connections: Настройте Bluetooth връзката.

• Sound Settings: Персонализиране на 
настройките на звука.

Пауза / възобновяване на възпроизвеждането

За да спрете възпроизвеждането, натиснете 
бутона [3] на контролния панел. За да 
продължите възпроизвеждането, натиснете 
отново бутона [3].

Многократно възпроизвеждане
Върху контролния панел натиснете бутона [1]. 
Режимът на повторно възпроизвеждане се 
променя всеки път, когато го натиснете.  
Съответната икона на режима ще се покаже на 
екрана.
Възпроизвеждане в произволен ред

Върху контролния панел натиснете бутона [2]. 
Режимът на възпроизвеждане в разбъркан ред 
се активира или деактивира всеки път, когато 
го натиснете. Когато активирате режима за 
разбъркване, съответната икона на режим ще 
се покаже на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА
• В зависимост  от    свързаното   Bluetooth

устройство, мобилния телефон или
музикалния плейър, който използвате,
начините за възпроизвеждане може да
се различават.

• В  зависимост  от  използвания   от   вас
музикален плейър, може да не се
поддържа стрийминг.

• В зависимост           от         свързаното  
Bluetooth устройство или мобилен 
телефон някои функции може да не се 
поддържат.

• Ако свържете  Bluetooth  устройство  или
мобилен телефон към вашата система
през USB и Bluetooth едновременно,
Bluetooth режимът е деактивиран и
музиката се възпроизвежда в режим USB
или iPod.  За да слушате музика,
предавана през Bluetooth, премахнете
USB устройството.

• Ако телефонът с Bluetooth е използван
за възпроизвеждане на музика и той
получава или осъществява телефонно
обаждане, музиката ще спре.

•

•
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• Получаването  на  входящо  повикване  или
извършването на изходящо повикване по
време на възпроизвеждане на звук с
Bluetooth може да доведе до аудио
смущения.

• Ако използвате  режима  Bluetooth,  докато
използвате Bluetooth аудио,
възпроизвеждането може да не се
възобнови автоматично, след като
завършите повикването, в зависимост от
свързания с него мобилен телефон.

• Преместването  на  песента  нагоре/надолу
по време на възпроизвеждане на Bluetooth
аудио режим, може да доведе до шумове
при някои мобилни телефони.

• Функцията Пренавиване/Бързо превъртане
не се поддържа в Bluetooth аудио режим.

• Функцията за плейлист не се  поддържа  в
Bluetooth аудио режим.

• Ако  Bluetooth  устройството  е  изключено,
Bluetooth режимът на звука ще спре.

Използване на Bluetooth за телефон
Можете да използвате Bluetooth, за да 
говорите по телефона без да го държите. 
Преглеждайте информацията за 
повикванията на екрана на системата и 
правете или приемайте повиквания 
безопасно и удобно чрез вградения 
микрофон и високоговорителите на 
автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Паркирайте автомобила  си  на  безопасно

място, преди да свързвате Bluetooth
устройства.  Разсейване при шофиране
може да причини пътнотранспортно
произшествие и да доведе до нараняване
или смърт.

• Никога не избирайте т елефонен  номер  и
не вдигайте мобилния си телефон по
време на шофиране. Използването на
мобилен телефон може да отклони
вниманието ви, което затруднява
разпознаването на външните условия и
намаляването на способността за
справяне с неочаквани ситуации, които
могат да доведат до произшествие. Ако е
необходимо, използвайте функцията
Bluetooth Handsfree, за да осъществявате
повиквания и поддържайте повикването
колкото е възможно по-кратко.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Не   можете   да  осъществите  достъп   до

екрана на телефона, ако няма свързан
мобилен телефон. За да използвате
функцията за Bluetooth, свържете мобилен
телефон към системата.

• Функцията Bluetooth Handsfree може да не
работи, когато излизате извън зоната за
клетъчно покритие, например когато сте в
тунел, под земята или в планински район.

• Качеството на повикванията може да бъде
понижено в следните случаи:
- Приемането на мобилния телефон е лошо
- В автомобила е шумно
- Мобилният  телефон  е разположен в
близост до метални предмети, например
кутия за напитки

• В    зависимост   от   свързания   мобилен
телефон, качеството на звука и звука на
Bluetooth Handsfree може да се различава.
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Осъществяване на обаждане
Ако мобилният ви телефон е свързан към 
системата, можете да осъществите 
повикване, като изберете име от историята 
или списъка с контакти.
1. Върху контролния панел натиснете бутона

[PHONE].
2. Друга възможност е да натиснете бутона

за повикване/отговор на волана.
3. Ако   имате   няколко   свързани   мобилни

устройства, изберете мобилен телефон от
списъка с устройства.

CMG4K014EE

3. Изберете телефонен номер.
4. За  да  изберете  номер   от   списъка   с

предпочитани, изберете Favourites.
5. За за изберете номер от  хронологията  с

повиквания, изберете Call history.
6. За   да   изберете   телефонен   номер   от

списъка си с контакти, който е свален от
свързания мобилен телефон, изберете
Contacts.

7. За  да  прекратите  повикването,  натиснете
бутона [2] на контролния панел, за да
изберете End.

8. Друга възможност е да натиснете бутона за
край на обаждането на волана.

Използване на списъка с 
предпочитани номера

1. От екрана на телефона  натиснете  бутона
[1], за да изберете Favourites.

2. Завъртете копчето [TUNE], за да изберете
желания контакт, и след това натиснете
копчето, за да

CMG4K015EE

Натиснете бутона [MENU] на контролния 
панел, за да достигнете до следните опции на 
менюто:
• Delete: Изтриване на предпочитаниномера.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Можете за запаметите до 20 предпочитани

номера за всяко устройство.
• Най-напред трябва да изтеглите контактите

в системата, за да регистрирате
предпочитаните.

• Списъкът   с   предпочитани,   запазен   на
мобилния телефон, не се изтегля в
системата.

• Дори ако данните за контакт на мобилния
телефон бъдат редактирани,
предпочитаните в системата не се
редактират автоматично. Изтрийте и ги
добавете отново.

• Когато  свържете  нов  мобилен  телефон,
любимите ви настройки за предишния
мобилен телефон няма да се показват, но
те ще останат във вашата система, докато
не изтриете предишния телефон от
списъка с устройства.
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Използване на историята на вашите 
обаждания

1. От екрана  на  телефона  натиснете  бутона
[2], за да изберете  Call history.

2. Завъртете копчето [TUNE], за да изберете
желания контакт, и след това натиснете
копчето, за да осъществите повикване.

CMG4K016EE

Натиснете бутона [MENU] на контролния 
панел, за да достигнете до следните опции 
на менюто:
• All calls:   Вижте   списък   на   всички

повиквания.
• Missed calls: Вижте само пропуснатите.
• Dialled calls: Вижте само набраните.
• Received calls: Вижте само приетите.
• Download:    Изтеглете    историята    на

вашите обаждания.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Някои  телефони може  да   не   поддържат

функцията на изтегляне.
• Историята     на       повикванията       се 

осъществява само когато мобилният 
телефон е свързан към системата.

• Обажданията          от          ограничени 
идентификационни номера не се запазват 
в списъка с история на обажданията.

• На   всеки   отделен   списък   ще   бъдат
записани до 50 записи за обаждания.

• Информацията  за   продължителността   и
времето няма да се показва на екрана на
системата.

• Необходимо е разрешение за изтегляне на
историята на обажданията от мобилния
телефон. Когато се опитвате да изтеглите
данни, може да се наложи да разрешите
изтеглянето от мобилния телефон. Ако
изтеглянето се окаже неуспешно,
проверете екрана на мобилния телефон за
всяко уведомление.

• Когато      изтеглите      историята      на
повикванията си, всички стари данни ще
бъдат изтрити.
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Използване на историята на вашите 
обаждания

1. От екрана на телефона натиснете бутона
[3], за да изберете Contacts.

2. Завъртете копчето [TUNE], за да изберете
желаната група от буквено-цифрови
символи и след това го натиснете.

3. Завъртете копчето [TUNE], за да изберете
желания контакт, и след това натиснете
копчето, за да осъществите повикване.

CMG4K017EE

Натиснете бутона [MENU] на контролния 
панел, за да достигнете до следните опции 
на менюто
• Download:    Изтеглете    контактите    от

мобилния си телефон.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Контактите могат да бъдат изтеглени само

от в момента свързаното Bluetooth
устройство.

• Контактите могат да се виждат само когато
Bluetooth устройството е свързано.

• Само  контакти  в  поддържания   формат
могат да бъдат изтеглени и показвани от
Bluetooth устройството. Контактите от
някои приложения няма да бъдат
включени.

• Можете да изтеглите до 2000  контакти  от
вашето устройство.

• Някои телефони може  да  не  поддържат
функцията на изтегляне.

• В       зависимост      от     системните 
спецификации, някои от свалените 
контакти могат да бъдат загубени.

• Изтеглят се контакти, които се съхраняват
както в телефона, така и в SIM картата.
При някои мобилни телефони

• контактите в SIM картата може да не се
изтеглят.

• Специалните знаци и цифри, използвани в
името на контакта, може да не се показват
правилно.

• Необходимо е разрешение за изтегляне на
историята на обажданията от мобилния
телефон. Когато се опитвате да изтеглите
данни, може да се наложи да разрешите
изтеглянето от мобилния телефон.  Ако
изтеглянето се окаже неуспешно,
проверете екрана на мобилния телефон за
всяко уведомление.

• В зависимост от типа или състоянието на
мобилния телефон изтеглянето може да
отнеме повече време.

• Когато      изтеглите      историята      на
повикванията си, всички стари данни ще
бъдат изтрити.

• Не можете да редактирате или изтривате
контактите си в системата.

• Когато  свържете  нов  мобилен  телефон,
любимите ви настройки за предишния
мобилен телефон няма да се показват, но
те ще останат във вашата система, докато
не изтриете предишния телефон от
списъка с устройства.
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Отговаряне на повикване
Когато се появи повикване, в системния екран 
се появява изскачащ прозорец за 
уведомяване на входящото повикване.

CMG4K018EE

За да отговорите на повикването, натиснете 
бутона [1] на контролния панел, за да изберете 
Accept.
• Друга възможност е да натиснете бутона

за повикване/отговор на волана.
За да отхвърлите повикването, натиснете 
бутона [2] на контролния панел, за да 
изберете Reject.
• Друга възможност е да натиснете бутона

за край на обаждането на волана.

ЗАБЕЛЕЖКА
• В зависимост   от   типа   на   мобилния

телефон, отхвърлянето на повиквания
може да не се поддържа.

• След   като   мобилният   ви   телефон   е
свързан със системата, звукът от
повикванията може да се изведе през
високоговорителите на автомобила дори и
след излизане от автомобила, ако
телефонът е в диапазона на свързване. За
да прекратите връзката, изключете
устройството от системата или
деактивирайте Bluetooth на устройството.

Използване на опции по време на разговор
По време на разговор ще видите екрана за 
повикване, показан по-долу. Натиснете бутон, 
за да изпълните желаната функция.

CMG4K019EE

За да превключите разговора към мобилния 
си телефон, натиснете бутона [1] на 
контролния панел, за да изберете Private
• Друга възможност   е   да   натиснете   и

задържите бутона за повикване/отговор на
волана.

За да прекратите повикването, натиснете 
бутона [2] на контролния панел, за да 
изберете End.
• Друга възможност е да натиснете бутона

за край на обаждането на волана.
Натиснете бутона [MENU] на контролния 
панел, за да достигнете до следните опции на 
менюто:
• Microphone Volume: Регулирайте силата на

звука на микрофона или изключете
микрофона, така че другата страна да не ви
чува.
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ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако   информацията  за   обаждащия   е

запаметена в списъка ви с контакти, ще се
покаже името и телефонният номер на
повикващия. Ако информацията за
обаждащия не е запаметена в списъка ви с
контакти, ще се покаже само телефонният
номер на повикващия.

• Не  можете  да  превключвате  към   друг
екран, като аудио екрана или екрана за
настройки, по време на обаждане с
Bluetooth.

• В   зависимост   от   вида   на   мобилния
телефон качеството на повикванията може
да варира. На някои телефони гласът ви
може да е по-слаб за другата страна.

• В зависимост   от   типа   на   мобилния
телефон, телефонният номер може да не
се показва.

• В зависимост    от   типа   на  мобилния
телефон, функцията за превключване на
обаждането може да не се поддържа.

• Dimming mode: Задайте яркостта на  екрана
да се регулира автоматично, според
използването на фаровете или настройте
екрана да остане ярко или тъмно
непрекъснато.

• Brightness:  Регулирайте  яркостта  за  деня
или нощта според вашите настройки чрез
Dimming Mode.

• Screensaver:      Изберете     опцията     за
скрийнсейвър, която да се показва, когато
системата е изключена.

• Text Scroll:  Задайте  превъртане  на  текст,
когато информационният текст е твърде
дълъг, за да се покаже всичко на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА
Функцията за превъртане на текст е достъпна 
само в следната ситуация
• При  показване  на  главен  екран  в  USB  /

iPod / Bluetooth аудио и радио / DAB
режими екранен списък в USB / iPod /
Bluetooth аудио, радио / DAB и телефонен
режим

Звук
Можете да промените настройките, свързани 
със звука, като местоположението, където ще 
бъде концентриран звукът, и нивото на изхода 
за всеки обхват.
На контролния панел натиснете бутоните 
[SETUP/CLOCK] ► [2] за да изберете Sound.

• Position:    Изберете  място  в  автомобила,
където звукът ще бъде съсредоточен.
Изберете Fade или Balance, завъртете
копчето [TUNE], за да изберете желаната
позиция, след което натиснете копчето.  За
да зададете звука в центъра на
автомобила, изберете Centre.

НАСТРОЙВАНЕ
Показване
Можете да промените настройките, свързани 
с дисплея на системата.
На контролния панел натиснете бутоните 
[SETUP/CLOCK] ► [1] ], за да изберете 
Display.
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• Equaliser: Регулирайте изходното ниво за
всеки режим на звука.

• Speed     dependent    volume    control:
Настройте силата на звука да се регулира
автоматично според скоростта на
движение.

• Rear      parking     sensors     prioritised:
Задайте намаляване на аудио силата на
звука, за да чуете предупреждението
преди други звуци, когато карате назад.

ЗАБЕЛЕЖКА
• В    зависимост    от    моделите     или

спецификациите на автомобилите,
наличните опции могат да се различават.

• В   зависимост   от   спецификациите   на
системата или усилвателя, приложени към
вашия автомобил, наличните опции може
да са различни.

Дата/Час
Можете да промените датата и часа, които се 
показват на дисплея на системата.
На контролния панел натиснете бутоните 
[SETUP/CLOCK] ► [3] ], за да изберете Date/  
Time.
•

•

Set date: Задайте дата, която да се показва
на дисплея.
Set time: Задайте часа, който да се показва
на дисплея.
Time format: Изберете 12-часов или 24-
часов формат.

Bluetooth
Можете да промените настройките за 
Bluetooth връзки.
На контролния панел натиснете бутоните 
[SETUP/CLOCK] ► [4] ], за да изберете 
Bluetooth.
• Connections:   Свържете     нови     Bluetooth

устройства със системата си или свържете
или изключете свързано устройство. Може
също да изтриете свързани устройства.

• Auto connection priority:  Изберете   сдвоено
устройство, за да се свържете с вашета
система автоматично, когато се включи.

• Update    contacts:   Изтеглете   списъка   с
контакти от свързания мобилен телефон.

• Bluetooth  voice   guidance:   Включете   или
изключете гласовите указания за свързване
чрез Bluetooth, връзка и грешки.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако не е свързано Bluetooth® устройство,

менюто за обновяване на контактите е
деактивирано.

• Ако избраният    език   е   словашки   или
унгарски, менюто за гласова връзка
Bluetooth е деактивирано.

Системно
Можете да промените езика на дисплея или 
да инициирате системните настройки.
На контролния панел натиснете бутоните 
[SETUP/CLOCK] ► [5] ], за да изберете 
System.
• Language: Изберете езика на дисплея.
• Default:  Нулирайте  системните  настройки

до стойностите по подразбиране. Всички
потребителски данни, съхранявани в
системата, също ще бъдат изтрити.

•
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ИКОНИ ЗА СТАТУСА НА 
СИСТЕМАТА
Иконите за състояние се показват в горната 
част на екрана, за да се покаже текущото 
състояние на системата.
Запознайте се с иконите за състоянието, 
които се появяват, когато извършвате 
определени действия или функции, както и 
техните значения

CMG4K019EE

Изключване на звука

Икона Описание

Изключване на звука

Bluetooth

Икона Описание
Ниво на батерията на свързаното 
Bluetooth устройство
Мобилен телефон, свързан чрез 
Bluetooth
Аудио устройство, свързано чрез 
Bluetooth
Мобилен телефон и аудио 
устройство, свързани чрез Bluetooth

Bluetooth разговор в ход

Микрофонът е изключен по 
време на Bluetooth повикване
Изтегляне на историята на 
обажданията от мобилен 
телефон, свързан чрез Bluetooth
Изтегляне на контактите от 
мобилен телефон, свързан чрез 
Bluetooth

Сила на сигнала

Икона Описание
Силата на сигнала на мобилния 
телефон, свързан чрез Bluetooth

ЗАБЕЛЕЖКА
• Нивото на батерията, което се показва

на екрана, може да се различава от
нивото на батерията, показано на
свързаното устройство.

• Нивото на сигнала, което се показва на
екрана, може да се различава от нивото
на сигнала, показано на свързания
телефон.

• В зависимост от модела на автомобила
и спецификациите, някои икони може да
не се показват.
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USB
Поддържани аудио формати
• Спецификации на аудио файла

-WAVeform аудио формат
-MPEG1/2/2.5 Audio Layer3
-Windows Media Audio Ver 7.X/8.X

• Bit rates
-MPEG1 (Layer3):
32/40/48/56/64/80/96/112/128/
160/192/224/256/320 kbps
-MPEG2 (Layer3):
8/16/24/32/40/48/56/64/80/96/
112/128/144/160 kbps
-MPEG2.5 (Layer3):
8/16/24/32/40/48/56/64/80/96/
112/128/144/160 kbps
-WMA (High Range):
48/64/80/96/128/160/192 kbps

• Bits Per Sample
-WAV (PCM(Stereo)): 24 bit
-WAV (IMA ADPCM): 4 bit
-WAV (MS ADPCM): 4 bit

• Sampling frequency
- MPEG1: 44100/48000/32000 Hz
- MPEG2: 22050/24000/16000 Hz
- MPEG2.5: 11025/12000/8000 Hz
- WMA: 32000/44100/48000 Hz
- WAV: 44100/48000 Hz

• Максимален брой на слоевете на
директорията: Няма лимит

• Максимална дължина на имената на
папките (въз основа на Unicode): 31
английски или корейски знака

• Максимална   дължина   на   имената   (въз
основа на Unicode): 63 английски или
корейски знака

• Функцията    за   превъртане   може да   се
използва за показване на имена на
файлове и папки, които са твърде дълги, за
да се покажат на екрана.

• Поддържани  знаци   за   имена   на   папки/
файлове (поддръжка на Unicode): 2 604

• Корейски знаци, 94 буквено-цифрови знака,
4,888 китайски знака в общо
предназначение, 986 специални знака

• Максимален брой папки: 2 000
• Максимален брой файлове: 6 000

ЗАБЕЛЕЖКА
• Файлове, които не са в поддържан формат,

може да не бъдат разпознати или
възпроизведени или информацията за тях,
като например името на файла, може да не
се показва правилно.

• Само файловете с  разширения .mp3/.wma/
wav могат да бъдат разпознати от
системата. Ако файлът не е в поддържан
формат, променете файловия формат, като
използвате най-новия софтуер за кодиране.

• Устройството няма да поддържа файлове,
заключени от DRM (Digital Rights
Management).

• За MP3/WMA файлове за компресиране и
WAV файл, разликите в качеството на
звука ще се зависимост от скоростта на
предаване. (Музикалните файлове с по-
висок битрейт имат по-добро качество на
звука.)

• Японски или опростени китайски символи в
имена на папки или файлове може да не се
показват правилно.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ИНФОТЕЙНМЪНТ СИСТЕМАТА
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Поддържани USB устройства за 
съхранение
• Byte/Sector: 64 kbyte или по-малко
• Формат на системата: FAT12/ 16/32 

(препоръчително)
• Максимален размер на устройството: 32

GB

ЗАБЕЛЕЖКА
• Работата  е  гарантирана  само  за  USB

метално устройство с капак от типа "plug-
type".
-USB устройства за съхранение с
пластмасов щепсел може да не бъдат
разпознати.
-USB устройства за съхранение в типове
карти с памет, като CF карти или SD карти,
може да не бъдат разпознати.

• USB твърди дискове  може   да   не   бъдат
разпознати.

• Когато  използвате   USB  устройство   за
съхранение с голям капацитет с няколко
логически устройства, ще бъдат
разпознати само файлове, съхранени на
първия диск.

• Ако програмата за приложения е заредена
на USB устройството, съответните
медийни файлове може да не се
възпроизвеждат.

• Използвайте     USB    2.0     устройства
за  по-добра съвместимост.

Bluetooth
• Bluetooth Power Class 2: -6 to 4 dBm
• Aerial power: Max 3 mW
• Frequency range: 2400 to 2483.5 MHz
• Bluetooth patch RAM software version: 1

•

•

Словната марка и
логотипите Bluetooth® 
са регистрирани 
търговски марки, собственост на Bluetooth 
SIG, Inc.  и всяко използване на такива 
марки от HYUNDAI е чрез лиценз.
•Apple®, iPad®, iPad mini™, iPhone®,
iPod®, iPod classic®, iPod nano®, iPod
touch® и iTunes® са регистрирана
търговска марка на Apple Inc.

ТЪРГОВСКИ МАРКИ
Други търговски марки и търговски 
наименования са тези на съответните им 
собственици.
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NCC за Тайван

Съгласно техническите регламенти за радиочестотни устройства с ниска мощност NCC:

Член 12
Без разрешение, никоя компания, фирма или потребител не трябва да променят честотата, да 
увеличават мощността или да променят характеристиките и функциите на оригиналния дизайн 
на сертифицираните електрически машини с ниска мощност.

Член 14
Прилагането на електрически машини с ниска мощност не трябва да повлияе на безопасността 
на навигацията, нито да пречи на законната комуникация, ако бъде намерено смущение, 
услугата ще бъде спряна, докато се подобри и смущението престане да съществува.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Въглеродният монооксид (СО) е токсичен. Вдишването на СО може да причини безсъзнание и 
смърт.
Отработените газове от двигателя съдържат въглероден монооксид, който не може да се види или 
помирише.

Не вдишвайте отработените газове от двигателя.
Ако усетите миризма на изгорелите газове в автомобила, незабавно отворете прозорците. 
Излагането на СО може да доведе до безсъзнание и смърт чрез задушаване.

Уверете се, че системата не изпуска газове.
Изпускателната система трябва да се проверява винаги, когато автомобилът се повдига, при 
смяна на маслото или за друга цел. Ако чуете промяна в звука на изпускателната уредба или ако 
се движите над нещо, което удря отдолу на автомобила, препоръчваме системата да бъде 
проверена възможно най-скоро от упълномощен дилър на HYUNDAI.

Не палете двигателя в затворена зона.
Оставянето на двигателя на празен ход в гаража, дори при отворена гаражна врата, е опасно. 
Запалете двигателя само, за да тръгнете и да преместите автомобила от гаража.

Избягвайте работа на празен ход на двигателя за продължителни периоди с хора в автомобила.
Ако е необходима работа на двигателя за продължителен период от време с хора в автомобила, 
не забравяйте да го правите само в открито пространство, като входа за въздух е настроен на 
"Fresh" и контролът на вентилатора е настроен на висока степен.

Дръжте въздушните отвори чисти.
За да осигурите правилна работа на вентилационната система, поддържайте вентилационните 
отвори, разположени пред предното стъкло, без сняг, лед, листа или други препятствия.

Ако трябва да шофирате с отворен багажник:
Затворете всички прозорци.
Отворете вентилационните отвори на контролния панел.
Задайте контрола на всмукателния въздух в режим "Fresh", управлението на въздушния поток на 
"Floor" или "Face", а управлението на вентилатора е настроено на “high”.



06

6-5

• Уверете се,  че  всички  прозорци,  външно
огледало(а) и външно осветление са чисти
и свободни.

• Премахнете скреж, снега или леда.
• Огледайте    гумите     за    неравномерно

износване и повреда.
• Проверете   под   превозното   средство   за

признаци на течове.
• Уверете се, че зад вас няма  препятствия,

ако възнамерявате да тръгвате назад.

Преди да запалите
• Уверете   се,   че   капакът,   багажникът   и

вратите са затворени и заключени.
• Нагласете   позицията   на   седалката   и

волана.
• Нагласете     вътрешните     и     външните

огледала за обратно виждане.
• Уверете се, че всички светлини работят.
• Сложете колана си. Проверете дали всички

пътници са сложили коланите си.
• Проверете габаритите   и  индикаторите    в

панела с инструменти и съобщения на
дисплея, когато превключвателят е в
положение ON.

• Проверете      дали       всички    предмети,
които карате са правилно поставени и
закрепени.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от СЕРИОЗНО 
НАРАНЯВАНЕ или СМЪРТ, вземете следните 
предпазни мерки:
• ВИНАГИ    слагайте     предпазен     колан.

Всички пътници трябва да бъдат
правилно обезопасени когато
автомобилът е в движение.

• За повече информация вижте “Предпазни
колани” в раздел 3.

• Винаги       шофирайте        внимателно.
Предвидете, че другите шофьори или
пешеходци може да са невнимателни и
да правят грешки.

• Бъдете фокусирани   върху   шофирането.
Разсейването на водача може да
предизвика инциденти.

• Оставете достатъчно място между вас и
автомобила пред вас

•

•

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НИКОГА не шофирайте след като сте пил 
или сте приемал лекарствени средства.
Пиенето или приемането на лекарствени 
средства и шофиране е опасно и може да 
доведе до злополука и СЕРИОЗНО 
НАРАНЯВАНЕ или СМЪРТ.
Шофирането в нетрезво състояние е най-
основната причина за смъртта по 
магистралите всяка година. Дори малко 
количество алкохол ще повлияе на вашите 
рефлекси, възприятия и преценка.  Само 
едно питие може да намали способността ви 
да реагирате на променящите се условия и
спешни случаи и времето ви за реакция се 
влошава с всяко допълнително питие.
Шофирането под въздействието на 
лекарствени средства е също толкова 
опасно, но дори и по-опасно, отколкото 
шофирането под влиянието на алкохол.
Вероятността да претърпите сериозен 
инцидент е много по-голяма ако пиете или 
приемате лекарствени средства и 
шофирате. Ако пиете или приемате 
лекарствени средства не шофирайте. Не се 
возете с шофьор, който е пил или приемал 
лекарствени средства. Използвайте шофьор 
или си извикайте такси.

ПРЕДИ ДА ПОТЕГЛИТЕ
 Преди да влезете в автомобила
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ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ЗАПАЛВАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от СЕРИОЗНО 
НАРАНЯВАНЕ или СМЪРТ, вземете следните 
предпазни мерки:
• НИКОГА не позволявайте на деца или  на

лица, които не са запознати с автомобила,
да пипат превключвателя за запалване
или свързаните с него части. Може да
възникне неочаквано и внезапно
движение на превозното средство.

• НИКОГА не се пресягайте през волана  за
превключвател или друг бутон, когато
автомобилът е в движение. Наличието на
ръката ви в тази област може да доведе
до загуба на контрол над превозното
средство и произшествие.

Ключ за запалване (ако има)

OOSH069001L

При отваряне на предната врата, 
превключвателят ще светне, при условие че 
той не е в положение ВКЛЮЧЕНО. Светлината 
ще изгасне веднага, когато превключвателят е 
на on или off, след около 30 секунди, след 
затваряне на вратата (ако има).

OOSH069002L

[A] : LOCK, [B] : ACC, [C] : ON, [D] : START

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• НИКОГА не  превключвайте  на  LOCK  или

ACC ако автомобилът е в движение, с
изключение при спешен случай. Това ще
доведе до изгасване на двигателя и загуба
на мощност при управлението на волана и
спирачните системи. Това може да доведе
до загуба на насочен контрол и спирачна
функция и авария.

• Преди    да   напуснете   автомобила    се
уверете, че лостът за смяна на предавките
е в положение P (паркиране), след това
дръпнете ръчната спирачка и
превключвателя в положение LOCK.

• Може  да  възникне  неочаквано  движение
на превозното средство, ако тези
предпазни мерки не са спазени.

ЗАБЕЛЕЖКА
Никога не използвайте покрития за ключалки 
след покупката. Това може да доведе до 
повреда, поради неизправност в 
комуникацията.
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Ключ за запалване - позиции
Позиция на 
превключвателя Действие Бележки

ЗАКЛЮЧВАНЕ

За да завъртите превключвателя в 
положение LOCK, натиснете ключа в 
положение ACC и завъртете ключа в 
положение LOCK.
Ключът може да бъде отстранен в положение 
LOCK.
Воланът се заключва, за да защити
автомобила от кражба (ако е оборудвана 
тази функция)

ACC
Някои електрически аксесоари са 
използваеми.
Воланът се отключва.

Ако изпитвате затруднение да завъртите 
превключвателя в позиция ACC, завъртете 
ключа докато въртите волана надясно и 
наляво, за да го освободите.

ON

Това е нормалната позиция на ключа, 
когато се запалва автомобил. Всички 
функции и аксесоари са използваеми.
Можете да проверите предупредителните 
светлини когато завъртите превключвателя 
от ACC към ON.

Не оставяйте превключвателя в позиция 
ON когато автомобилът не е в режим на 
(         ) готовност, за да предотвратите 
разреждането на батерията.

START
За да запалите автомобила, завъртете 
превключвателя в позиция START. 
Превключвателят се връща в позиция ON 
когато освободите ключа.

Двигателят ще е нестабилен докато не 
освободите ключа.
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Запалете автомобила

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Винаги  носете  подходящи  обувки,  когато 

шофирате. Неподходящи обувки с високи 
токчета, ски обувки, сандали, джапанки и 
т.н. могат да попречат на използването на 
спирачките и газта.

• Не запалвайте двигателя  ако  педалът  на 
газта е натиснат. Автомобилът може да се 
придвижи, което да доведе до инцидент.

• Изчакайте докато  оборотите  на  двигателя 
са нормални. Автомобилът може внезапно 
да се придвижи ако педалът на спирачката 
е освободен, а оборотите високи.

1. Уверете   се,   че   ръчната   спирачка    е 
дръпната.

2. Уверете се, че  скоростният  лост  е  на  Р 
(паркиране).

3. Натиснете спирачката.
4. Поставете   превключвателя  в   положение 

START. Задръжте ключа ( максимум 10 
секунди) докато “     ” се появи и го 
освободете.

 Информация
• Не   чакайте   двигателят   да   загрее,   а 

автомобилът да седи на едно място. 
Започнете да шофирате при средна 
скорост на двигателя. (Трябва да се 
избягва рязкото ускоряване и забавяне.)

• Винаги   запалвайте   автомобила   когато 
кракът ви е върху спирачния педал. Не 
натискайте педала за газта, когато 
запалвате автомобила. Не форсирайте 
двигателя, докато се загрява.

ЗАБЕЛЕЖКА
За да предотвратите повреда на автомобила:
• Не задържайте ключа в положение START, 

за повече от 10 секунди. Изчакайте от 5 до 
10 секунди преди да опитате отново.

• Не     завъртайте     превключвателя     в 
положение START при работещ двигател. 
Това може да повреди стартера.

• Ако “          ” индикаторът изгасне, докато 
сте в движение, не се опитвайте да 
преместите лоста за смяна в положение P 
(парк).

• Ако  пътните   условия   ви   позволяват, 
можете да поставите лоста в положение N 
(неутрално), докато автомобилът все още 
се движи и да превключите в положение 
START, в опит да запалите автомобила 
отново.

• Не бутайте и не теглете автомобила си, за 
да го запалите.
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Бутон за запалване/спиране 
на двигателя (ако има)

OOSH069003L

Когато вратата се отвори, бутонът Start/Stop 
на двигателя ще светне и ще изгасне 30 
секунди след като тя е затворена (ако е 
оборудвана тази функция).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да изключите автомобила при спешен 
случай:
Натиснете и задръжте бутона за старт/стоп на 
двигателя за повече от две секунди ИЛИ 
Бързо натиснете и пуснете три пъти бутона за 
старт/стоп на двигателя (в рамките на три 
секунди).
Ако автомобилът все още се движи, можете 
да запалите отново автомобила, без да 
натискате спирачния педал, като натиснете 
бутона за старт/стоп на двигателя с лоста за 
превключване в положение N (неутрално).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• НИКОГА  не  натискайте  бутона  Start/Stop, 

докато автомобилът е в движение, освен 
при спешност. Това ще доведе до 
изключване на автомобила и загуба на 
мощност при управлението на волана и 
спирачните системи. Това може да доведе
до загуба на насочен контрол и спирачна 
функция и авария.

• Преди   да   напуснете   автомобила   се 
уверете, че лостът за смяна на предавките 
е в положение P (паркиране), дръпнете 
ръчната спирачка, натиснете бутона за 
старт/стоп на двигателя в положение OFF и 
вземете смарт ключа с вас. Може да 
възникне неочаквано движение на 
превозното средство, ако тези предпазни 
мерки не са спазени.
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Позиция на бутона за Стоп/Старт на двигателя

Позиция на бутона Действие Бележки
OFF За да изгасите автомобила, натиснете 

бутона за старт/стоп с лоста за смяна 
в положение P (паркиране).
При натискане на бутона за старт/стоп 
на двигателя без превключване в 
положение P (паркиране), бутонът 
старт/стоп на двигателя не се връща в 
положение OFF, а се връща в 
положение ACC.
Воланът се заключва, за да 
предотврати кражба на автомобила
(ако има).

Ако воланът не е заключен правилно, 
когато отворите вратата на шофьора, 
ще чуете предупредителен звук.

ACC Натиснете бутона START/STOP, когато 
той е в положение OFF, без да 
натискате педала на съединителя.
Някои електрически аксесоари са 
използваеми.
Воланът се отключва.

• Ако оставите бутона START/STOP на 
двигателя в положение ACC за 
повече от един час, захранването на 
акумулатора ще се изключи 
автоматично, за да се предотврати 
разреждането.

• Ако воланът не се отключи правилно, 
бутонът START/STOP на двигателя 
няма да работи.  Натиснете бутона за 
START/STOP на двигателя, докато 
въртите волана надясно и наляво за 
освобождаване.

•
ON Press the Engine Start/Stop button 

while it is in the ACC position 
without depressing the brake 
pedal.
The warning lights can be checked 
before the engine is started.

Не оставяйте бутона за Старт/Стоп в 
позиция ON когато автомобилът не е в 
режим на (           ) готовност, за да 
предотвратите разреждането на 
батерията.

START За да запалите автомобила, 
натиснете педала на спирачката и 
натиснете бутона за старт/стоп с 
лоста за превключване в неутрална 
позиция.

Ако натиснете бутона за старт/стоп на 
двигателя без да натискате педала на 
спирачката, автомобила не се 
запалва и бутонът се променя както 
следва:
OFF → ACC → ON → OFF or ACC
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Запалете автомобил

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•

•

Винаги носете подходящи обувки, когато 
шофирате. Неподходящи обувки с високи 
токчета, ски обувки, сандали, джапанки и 
т.н. могат да попречат на използването на 
спирачките и газта.
Не запалвайте двигателя ако педалът на 
газта е натиснат.
Автомобилът може да се придвижи, което 
да доведе до инцидент.

 Информация
• Автомобилът ще се запали с  натискане  на 

бутона за старт/стоп, само когато смарт 
ключа е в автомобила.

• Дори ако смарт ключа е в колата и когато е 
далеч от шофьора, хибридната система 
може да не стартира.

• Когато бутонът Старт/Стоп е  в положение 
ACC или ON и отворена врата, системата 
проверява за смарт ключа. Когато смарт 
ключа не е в автомобила, индикаторът          
“            " индикаторът ще мига и ще се 
появи предупреждението "Key not in 
vehicle". Когато всички врати са затворени, 
звъненето ще звучи за около 5 секунди. 
Дръжте смарт ключа в автомобила, в 
позиция ACC или ако хибридната система е 
включена.

1.
2.

Винаги носете смарт ключа с вас.
Уверете се, че ръчната спирачка е 
дръпната.
Уверете се, че скоростният лост е на Р 
(паркиране).
Натиснете спирачката.
Натиснете бутона Start/Stop. Ако 
автомобилът се запали "             ", ще се 
появи индикаторът.

 Информация
• Не    чакайте   двигателят   да   загрее,    а 

автомобилът да седи на едно място.
• Започнете   да   шофирате   при    средна 

скорост на двигателя. Трябва да се 
избягва рязкото ускоряване и забавяне.
Винаги запалвайте автомобила когато 
кракът ви е върху спирачния педал. Не 
натискайте педала за газта, когато 
запалвате автомобила. Не форсирайте 
двигателя, докато се загрява.

• Ако  температурата  на  околната  среда  е 
ниска "         ", индикаторът може да остане 
осветен повече от нормалното време.

3.

4.
5.
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ЗАБЕЛЕЖКА
За да предотвратите повреда на автомобила:
• Ако “       ” индикаторът  изгасне,  докато 

сте в движение, не се опитвайте да 
преместите лоста за смяна в положение P 
(парк).

• Не бутайте и не  теглете  автомобила  си,
за да го запалите.

ЗАБЕЛЕЖКА
За да предотвратите повреда на автомобила:
Не натискайте бутона за старт/стоп за повече 
от 10 секунди, освен ако предпазителят не е 
изгорял.
Когато изгори предпазителя на стоп-лампата, 
не можете да стартирате нормално 
хибридната система. Заменете го с нов. Ако 
не можете да смените предпазителя, можете 
да запалите автомобила, 
като натиснете и задържите бутона Старт/
Стоп за 10 секунди с бутон за старт/стоп в 
позиция ACC.
За ваша безопасност винаги натискайте 
педала на спирачката, преди да запалите 
автомобила..

OOSH069004L

 Информация
Ако батерията на смарт ключа е слаба или 
той не работи правилно, можете да 
стартирате автомобил, като натиснете 
бутона за старт/стоп със смарт ключа в 
посока на изображението по-горе.
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�� Left-hand drive �� Right-hand drive

OOSH069005L OOSH069005R

[A] : Скоростен лост [B] : Режим за ръчна смянаe

Натиснете спирачния педал и бутона за смяна, когато премествате лоста за смяна.     
Натиснете бутона за смяна, докато премествате лоста за смяна.
 Лостът за смяна може свободно да работи

Ã TЗа да преместите лоста за превключване от / към P (паркиране) или между R (задна) и D (шофиране),      
111трябва да натиснете спирачния педал, за да може автомобилът да стои неподвижно 

Работа на трансмисията с двоен съединител
Трансмисията с двоен съединител има шест скорости напред и една обратна скорост. 
Индивидуалните скорости се избират автоматично в положение D (шофиране).
• Трансмисията с двоен съединител може да се счита  за автоматична  скоростна  кутия. 

Трансмисията с двоен съединител дава усещане за движение на ръчна трансмисия, но 
осигурява лекотата на напълно автоматична.

• Когато се избере D (Drive), скоростната кутия автоматично ще превключи, подобно на 
обикновена автоматична скоростна кутия. За разлика от традиционната автоматична 
скоростна кутия, превключването на предавките може понякога да се усети и чуе.

Трансмисия с двоен съединител



Управление на вашия автомобил

6-14

• Системата   с  двоен  съединител  включва 
механизъм със сух тип двоен съединител, 
който позволява по-добро ускорение и 
увеличена горивна ефективност по време 
на шофиране. Но се различава от 
конвенционалната автоматична трансмисия, 
защото не включва преобразувател на 
въртящия момент. Вместо това преходът от 
една предавка към друга е управляван от 
приплъзване на съединителя, особено при 
по-ниски скорости.

• В резултат на това измененията понякога са 
по-забележими и може да се усети лека 
вибрация, тъй като скоростта на вала на 
скоростната кутия съответства на скоростта 
на вала на двигателя. Това е нормално 
състояние за трансмисията.

• Сухият    съединител    предава   въртящия 
момент и осигурява директно шофиране, 
което може да се различава от 
конвенционалната автоматична скоростна 
кутия. Това може да е по-забележимо, 
когато стартирате спрял автомобил или 
когато теглите ремарке.

• Когато   бързо   се   ускорява   от по-ниска 
скорост, оборотите на двигателя могат 
драстично да се увеличат, като резултат от 
приплъзване на съединителя, тъй като 
трансмисията с двоен съединител избира 
правилната предавка. Това е нормално 
състояние.

• Когато     ускорявате    от    спиране     на   
наклон, натиснете педала на газта плавно и 
постепенно, за да избегнете усещане за 
треперене или тромавост.

• При по-ниска скорост, ако освободите бързо 
педала за газта, може да почувствате 
спиране на двигателя, преди трансмисията 
да промени скоростите. Това усещане за 
спиране е подобно на това при работа с 
ръчна скоростна кутия.

• При     шофиране     надолу     можете     да 
използвате ръчен режим, за да превключите 
на по-ниска предавка и, за да контролирате 
скоростта без да използвате спирачката 
прекомерно.

• Когато запалите   и   изгасите   автомобила, 
може да чуете щракане, докато системата 
преминава през самопроверка.  Това е 
нормално състояние.

• По време на първите   1500 км.   може   да 
почувствате, че автомобилът не ускорява 
гладко при ниска скорост. През този период 
на разработване, качеството и 
ефективността на смяната на новия 
автомобил, непрекъснато се оптимизират
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от сериозно 
нараняване или смърт:
• Винаги проверявайте в близост до  вашия 

автомобил за хора, особено за деца, преди 
да преместите превозното средство в D 
(шофиране) или R (задна).

• Преди   да   напуснете   автомобила   се 
уверете, че лостът за смяна на предавките 
е в положение P (паркиране), след това 
поставете ръчната спирачка и 
превключвателя в положение LOCK/OFF. 
Неочаквано и внезапно движение на 
превозното средство е възможно да 
възникне, ако тези предпазни мерки не са 
спазени.

• Не   натискайте   бързо   спирачката   (при 
превключване от по-висока предавка към 
по-ниска предавка) по хлъзгави пътища. 
Автомобилът може да се хлъзне и да 
предизвика инцидент.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Винаги  спирайте  напълно,  преди  да 

превключите на D или R.
• Не премествайте скоростния лост към 

N (неутрална) при шофиране.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако трансмисията не може да се превключи в 
шофиране или задна, индикаторът за 
положение D или R) ще мига на панела. 
Препоръчваме ви да се обърнете към 
упълномощен дилър на Hyundai и да 
проверите системата.

DCT предупредителни съобщения
Това предупредително съобщение се 
показва, когато автомобилът се движи бавно 
наклон и се установи, че спирачният педал не 
е натиснат.

OOSH069010L

Наклон
Шофирането по наклон нагоре и надолу
• За да задържите  автомобила  при  наклон, 

използвайте спирачния педал или ръчната 
спирачка.

• Когато се  движите  по  наклон,  спазвайте 
дистанция, преди да придвижите 
автомобила напред. След това задръжте 
автомобила на наклона с помощта на 
педала.

• Ако превозното средство се движи на хълм 
чрез натискане на педала на газта или 
чрез пълзене със свободен спирачен
педал, съединителят и трансмисията 
могат да прегреят, което да доведе до 
повреда. По това време на LCD дисплея 
ще се появи предупредително съобщение.

• Ако предупреждението на LCD дисплея е 
активно, трябва да се натисне спирачката.

• Пренебрегването    на   предупрежденията 
може да доведе до повреда на 
трансмисията.
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OOSH069012L

Висока температура в трансмисията
• При  определени  условия,  като  например 

тръгване и спиране по наклон, внезапно 
потегляне или ускорение или други тежки 
условия на шофиране, температурите на 
съединителя на предавките ще се увеличат 
прекомерно.

• При    прегряване   на   съединителя   се 
задейства режимът на безопасна защита и 
индикаторът за положение за скоростната 
кутия на панела започва мига и да чувате 
звук. При съобщението “Transmission 
temperature is high! Stop safely” на LCD 
дисплея, шофирането може да не е гладко.

• Ако   това   се   случи,   изтеглете   се   на 
безопасно място, спрете автомобила с 
работещ двигател, натиснете спирачките и 
преместете автомобила в положение P 
(паркиране) и работещ двигател, позволете 
на трансмисията да се охлади.

• Ако пренебрегнете  това  предупреждение, 
условията на шофиране може да се 
влошат.
Възможно е да усетите рязка промяна, 
чести смени или потрепване.  За да се 
върнете към нормалното състояние на 
шофиране, спрете автомобила и натиснете 
спирачката или превключете на положение 
P (паркиране). След това оставете 
трансмисията да се охлади за няколко 
минути с включен двигател, преди да 
потеглите.

• Когато    е   възможно,   карайте   плавно 
автомобила.

OOSH069007L OOSH069013L

OOSH069014L

Прегряване на трансмисията
• Ако   автомобилът   продължава   да   се 

движи и температурите на съединителя 
достигат максимално допустимата 
температурна граница, "Transmission hot! 
Park with engine On" ще се покаже 
предупредителното съобщение. Когато 
това се случи, съединителят се изключва, 
докато се охлади до нормални 
температури
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• Предупреждението ще покаже време, което 
да изчакате докато трансмисията изстине.

• Ако  това   се   случи,   изтеглете   се   на 
безопасно място, спрете автомобила с 
работещ двигател, натиснете спирачките и 
преместете автомобила в положение P 
(паркиране) и работещ двигател, позволете 
на трансмисията да се охлади.

• Когато се появи съобщението "Transmission 
cooled down. Resume driving" можете да 
продължите да шофирате автомобила.

• Когато   е   възможно,   карайте    плавно 
автомобила.

Ако някое от предупредителните съобщения 
на LCD дисплея продължава да мига, за 
вашата безопасност препоръчваме да 
свържете с упълномощен дилър на HYUNDAI 
и да проверите систематаОбхват на 
трансмисията

Обхват на трансмисията

Индикаторът на контролния панел показва 
позицията на лоста за смяна, когато 
превключвателят е в положение ON.

P (паркиране)

Винаги спирайте напълно, преди да 
превключите на P (паркиране).

За да превключите от P (паркиране), трябва да 
натиснете здраво педала на спирачката и да 
сте сигурни, че краката ви не са върху  педала 
на газта.

Ако сте направили всичко по-горе и все още не 
можете да преместите лоста от P (парк), вижте 
“Превключване и освобождаване” в този 
раздел.
Скоростният лост трябва да бъде на Р 
(паркиране) преди да изгасите автомобила.)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Ако      преместите      в      положение     P 

(паркиране), докато автомобилът е в 
движение, това може да доведе до загуба 
на контрол върху него.

• След като  превозното  средство е  спряло, 
уверете се, че лостът за смяна на 
предавките е в положение P (паркиране), 
дръпнете ръчната спирачка и изгасите 
автомобила.

• Не използвайте  положение  P  (паркиране) 
вместо ръчната спирачка.

• При паркиране на наклон, поставете лоста 
в Р (паркиране) и дръпнете ръчната 
спирачка, за да предотвратите тръгването 
на автомобила надолу.

• За  безопасност  винаги  дърпайте  ръчната 
спирачка и поставяйте лоста на Р, освен 
при аварийно спиране.

R (задна)
Използвайте я, за да движите 
автомобила назад.

ЗАБЕЛЕЖКА
Винаги спирайте напълно, преди да 
преместите R (задна); може да повредите 
трансмисията, ако превключите на R (задна) 
когато автомобилът е в движение.

N (неутрална)
Колелата и скоростната кутия не са заети.
Винаги натискайте спирачния педал, когато 
превключвате от N (неутрална) към друга 
скорост.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не превключвайте скорост, освен ако краката 
ви не са на педала на спирачката. 
Превключването когато двигателят работи с 
висока скорост, може да доведе до бързо 
движение на автомобила. Можете да изгубите 
контрол над автомобила и да ударите хора 
или предмети



Управление на вашия автомобил

6-18

D (шофиране)
Това е нормалната позиция на шофиране. 
Скоростната кутия автоматично преминава 
през 6 степенна последователност, 
осигуряваща най-добра икономия на гориво 
и мощност.
За допълнителна мощност при 
задминаване на друго превозно средство 
или при шофиране по наклон нагоре, 
натиснете педала за газта докрай. 
Скоростната кутия автоматично преминава 
към следващата долна предавка (или 
предавки, според случая).
Ако управлявате автомобила с лоста за 
превключване в D (шофиране), 
автомобилът автоматично ще промени в 
режим ECO. Индикаторът            ще мига на 
панела.

OOSH069015L

Режим SPORT
Режимът на спорт се избира чрез натискане 
на лоста за превключване от позиция D 
(шофиране) в ръчни скорости. Опциите
                  Индикаторът  ще мига на панела.
При шофиране в режим СПОРТ 
автомобилът осигурява спортно, но 
стабилно каране.

 Информация
В режим SPORT, горивната ефективност 
може да намалее.

OOSH069016L

[A] : + (нагоре), [B}: - (надолу)

Режим за ръчна смяна
Независимо дали автомобилът е спрял или в 
движение, ръчният режим се избира чрез 
натискане на лоста за превключване от 
позиция D (шофиране) в ръчни скорости.  За 
да се върнете в режим D (шофиране), 
натиснете лоста за смяна.

В режим за ръчна смяна, придвижването на 
лоста назад и напред ще ви позволи бързо да 
превключвате скоростите.
Нагоре (+): Натиснете веднъж лоста напред, 
за да превключите една предавка.
Надолу (-): Натиснете веднъж лоста назад, за 
да върнете една предавка.
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 Информация
• Могат да бъдат избрани само  шест  предни

предавки в ръчен режим. За движение
назад или паркиране, преместете лоста за
смяна на предавките до положение R
(задна) или P (паркиране), както е
необходимо.

• Преминаването към  по-ниски  предавки  се
извършва автоматично, когато автомобилът
се забави. При спиране на автомобила се
избира автоматично 1-ва предавка.

• Когато     оборотите     на   двигателя    се
приближат до червената зона, предавката
ще се вдигне автоматично.

• Ако лостът е сложен на + (Up) или - (Down),
скоростната кутия не може да направи
исканата промяна, ако следващата
предавка е извън диапазона на
допустимите обороти на двигателя.
Водачът трябва да извърши преместване
на предавките в съответствие с условията
на пътя, като внимава да запази оборотите
на двигателя под червената зона.

• При  шофиране  в  ръчен  режим,  намалете
скоростта, преди да превключите на по-
ниска предавка. В противен случай по-
ниската предавка може да не се задейства,
ако оборотите на двигателя са извън
допустимия диапазон.

Shift-lock система
За вашата безопасност, при двойния 
съединител има система за заключване, която 
предотвратява преместването от P 
(паркиране) в R (задна), освен ако спирачният 
педал не е натиснат.
За да превключите от P (паркиране) в R 
(задна):

1. Натиснете и задръжте спирачния педал.
2. Запалете автомобила или поставете

превключвателя в положение ON.
3. Преместете скоростния лост.

Shift-lock освобождаване
Ако лостът за смяна на предавките не може 
да бъде преместен от положение P 
(паркиране) в позиция R (задна) с натиснат 
спирачен педал, продължете натискането на 
спирачката и след това направете следното

OOSH069017L

1. Поставете    превключвателя    в    позиция
LOCK/OFF.

2. Дръпнете ръчната спирачка.
3. Внимателно извадете капачката (1), която

покрива отвора за достъп до заключващия
механизъм.

4. Поставете инструмент (например отверка)
в отвора за достъп и натиснете
инструмента надолу.

5. Преместете    лоста за    смяна,    докато
държите отвертката.

6. Извадете     инструмента   от   отвора   на
заключващото устройство и след това
поставете капачката.

Ако трябва да използвате заключващата 
функция shift-lock, препоръчваме системата 
незабавно да бъде проверена от 
упълномощен дилър на HYUNDAI.
Система за блокиране на ключа за 
запалване (ако има)
Ключът за запалването не може да бъде 
свален, освен ако лостът за смяна не е в 
положение P (паркиране).
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Механизъм за смяна на предавките 
(ако има)

OOSH069018L

Механизмът за смяна работи, когато 
скоростният лост е в положение D (шофиране) 
или S (спорт) или в ръчен режим.
Механизмът работи когато скоростта на 
автомобила е над 5 км./ч.).
Издърпайте еднократно на [+] или [-], за да 
превключите нагоре или надолу една 
предавка и
системата се променя от автоматичен на 
ръчен режим.
• Системата се променя от ръчен режим в 

автоматичен, когато - the vehicle 

-скоростта на автомобила е под 5 км/ч.,
-натиснете педала на газта за повече от 5 
секунди,
-дръпнете [+] механизма за повече от 1 
секунда, или
-преместите лоста от D (шофиране) в S 
(спорт) или ръчен режим на смяна (+, -) и 
след това обратно в D (шофиране).
 

 Информация
Ако издърпате [+] и [-] едновременно, може да 
не настъпи превключване на скоростите.

Паркиране
Винаги спирайте напълно и 
продължавайте да натискате спирачния 
педал. Преместете лоста за смяна на 
предавките в положение P (паркиране), 
дръпнете ръчната спирачка и поставете 
превключвателя в положение LOCK/OFF. 
Вземете ключа с вас, когато излезете от 
автомобила.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато останете в превозното средство с 
работещ двигател, внимавайте да не 
натиснете педала на газта за дълъг период от 
време. Двигателят или изпускателната 
система могат да прегреят и да предизвикат 
пожар.
Отработените газове и изпускателната 
система са много горещи. Стойте настрана от 
компонентите на изпускателната система.
Не спирайте или паркирайте върху запалими 
материали, като суха трева, хартия или листа. 
Те могат да се възпламенят и да предизвикат 
пожар.
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Добри практики на шофиране
• Никога не премествайте скоростния лост от 

P (паркиране) или N (неутрална) в друга 
позиция с натиснат педал на газта.

• Никога не премествайте лоста в положение 
P (паркиране), когато автомобилът е в 
движение.

• Уверете  се,  че  автомобилът   е   спрян 
напълно, преди да опитате да преместите в 
R (задна) или D (шофиране).

• Не премествайте  скоростния  лост  към  N 
(неутрална) при шофиране.  Ако лостът за 
превключване е преместен на N 
(неутрална) по време на движение, 
автомобилът губи способността да 
осигурява спирачно движение на 
двигателя. Това може да увеличи риска от 
злополука.
Също така, преместването на лоста 
обратно в D (шофиране), докато 
автомобилът се движи, може сериозно да 
повреди трансмисията.

• Не шофирайте ако крака ви е на педала на 
спирачката. Дори лек, но постоянен натиск 
на педала може да доведе до прегряване 
на спирачките, износване на спирачките и 
вероятно дори повреда на спирачката.

• Винаги вдигайте  ръчната  спирачка  когато 
напускате автомобила. Не разчитайте на 
поставяне в P (паркиране), за да 
предотвратите движението на автомобила.

• Бъдете    изключително   внимателни   при 
шофиране на хлъзгава повърхност. Бъдете 
особено внимателни при спиране, 
ускоряване или преместване на скоростите. 
На хлъзгава повърхност рязката промяна в 
скоростта на автомобила може да причини
загуба на сцепление при колелата и да 
предизвика загуба на контрол над 
автомобила и инцидент

• Оптималната        производителност        и 
икономичност на автомобила се постигат 
чрез гладко натискане и освобождаване на 
газта.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от СЕРИОЗНО 
НАРАНЯВАНЕ или СМЪРТ:
• ВИНАГИ   слагайте   предпазен   колан.   В 

случай на сблъсък, е по-вероятно 
необезопасеният пътник да бъде сериозно 
наранен или убит, отколкото пътникът, 
който е с предпазен колан.
Избягвайте високи скорости при завои.
Не извършвайте бързи движения с волана, 
като резки промени на лентите или бързи, 
резки завои.

• Рискът   от  преобръщане  значително   се 
увеличава, ако загубите контрол над 
автомобила си на магистралата.
Загубата на контрол често се случва, ако 
две или повече колела изпаднат от пътя и 
водачът се опита да се върне на пътя.

• В случай,   че  вашето  превозно  средство 
напусне пътното платно, не правете резки 
движения. Вместо това намалете 
скоростта, преди да се върнете обратно в 
пътните ленти.

• HYUNDAI  ви  препоръчва   да   следвате 
всички ограничения на скоростта.
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Функцията coasting guide информира водача 
кога да свали крака от ускорителя, като 
предвижда забавящо събитие * въз основа на 
анализа на маршрутите за шофиране и 
пътните условия на навигацията. Това 
насърчава водача да свали крака от педала и 
да се движи по пътя надолу само с EV мотора. 
Това помага за предотвратяване на ненужния
разход на гориво и увеличава горивната 
ефективност.

 Информация
Пример за забавяне на събитието е 
извършване на завой надясно/наляво, 
шофиране през кръгово, влизане или 
излизане от магистрала (магистрала) и т.н.

Настройка на функцията Coasting Guide
Coasting  Guide  може да бъде избрана от 
режима на потребителските настройки на LCD 
дисплея, като следвате процедурата по-долу.

1. Поставете превключвателя за запалване в 
положение ON.

2. Изберете   ‘User   settings ·   Convenience · 
Coasting guidance’ на LCD дисплея.

Работни състояния
След като изберете функцията от режима на 
потребителските настройки, системата влиза 
в състояние на готовност, като следва 
процедурата по-долу.
1. 

2.

3.

Въведете информация за вашата 
дестинация в навигационната система и 
изберете маршрута на шофиране.
Проверете дали автомобилът е в режим 
ECO, като го управлявате в D (шофиране
Карайте автомобила със скорост между 40 
км/ч.(25 mph) ~ 160 км./ч. (100 mph).

Информация
Работната скорост може да варира поради 
разликата между на панела и навигацията, 
което се дължи на нивото на напомпване на 
гумите.

 Информация
Coasting guide е само допълнителна функция 
за подпомагане на шофирането с гориво. По 
този начин условията на работа могат да 
бъдат различни в съответствие с условията 
на движение/път (т.е. шофиране в 
задръстване, шофиране по наклон, 
шофиране по извит път). Вземете предвид 
действителните условия на шофиране, като 
например
разстояния от превозните средства отпред/
отзад, като същевременно се посочва 
функцията coasting guide като насока.

ЕКО ШОФИРАНЕ (АКО ИМА)
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вземете следните предпазни мерки:
•

•

Не шофирайте ако крака ви е на педала на 
спирачката. Това ще доведе до необичайни 
високи температури на спирачките, 
прекомерно износване на накладките и 
увеличаване на спирачния път.
Когато се спускате надолу по дълъг или 
стръмен хълм, преместете лоста за 
превключване в ръчен режим и придвижете 
надолу на по-ниска предавка, за да 
контролирате скоростта си, без да 
използвате
прекомерно педала на спирачката.. При 
непрекъснато натискане се получава 
прегряване на спирачките, което може да 
доведе до временна загуба на спирачна 
ефективност.

• Мокрите     спирачки    могат   да   увредят 
способността на автомобила да се забави ; 
той може също да се наклони на една 
страна при използването им. Лекото 
натискане на спирачките ще покаже дали 
са били засегнати по този начин. Винаги 
проверявайте спирачките си по този начин, 
след като сте преминали през дълбока 
вода. За да изсушите спирачките, леко 
натискайте спирачния педал, за да ги 
загрявате, като същевременно поддържате 
безопасна скорост, докато те се 
възстановят нормално. Избягвайте 
шофиране при високи скорости, докато 
спирачките не започнат да функционират 
правилно.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Не продължавайте да натискате спирачния 

педал ако "  " индикаторът не свети. 
Батерията може да е разредена.

• Шумът и вибрациите, генерирани по време 
на спиране, са нормални.

• При нормална  работа  може да  възникнат 
временни шумове на електрическата 
спирачна помпа и вибрации на двигателя в 
по-следните случаи.
- Когато педалът е натиснат внезапно.
- Когато педалът е натиснат многократно в 
кратки интервали.
- Когато ABS функцията е активирана по 
време на спиране. 

СПИРАЧНА СИСТЕМА
Спирачки
Вашето превозно средство има спирачки, 
които се настройват автоматично при 
нормална употреба.
Ако автомобилът е в режим на (       )1111 
готовност или е изгасен по време на 
движение, помощната система за спирачките 
няма да сработи. Все още можете да спрете 
автомобила си, като прилагате по-голяма сила 
върху педала на спирачката от обикновено.. 
Разстоянието на спиране обаче ще бъде по-
дълго.
Когато автомобилът не е в режим на (     ) 
готовност, резервната спирачна мощност е 
частично изтощена при всяко натискане на 
спирачния педал. Не натискайте педала на 
спирачките, когато асистентът е прекъснат.
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Индикатор за износване на 
спирачните дискове
Когато вашите спирачни накладки се носят и 
необходима подмяната им, ще чуете висок 
предупредителен звук от предната или 
задната спирачка. Звука може да се появява 
или изчезва или да го чувате когато натискате 
спирачния педал.
Обърнете внимание, че някои условия на 
шофиране или климатични условия могат да 
предизвикат шум на спирачките, когато за 
пръв път ги натиснете (или леко ги 
натиснете). Това е нормално и не показва 
проблем със спирачките ви.

ЗАБЕЛЕЖКА
За да избегнете скъпи ремонти на спирачките, 
не продължавайте да шофирате с износени 
накладки.

 Информация
Винаги подменяйте предните и задните 
накладки.

Електронна спирачка за паркиране 
(EPB) 
Използване на ръчната спирачка

OOSH069020L

За да приложите EPB (електронна 
ръчна спирачка):

1. Натиснете спирачката.
2. Издърпайте EPB превключвателя.
Уверете се, че предупредителната лампа 
светва.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от СЕРИОЗНО 
НАРАНЯВАНЕ или СМЪРТ, не използвайте 
EPB, когато автомобилът се движи, освен 
в извънредна ситуация. Това може да 
повреди спирачната система и да доведе 
до инциденти.
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Освобождаване на ръчната спирачка

OOSH069022L

За да освободите EPB (електронна ръчна 
спирачка):
• Поставете превключвателя в позиция ON.
• Натиснете спирачката.
• Натиснете превключвателя EPB.

Уверете се, че предупредителната лампа е 
изгаснала.

За да освободите EPB (електронна ръчна 
спирачка) автоматично:
• Преместете скоростния лост на P

(паркиране)
При автомобилът в режим на (         )
готовност, натиснете педала на
спирачката и превключете от положение P
(паркиране) към R (задна) или D
(шофиране).

• Преместете скоростния лост на N
(неутрална)
При автомобилът в режим на (        )
готовност, натиснете педала на
спирачката и превключете от положение N
(неутрална) към R (задна) или D
(шофиране).

• Изпълнете следните условия
1. Уверете се, че всички колани са поставени

и вратите, предният капак и багажника са
затворени.

2. При  автомобилът  в  режим  на    (        )
готовност, натиснете педала на спирачката
и превключете от положение P (паркиране)
към R (задна) или D (шофиране) или ръчен
режим.

Уверете се, че предупредителната лампа е 
изгаснала.

 Информация
• За вашата безопасност можете да включите

EPB, въпреки че превключвателя е в
положение OFF  (само ако е налице
захранване на батерията) и не можете да го
освободите.

• За ваша безопасност, натиснете педала на
спирачката и освободете ръчната спирачка
с превключвателя EPB, когато карате
надолу или назад.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако    предупредителната   светлина    на

ръчната спирачка все още свети, въпреки
че EPB е освободена, препоръчваме ви да
проверите системата при упълномощен
дилър на HYUNDAI.

• Не шофирайте с включена EPB. Това може
да доведе до прекомерно износване на
спирачните накладки и спирачния ротор.

EPB може да се включи автоматично когато:

• Се изисква от други системи
• Водачът изключва превозното средство,
1докато Auto Hold работи.
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За да освободите EPB, затворете вратите, 
предния капак и вратата на багажника и 
сложете предпазния колан

• Ако се опитате  да  шофирате  с  включена
EPB, ще се появи предупредителен звук и
съобщение.

• Ако   предпазният  колан  на  водача  не  е
сложен и капакът на двигателя или
Багажник отвори, ще се появи
предупредителен звук и съобщение.

• Ако има проблем с автомобила, може да се
появи предупредителен звук и съобщение

Ако това се случи, натиснете педала на 
спирачката и освободете EPB, като натиснете 
превключвателя EPB.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Всеки  път,  когато  напускате  автомобила

или паркирате, винаги спирайте напълно и
продължете да натискате спирачния педал.
Преместете лоста за смяна в положение P
(паркиране), натиснете EPB и поставете
превключвателя в положение OFF. Вземете
ключа с вас, когато излезете от
автомобила.
Превозните средства, при които не е
превключено на P, са изложени на риск от
неволно придвижване и нараняване на
водача или на други хора.

• НИКОГА не позволявайте на някой, който
не е запознат с автомобила, да
превключва EPB. Ако се освободи по
невнимание, може да настъпи сериозно
нараняване.

• Освобождавайте   EPB  само  когато  сте
седнали в автомобила и сте натиснали
педала на спирачката.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Не натискайте   педала   на   газта,   докато

ръчната спирачка е вдигната. Ако
натиснете газта с включена EPB, ще се
появи предупредителен звук и съобщение.
Възможно е да настъпи повреда на
ръчната спирачка.

• Шофирането  с  вдигната  ръчна  спирачка
може да прегрее спирачната система и да
причини преждевременно износване или
повреда на части от спирачката. Уверете
се, че преди шофиране EPB е освободена
и предупредителната светлина за
спирачката е изключена.

 Информация
• При работа или пускане на EPB може да се

чуе щракване. Тези условия са нормални и
показват, че EPB функционира правилно.

• Когато оставяте ключовете на помощник за
паркиране, уверете се, че сте го
информирали как да работите с EPB.
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Деактивиране на AUTO HOLD
Натиснете педала на спирачката
Когато преобразуването от автоматично 
задържане в EPB не работи правилно, ще се 
появи предупредителен звук и съобщение.

��Tип A ��Tип B

OOSH069025L OOSH069026L

Автоматично прилагане на ръчната 
спирачка
Ако EPB се приложи при активиране на 
автоматичното задържане, ще се появи 
предупредителен звук и съобщение.

Индикатор за неизправност на EPB 
��Tип A ��Tип B

OOSH069027L OOSH069028L

Тази предупредителна лампа светва ако
превключвателят е в положение ON и изчезне 
след приблизително 3 секунди, ако системата 
работи нормално.
Ако индикаторът за неизправност на EPB 
остава включен, се включва по време на 
шофиране или не се включва, когато 
превключвателя е в положение ON, това 
означава, че е възможно EPB да не 
функционира правилно.
Ако това се случи ви препоръчваме да 
проверите системата при упълномощен дилър 
на HYUNDAI.
Индикаторът за неизправност в EPB може да 
светне, когато индикаторът ESC се включи, за 
да покаже, че ESC не работи правилно, но не 
показва неизправност EPB.
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ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако   EPB  предупредителната   светлина 

продължи да свети, ви препоръчваме да 
проверите системата при упълномощен 
дилър на HYUNDAI

•

•

Ако предупредителната лампа за ръчната 
спирачка не свети или не мига, въпреки 
че превключвателят на EPB е бил 
издърпан, EPB може да не се задейства.
Ако предупредителната лампа за ръчната 
спирачка мига, когато индикаторът за 
предупреждение за EPB е включен, 
натиснете ключа и след това го 
издърпайте 
нагоре. Повторете това още веднъж. Ако 
EPB предупредителната светлина не 
изчезва, ви препоръчваме да проверите 
системата при упълномощен дилър на 
HYUNDAI.

 Ръчна спирачка - предупредителна 
светлина

Проверете лампата за 
предупреждение на ръчната 
спирачка, като поставите 
превключвателя в положение 
ON(             индикаторът не свети).

Тази светлина ще светне, когато спирачката е 
вдигната с превключвателя в положение 
START или ON.
Уверете се, че преди шофиране ръчната 
спирачка е освободена и предупредителната 
светлина за спирачката е изключена.
Ако предупредителният индикатор остава 
включен след освобождаване на ръчната 
спирачка, докато автомобилът е в 
готовност(        ), може да има неизправност в 
спирачната система.  Необходимо е незабавно 
внимание.
Ако е възможно, прекратете незабавно 
карането на превозното средство. Ако това не 
е възможно, 
внимавайте изключително много при 
шофиране, докато не достигнете безопасно 
място.

Аварийно спиране
Ако има проблем със спирачния педал по 
време на движение, е възможно аварийно 
спиране чрез издърпване и задържане на 
превключвателя EPB. Спирането е възможно 
само докато задържате превключвателя EPB.
Спирачният път обаче ще бъде по-дълъг от 
нормалното.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не работете с ръчната спирачка, когато 
автомобилът се движи, освен в извънредна 
ситуация. Това може да повреди спирачната 
система и да доведе до сериозни инциденти.

 Информация
При аварийно спиране, светлинният 
индикатор за ръчната спирачка ще светва 
за да покаже, че системата работи.

ЗАБЕЛЕЖКА
Ако забелязвате шум или усещате миризма на 
изгоряло за продължителен период от време, 
когато се използва ЕРБ за аварийно спиране, 
препоръчваме системата да бъде проверена 
от упълномощен дилър на HYUNDAI.

Когато EPB не се освобождава
Ако EPB не се освободи нормално, 
препоръчваме да се свържете с упълномощен 
дилър на HYUNDA и да проверите системата, 
като закарате автомобила на репатрак.
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Auto Hold
Автоматичното задържане спира автомобила, 
въпреки че спирачният педал не е натиснат, 
след като водачът прекрати спирането на 
автомобила, като натисне спирачния педал.
За да приложите :

OOSH069029L

1. Когато вратата на шофьора и предния
капак са затворени, натиснете педала на
спирачката, след което натиснете [AUTO
HOLD]. Белият индикатор AUTO HOLD ще
се включи и системата ще бъде в режим на
готовност.

OOSH069030L

2. Когато спирате автомобила   напълно,   чрез
натискане на спирачния педал, Auto Hold
поддържа спирачното налягане, за да
поддържа автомобила
неподвижен. Индикаторът се променя от
бял на зелен.

3. Превозното      средство      ще       остане 
неподвижно дори ако освободите спирачния 
педал.

4. Ако    се    приложи   EPB,   автоматичното
задържане ще бъде освободено.

За да освободите:
• Ако натиснете педала на газта и скоростния

лост е в D или ръчен режим, задържането
ще се освободи автоматично и
автомобилът ще започне да се движи.
AUTO HOLD индикаторът се променя от
зелен на бял.

• Ако  автомобилът   се   запали   отново   с
помощта на превключвателя за круиз
контрол (RES + или SET-), докато Auto Hold
и круизконтрол работят, автоматичното
задържане ще се освободи независимо от
работата на педала на газта. AUTO HOLD
индикаторът се променя от зелен на бял.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато AUTO HOLD се освободи автоматично 
чрез натискане на педала на газта, винаги 
оглеждайте около автомобила.
Бавно натиснете педала на газта за гладък 
старт.
За да откажете:

OOSH069031L

1. Натиснете спирачката.
2. Натиснете бутона [AUTO HOLD].
Индикаторът AUTO HOLD ще изгасне.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предотвратите, неочаквано и внезапно 
на движението на автомобила, винаги 
поставяйте крака си върху спирачния педал, 
за да отмените автоматичното задържане, 
преди да:
-Шофирате по наклон надолу.
-Да карата на задна.
-Паркирате автомобила.

 Информация
• Автоматичното задържане не работи

когато:
-Вратата на шофьора е отворена
-Предния капак е отворен
-Скоростният лост е на Р (паркиране) или R
(задна)
-EPB е приложена

• За ваша безопасност автоматичното
задържане превключва към EPB когато:
-Вратата на шофьора е отворена
-Предния капак е отворен
-Автомобилът спира за повече от 10
минути
-Автомобилът е спрял под наклон
-Автомобилът е придвижен няколко пъти

• В тези случаи светва предупредителната
лампа на ръчната спирачката, индикаторът
AUTO HOLD се променя от зелено на бяло
и се появява предупредителен звук и
съобщение, което ви информира, че EPB е
автоматично задействана. Преди да
потеглите отново, натиснете спирачния
педал, проверете около вашия автомобил
и освободете ръчната спирачка ръчно с
превключвателя EPB.
• Докато работите с автоматичното

задържане, може да чуете механичен шум.
Това е нормален звук на работа.

ЗАБЕЛЕЖКА
Ако индикаторът AUTO HOLD се промени на 
жълто, автоматичното задържане не работи 
правилно. Препоръчваме ви
да се свържете с упълномощен дилър на 
HYUNDAI.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Натиснете  педала  на  газта  бавно,  когато 

запалвате автомобила.
• За        ваша        безопасност,      откажете 

автоматичното задържане, когато карате 
под наклон, назад или паркирате 
автомобила.

ЗАБЕЛЕЖКА
Ако има неизправност в системата за 
откриване на отворени вратата на 
шофьора и предния капак, автоматичното 
задържане може да не работи правилно.
Препоръчваме ви да се свържете с 
упълномощен дилър на HYUNDAI.
Предупредителни съобщения

��Tип A ��Tип B

OOSH069025L OOSH069026L

Автоматично прилагане на ръчната спирачка
Ако EPB се приложи при активиране на 
автоматичното задържане, ще се появят 
предупредителен звук и съобщение.

OOSH069024L

Деактивиране на AUTO HOLD... Натиснете 
педала на спирачката
Когато преобразуването от автоматично 
задържане в EPB не работи правилно, ще се 
появи предупредителен звук и съобщение.
Когато това съобщение се покаже, Auto Hold и 
EPB може да не работят. За ваша 
безопасност, натиснете педала на спирачката.

OOSH069032L

Натиснете спирачния педал, за да 
деактивирате функцията AUTO HOLD
Ако не сте натиснали спирачния педал, когато 
освободите автоматичното задържане чрез 
натискане на ключа [AUTO HOLD], ще се 
появят предупредителен звук и съобщение.
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OOSH069033L

Условията за AUTO HOLD не са изпълнени. 
Затворена врата и преден капак.
При натискане на превключвателя [AUTO 
HOLD], ако вратата на шофьора и предния 
капак не са затворени, ще се чуе 
предупреждение и на LCD дисплея ще се 
появи съобщение.
Натиснете бутона [AUTO HOLD] след 
затваряне на вратата на шофьора и предния 
капак.

Антиблокираща спирачна 
система (ABS)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Антиблокираща спирачна система (ABS) или 
Системата за електронно регулиране на 
устойчивостта (ESC) няма да предотврати 
злополуки, поради неправилни или опасни 
маневри при шофиране. Въпреки че 
управлението на автомобила
по време на аварийно спиране е подобрено, 
винаги поддържайте безопасно разстояние 
между вас и обектите пред вас. Скоростта 
на превозното средство трябва винаги да е 
намалена при екстремни пътни условия. 
Спирачното разстояние за автомобили, 
оборудвани с ABS или ESC, може да бъде 
по-дълго, отколкото при тези без тези 
системи при следните условия на пътя.
Шофирайте с намалена скорост при 
следните условия:
• Груби, чакълести   или   покрити   със   сняг

пътища.
• На пътища,  където  пътната  повърхност  е

потънала или има различна височина на
повърхността.

• На автомобила ви са монтирани  вериги  за
гуми

•Функциите за безопасност на превозно 
средство, оборудвано с ABS или ESC, не 
трябва да се изпитват чрез високоскоростно 
шофиране или завиване. Това може да 
застраши вашата безопасност или тази на 
останалите.

ABS е електронна спирачна система, която 
помага за предотвратяване занасяне на 
автомобила. ABS позволява водача да 
управлява и спира едновременно.
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Използване на ABS
За да получите максимална полза от вашия 
ABS в аварийна ситуация, не се опитвайте да 
модулирате спирачното налягане и не се 
опитвайте да изпомпвате
спирачките. Натиснете спирачния педал 
колкото е възможно по-силно.
Когато натискате спирачките при условия, 
които могат да блокират колелата, може да 
чуете звуци от спирачките или да почувствате 
съответното усещане на спирачния педал. 
Това е нормално и означава, че вашият ABS 
работи.
ABS не намалява времето или разстоянието, 
необходимо за спиране на автомобила.
Винаги поддържайте безопасно разстояние от 
предния автомобил.
ABS няма да попречи на подплъзване, което е 
в резултат от внезапни промени в посоката, 
например твърде бързо завиване или 
внезапна промяна на лентата. Винаги 
шофирайте с безопасна скорост, в зависимост 
от пътните и атмосферните условия.
ABS не може да предотврати загуба на 
стабилност. Винаги управлявайте внимателно 
при спиране. Прекомерни или резки движения 
на волана могат да предизвикат навлизане в 
насрещното движение или извън пътя.
При нестабилни или неравномерни 
повърхности на пътя, работата на 
антиблокиращата спирачна система може да 
доведе до по-дълга спирачна дистанция, 
отколкото при превозни средства, оборудвани 
с конвенционална спирачна система.

Предупредителната светлина за ABS (         ) 
ще остане включена няколко секунди след 
като ключът за запалването е в положение ON.

През това време ABS ще премине през 
самодиагностика и светлината ще изгасне, 
ако всичко е нормално. Ако светлината остане 
включена, може да имате проблем с вашия 
ABS. Препоръчваме ви да се свържете с 
упълномощен дилър на HYUNDAI възможно 
най-скоро.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако предупредителната светлина за ABS 
(    ) остане включена, може да имате 
проблем с вашия ABS. Вашите спирачки ще 
работят нормално. За да намалите риска от 
сериозно нараняване или смърт, свържете 
се с вашия дилър на HYUNDAI възможно 
най-скоро.

ЗАБЕЛЕЖКА
Когато карате по път с лошо сцепление, 
например леден път и натискате 
непрекъснато спирачките, системата ABS ще 
продължи да работи, а предупредителната 
лампа ABS  (       ) може да свети. 
Придвижете автомобила си на безопасно 
място и го изгасете.
Ррестартирайте автомобила. Ако 
предупредителната лампа ABS е изключена, 
тогава вашата ABS система работи 
нормално.
В противен случай може да имате проблем с 
вашата ABS система. Препоръчваме ви да се 
свържете с упълномощен дилър на HYUNDAI 
възможно най-скоро.
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 Информация
Когато запалвате автомобила при изтощен 
акумулатор, предупредителната лампа ABS 
(        ) може да светне по същото време. Това 
се случва поради ниското напрежение в 
акумулатора. Не означава неизправност ABS. 
Заредете акумулатора преди да потеглите.
Електронен контрол на стабилността 
(ESC) 

OOSH069034L

[A] : Tип A, [B] : Tип B

Системата за електронно регулиране на 
стабилността (ESC) спомага за 
стабилизирането на автомобила при завиване.
ESC проверява къде се движите и къде се 
намира автомобилът. ESC прилага спирачно 
налягане, върху която и да е от спирачките на 
превозното средство и се намесва в 
системата за управление на двигателя, за да 
подпомогне водача, да задържи автомобила 
на предвидения път. Това не е заместител на 
практиките за безопасно шофиране. Винаги 
съобразявайте скоростта и шофирането към 
условията на пътя.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не карайте прекалено бързо за 
пътните условия при завиване. Системата 
ESC няма да предотврати злополуки. 
Прекомерната скорост при завой, резките 
маневри и хидропланирането на мокри 
повърхности, могат да доведат до тежки 
инциденти.
Работа с ESC111111111111111111111111
ESC ON
Когато превключвателя е в позиция ON, 
индикаторите ESC и ESC OFF светнат за 
приблизително три секунди. След като и 
двете светлини изгаснат, функцията ESC е 
активирана.

По време на работа
Когато ESC работи,   
индикаторната лампа 
за ESC мига:

• Когато натискате  спирачките  при  условия,
които могат да блокират колелата, може да
чуете звуци от спирачките или да
почувствате съответното усещане на
спирачния педал. Това е нормално и
означава, че вашият ABS работи.

• Когато ESC се  активира,  двигателят  може
да не реагира на ускорителя, както го прави
при рутинни условия.

• Ако круиз контролът е бил използван, когато
ESC се активира, функцията Cruise Control
автоматично се деблокира. Круиз контролът
може да бъде възстановен, когато
условията на пътя позволяват. Вижте
"Система за круиз контрол" по-късно в този
раздел (ако има).
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• Когато се излизате от  кал  или  шофирате 
по хлъзгав път, оборотите на двигателя 
(оборотите в минута) може да не се 
увеличават, дори ако натискате педала на 
газта докрай. Това е така, за да се 
поддържа стабилността и тягата на 
автомобила и не показва проблем.

ESC OFF състояние
За да откажете ESC :

• Фаза 1
Натиснете за кратко бутона ESC OFF.  
Индикаторът ESC OFF и съобщението 
"Traction Control disabled"
ще светне. В това състояние функцията за 
контрол на сцеплението на ESC (управление 
на двигателя) е деактивирана, но функцията 
за управление на спирачките на ESC 
(управление на спирачките) продължава да 
работи.

• Фаза 2
Натиснете и задръжте бутона ESC OFF за 
повече от 3 секунди. Индикаторът ESC OFF 
свети, или се появява се съобщението 
"Traction & Stability Control disabled" и се чува 
предупредителен звуков сигнал. В това 
състояние функцията за контрол на 
сцеплението на ESC (управление на 
двигателя) е деактивирана, но функцията за 
управление на спирачките на ESC 
(управление на спирачките) продължава да 
работи.
Ако превключвателят е поставен в позиция 
LOCK/OFF, когато ESC е изключен, ESC 
остава изключен. При повторно запалване на 
автомобила, ESC отново ще се активира 
автоматично.

Индикаторни светлини
■  ESC iиндикаторната лампа (мига)

■  ESC OFF индикаторната лампа (светва)

Когато превключвателят е в положение ON, 
индикаторът ESC светва, след което се 
изключва, ако системата ESC работи 
нормално.
Индикаторът ESC мига, когато ESC работи.
Ако индикаторът ESC свети, може да има 
неизправност в системата ESC. Ако тази 
лампа свети ви препоръчваме да проверите 
автомобила си при упълномощен дилър на 
HYUNDAI възможно най-скоро.
Индикаторът ESC OFF се светва, когато ESC 
е изключен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато ESC мига, това означава, че ESC е 
активен:
Карайте бавно и НИКОГА не се опитвайте да 
ускорявате. НИКОГА не изключвайте ESC, 
докато индикаторът ESC мига или може да 
загубите контрол над автомобила и да 
предизвикате катастрофа.
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ЗАБЕЛЕЖКА
Шофирането с колела и гуми с различни 
размери може да доведе до неправилна 
работа на системата ESC. Преди да смените 
гумите, уверете се, че всичките четири гуми и 
колела са с еднакъв размер. Никога не 
шофирайте с монтирани колела и гуми с 
различни размери.
ESC OFF употреба
Когато шофирате
Режимът ESC OFF трябва да се използва само 
за кратко, за да се освободи превозното 
средство, ако е останало в сняг или кал , като 
временно се спира работата ESC , за да 
поддържа въртящия момент на колелото.
За да изключите ESC по време на шофиране, 
натиснете бутона ESC OFF, докато шофирате 
по гладка пътна настилка.

ЗАБЕЛЕЖКА
За да предотвратите повреда на трансмисията:
• Не позволявайте  колелата  на  едната  ос 

да се въртят прекалено, докато се 
показват предупредителните светлини за 
ESC, ABS и ръчната спирачка. Ремонтите 
няма да бъдат покрити от гаранцията на 
автомобила. Намалете мощността на 
двигателя и не въртете прекалено много 
колелата, докато тези светлини се 
показват.

• Когато    управлявате    автомобила    на 
динамометричен стенд, уверете се, че 
ESC е изключен (ESC OFF лампата).

Информация
Изключването на ESC не оказва влияние 
върху системата ABS или стандартната 
спирачна система.

Управление на стабилността на 
автомобила (VSM)
Управлението на стабилността на автомобила 
(VSM) е функция на системата за електронно 
регулиране на устойчивостта (ESC). То 
спомага превозното средство да остане 
стабилно при ускоряване или спиране на 
мокри, хлъзгави и груби пътища, при което 
сцеплението при четирите гуми може 
внезапно да стане неравномерно.

ПРЕДУПРЕЖДЕВИЕ
При използване на Управление на 
стабилността на автомобила (VSM) спазвайте 
следните предпазни мерки:
•

•

ВИНАГИ проверявайте скоростта и 
разстоянието до предното превозно 
средство. VSM не е заместител на 
практиките за безопасно шофиране.
Никога не шофирайте прекалено бързо за 
пътните условия. Системата VSM няма да 
предотврати злополуки. Прекомерната 
скорост при лошо време, на хлъзгави и 
неравни пътища може да доведе до тежки 
аварии.
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Работа с VSM
VSM ON
VSM работи когато:
• Електронно   управление  на  стабилността

(ESC) е включено.
• Скоростта    на   превозното   средство   е

приблизително над 15 км/ч. по
криволичещи пътища.

• Скоростта на автомобила е приблизително
над 20 км./ч., когато той спира по груби
пътища.

Когато натискате спирачките при условия, 
които могат да блокират колелата, може да 
чуете звуци от спирачките или да почувствате 
съответното усещане на спирачния педал. 
Това е нормално и означава, че вашият ABS 
работи.

         Информация
VSM не работи когато:
•Шофиране по стръмен път като.
•Шофирате назад.
•ESC OFF индикаторната лампа е включена.
•Предупредителната лампа EPS
(Електрическо сервоуправление) (         ) 
свети или мига.

VSM OFF състояние
За да откажете VSM, натиснете бутона ESC 
OFF. Ще светне ESC OFF индикаторната (  ) 
лампа.
За да включите VSM, натиснете бутона ESC 
OFF отново. ESC OFF индикаторната лампа 
ще изчезне.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако индикаторната лампа ESC (  ) или 
предупредителната EPS светлина (  ) 
остава включена или свети, вашият 
автомобил може да има неизправност в 
системата VSM. Ако тази лампа свети ви 
препоръчваме да проверите автомобила 
си при упълномощен дилър на HYUNDAI 
възможно най-скоро.

ЗАБЕЛЕЖКА
Шофирането с колела и гуми с различни 
размери може да доведе до неправилна 
работа на системата VSM. Преди да смените 
гумите, уверете се, че всичките четири гуми и 
колела са с еднакъв размер. Никога не 
шофирайте с монтирани колела и гуми с 
различни размери.
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Контрол за подпомагане при 
запалване на хълм (HAC)
Управлението за подпомагане при стартиране 
на хълм (HAC) помага да се предотврати 
движението на автомобила назад при 
спиране на хълм. Системата спира 
автоматично спирачките за около 5 секунди и 
освобождава спирачката след 5 
секунди или когато педалът за газта е 
натиснат.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги бъдете готови да натискате педала 
на газта, когато се палите при наклон. HAC 
се активира само за около 5 секунди.

 Информация
• HAC не работи, когато лостът за смяна е 

в положение P или N.
• HAC  се  активира  дори  когато  ESC  е 

изключен. Той обаче не се активира, 
когато ESC не работи нормално.

Сигнал за аварийно спиране (ESS) 
(ако има)
Системата за сигнализация за аварийно 
спиране сигнализира на шофьора отзад за 
рязко спиране, като включва мигането на 
спирачните светлини.
Системата е активирана когато:
• Автомобилът        спира       внезапно. 

(Мощността на забавяне на скоростта 
надвишава 7 м/с. 

• - ABS е активирана.
Аварийната предупредителна лампа 
автоматично се включва след като светлините 
са мигнали:
•Когато скоростта на движение е под 40 км/ч.
•Когато ABS е деактивиран и когато
•Внезапното спиране е приключило.

Аварийната предупредителна лампа се 
изключва:
• Когато   автомобилът   се    движи   с  ниска 

скорост за определен период от време.
Водачът може ръчно да изключи 
аварийната сигнализация чрез натискане 
на бутона.

 Информация
Системата за аварийно спиране (ESS) няма да 
се активира, когато предупредителните 
светлини вече са включени.
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Добри практики при спиране

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Всеки път, когато напускате автомобила или 
паркирате, винаги спирайте напълно и 
продължете да натискате спирачния педал. 
Преместете лоста за смяна на предавките в 
положение P (паркиране), дръпнете ръчната 
спирачка и поставете превключвателя в 
положение LOCK/OFF.
Автомобилите, паркирани с ръчна спирачка, 
която не е вдигната, могат да се завъртят и 
да причинят нараняване на водача и 
останалите. ALWAYS вдигайте ръчната 
спирачка когато напускате автомобила.

Мокрите спирачки могат да бъдат опасни! 
Спирачките могат да се намокрят, ако 
автомобилът премине през вода или ако се 
измие. Вашият автомобил няма да спре 
толкова
бързо ако спирачките са мокри. Мокрите 
спирачки могат да предизвикат придвижване 
на автомобила на една страна.
За да изсушите спирачките, леко натискайте 
спирачките, докато спирачното действие се 
върне към нормалното. Ако спирачното 
действие не се
върне в нормално състояние, спрете веднага 
щом е безопасно и ви препоръчваме
да се свържете се с упълномощен дилър на 
HYUNDAI.
Не шофирайте ако крака ви е на педала на 
спирачката. Дори лекото, но постоянно 
налягане на педала може да доведе до 
прегряване на спирачките, износване им и 
вероятно дори и отказа им.
Ако спукате гума, натиснете леко спирачките и 
дръжте автомобила напред, докато забавите. 
Когато се движите достатъчно бавно, за да 
бъде безопасно, излезте от пътя и спрете на 
безопасно място.
Оставете крака си върху педала на 
спирачката, когато автомобилът е спрян, за да 
не се придвижите напред.
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Системата за избягване на сблъсъка отпред 
(FCA) е проектиран да помогне за откриване 
и наблюдение на превозното средство 
напред или за откриване на пешеходец или 
велосипедисти (ако е оборудвана)
на пътното платно чрез радиолокационни 
сигнали и разпознаване на камерата, за да 
предупредят водача, че предстои сблъсък, и 
ако е необходимо, да приложи аварийно 
спиране.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Внимавайте, когато използвате Системата за 
избягване на сблъсък (FCA):
•

•

Тази система е само допълнителна и не е
предназначена да замени вниманието
на шофьора. Обхватът на наблюдение и
обектите, които могат да се открият от
сензорите, са ограничени. Следете
пътните условия по всяко време.
Шофирайте спрямо ограниченията на
скоростта и в съответствие с пътните
условия.
Винаги карайте внимателно, за да
предотвратите неочаквани и внезапни
ситуации. FCA не спира напълно
превозното средство и не е система за
избягване на сблъсък.

• 

Настройка и активиране на 
системата

Системни настройки

OOSH069035L

• Настройка на функцията за безопасност.
Водачът може да активира FCA чрез
поставяне на превключвателя в
положение ON и чрез избиране на
‘User	settings	→	Driver	assistance	→
Forward safety’
- Ако изберете‘Active assist", FCA

активира. FCA показва предупредителни
съобщения и аларми в съответствие с
нивата на риск от сблъсък.  Спирачната
помощ ще се прилага в съответствие с
риска от сблъсък.

- Ако изберете‘Warning only", системата
FCA се активира и произвежда само
предупредителни аларми в
съответствие с нивата на риск от
сблъсък.)  В тази настройка няма да се
прилага помощ за спиране.
Ако изберете‘Off’, системата FCA се
деактивира.

-  

СИСТЕМА ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА СБЛЪСЪКА ОТПРЕД (FCA)-
- ТИП СЕНЗОР (ПРЕДЕН РАДАР + ПРЕДНА КАМЕРА) (АКО Е
ОБОРУДВАН)
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• Предупредителната            лампа 
светва на панела с контролни 
уреди, когато откажете 
системата FCA.

Шофьорът може да следи състоянието FCA 
ON/OFF на LCD дисплея.  Също така, 
предупредителната лампа светва, когато 
ESC (Electronic Stability Control) е изключен. 
Ако индикаторът за предупреждение остава 
включен при активиране на FCA, 
препоръчваме
 да проверите системата при упълномощен 
дилър на HYUNDAI.

OOSH069036L

• Избиране на време за предупреждение
Водачът може да зададе първоначалното 
време за активиране на 
предупрежденията в потребителските 
настройки на LCD дисплея, като избере 	
‘User settings → Driver assistance → 
Warning timing → Normal/Later’.

Възможностите за първоначалното 
предупреждение за опасност от сблъсък са 
следните
- Normal:

Когато се избере тази опция, 
първоначалното предупреждение за 
сблъсък се активира чрез сензор. Ако 
смятате, че предупреждението се активира 
твърде рано, задайте предупреждението 
‘Later’.
Въпреки че е избрано "Нормално", ако 
предното превозно средство изведнъж 
спре, първоначалното време за активиране 
на предупрежденията може да не изглежда 
бързо.

 - Later:
Когато се избере тази опция, 
първоначалното предупреждение за 
сблъсък се активира по-късно от 
нормалното. Тази настройка намалява 
разстоянието между
превозното средство, пешеходецът или 
колоездачът (ако е оборудвана) отпред, 
преди да се появи първоначалното 
предупреждение.
Изберете‘Later: когато трафикът е лек и 
когато скоростта на движение е бавна.
Когато внезапно ускорите към превозното 
средство напред, може да изглежда, че 
предупреждението ще се активира по-рано, 
дори ако е избрано „Later“.

 Информация
Ако промените времето за 
предупреждение, то може да се промени 
и при други системи.



Управление на вашия автомобил

6-42

Предпоставка за активиране
FCA се готви да бъде активирана, когато на 
LCD дисплея е избрано „Active assist“ или 
„Warning only“  от безопасност и когато са 
изпълнени следните предпоставки.
- ESC (Electronic Stability Control) е включен.
- Скоростта на автомобила е над 10 км/ч. (FCA 

FCA може да не работи правилно в зависимост 
от посоката на пешеходците или 
велосипедистите (ако има такива) и скоростта.

-  

се активира само в определен диапазон на 
скоростта.)
Системата открива пешеходец, велосипедист 
(ако има такъв) или превозно средство 
отпред, което може да се сблъска с вашето. 
(FCA може да не бъде активирана или да 
задейства аларма за предупреждение, в 
зависимост от ситуацията на шофиране или 
състоянието на автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• За да избегнете разсейване на водача, не 

се опитвайте да задавате или отменяте 
FCA, докато управлявате автомобила. 
Винаги спирайте на безопасно място, 
преди да настроите или анулирате 
системата.

• FCA автоматично    се   активира    преди 
поставянето на превключвателя в 
положение ON. Шофьорът може да 
деактивира FCA чрез анулиране на 
настройките на системата на LCD дисплея.

• FCA   автоматично   се  деактивира     при 
анулиране ESC (Electronic Stability Control). 
Когато ESC бъде отменена, FCA не може 
да бъде активирана на LCD дисплея. В 
тази ситуация, предупредителната лампа 
FCA ще светне, което е нормално.

FCA предупредително съобщение и 
контрол на спирачките
FCA активира предупредителни съобщения, 
предупредителни аларми и аварийно спиране 
въз основа на нивото на риск от челен 
сблъсък, например, когато превозно средство 
отпред внезапно спре или системата открива, 
че сблъсъкът с пешеходец или колоездач (ако 
е оборудвана) е предстоящ.

Предупреждение за сблъсък (първо 
предупреждение)

OOSH069037L

Това предупредително съобщение се 
показва на LCD дисплея с предупредителен 
звън.
Системата за управление на двигателя се 
намесва, за да подпомогне спирането на 
автомобила.
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• Скоростта на вашия автомобил може да се 
забави леко.

• Ако FCA засече превозно средство отпред, 
системата работи, когато скоростта на 
вашия автомобил е между 10 км/ч. и 180 км/
ч. Максималната скорост на превозното 
средство може да намалее в зависимост от 
състоянието на автомобила отпред и 
околността.
Ако     FCA     засече     пешеходец      или 
велосипедист отпред, системата работи, 
когато скоростта на вашия автомобил е 
между 10 км/ч. и 65 км/ч. Максималната 
скорост на автомобила може намалее в 
зависимост от пешеходеца или колоездача 
отпред и околността.

• Ако изберете ‘Warning only", системата FCA 
се активира и произвежда само 
предупредителни аларми в съответствие с 
нивата на риск от сблъсък. Трябва да 
управлявате спирачката директно, защото 
системата FCA не я контролира.

Спешно спиране (второ 
предупреждение)

OOSH069038L

Това предупредително съобщение се 
показва на LCD дисплея с предупредителен 
звън.
Системата за управление на двигателя се 
намесва, за да подпомогне спирането на 
автомобила.
• Системата   FCA  ограничава  контрола  на

спирачките, за да предотврати превантивно
удара при сблъсък. Контролът върху
спирачките се увеличава точно преди
сблъсъкът.

• Ако FCA засече превозно средство отпред,
системата работи, когато скоростта на
вашия автомобил е между 10 км/ч. и 80 км/
ч. Или по-ниска. Максималната скорост на
превозното средство може да намалее в
зависимост от състоянието на автомобила
отпред и околността.
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• Ако     FCA   засече   пешеходец   или 
велосипедист отпред, системата работи, 
когато скоростта на вашия автомобил е 
между 10 км/ч. и по-висока и под 65 км/ч. 
Максималната скорост на превозното 
средство може да намалее в зависимост от 
пешеходеца или велосипедиста отпред и 
околността.

• Ако изберете ‘Warning only", системата FCA 
се активира и произвежда само 
предупредителни аларми в съответствие с 
нивата на риск от сблъсък. Трябва да 
управлявате спирачката директно, защото 
системата FCA не я контролира.

Работа на спирачката
• В неотложна ситуация  спирачната  система 

влиза в готовност за бърза реакция срещу 
натискането на спирачния педал.

• FCA  осигурява   допълнителна   спирачна 
сила за оптимално спиране, когато водачът 
натисне спирачките.

• Спирачният   механизъм   се   деактивира 
автоматично, когато водачът рязко натиска 
педала на газта или рязко върти волана.

• Контролът   на  FCA   върху   спирачката 
автоматично се анулира, когато изчезнат 
рисковите фактори.

 ВНИМАНИЕ
• Водачът трябва винаги да е изключително 

предпазлив при шофиране, независимо 
дали има предупредително съобщение 
или аларма от системата AEB.

• След като  контролът  върху  спирачката  е 
активиран, водачът трябва незабавно да 
натисне спирачния педал и да провери 
наоколо. Активирането на спирачките от 
системата продължава около 2 секунди.

• Ако вече е генериран звук за  предпазния 
колан, предупреждението за системата 
FCA може да не звъни.

• Възпроизвеждането    на    аудиосистемата 
при висока сила на звука може да попречи 
на пътниците да чуят предупредителните 
звуци на системата.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Спирачният контрол не може напълно да спре 
превозното средство, нито да избегне всички 
сблъсъци. Шофьорът трябва да носи
отговорност за безопасно пътуване и контрол 
на автомобила.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Системната логика на FCA работи в рамките 
на определени параметри, като разстояние от 
предното превозно средство, пешеходеца или 
колоездача отпред (ако е оборудвана), 
скоростта на превозното средство и скоростта 
на шофьора. Някои условия, 
като неблагоприятни климатични и пътни 
условия, могат да повлияят върху работата на 
системата FCA.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не карайте умишлено опасно, за да 
задействате системата.

FCA сензор
�(Преден радар)

OOSH069039L

�  Предна камера

OOSH069040L

За да може системата FCA да работи 
правилно, винаги се уверявайте, че сензорът 
е чист и по него няма мръсотия, сняг и 
отпадъци.
Мръсотия, сняг или чужди вещества върху 
покритието на датчика или самия сензор, 
могат да повлияят неблагоприятно на 
сензорните характеристики на датчика.
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ЗАБЕЛЕЖКА
• Не поставяйте регистрационни номера или 

чужди предмети, като стикер за броня или 
предпазител за броня пред радарен датчик. 
Това може да окаже неблагоприятно 
въздействие върху чувствителността на 
радара.

• Винаги дръжте радарния сензор и капака 
чист и без мръсотия и частици.

• Използвайте   само    мека    кърпа    за 
почистване на автомобила. Не пръскайте 
вода под налягане директно върху сензора 
или покритието на сензора.

• Внимавайте да не прилагате ненужна сила 
върху радара или покритието. Ако сензорът 
бъде принудително разместен, FCA 
системата може да не работи правилно.
В този случай може да не се показва 
предупредително съобщение. 
Препоръчваме ви да проверите 
автомобила си при упълномощен дилър на 
HYUNDAI.

• Ако предната броня е повредена в  зоната 
около радарния сензор, FCA системата 
може да не работи правилно. 
Препоръчваме ви да проверите 
автомобила си при упълномощен дилър на 
HYUNDAI.

• Използвайте   само   оригинални   части   за 
поправка или подмяна на повреден сензор 
или покритие. Не поставяйте боята върху 
капака на сензора.

ЗАБЕЛЕЖКА
• НИКОГА    не     инсталирайте      никакви 

принадлежности или стикери на предното 
стъкло, нито го затъмнявайте.

• НИКОГА    не    поставяйте    отразяващи 
предмети върху таблото (т.е. бяла хартия, 
огледало). Всяко отражение на светлината 
може да попречи на системата да 
функционира правилно.

• Бъдете     изключително    внимателни   и 
дръжте камерата суха.

• НИКОГА   НЕ   демонтирайте    модула   на 
камерата, нито оказвайте влияние върху 
нея.

 Информация
Препоръчваме ви да проверите системата 
при упълномощен дилър на HYUNDAI когато:
• Предното стъкло е подменено.
• Радарният     сензор     или     капак     се 

повреди или се смени.
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Предупредително съобщение и 
предупредителна лампа 

OOSH069041L

FCA е отказана (Forward Collision
Avoidance Assist). Блокиране на радара
Когато сензорът е блокиран от замърсяване, 
сняг или частици, FCA системата може да не 
открие други превозни средства. Ако това се 
случи, на LCD дисплея ще се появи 
предупредително съобщение.
Системата ще работи нормално, когато такава 
мръсотия, сняг или отпадъци бъдат 
премахнати.
FCA може да не работи правилно в район 
(например открит терен), където не се 
откриват никакви вещества след запалването 
на автомобила.
Въпреки че на LCD дисплея няма да се появи 
предупредително съобщение, FCA може да не 
работи правилно.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Системата FCA може да не се задейства в 
зависимост от условията на пътя, времето, 
условията на шофиране или трафика.

Системна неизправност

OOSH069042L

Проверете асистента за избягване на 
сблъсъка отпред (FCA)
• Когато FCA не работи правилно, 

предупредителната лампа за FCA (        ) 
ще светне и за няколко секунди ще се 
появи предупредително съобщение. След 
изчезването на съобщението главната 
светлинна сигнализация (       ) ще светне. 
В този случай ви препоръчваме да 
проверите автомобила си при 
упълномощен дилър на HYUNDAI.

• Предупредителното съобщение FCA може 
да се появи заедно с осветяването на 
предупредителната лампа ESC. Както 
предупредителната лампа FCA, така и 
предупредителното съобщение ще 
изчезнат, след като проблемът с 
предупредителната светлина ESC бъде 
решен.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• FCA   е   само   допълнителна   система   за 

удобство на водача. Водачът трябва да 
поеме отговорността да контролира 
работата на автомобила. Не разчитайте 
изцяло на FCA системата. По-скоро 
поддържайте безопасно разстояние и ако е 
необходимо, натиснете педала на 
спирачката, за да намалите скоростта на 
движение или да спрете автомобила.

• В някои случаи и при определени  условия 
на шофиране, системата FCA може да се 
активира неволно. Това предупредително 
съобщение се показва на LCD дисплея с 
предупредителен звън.
Също така поради ограниченията на 
чувствителността, в някои случаи радара 
или камерата може да не разпознаят 
превозното средство, пешеходеца или 
велосипедиста (ако е оборудвана)отпред. 
Системата FCA може да не се активира и 
предупредителното съобщение няма да се 
покаже.

• Дори ако има някакъв проблем с функцията 
за управление на спирачките на системата 
FCA, основната спирачна дейност на 
автомобила ще работи нормално. 
Функцията за управление на спирачките за 
избягване на сблъсък обаче няма да се 
активира.

• Ако автомобилът   отпред  спре  изведнъж, 
може да имате по-малък контрол върху 
спирачната система. Затова поддържайте 
безопасна дистанция между вас и 
автомобила пред вас.

• Системата  FCA  може  да  се  активира  по 
време на спиране и автомобилът да спре 
изведнъж и да премести незакрепените 
предмети към пътниците Винаги 
прикрепяйте свободните предмети.

• Системата FCA може да не  се  задейства, 
ако водачът натисне спирачния педал, за 
да избегнете сблъсък.

• Управлението  на  спирачките  може  да  е 
недостатъчно, което да доведе до сблъсък, 
ако автомобилът отпред спре внезапно. 
Винаги бъдете изключително внимателни.

• Пътниците   могат   да   се  наранят,   ако 
автомобилът спре внезапно от 
активираната FCA система. Бъдете 
изключително внимателни.

• Системата    FCA   работи   само   когато 
системата открива превозни средства,
когато пешеходецът или велосипедистът 
изведнъж спрат пред автомобила.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Системата FCA  няма  да  работи  когато 

автомобилът се движи назад.
• Системата FCA  не  е  предназначена  за 

откриване на други предмети на пътя, 
например животни.

• Системата FCA не разпознава  превозни 
средства в противоположната лента.

• Системата       FCA       не        открива 
приближаващи се превозни средства.

• Системата   FCA   не   може да   открива 
превозни средства, които са спрени 
вертикално до вашето превозно 
средство на кръстовище или тупик.

• Системата       FCA        не       открива 
приближаващи се велосипедисти.

В тези случаи трябва да поддържате 
безопасно спирачно разстояние и, ако е 
необходимо, да натискате спирачния педал, за 
да намалите скоростта на движение или да 
спрете автомобила.

Ограничения на системата
Системата (FCA) е предназначена за 
наблюдение на превозното средство отпред 
или пешеходци или велосипедисти (ако е 
оборудвана) в пътното платно чрез радарни 
сигнали и камера, да предупреждава водача за 
вероятно сблъскване и, ако е необходимо, да 
спре автомобила.
В някои ситуации, радарният сензор или 
камерата може да не открият автомобила, 
пешеходците или велосипедистите отпред.  В 
тези случаи FCA системата може да не работи 
нормално.  Водачът трябва да обърне особено 
внимание в следните ситуации, при които 
работата на FCA може да бъде ограничена.

Откриване на превозни средства
Датчикът може да не работи правилно когато:
• Системата    може    да    не    работи    в 

продължение на 15 секунди след запалване 
на автомобила или при инициализиране на 
камерата

• Радарният датчик или камерата са покрити 
от чужд обект или отломки

• Обективът на камерата е оцветен, предното 
стъкло е покрито, повредено или има 
останало на чуждо тяло (стикер, насекомо и 
др.) върху стъклото

• Лошото време, като  силен  дъжд  или  сняг 
затъмняват полето на видимост на сензора 
или камерата

• Има смущения от електромагнитни вълни
• Има   силно   неравномерно   отражение   от 

сензора на радара.
• Разпознаването    от    радара/камерата     е 

ограничено
• Превозното   средство   отпред   е   твърде 

малко, за да бъде открито (например 
мотоциклет и т.н.)

• Превозното       средство      отпред      е 
изключително голямо, има ремарке, което е 
твърде голямо, за да бъде разпознато от 
системата (например ремарке за трактори и 
т.н.)

• Зрителното  поле  на  камерата  не  е  добре 
осветено (твърде е тъмно, има прекалено 
много отражение или твърде много задно 
осветяване, което затъмнява зрителното 
поле)

• Превозното  средство  отпред  няма  задни 
светлини, задните светлини не са включени 
или са разположени необичайно

• Външната   яркост  се  променя  внезапно, 
например при влизане или излизане от 
тунел.

• Светлина,   идваща  от  улично  осветление 
или от насрещното превозно средство, се 
отразява на мокра пътна повърхност, като 
локва на пътя.
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• Зрителното поле  отпред  се  възпрепятства 
от слънчева светлина или от предната 
светлина на насрещното превозно средство

• Предното стъкло е  замъглено;  пътят  не  
се вижда ясно.

• Превозното   средство   отпред   се   движи 
хаотично.

• Превозното    средство    е    върху     не 
асфалтирани или неравномерни груби 
повърхности или на път с внезапни промени 
на наклона

• Превозното  средство  се  движи  близо  до 
зони, съдържащи метални вещества, като 
строителна зона, железопътна линия и др.

• Автомобилът се движи в сграда,  например 
подземен паркинг

• Камерата не разпознава  цялото  превозно 
средство отпред

• Камерата е повредена
• Яркостта навън е  твърде  ниска,   например 

когато фаровете не са включени през нощта 
или автомобилът минава през тунел

• Сянката   на  пътя  има  със  средна  ивица, 
дървета и др

• Автомобилът минава през тол пункт
• Предното стъкло е замъглено; пътят не се 

вижда ясно.
• Задната част на предния автомобил не е 

нормално видима (автомобилът завива в 
друга посока превозното средство е 
преобърнато.)

• Неблагоприятните       пътни       условия 
причиняват прекомерни вибрации на 
автомобила по време на шофиране

• Разпознаването   на  датчика  се   променя 
внезапно, когато преминавате през легнал 
полицай

• Превозното с редство  отпред  се  движи 
вертикално в посоката на движение

• Превозното   средство  отпред  е  спряло 
вертикално.

• Превозното средство отпред се движи  към 
автомобила ви или обръща

• Вие   сте    на    кръговото   движение, а 
автомобила е напред в кръга
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OOSH069043L

• Шофирате          по        извит         път
Работата на системата може да бъде 
ограничена при шофиране по извит път.
Предната камера или система за 
разпознаване може да не открива 
превозното средство, пешеходеца или 
колоездача отпред по извит път.  Това може 
да доведе до липса на аларма и спиране, 
когато са необходимо.
Винаги обръщайте внимание на пътя и 
условията на шофиране и ако е 
необходимо, натиснете спирачния педал, за 
да намалите скоростта на шофиране, за да 
поддържате безопасно разстояние

OOSH069044L

Асистент за избягване на сблъсъка 
отпред
Системата може да разпознае превозно 
средство, пешеходец или велосипедист в 
следващата лента или извън лентата, 
когато шофирате по извит път.
В този случай системата може ненужно 
да алармира водача и да приложи 
спирачката.
Винаги обръщайте внимание на пътя и 
условията за шофиране. Системата може 
да разпознае превозно средство, 
пешеходец или велосипедист в 
следващата лента или извън лентата, 
когато шофирате по извит път.
В този случай системата може ненужно 
да алармира водача и да приложи 
спирачката.
Винаги обръщайте внимание на пътя и 
условията за шофиране.



Управление на вашия автомобил

6-52

OOSH069045L

• Шофиране по склон
Производителността на системата може да 
бъде намалена по време на движение 
нагоре или надолу по наклон.
Предната камера или предния радар може 
да не откриват превозното средство, 
пешеходеца или колоездача отпред.
Това може да доведе до ненужна аларма 
или спиране, или липса на аларма и 
спиране, когато са необходимо.
Когато системата изведнъж установи 
превозно средство, пешеходец или 
велосипедист отпред, докато минава 
склона, може да усетите рязко намаляване 
на скоростта.
Винаги гледайте напред, докато шофирате 
нагоре или надолу по наклон, и ако е 
необходимо, натиснете педала на 
спирачката, за да намалите скоростта на 
движение и да поддържате разстоянието.

OOSH069046L

• Смяна на лентите
• Когато превозно средство смени лентата 

пред вас, системата FCA може да не го 
открие веднага, особено ако то промени 
лентата рязко. В този случай трябва

• да поддържате безопасно спирачно 
разстояние и, ако е необходимо, да 
натискате спирачния педал, за да 
намалите скоростта на движение.

OOSH069047L

Когато минавате покрай спирка и спрял 
автомобил пред вас влезе в лентата, 
FCA системата може да не открие 
веднага новото превозно средство, което 
сега е пред вас. В този случай трябва да 
поддържате безопасно спирачно 
разстояние и, ако е необходимо, да 
натискате спирачния педал, за да 
намалите скоростта на движение.
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OOSH069048L

• Откриване    на    автомобила     пред      вас
Ако превозното средство пред вас има 
товар, който се простира назад от кабината 
или когато превозното средство пред вас 
има по-голяма просвет, необходимо е 
допълнително внимание. Системата FCA 
може да не е в състояние да открие товара, 
простиращ се извън превозното средство. В 
тези случаи трябва да поддържате
безопасно спирачно разстояние и, ако е 
необходимо, да натиснете спирачния 
педал, за да намалите скоростта на 
движение и да поддържате безопасно 
разстояние

Откриване на пешеходци или 
велосипедисти (ако е оборудвана тази 
функция)
Датчикът може да не работи правилно 
когато:
• Пешеходецът   или  велосипедистът  не   е 

разпознат от камерата, например ако 
пешеходецът се е навел или не е ходил 
напълно изправен.

• Пешеходецът или велосипедистът се движи 
много бързо или се появява рязко в зоната 
за откриване на камерата

• Пешеходецът  или  велосипедистът   носят 
облекло, което лесно слива с околността и 
затруднява разпознаването му от камерата.

• Външното   осветление   е   твърде   ярко 
(например при шофиране на ярка слънчева 
светлина или при слънчеви отблясъци) или 
твърде тъмно (например, когато шофирате 
по тъмен селски път през нощта)

• Трудно    е    да    се    открие    и     отличи 
пешеходецът или велосипедиста от други 
обекти в околността, например ако има 
група пешеходци, велосипедисти или 
голяма тълпа

• Има предмет’ подобен  на  структурата  на 
тялото на човека

• Пешеходецът или велосипедистът е дребен
• Пешеходецът има нарушена мобилност
• Разпознаването от датчика е ограничено
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• Радарният    датчик    или   камерата   са 
блокирани от чужд обект или отломки

• Лошото време, като силен дъжд  или  сняг 
затъмняват полето на видимост на сензора 
или камерата

• Когато    светлина,   идваща   от    улично 
осветление или от насрещното превозно 
средство, се отразява на мокра пътна 
повърхност, като локва на пътя.

• Зрителното поле  отпред се  възпрепятства 
от отражение

• Предното стъкло е замъглено; пътят  не  се 
вижда ясно.

• Неблагоприятните        пътни       условия 
причиняват прекомерни вибрации на 
автомобила по време на шофиране

• Разпознаването   на  датчика  се   променя 
внезапно, когато преминавате през легнал 
полицай

• Вие сте на кръгово кръстовище
• Пешеходецът         или        велосипедистът 

изведнъж спрат пред автомобила
• Велосипедистът отпред   пресича   посоката 

на движение
• Има други електромагнитни смущения
• Близо  до  велосипедиста   има  строителна 

площадка, железопътна линия или друг 
метален предмет

• Велосипедът   не  се  отразява  добре   на 
радара

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не използвайте  (FCA)   системата,  когато 

теглите автомобил. Прилагането на
системата FCA при теглене може да 
повлияе неблагоприятно на безопасността 
на вашето превозно средство или на 
тегленото превозно средство.

• Внимавайте,  когато  превозното  средство 
пред вас има товар, който се простира 
назад от кабината или когато превозното 
средство пред вас има по-голям просвет.

• Системата    FCA   е   разработена    за 
откриване и следене на превозното 
средство отпред или пешеходец и 
велосипедист (ако е оборудвана), чрез 
разпознаване от радара и камерата. Тя не 
е предназначен за откриване на 
велосипеди, мотоциклети или малки 
колесни предмети като багажни торбички, 
колички за пазаруване или детски колички.

• Никога  не  се   опитвайте   да   тествате 
работата на FCA системата. Това може да 
доведе до тежки наранявания или смърт.

• Ако  предната   броня,   предното   стъкло, 
датчикът или камерата са били подменени 
или ремонтирани, препоръчваме да 
проверите автомобила си при 
упълномощен дилър на HYUNDAI.

 Информация
В някои случаи системата FCA може 
да бъде отменена, когато е подложена 
на електромагнитни смущения.
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Описание на системата
Предупреждение за сблъсък (сляпо петно) 
(BCW)
Системата BCW използва радарни сензори на 
задната броня, за да следи и предупреждава 
водача за приближаващи превозни средства в 
сляпото петно на шофьора.
1.Зона сляпо петно

OOSH069049L

Диапазонът на откриване варира в 
зависимост от скоростта на превозното 
средство.
Имайте предвид, че ако автомобилът ви 
пътува много по-бързо от автомобилите 
около вас, няма да бъдете предупредени.

2. Затваряне при висока скорост

OOSH069050L

Асистентът ще ви предупреди, когато 
установи, че автомобилът
Приближава от съседна лента с висока 
скорост. Ако водачът включи мигача, когато 
системата открие идващото превозно 
средство, системата издава звуков сигнал.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Винаги бъдете наясно със състоянието на

пътя по време на шофиране и бдителни за
неочаквани ситуации, въпреки че
системата за предупреждение за сляпо
петно работи.

• Системата за предупреждение за сблъсък
(сляпо петно) (BCW) е допълнителна и има
за цел да ви помага. Не разчитайте изцяло
на нея. За вашата безопасност, винаги
внимавайте когато шофирате.

• Системата за предупреждение (BCW) не е
заместител на правилното и безопасно
шофиране. Винаги шофирайте безопасно
и бъдете внимателни когато сменяте ленти
или се движите назад.

• Системата BCW може да не открие всеки
обект покрай автомобила.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА СБЛЪСЪК СЛЯПО ПЕТНО (BCW) 
(АКО ИМА)
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Настройка и активиране на системата 
Настройване на системата

OOSH069051L

• Настройка на   функцията за   безопасност 
при сляпото място
Водачът може да активира системата, като 
постави превключвателя в положение ON и 
като избере   ‘User settings → Driver 
assistance → Blind-spot safety’ на LCD 
дисплея.

BCW се включва и се подготвя да бъде 
активирана, когато е избрано "Warning 
only". След активиране, ако автомобил 
достигне до зоната , на сляпо петно на 
шофьора, се чува предупреждение.
Системата е деактивирана и 
индикаторът на бутона BCW изгасва, 
когато се избере "Off".

-  

OOSH069052L

[A] : Tип A, [B] : Tип B

• Ако   натиснете   бутона   BCW,    докато 
‘Warning only’ е избрана, индикаторът на 
бутона светва и тя се деактивира.

• Ако   натиснете   бутона   BCW,   когато 
системата е изключена, индикаторът на 
бутона светва и тя се активира.
Когато системата първоначално е 
включена и когато автомобилът е изгасен и 
отново запален, докато системата е 
активирана, предупредителната лампа 
светва за 3 секунди върху външното 
огледало за обратно виждане.

• Ако автомобилът  бъде  изгасен  и  запален 
отново, системата запазва последното си 
състояние.

-  
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OOSH069036L

• Избиране на време за предупреждение
• Водачът може да зададе първоначалното 

време за активиране на 
предупрежденията в потребителските 
настройки на LCD дисплея, като избере 
‘User settings → Driver assistance → 
Warning timing → Normal/Later’.
Възможностите за първоначалното 
предупреждение за опасност от сблъсък 
сляпо петно са следните:

Normal:
Когато се избере тази опция, 
първоначалното предупреждение за 
сблъсък се активира нормално. Ако 
тази настройка е твърде чувствителна, 
променете опцията на "later".
Времето за активиране на 
предупрежденията може да се усети 
като късно, ако страничното/задното 
превозно средство рязко ускори.
Later:
Изберете тази опция на 
предупрежденията, когато трафикът е 
лек и вие пътувате с ниска скорост.

- 

 Информация
Ако промените времето за предупреждение, 
то може да се промени и при други системи.

Работни състояния
Системата влиза в състояние на готовност, 
когато на LCD дисплея е избрано ‘Warning only’ 
и скоростта на автомобила е над 
приблизително 30 км/ч.

Предупредително съобщение и 
системен контрол
Система за предупреждение (сляпо петно) 
(BCW)

�Лява страна

��Дясна страна

OOSH069054L

Първа фаза на предупреждението
Ако системата открие автомобил, на външното 
огледало за обратно виждане и на горния 
дисплей (ако има) светва предупредителна 
лампа.
Ако откритото превозно средство вече не е в 
зоната за сляпо петно, предупреждението ще 
се изключи в зависимост от условията на 
шофиране на превозното средство.

- 
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��Лява страна

OOSH069055L

��Дясна страна

OOSH069056L

[A] : Предупредителен звук

Втора фаза на предупреждението
Предупредителната сигнализация за 
водача ще се активира, когато:
1. Радарът  открие  превозно  средство  в 

зоната на сляпо петно и мигачът е 
включен (от същата страна, от която е 
регистрирано превозното средство).

Когато това предупреждение бъде активирано, 
светлинният индикатор на външното огледало 
за обратно виждане и този на горният дисплей 
(ако има ) също ще мигат. Ще се чуе 
предупредителен звук.
Ако изключите индикатора за мигача, сигналът 
за втория етап ще бъде деактивиран.
Ако откритото превозно средство вече не е в 
зоната за сляпо петно, предупреждението ще 
се изключи в зависимост от условията на 
шофиране на превозното средство.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Предупредителната   лампа  на  външното 

огледало за обратно виждане светва, 
когато автомобилът бъде открит от 
системата, от задната страна.
За да избегнете инциденти, не се 
съсредоточавайте само върху 
предупредителната светлина и не 
пренебрегвайте около автомобила.

• Карайте      внимателно,     въпреки     че 
автомобилът е оборудван със система 
BCW.
Не разчитайте само на системата, а 
проверявайте и наоколо преди да смените 
лентите или да тръгнете да се движите 
назад.

• Системата може да не предупреди водача 
при някои условия, поради ограничения на 
системата, така че винаги да проверявате 
наоколо по време на шофиране.
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 ВНИМАНИЕ
• Винаги  обръщайте внимание на  пътното

движение и условията на движение по
време на шофиране, независимо дали
лампата за външното огледало светва
или не, или има предупредителна
аларма.

• Възпроизвеждането   на   аудиосистемата
при висока сила на звука може да
попречи на предупредителните звуци на
системата.

• Ако се задействат други предупредителни
съобщение, тези на системата BCW може
да не се чуят.

Регистриращ датчик

OOSH069057L

Задните радари се намират в задната броня 
за откриване в страничните и задните зони. 
Винаги поддържайте задната броня чиста, за 
правилна работа на системата.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Системата може  да  не  работи  правилно,

когато бронята е била повредена или ако е
била сменена или ремонтирана.

• Усещането варира  до  известна  степен  в
зависимост от ширината на пътя. Когато
пътят е тесен, системата може да открие
други превозни средства в съседната
лента.

• Системата може  да  се  изключи  поради
силни електромагнитни вълни.

• Винаги поддържайте датчиците чисти.
• НИКОГА    не   разглобявайте   сензорния

компонент и не прилагайте никакво
действие върху него.

• Внимавайте да не прилагате ненужна сила
върху радара или покритието. Ако
сензорът бъде принудително разместен,
системата може да не работи правилно. В
този случай може да не се показва
предупредително съобщение.
Препоръчваме да проверите автомобила
си при упълномощен дилър на HYUNDAI.

• Не   поставяйте    чужди   предмети,   като
стикер за броня или предпазител на
бронята, близо до сензора за радара и не
нанасяйте боя върху зоната на датчика.
Това може да окаже неблагоприятно
въздействие върху работата на радара.
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Предупредително съобщение

OOSH069058L

Система за предупреждение за сблъсък 
(сляпо петно) (BCW) деактивиране Блокиране 
на радара

• Това предупредително съобщение може
да се появи, когато:

Когато BCW бъде изключена се показва 
предупредително съобщение на панела, 
проверете дали по задната броня има 
мръсотия или сняг в зоните, където се намира 
датчикът. Отстранете всички замърсявания, 
сняг или чужд материал, които биха могли да 
повлияят на сензорите за радари.
След отстраняване на всякакви замърсявания 
или частици, системата трябва да започне да 
работи нормално след около 10 минути на 
шофиране.
Ако системата все още не работи нормално, 
препоръчваме да проверите автомобила си 
при упълномощен дилър на HYUNDAI.

 Информация
Изключете системите BCW и RCCW (ако 
има) когато има монтирано ремарке или 
багажник.
- Натиснете бутона BCW (индикаторът на 
бутона ще се изключи)
- Деактивирайте системата RCCW, като 
1изберете                 ‘User settings → Driver assistance 
→ Parking safety → Rear cross-traffic safety’

OOSH069059L

Проверка на системата BCW (за сляпо 
петно)
Ако има проблем със системата BCW, ще се 
появи предупредително съобщение и 
бутона ще се изключи. Системата ще се 
изключи автоматично. Препоръчваме ви да 
проверите автомобила си при упълномощен 
дилър на HYUNDAI.

Един или и двата сензора на задната 
броня са блокирани от мръсотия, сняг 
или чужд предмет.
Шофиране в селски райони, където 
сензорът не открива друго превозно 
средство за продължителен период от 
време.
Когато времето е лошо, вали силен 
сняг или дъжд.
Има монтирано ремарке или багажник.

Ако възникне някое от тези условия, лампата 
на бутона BCW и системата ще се изключат 
автоматично.

-

-

-

-
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Ограничения на системата
Водачът трябва да бъде предпазлив в 
следните ситуации защото при определени 
обстоятелства системата може да не открие 
други превозни средства или предмети:
• Има монтирано ремарке или багажник.
• Автомобилът се движи при  лошо  време, 

като силен дъжд или сняг.
• Датчикът е покрит от дъжд, сняг, кал и т.н.
• Задната броня, в която се намира сензорът, 

е покрита с чужд предмет като стикер за 
броня, предпазител за броня, багажник за 
велосипеди и др.

• Задната броня е повредена или сензорът е 
разместен от първоначалното 
местоположение.

• Височината на автомобила става по-ниска 
или по-висока поради силното натоварване 
в багажника, необичайното налягане в 
гумите и т.н.

• Когато температурата  на  задната  броня  е 
висока.

• Когато  сензорите  са  блокирани  от  други 
превозни средства, стени или стълбове за 
паркиране.

• Автомобилът се движи по криволичещ път.
• Автомобилът минава през тол пункт
• Пътната настилка (или около нея) съдържа 

метални компоненти (т.е. вероятно поради 
конструкцията на метрото).

• В близост   до   превозното   средство  има 
фиксиран обект, например предпазна 
релса.

• При  спускане  или  изкачване  по  стръмен 
път, където височината на лентата е 
различна.

• Шофиране по тесен път, обрасъл с дървета 
или трева.

• Шофиране    в   селски   райони,   където 
сензорът не открива друго превозно 
средство или конструкция за 
продължителен период от време.

• Шофиране по мокър път.
• Шофиране по път,  където  парапета   или 

стената са с двойна конструкция.
• Наблизо  има  голямо  превозно  средство, 

като автобус или камион.
• Когато   другото   превозно   средство  се 

приближи много близо.
• Когато другото превозно средство премине 

с много висока скорост.
• Когато сменяте лентите.
• Ако   превозното   средство   е  тръгнало 

едновременно с автомобила до вас и е 
ускорило.

• Когато  автомобила  в  съседната  лента  се 
придвижи на две ленти от вас ИЛИ когато 
превозното средство на две ленти от вас се 
придвижи в лентата до вас.

• Наблизо има мотоциклет или колело.
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• Наблизо има ремарке.
• Ако  в  зоната  за  откриване  има  малки 

обекти, като например количка за 
пазаруване или детска количка.

• Ако  има   превозно  средство   с   ниска 
височина, например спортна кола.

• Педалът на спирачката е натиснат.
• ESC (Electronic Stability Control) е включен.
• ESC (Electronic Stability Control)  не  работи.
• Налягането   на  гумите  е  ниско  или  има 

повредена гума.
• Спирачката е преработена.
• Автомобилът  рязко  променя  посоката  на 

движение.
• Автомобилът    прави   резки   промени   в 

лентата.
• Автомобилът спира рязко.
• Температурата     около      автомобила     е 

изключително ниска.
• Превозното     средство    вибрира    тежко, 

когато карате по неравен път или бетон.
• Автомобилът   се   движи   на   хлъзгава 

повърхност заради сняг, локви или лед.

OOSH069060L

• Шофирате по извит път
• Системата   FCA    може    да    не    работи 

правилно, когато шофирате по извит път. В 
някои случаи системата може да не открие 
превозното средство от съседната лента.

• Винаги   обръщайте  внимание  на  пътя   и 
условията за шофиране

OOSH069061L

Системата FCA може да не работи 
правилно, когато шофирате по извит път. 
В някои случаи системата може да не 
открие превозното средство в същата 
лента.
Винаги обръщайте внимание на пътя и 
условията за шофиране.
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OOSH069063L

• Шофирате,   където   пътят   се   събира/
разделя
Системата FCA може да не работи 
правилно, когато пътят се събира/
разделя. В някои случаи системата може 
да не открие превозното средство от 
съседната лента.
Винаги обръщайте внимание на пътя и 
условията за шофиране. 

OOSH069064L

• Шофиране по склон    11111111111111111
Системата може да не работи правилно, 
когато шофирате по склон. В някои случаи 
системата може да не открие превозното 
средство от съседната лента.
Също така в някои случаи системата може 
неправилно да разпознае земята или 
сградите.
Винаги обръщайте внимание на пътя и 
условията за шофиране.
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OOSH069062L

• Шофирате на път, където височините на 
платната 
са различни
Системата може да не работи правилно 
при шофиране, където височините на 
лентите са различни.
В някои случаи системата може да не 
разпознава превозното средство по пътища 
с различни височини на платната (подлез, 
свързващи участъци и т.н.).
Винаги обръщайте внимание на пътя и 
условията за шофиране.

OOSH069065L

[A] : Шум, [B] : Парапет

• Шофиране на място, където  покрай  пътя 
има различни структури.
Възможно е системата системата да не 
работи правилно при шофиране там, 
където има структура до пътя.
В някои случаи системата може да 
разпознае погрешно структурите 
(шумозащитни прегради, парапет, двойна 
скоба, средна ивица, колона, улично 
осветление, пътен знак, тунелна стена и 
др.) до пътя.
Винаги обръщайте внимание на пътя и 
условията за шофиране.
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Описание на системата
Система за предупреждение при сблъсък 
отзад (RCCW)

OOSH069066L

Системата RCCW  използва радарни сензори 
за наблюдение на приближаващия трафик от 
лявата и дясната страна на автомобила, 
когато автомобилът ви се движи назад.
Диапазонът на откриване варира в 
зависимост от скоростта на приближаващото 
превозно средство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Винаги бъдете  наясно  със  състоянието

на пътя по време на шофиране и
бдителни за неочаквани ситуации,
въпреки че системата за
предупреждение работи.

•

•

Системата за предупреждение за сблъсък
отзад е допълнителна и има за цел да ви
помага. Не разчитайте изцяло на нея. За
вашата безопасност, винаги внимавайте
когато шофирате.
Системата за предупреждение не е
заместител на правилното и безопасно
шофиране. Винаги шофирайте безопасно и
бъдете внимателни когато се движите
назад

Предупреждение при кръстосан трафик (RCCW)
(АКО ИМА)
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Настройка и работа на системата 
Настройване на системата

OOSH069067L

• Настройка  на  функцията  за  безопасност.
Водачът може да активира системата, като
постави превключвателя в положение ON и
като  ‘User settings → Driver assistance →
Parking safety’. Системата се включва и се
подготвя да се активира, когато се избере
‘Rear cross-traffic safety’.

• Ако автомобилът бъде  изгасен  и  запален
отново, системата остава в готовност за
работа.

• Когато системата първоначално е включена
и когато автомобилът е изгасен и запален
отново, предупредителната лампа светва
за 3 секунди върху външното огледало за
обратно виждане.

OOSH069036L

• Избиране на време за предупреждение
• Водачът може да зададе първоначалното

време за активиране на
предупрежденията в потребителските
настройки на LCD дисплея, като избере
‘User settings → Driver assistance →
Warning timing → Normal/Later’.
Възможностите за първоначалното
предупреждение за опасност от сблъсък
отзад са следните:

Когато се избере тази опция,
първоначалното предупреждение за
сблъсък се активира нормално. Ако тази
настройка е твърде чувствителна,
променете опцията на "late".
Времето за активиране на
предупрежденията може да се усети
като късно, ако страничното/задното
превозно средство рязко ускори.

Изберете тази опция на
предупрежденията, когато трафикът е
лек и вие пътувате с ниска скорост.

- Later:

Информация
Ако промените времето за 
предупреждение, то може да се промени 
и при други системи..

- Normal:
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Условия на работа:

1. Отидете	    ‘User	   settings   	→	    Driver
assistance	 →	 Parking	 safety	 →	 Rear
cross-traffic safety’ на LCD дисплея.
Системата ще се включи и ще бъде в
готовност за работа.

2. Системата ще се активира, когато скоростта
на автомобила е под 10 км./ч. и с лоста за
смяна в R (задна).
Ã Системата няма да се активира когато

скоростта на автомобила надвишава 10 
км./ч. Системата ще се активира 
отново, когато скоростта на 
автомобила е под 8 км./ч.
Диапазонът на откриване на системата 
е приблизително 0,5 м ~ 20 м.  
Наближаващо превозно средство ще 
бъде открито, ако скоростта му е в 
рамките на 8 км./ч. ~ 36 км./ч..
Обърнете внимание, че диапазонът на 
откриване и скоростта могат да 
варират при определени условия. Както 
винаги, внимавайте и обръщайте 
особено внимание около вас, когато се 
движите назад.

 Предупредително съобщение и 
системен контрол
Система за предупреждение при сблъсък 
отзад (RCCW)
��Ляво ��Дясно

OOSH069068L OOSH069069L

Ако автомобилът, открит от сензорите, се 
приближи от задната лява/дясна страна на 
автомобила, предупредителното звънене ще 
звучи, предупредителната лампа на външното 
огледало ще мига и на LCD дисплея ще се 
появи съобщение. Ако камерата за 
наблюдение е активирана, на екрана за аудио 
или AVN ще се появи и съобщение.
Предупреждението ще спре когато:
- Откритото превозно средство се премества
11извън сензорната зона или - превозното
11средство е точно зад вашия автомобил или
11превозното средство не приближава вашия
11автомобил или когато другият автомобил
11намали.
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ВНИМАНИЕ
• Когато се изпълни условието за работа  на 

системата, предупреждение ще се появява 
всеки път, когато превозното средство се 
приближи към страничната/задната част 
на вашия спрял автомобил (0 км./ч.).

• Предупреждението на системата  може да 
не работи правилно, ако лявата/дясната 
част на задната броня на вашия автомобил 
е блокирана от превозно средство или 
препятствие.

• Винаги обръщайте  внимание  на  пътното 
движение и условията на движение по 
време на шофиране, независимо дали 
лампата за външното огледало светва или 
не, или има предупредителна аларма.

• Възпроизвеждането на аудиосистемата при 
висока сила на звука може да попречи на 
пътниците да чуят предупредителните 
звуци на системата.

• Ако се задействат други  предупредителни 
съобщение, тези на системата може да не 
се чуят.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Карайте     внимателно,     въпреки     че 

автомобилът е оборудван със система 
RTCW. Не разчитайте само на системата, 
а проверявайте и наоколо преди да се 
придвижите назад.

• Шофьорът е отговорен за управлението на 
спирачките.

• Винаги  бъдете  изключително  внимателни 
когато шофирате. Системата за 
предупреждение за сблъсък отзад може да 
не работи правилно или да работи ненужно 
в зависимост от трафика и условията на 
шофиране.

• Системата не е заместител на безопасното 
шофиране, а само функция за удобство. 
Водачът е отговорен за внимателното 
шофиране и за предотвратяване на 
неочаквани и 
внезапни ситуации. Следете пътните 
условия по всяко време.
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Регистриращ датчик

OOSH069057L

Задните радари се намират в задната броня 
за откриване в страничните и задните зони. 
Винаги поддържайте задната броня чиста, за 
правилна работа на системата.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Системата може да  не  работи  правилно,

когато бронята е била повредена или ако
е била сменена или ремонтирана.

• Системата  може  да  се  изключи  поради
силни електромагнитни вълни.

• Винаги поддържайте датчиците чисти.
• НИКОГА    не   разглобявайте   сензорния

компонент и не прилагайте никакво
действие върху него.

• Внимавайте  да   не   прилагате  ненужна
сила върху радара или покритието. Ако
сензорът бъде принудително разместен,
системата може да не работи правилно. В
този случай може да не се показва
предупредително съобщение.
Препоръчваме да проверите автомобила
на упълномощен дилър на HYUNDAI.

• Не   поставяйте   чужди   предмети,    като
стикер за броня или предпазител на
бронята, близо до сензора за радара и не
нанасяйте боя върху зоната на датчика.
Това може да окаже неблагоприятно
въздействие върху работата на радара.

OOSH069058L

Система за предупреждение за сблъсък 
(сляпо петно) (BCW) деактивиране Блокиране 
на радара
• Това   предупредително  съобщение  може

да се появи, когато:
- Един или и двата сензора на
задната броня са блокирани от мръсотия,
сняг или чужд предмет.
- Шофиране в селски райони, където
сензорът не открива друго превозно
средство за продължителен период от
време.
- Когато времето е лошо, вали силен
сняг или дъжд.
- Има монтирано ремарке или
багажник.
Ако възникне някое от тези условия,
лампата на бутона BCW и системата ще се
изключат автоматично.
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Когато BCW бъде изключена се показва 
предупредително съобщение на панела, 
проверете дали по задната броня има 
мръсотия или сняг в зоните, където се намира 
датчикът. Отстранете всички замърсявания, 
сняг или чужд материал, които биха могли да 
повлияят на сензорите за радари.
След отстраняване на всякакви замърсявания 
или частици, BCW системата трябва да 
започне да работи нормално след около 10 
минути на шофиране.
Ако системата все още не работи нормално, 
препоръчваме да проверите автомобила си 
при упълномощен дилър на HYUNDAI.

OOSH069059L

Проверка на системата BCW (за сляпо петно)
Ако има проблем със системата BCW, ще се 
появи предупредително съобщение и бутона 
ще се изключи. Системата ще се изключи 
автоматично. RCCW няма да работи и ако 
системата BCW се изключи поради 
неизправност. Препоръчваме ви да 
проверите автомобила си при упълномощен 
дилър на HYUNDAI.

Ограничения на системата
Водачът трябва да бъде предпазлив в 
следните ситуации защото при определени 
обстоятелства системата може да не открие 
други превозни средства или предмети:
• Има монтирано ремарке или багажник.
• Автомобилът се  движи  при  лошо  време,

като силен дъжд или сняг.
• Датчикът е замърсен от  дъжд,  сняг,  кал  и

т.н.
• Задната броня, в която се намира сензорът,

е покрита с чужд предмет като стикер за
броня, предпазител за броня, багажник за
велосипеди и др.

• Задната броня е повредена или сензорът е
разместен от първоначалното
местоположение.

• Височината на автомобила става по-ниска
или по-висока поради силното натоварване
в багажника, необичайното налягане в
гумите и т.н.

• Когато температурата на  задната  броня  е
висока.

• Когато  сензорите  са  блокирани  от  други
превозни средства, стени или стълбове за
паркиране.

• Автомобилът се движи по криволичещ път.
• Пътната настилка (или около нея) съдържа

метални компоненти (т.е. вероятно поради
конструкцията на метрото).

• В  близост  до  превозното  средство  има
фиксиран обект, например предпазна
релса.

• При   спускане  или  изкачване  по  стръмен
път, където височината на лентата е
различна.
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• Шофиране по тесен път, обрасъл с дървета 
или трева.

• Шофиране   в   селски   райони,   където 
сензорът не открива друго превозно 
средство за продължителен период от 
време.

• Шофиране по мокър път.
• Шофиране  по  път,  където  парапета  или 

стената са с двойна конструкция.
• Наблизо  има  голямо  превозно  средство, 

като автобус или камион.
• Когато   другото   превозно   средство   се 

приближи много близо.
• Когато другото превозно средство премине 

с много висока скорост.
• Когато сменяте лентите.
• Ако   превозното   средство   е   тръгнало 

едновременно с автомобила до вас и е 
ускорило.

• Когато автомобила в  съседната  лента  се 
придвижи на две ленти от вас ИЛИ когато 
превозното средство на две ленти от вас се 
придвижи в лентата до вас.

• Наблизо има мотоциклет или колело.
• Наблизо има ремарке.
• Ако  в  зоната  за  откриване   има   малки 

обекти, като например количка за 
пазаруване или детска количка.

• Ако   има   превозно   средство   с  ниска 
височина, например спортна кола.

• Педалът на спирачката е натиснат.
• ESC (Electronic Stability Control) е включен.
• ESC (Electronic Stability Control) не работи.

• Налягането  на  гумите  е  ниско  или  има 
повредена гума.

• Спирачката е преработена.
• Автомобилът спира рязко.
• Температурата    около     автомобила    е 

изключително ниска.
• Превозното    средство    вибрира   тежко, 

когато карате по неравен път или бетон.
• Автомобилът    се   движи   на   хлъзгава 

повърхност заради сняг, локви или лед.

OOSH069070L

[A] : Структура

• Шофирате където има превозно средство 
или структура наблизо
Системата може да не работи правилно 
ако наблизо има автомобил или структура.
В някои случаи системата може да не 
разпознава автомобила, който се 
приближава отзад и предупреждението 
може да не работи правилно.
Винаги обръщайте внимание на околността 
при шофиране.
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OOSH069071L

• Когато автомобилът е  в  сложна  среда  за 
паркиране
Системата може да не работи правилно, 
когато автомобилът е в сложна среда за 
паркиране.
В някои случаи системата може да не е в 
състояние да определи точно опасността от 
сблъсък на превозните средства, които се 
паркират или изтеглят близо до вашето 
(например автомобил, който излиза до 
вашия, автомобил, който паркира или 
излиза наблизо или превозното средство, 
което приближава до вашето и прави завой 
и т.н.).
В този случай предупреждението може да 
не работи правилно.

OOSH069072L

[A] : Превозно средство

• Когато автомобилът е паркиран по диагонал
Системата може да не работи правилно, 
когато автомобилът е паркиран по 
диагонал.
В някои случаи, когато диагоналното 
отдалечено паркираното превозно средство 
е излязло от мястото за паркиране, 
системата може да не открие автомобила, 
който се приближава от  ляво/дясно на 
вашия автомобил.  В този случай 
предупреждението може да не работи 
правилно.
Винаги обръщайте внимание на околността 
при шофиране.

OOSH069073L

• Системата може  да  не  работи  правилно, 
когато автомобилът е паркиран по/близо 
до склон.
В някои случаи системата може да не 
разпознава автомобила, който се 
приближава отляво/дясно отзад и 
предупреждението да не работи правилно.
Винаги обръщайте внимание на 
околността при шофиране.
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OOSH069074L

[A] : Structure, [B] : Wall

• Вкарва   се  в   пространство, където има 
структура
Системата може да не работи правилно, 
когато вкарвате автомобила в място за 
паркиране, където има структура в задната 
част или встрани на автомобила.
В някои случаи при паркиране назад 
системата може да засече погрешно 
движението на автомобила пред вашето 
превозно средство.  В този случай 
предупреждението може да се включи.
Винаги обръщайте внимание на околните 
места за паркиране, когато се движите.

OOSH069075L

• Когато автомобилът е  паркиран  по  назад
Ако превозното средство е паркирано 
отзад и сензорът открие друго превозно 
средство в задната част на парко-мястото,
предупреждението ще се задейства. 
Винаги обръщайте внимание на околните 
места за паркиране, когато се движите.
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ODN8069105L

-За Мексико
Сертификат за хомологация :
“IFETEL : RLVVAMB15-2026”

- Бразилия

ODN8069109L

- За Оман

ODN8069106L

ODN8069107L

- За Русия

ODN8069108L

- За УАЕ

ODN8069110L

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ (АКО ИМА)
Радиочестотните компоненти (заден ъглов радар) отговарят на: 
-За Сингапур : N3346-15 - За Молдова
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- За Виетнам

ODN8069111L

- За Йордания
TRC No. TRC/LPD/2015/365

- For Ukraine

ODN8069112L

Valeo Schalter und Sensoren GmbH 
декларира, че типът радиооборудване 
MBHL2 отговаря на техническите разпоредби 
на радиооборудването; пълният текст на 
декларацията за съответствие е достъпен на 
уебсайта на адрес :
<https://valeo.com/declaration-of- conformity/
files/MBHL2_DoC_TR-RED_ WUE.PDF>

- За Аржентина CNC 
CNC ID : C-202016

ODN8069113L

- -За Алжир
Agréé par l’ARPT: <1248/1-LG409/
DTDG/ARPT/18>

- За Парагвай

ODN8069114L

- За Филипините

ODN8069115L
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-За Замбия

ODN8069116L

ZMB/ZICTA/TA/2018/4/24 

- За Малайзия

ODN8069117L

- За Монголия

ODN8069118L

- За Узбекистан

ODN8069119L

-За Мозамбик
Одобрение № : N 2/R/SRS/2018 Valeo MBHL 
2 радар

-За Ямайка Този продукт е тип
Одобрен от Ямайка : SMA – “MBHL2”
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-За Тайван

ODN8069120L

Без разрешение, никоя компания, фирма или 
потребител не трябва да променят 
честотата, да увеличават мощността или да 
променят характеристиките и функциите на 
оригиналния дизайн на сертифицираните 
електрически машини с ниска мощност.

Член 14
Прилагането на електрически машини с 
ниска мощност не трябва да повлияе на 
безопасността на навигацията, нито да 
пречи на законната комуникация, ако бъде 
намерено смущение, услугата ще бъде 
спряна, докато се подобри и смущението 
престане да съществува.
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OOSH069040L

LFA системата спомага за откриване на 
маркировки на пътя чрез камера на 
предното предно стъкло и подпомага 
управлението, за да запази автомобила 
между лентите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
LFA системата спомага за откриване на 
маркировки на пътя чрез камера на предното 
предно стъкло и подпомага управлението, за 
да запази автомобила между лентите.

 ПРЕДУПРИЖДЕНИЕ
Внимавайте, когато използвате системата 
за следване (LFA):

• Не завъртайте внезапно волана, когато  той
се подпомага от системата.

• Системата   LFA   помага   на   водача   да
поддържа автомобила в центъра на
лентата, като подпомага
управлението. Шофьорът обаче не трябва

LFA системата спомага за откриване на
маркировки на пътя чрез камера на
предното предно стъкло и подпомага
управлението, за да запази автомобила
между лентите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Системата LFA не е заместител на
безопасното шофиране, а функция за
удобство. Водачът е длъжен винаги да е
наясно с околността и да управлява
автомобила.

да разчита единствено на системата, а
винаги да обръща внимание на волана, за
да остане в лентата.
Работата на системата LFA може да бъде
отменена или да не работи правилно в
зависимост от условията на пътя и
околността. Винаги бъдете внимателни
когато шофирате.
Не демонтирайте LFA камерата, за да
затъмните прозорците или да закрепите
други видове покрития и аксесоари. Ако
демонтирате камерата и
я поставите отново, препоръчваме да
закарате автомобила си при упълномощен
дилър на HYUNDAI и да проверите дали
системата се нуждае от калибриране.

СИСТЕМА ЗА СЛЕДВАНЕ НА ЛЕНТАТА (LFA) (АКО ИМА)
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• Когато смените предното стъкло, камерата 
на системата LFA или свързаните с нея 
части на волана, препоръчваме да закарате 
автомобила си при упълномощен дилър на 
HYUNDAI и да проверите системата за 
калибриране.

• Системата     разпознава      маркерите     на 
пътната лента и контролира волана с 
помощта на камера, поради което ако 
маркерите за пътни ленти се откриват 
трудно, системата може да не работи 
правилно.
Моля погледнете "Limitations of the system.
Не отстранявайте и не повреждайте 
свързаните с системата LFA части.

• Възможно е да не чувате предупредителен 
звук на LFA системата, ако звука е силен.

• Не поставяйте предмети на таблото, които 
отразяват светлина, като огледала, бяла 
хартия и др. Това може да попречи на 
функционирането на системата LFA

• Винаги  дръжте  ръце  на  волана  когато 
системата LFA е активирана. Ако 
продължите да шофирате без ръцете, 
след като се появи предупредителното 
съобщение "Keep hands on steering wheel", 
системата ще се изключи автоматично.
Ако обаче водачът отново сложи ръце на 
волана, системата ще започне да 
управлява волана.

• Воланът не се  контролира  непрекъснато, 
така че ако скоростта на автомобила е по-
висока скорост при напускане на лентата, 
автомобилът може да не бъде управляван 
от системата. Водачът трябва винаги да 
спазва ограничението за скоростта, когато 
използва системата.

• Ако  прикрепите   предмети   към   волана, 
системата може да не подпомогне 
управлението и алармата да не работи 
правилно.

• Когато теглите ремарке, уверете се, че сте 
изключили системата LFA.
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Работа на 
Настройване на системата
• Когато  превключвателя  е  в  положение 

"ON", водачът може да активира системата, 
като избере  ‘User settings
→ Driver	assistance	→	Driving	assist
→ LFA	 (Lane	Following	Assist)’	 от  LCD 
дисплея. Премахнете избора от 
настройката, за да изключите системата.
Ако автомобилът бъде изгасен и запален 
отново, системата запазва последното си 
състояние.

Работни състояния
Изберете „LFA (Lane Follow Assist)“ от режима 
на потребителските настройки в LCD дисплея 
и изпълнете следните условия за работа на 
системата.
- Смарт круиз контрол работи
- Скоростта на автомобила е под 180 км/ч.,
11Когато системата е активирана, 
11индикаторът на таблото (        ) ще светне. 
11Цветът на индикатора ще се промени в 
11зависимост от състоянието на системата 
LFA.
- Зелен: Режимът асистент на управление е 
11ВКЛЮЧЕН
- Бял: Режимът асистент на управление е 
ИЗКЛЮЧЕН

Работа на системата LFA 

OOSH069076L

• Ако превозното    средство   е   вътре   в 
лентата с двете ленти, открити от 
системата (цветът на лентата се променя 
от сиво до бяло) и няма рязко завъртане 
от водача, системата LFA се променя в 
режим на помощ при управление.

• Индикаторната лампа               светва в 
зелено, и системата помага на 
автомобила да контролира волана.

• Когато     воланът    временно    не     се 
контролира,              индикаторната лампа 
ще се промени от зелено на бяло.
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Предупредително съобщение

OOSH069077L

Дръжте ръцете си на волана
Ако водачът свали ръцете си от волана за 
няколко секунди, докато системата LFA е 
активирана, системата ще го предупреди.

 Информация
Дръжте здраво волана. В противен случай 
системата LFA може погрешно да прецени, 
че ръцете на водача са извън волана и може 
да се появи горното предупреждение.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предупредителното съобщение може да се 
появи късно, в зависимост от пътните 
условия. Затова винаги дръжте ръце на 
волана по време на шофиране.

OOSH069079L

Ръцете на шофьора не са установени.
Системата LFA е временно деактивирана
Ако водачът все още не е сложил ръце на 
волана след съобщението "Keep hands on 
steering wheel", системата няма да 
контролира волана и да предупреждава 
водача само когато той прекоси маркера на 
лентата.
Ако обаче водачът отново сложи ръце на 
волана, системата ще започне да управлява 
волана.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Системата   LFA   е   само   допълнителна 

система. Отговорност на водача е да 
управлява безопасно превозното средство 
и да го поддържа в лентата му.

• Изключете LFA системата и  управлявайте 
без системата в следните ситуации:
- При   лошо   време
- При лоши условия на пътя
- Когато воланът трябва често да се 
контролира от водача.
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Информация
• Въпреки че управлението се подпомага  от 

системата, водачът може да управлява 
волана.

• Воланът   може   да   се   усеща   по-тежък, 
когато се подпомага от системата, 
отколкото когато не се подпомага от нея.

OOSH069078L

Проверете системата LFA (Помощ при 
следване на лентата)
Ако има проблем със системата, ще се появи 
съобщение за няколко секунди. Ако проблемът 
продължи, индикаторът за неизправност на 
LFA ще светне.

Системата LFA няма да бъде в състояние 
ENABLED и/или воланът няма да бъде 
подпомогнат, когато:
• Мигачът   е   включен   преди   смяна    на 

лентата.  Ако смените лентите без да 
включите мигача, волана може да бъде 
контролиран.

• Автомобилът  не  се  движи  в  средата  на 
лентата, когато системата е включена или 
веднага след смяна на лентата.

• ESC      (Електронно       управление       на 
стабилността) или VSM (Управление на 
стабилността на автомобила) се активира.

• Автомобилът се движи по стръмен наклон.
• Скоростта на автомобила е над 180 км/ч.
• Автомобилът    прави   резки   промени   в 

лентата.
• Автомобилът спре внезапно.
• Открива се само един маркер на лентата.
• Лентата е много широка или тясна.
• На пътя   пред   вас   има   повече   от   два 

маркера за пътни ленти (напр. ремонт).
• Радиусът на завоя е твърде малък.
• Автомобилът се движи по стръмен наклон.
• Воланът се завърта внезапно.
• Системата    може    да    не    работи    в 

продължение на 15 секунди след 
запалване на двигателя или при 
инициализиране на камерата

Ограничения на системата
Системата LFA може да се включи 
преждевременно, дори ако превозното 
средство не се отклони от предвидената 
лента, ИЛИ системата LFA може да не ви 
помогне да ви насочи или да ви предупреди, 
ако автомобилът напусне предвидената лента 
при следните обстоятелства:
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Когато условията на лентата и пътя са лоши
• Трудно   е   да   се   различи   маркерът   на 

пътната лента от пътната повърхност или 
маркерът на пътната лента е избледнял 
или не е ясно маркиран.

• Трудно е да се различи  цветът  на  маркера 
от пътя.

• Има маркировки върху пътната повърхност, 
които приличат на маркер на лентата, които 
по невнимание се откриват от камерата.

• Маркерът   на   лентата   е   неясен   или 
повреден.

• Маркерът  на  лентата  е  обединен  или 
разделен, (например, вход за тол пункт)..

• Номерът  на  лентата  се   увеличава   или 
намалява или маркерът на лентата се 
пресича.

• На  пътя  пред  вас  има  повече  от  два 
маркера за пътни ленти.

• Маркерът  на  лентата  е  много  дебел  или 
много тънък.

• Лентата е много широка или тясна.
• Маркерът  на  пътната  лента  отпред  не  се 

вижда поради дъжд, сняг, вода по пътя, 
повредена или оцветена повърхност на 
пътя или други фактори.

• Сянката   на   лентата   има   средна  ивица, 
мантинели, дървета, бариери срещу шум и 
др.

• Маркерите   на   лентата   са   сложни   или 
структура замества линиите, напр. 
строителна зона.

• На пътя има знаци за пресичане  или  други 
символи.

• Маркерът на пътната лента в тунела е 
зацапан от масло и др.

• Пътят   изведнъж   изчезва,   например   в 
кръстовище.

Когато се намеси външно условие
• Външната   яркост  се  променя    изведнъж, 

например при влизане или излизане от 
тунел или при преминаване под мост.

• Яркостта навън е твърде  ниска,  например 
когато фаровете не са включени през нощта 
или автомобилът минава през тунел

• В пътното платно  има г ранична  структура, 
като бетонна бариера, предпазна решетка и 
рефлектор, които по невнимание се 
откриват от камерата.

• Когато    светлина,   идваща   от   улично 
осветление или от насрещното превозно 
средство, се отразява на мокра пътна 
повърхност, като локва на пътя.

• Зрителното поле  отпред  се  възпрепятства 
от отражение

• Няма достатъчно  разстояние  между  вас  и 
прев озното средство отпред, за да може да 
разпознае маркера на лентата или 
превозното средство, което се движи по 
маркера на лентата.

• Шофиране по стръмен път, по хълм или по 
криволичещ път.

• Неблагоприятните         пътни         условия 
причиняват прекомерни вибрации на 
автомобила по време на шофиране.

• Температурата около вътрешното огледало 
за обратно виждане е висока поради пряка 
слънчева светлина и т.н.

• Разпознаването   на   сензора   се   променя 
внезапно при преминаване през легнал 
полицай или шофиране хълм нагоре/надолу 
или надясно/наляво

Когато предната видимост е лоша
• Предното стъкло или  лещата  на камерата 

са блокирани от мръсотия или частици.
• Предното стъкло е замъглено; пътят не се 

вижда ясно.
• Поставяне на предмети на таблото и т.н.
• Сензорът   не   може   да   открие   лентата 

поради мъгла, силен дъжд или сняг.
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LKA системата помага да се разпознаят 
маркировките на пътната лента (или края) на 
пътя с камера на предното стъкло и 
подпомага
волана на водача, за да се запази превозното 
средство между лентите.
Когато системата установи, че автомобила се 
отклонява от лентата (или пътя), тя 
предупреждава водача с визуален и звуково 
сигнал и противодействие на кормилната 
уредба, опитвайки се да предотврати 
излизането на автомобила от неговата му 
(или пътя).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Системата LKA не е заместител на 
безопасното шофиране, а функция само за 
удобство. Водачът е длъжен винаги да е 
наясно с околността и да управлява 
автомобила.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Внимавайте, когато използвате системата 
за поддържане на лентата (LKA):
• Не    завъртайте      внезапно      волана,   

когато воланът се подпомага от системата.
• Системата LKA помага  да  се  предотврати 

неволно излизане от лентата (или пътя) 
чрез подпомагане волана на водача. 
Обаче, водачът не трябва да разчита 
единствено на системата, а винаги да 
обръща внимание на волана, за да остане 
в лентата (или пътя).

• Работата на системата LKA може да  бъде 
отменена или да не работи правилно в 
зависимост от условията на пътя и 
околността. Винаги бъдете внимателни 
когато шофирате.

• Не   демонтирайте   LKA   камерата,  за  да 
затъмните прозорците или да закрепите 
други видове покрития и аксесоари. Ако 
демонтирате камерата и я поставите 
отново, препоръчваме да закарате 
автомобила си при упълномощен дилър на 
HYUNDAI и да проверите дали системата 
се нуждае от калибриране

СИСТЕМА ЗА СЛЕДВАНЕ НА ЛЕНТАТА (LKA) (АКО ИМА)
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• Когато смените предното стъкло,  камерата 
на системата LKA или свързаните с нея 
части на волана, препоръчваме да 
закарате автомобила си при упълномощен 
дилър на HYUNDAI и да проверите 
системата за калибриране.

• Системата    разпознава    маркерите    на 
пътната лента (или ръба на пътя) и 
контролира волана с помощта на камера, 
поради което ако маркерите за пътни ленти 
(или ръбът на пътя) се откриват трудно, 
системата може да не работи правилно. 
Моля погледнете "Limi tations of the system.

• Не    отстранявайте   и   не   повреждайте 
свързаните с системата LKA части.

• Възможно е да не чувате предупредителен 
звук на LKA системата, ако звука

•  Не поставяйте предмети на таблото,  които 
отразяват светлина, като огледала, бяла 
хартия и др. Това може да попречи на 
функционирането на системата LKA.

• Винаги   дръжте   ръце   на  волана  когато 
системата  LKA е активирана. Ако 
продължите да шофирате без ръцете, 
след като се появи предупредителното 
съобщение "Keep hands on steering wheel", 
системата ще се изключи автоматично.

• Воланът не  се  контролира  непрекъснато, 
така че ако скоростта на автомобила е по-
висока скорост при напускане на лентата 
(или пътя), автомобилът може да не бъде 
управляван от системата. Водачът трябва 
винаги да спазва ограничението за 
скоростта, когато използва системата.

• Ако   прикрепите   предмети   към  волана, 
системата може да не подпомогне 
управлението и алармата да не работи 
правилно.

• Когато теглите ремарке, уверете се, че сте 
изключили системата LKA.
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Работа на LKA

OOSH069080L

За да активирате/деактивирате системата LKA.
След поставяне на превключвателя в 
положение ON, натиснете бутона на системата 
LKA, разположен на арматурното табло от 
лявата страна на волана (дясна страна на 
волана за превозни средства с десен волан).
Индикаторът      на дисплея на панела 
първоначално ще светне в бяло. Това
показва, че системата LKA е в състояние 
ГОТОВНОСТ но не ИЗКЛЮЧЕНА.

Обърнете внимание, че скоростта 
на превозното средство трябва да 
бъде поне приблизително 60 км./ч. 
за този режим на LKA системата.  
Индикаторът на дисплея на панела 
ще светне в зелено.

-  Бял: Сензорът не разпознава маркерите на 
лентите (или края на пътя), а скоростта на 
автомобила е под 60 км./ч.
Зелен:  Сензорът открива маркери на 
лентите (или края на пътя) и системата 
може да контролира управлението на 
автомобила.

-  

Информация
Ако индикаторът (бял) е активиран от 
предишния цикъл на запалване, системата 
ще се включи без допълнителен контрол. Ако 
натиснете отново бутона LKA, индикаторът на 
панела изгасва.

Работа на системата LKA 

OOSH069081L

• За   да   видите   екрана   за   LKA   на   LCD 
дисплея на панела, изберете режим 
ASSIST  (     ). За повече информация 
вижте “Режими на LCD дисплея” в раздел 4.
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�Маркер на лентата ��Маркер на лентата 

OOSH069081L OOSH069082L

• Ако скоростта на автомобила е над 60  км./
ч. и системата открива маркерите на 
лентите (или края на пътя), цветът се 
променя от сив на бял.

• Ако скоростта  на  автомобила  надвиши  60 
км./ч.и бутонът на LKA системата е 
включен, системата е активирана. Ако 
вашето превозно средство се отклони от 
проектираната лента пред вас (или края на 
пътя), LKA работи както следва:

��Маркер лентата ��Маркер на лентата

OOSH069083L OOSH069084L

1. На LCD дисплея на панела се появява
предупреждение. Или маркерът на лявата 
лента (или края на пътя) или този на 
дясната лента на дисплея на панела ще 
мига, (иби края на пътя) в зависимост от 
посоката на движение на автомобила.

2. Системата LKA ще ви помогне да 
контролирате волана на автомобила, за да 
предотвратите
превозно средство от преминаване на 
лентата (или ръба на пътя) при долните 
условия.
- Скоростта на автомобила е над 60 км/ч.
- Системата регистрира и двете ленти (или 
1край на пътя)
- При шофиране превозното средство се 
намира между двете ленти.
- Воланът не се завърта внезапно.
1Когато се установят ленти (или края на 
1път) и всички условия за активиране на 
1системата LKA са изпълнени, 
1индикаторната лампа на системата LKA      
1(             ) 1ще се промени от бяло към  
1зелено. Това 1показва, че системата LKA е 
1в състояние 1ENABLED и волана ще се 
1управлява от нея.
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Дръжте ръцете си на волана
Ако водачът свали ръцете си от волана за 
няколко секунди, докато системата LKA е 
активирана, системата ще го предупреди.

 Информация
Ако волана се държи много леко, 
съобщението може да се появи, тъй като 
системата LKA може да не разпознае, че 
водачът държи ръцете си на волана.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предупредителното съобщение може да се 
появи късно, в зависимост от пътните 
условия. Затова винаги дръжте ръце на 
волана по време на шофиране.

OOSH069085L

Ръцете на шофьора не са установени.
Системата LKA е временно деактивирана
Ако водачът все още не е сложил ръце на 
волана след съобщението "Keep hands on 
steering wheel", системата няма да контролира 
волана и да предупреждава водача само 
когато той прекоси маркера на лентата.
Ако обаче водачът отново сложи ръце на 
волана, системата ще започне да управлява 
волана.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Системата   LKA   е   само   допълнителна

система. Отговорност на водача е да
управлява безопасно превозното средство
и да го поддържа в лентата му.

• Изключете LKA системата и  управлявайте
без системата в следните ситуации:
- При лошо   време
- При лоши условия на пътя
- Когато воланът трябва често да се
контролира от водача.

 Информация
• Въпреки че управлението се подпомага  от

системата, водачът може да управлява
волана.

• Воланът   може   да   се   усеща   по-тежък,
когато се подпомага от системата,
отколкото когато не се подпомага от нея.
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Предупредителна светлина и 
съобщение

OOSH069086L

Проверете системата LKA (Помощ при 
следване на лентата)
Ако има проблем със системата, ще се появи 
съобщение за няколко секунди. Ако 
проблемът продължи, индикаторът за 
неизправност на LKA ще светне.
Индикатор системата LKA

Индикаторът за неизправност на 
системата LKA (жълт) ще се 
покаже, ако системата LKA не 
работи правилно.

Препоръчваме да проверите автомобила си 
при упълномощен дилър на HYUNDAI.

Когато има проблем със системата, 
направете едно от следните неща:

• Включете  системата,  след  като  изгасите
автомобила и отново го запалите.

• Проверете   дали   превключвателя   е    в
позиция ON.

• Проверете дали системата  е  засегната  от
времето. (напр. мъгла, силен дъжд и т.н.)

• Проверете  дали  няма  чуждо  тяло  върху
обектива на камерата.

Ако проблемът не изчезне, препоръчваме 
системата да бъде проверена от 
упълномощен дилър на HYUNDAI.

Системата LKA няма да бъде в състояние 
ENABLED и волана няма да бъде 
подпомогнат, когато:
• Мигачът   е   включен   преди   смяна   на

лентата.  Ако смените лентите без да
включите мигача, волана може да бъде
контролиран.

• Автомобилът  не  се  движи  в  средата  на
лентата, когато системата е включена или
веднага след смяна на лентата.

• ESC     (Електронно      управление       на
стабилността) или VSM (Управление на
стабилността на автомобила) се активира.

• Автомобилът се движи по стръмен наклон.
• Скоростта на автомобила е под 60 км./ч.

или над 180 км./ч.
• Автомобилът   прави   резки   промени   в

лентата.
• Автомобилът спре внезапно.
• Открива се само един маркер на лентата.
• Лентата (или широчината на пътя) е много

широка или тясна.
• На  пътя  има  повече  от  два  маркера  за

пътни ленти. (напр. ремонт)
• Автомобилът се движи по стръмен наклон.
• Воланът се завърта внезапно.
• Системата     може     да     не     работи     в

продължение на 15 секунди след
запалване на двигателя или при
инициализиране на камерата
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Ограничения на системата
Системата LKA може да работи 
преждевременно, дори ако превозното 
средство не се отклонява от предвидената 
лента, ИЛИ, системата LKA може да не 
подпомогне 
да управлявате или да ви предупреди, ако 
автомобилът напусне предвидената лента 
при следните обстоятелства:

Когато условията на лентата и пътя са лоши
• Трудно   е   да   се   различи   маркерът   на

пътната лента (или края на пътя) от
пътната повърхност или маркерът на
пътната лента (или края на пътя) е
избледнял или не е ясно маркиран.

• Трудно е да се различи цветът на маркера
(или края на пътя) от пътя.

• Има маркировки върху пътната повърхност,
които приличат на маркер на лентата, които
по невнимание се откриват от камерата.

• Маркерът на пътната  лента  (или  края  на
пътя) е неясен или повреден.

• Маркерът  на  лентата  е  обединен  или
разделен, (например, вход за тол пункт)..

• Номерът  на  лентата  се  увеличава  или
намалява или маркерът на лентата се
пресича.

• На  пътя  пред  вас  има  повече  от  два
маркера за пътни ленти.

• Маркерът на  лентата  е  много  дебел  или
много тънък.

• Лентата (или широчината на пътя) е  много
широка или тясна.

• Лента  (или  края  на  пътя)  отпред  не  се
вижда поради дъжд, сняг, вода по пътя,
повредена или оцветена повърхност на
пътя или други фактори.

• Сянката на лентата (или края на пътя) има
средна ивица, мантинели, дървета,
бариери срещу шум и др.

• Маркерите на лентата (или края на пътя) са
сложни или структура замества линиите,
напр. строителна зона.

• На пътя има знаци за пресичане или други
символи.

• Маркерът на  пътната  лента  (или  края  на
пътя) в тунела е зацапан от масло и др.

• Пътят   изведнъж   изчезва,   например   в
кръстовище.

Когато се намеси външно условие
• Външната   яркост  се  променя  изведнъж,

например при влизане или излизане от
тунел или при преминаване под мост.

• Яркостта навън е твърде  ниска,  например
когато фаровете не са включени през
нощта или автомобилът минава през тунел

• В пътното платно  има  гранична  структура,
като бетонна бариера, предпазна решетка и
рефлектор, които по невнимание се
откриват от камерата.
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• Когато   светлина,   идваща   от     улично
осветление или от насрещното превозно
средство, се отразява на мокра пътна
повърхност, като локва на пътя.

• Зрителното поле отпред се  възпрепятства
от отражение

• Няма достатъчно разстояние между вас и
автомобила отпред, за да се открие
маркера на пътната лента (или края на
пътя), или предната кола се движи по
маркера на пътната лента (или края на
пътя).

• Шофиране по стръмен път, по хълм или по
криволичещ път.

• Неблагоприятните         пътни        условия
причиняват прекомерни вибрации на
автомобила по време на шофиране.

• Температурата около вътрешното огледало
за обратно виждане е висока поради пряка
слънчева светлина и т.н.

• Пътната повърхност не е равна.

Когато предната видимост е лоша
• Предното стъкло или лещата на  камерата

са блокирани от мръсотия или частици.
• Предното стъкло е замъглено; пътят не се

вижда ясно.
• Поставяне на предмети на таблото и т.н.
• Сензорът не може да открие лентата   (или

края на пътя) поради мъгла, силен дъжд
или сняг.

LKA промяна на функцията на 
системата
Водачът може да смени LKA на (LDW) или да 
промени режима LKA между стандартна LKA и 
активна LKA от LCD дисплея. Отидете на ‘User 
settings → Driver assistance → Lane safety 
→ Active LKA (Lane Keeping Assist)/LKA (Lane
Keeping Assist)/LDW (Lane Departure Warning)’.
Ако функцията не е избрана, системата 
автоматично се настройва на стандартна LKA.

Активна LKA (Lane Keeping Assist)
Активният режим LKA осигурява по-често 
управление на волана в сравнение със 
стандартна LKA. Активната LKA може да 
намали умората на водача’ като подпомогне 
волана, за да поддържа автомобила в 
средата на лентата.
LKA (Lane Keeping Assist)
Този режим ръководи водача, за да поддържа 
превозното средство в рамките на лентите.  
Рядко контролира волана, когато автомобилът 
се движи добре в лентите. Въпреки това, 
системата започва да контролира волана, 
когато автомобилът е на път да се отклони от 
лентата.
LDW (Lane Departure Warning)
LDW сигнализира на водача с визуално 
предупреждение и предупредителна аларма, 
когато системата установи, че автомобилът 
излиза от лентата. Воланът не се контролира.
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Системата за предупреждение за внимание на 
водача (DAW) показва състоянието на нивото 
на умора на водача и невниманието на 
шофиране.

Настройка и работа на системата
Настройване на системата
• Избиране на функцията за предупреждение 

за внимание на водача
Функцията може да бъде активирана от 
потребителите настройки от LCD дисплея 
по следния начин.
1. Поставете превключвателя в позиция ON.
2. Изберете ‘User settings · Driver assistance 
· DAW (Driver Attention Warning)’  на LCD 
дисплея. Премахнете избора от 
настройката, за да изключите системата.

• Ако  автомобилът  бъде  изгасен  и  запален 
отново, системата запазва последното си 
състояние.

OOSH069036L

• Избиране  на  време  за  предупреждение
Водачът може да зададе първоначалното 
време за активиране на 
предупрежденията в потребителските 
настройки на LCD дисплея, като избере 
‘User settings → Driver assistance → 
Warning timing → Normal/Later’.
Възможностите за първоначалното 
предупреждение са следните:
- Normal:

Когато се избере тази опция, 
първоначалното предупреждение се 
активира нормално.  Ако тази настройка 
е твърде чувствителна, променете 
опцията на "later".
Времето за активиране на 
предупрежденията може да се усети 
като късно, ако страничното или задно 
превозно средство рязко ускори.

- Later:
Изберете тази опция на 
предупрежденията, когато трафикът е 
лек и вие пътувате с ниска скорост.

 Информация
Ако промените времето за 
предупреждение, то може да се промени 
и при други системи.

СИСТЕМА ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВНИМАНИЕТО НА ВОДАЧА
 (DAW) (АКО ИМА)
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Показване на нивото на вниманието 
на водача
��Системата е изключена

OOSH069087L
��Невнимателно шофиране

OOSH069088L
��Невнимателно шофиране

OOSH069089L

• Водачът може да следи условията за 
шофиране на LCD дисплея.

Екранът DAW ще се появи, когато изберете 
режим за помощ (        ) на LCD дисплея, 
ако системата е активирана. (За повече 
информация вижте “Режими на LCD 
дисплея” в раздел 4.)

• Нивото на внимание на  водача  се  показва 
на скалата от 1 до 5. Колкото по-ниско е 
нивото, толкова по-невнимателен е водачът

•

•

Нивото намалява, когато водачът не си 
почива за известно време.
Нивото се увеличава, когато водачът 
внимателно шофира за определен период 
от време.
Когато шофьорът включи системата по 
време на шофиране, се показва "Last Break 
time’ и ниво.

•  
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Взимане на почивка

OOSH069090L

• Съобщението "Consider  taking  a  break"  се 
появява на LCD дисплея и се чува 
предупреждение, за да се предложи 
водачът да си почине, когато нивото му на 
внимание е под 1.

• Системата DAW не предлага на водача да 
си почине, когато общото време на 
шофиране е по-малко от 10 минути.

 ВНИМАНИЕ
Ако вече е генериран друг 
предупредителен звук като 
предупреждение за предпазния колан, при 
предупреждението за внимание на 
шофьора, може да не се появи 
предупредителен звук.

Нулиране на системата
• Последното време на прекъсване е 00:00, а 

нивото на вниманието на водача е 5 (много 
внимателно), когато водачът нулира 
системата DAW.

• Системата DAW  възстановява  последното 
време за почивка до 00:00 часа и нивото на 
внимание на водача до 5 в следните 
ситуации.

- Двигателят е изключен.
- Водачът сваля предпазния колан и след 
1това отваря шофьорската врата.
- Автомобилът спира за повече от 10 
11минути.
 

• Системата  DAW   работи   отново,    когато 
водачът поднови шофирането.
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Система в режим на готовност

OOSH069091L

Предупреждение за внимание на водача 
(DAW)
Системата DAW навлиза в състояние на 
готовност и показва екрана "Standby" в 
следните ситуации.
- Камерата не разпозвана лентата.
- Скоростта на автомобила е под 60 км./ч. или 
1над 180 км./ч.

Системна неизправност

OOSH069092L

Проверка на DAWсистемата.
Когато се появи предупредителното 
съобщение "Check Driver Attention Warning 
(DAW) system", системата не работи 
правилно. В този случай ви препоръчваме 
да проверите автомобила си при 
упълномощен дилър на HYUNDAI.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Системата   DAW   не   е   заместител  на 

практиките за безопасно шофиране, а 
само удобна функция. Водачът е 
отговорен за внимателното шофиране и 
за предотвратяване на неочаквани и
внезапни ситуации. Следете пътните 
условия по всяко време.

• Шофьорът,   който   се   чувства   уморен 
трябва да си почине, въпреки че 
системата DAW не предлага почивка.
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 Информация
Системата може да предложи прекъсване в 
зависимост от начина на шофиране или 
навиците на водача, дори ако водачът не 
усеща умора.

ЗАБЕЛЕЖКА
Системата DAW използва сензора на 
камерата на предното стъкло. За да 
запазите сензора на камерата в най-
доброто състояние, трябва да спазвате 
следното:

• НИКОГА       не       слагайте       никакви 
принадлежности или стикери на предното 
стъкло, нито го затъмнявайте.

• НИКОГА    не     поставяйте    отразяващи 
предмети върху таблото (т.е. бяла хартия, 
огледало). Всяко отражение на светлината 
може да доведе до неизправност на 
системата.

• Бъдете    изключително     внимателни    и 
дръжте датчика сух.

• НИКОГА    НЕ   демонтирайте   модула   на 
камерата, нито оказвайте влияние върху 
нея.
Ако сензорът бъде принудително 
разместен, системата може да не работи 
правилно. Препоръчваме да закарате 
автомобила си при упълномощен дилър на 
HYUNDAI и да проверите дали системата 
се нуждае от калибриране.

 ВНИМАНИЕ
Системата DAW може да не предупреди в 
следните ситуации:
• Ефективността на откриване  на  лентата  е 

ограничена. (За повече подробности 
вижте “Система за поддържане на лентата 
(LKA) в този раздел.)

• Превозното средство се движи неправилно 
или рязко обръща, за да избегне 
препятствие (например строителна зона, 
други превозни средства, паднали 
предмети, неравен път).

• Движението на превозното средство напред 
е силно подкопано (вероятно поради 
големите колебания в налягането в гумите, 
неравното износване на гумите, баланс на 
гумите).

• Автомобилът се движи по криволичещ път.
• Автомобилът минава през ветровит район.
• Автомобилът се движи по неравен път.
• Автомобилът   се   управлява   от   следните 

системи за подпомагане на шофирането:
- Система за избягване на сблъсъка отпред 
(FCA) 
- Система за смарт круиз контрол (SCC)
- Система за помощ за поддържане на 
лентата (LKA)
- (LFA) Система за поддържане на лентата

 ВНИМАНИЕ
Възпроизвеждането на аудиосистемата при 
висока сила на звука може да попречи на 
предупредителните звуци на системата.
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OOSH069040L

Системата ISLW показва информация за 
ограничението на скоростта и ограничение за 
изпреварване на текущия път чрез 
инструменталния панел и навигацията.  ISLW 
разчита пътните знаци чрез камерата, която е 
прикрепена към горната част на предното 
стъкло.
ISLW използва информацията за навигация и 
превозното средство, за да покаже 
информация за ограничението на скоростта.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Системата за  интелигентно  ограничаване 

на скоростта (ISLW) е само допълнителна 
система и не винаги е в състояние да 
покаже правилно ограниченията на 
скоростта и ограниченията за 
изпреварване.

• Отговорността да     не     се    превишава 
максималната скорост остава на водача.

• ISLW   разпознава   пътните   знаци   чрез 
камерата, за да покаже информация за 
ограничението на скоростта.

Затова ISLW може да не работи правилно, 
когато е трудно да се разпознаят 
пътните знаци. За повече подробности 
вижте "Ограничения на системата".

•  

•

•

Бъдете изключително внимателни и 
дръжте сензора на камерата далеч от 
вода.
Не демонтирайте модула на камерата, 
нито оказвайте влияние върху нея.
Не разглобявайте камератавременно да 
затъмните прозореца или да сложите 
някакъв вид покрития и аксесоари. Ако 
демонтирате камерата и я поставите 
отново, препоръчваме да закарате 
автомобила си при упълномощен 
дилър на HYUNDAI и да проверите дали 
системата се нуждае от калибриране.
Не не поставяйте отразяващи предмети 
върху таблото (т.е. бяла хартия, огледало). 
Всяко отражение на светлината може да 
доведе до неизправност на системата.
Системата не е налична за всички страни.

 Информация
Препоръчваме ви да проверите системата 
при упълномощен дилър на HYUNDAI когато:
• Предното стъкло е подменено.
• Камерата или  свързани  с  нея  части  са 

ремонтирани или премахнати.

ИНТЕЛИГЕНТНО ОГРАНИЧЕНИЕ НА СКОРОСТТА (ISLW) (АКО ИМА)

•  

•  
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Настройка и работа на системата 
Настройване на системата
• Шофьорът може да активира ISLW като 

избере 	 'User	 settings	 →	 Driver 
assistance	 →	 SLW	 (Speed	 Limit 
Warning)'.

• Когато ISLW е  активирана,  на  панела  се 
появяват символи, за да се покаже 
информацията за ограничението на 
скоростта и ограничението за 
изпреварване.

• Когато ISLW се активира в настройката за 
навигация, горната информацията и 
ограничение то също се показват на 
навигацията.

Активиране на системата
• ISLW        показва       информация        за 

ограничението на скоростта и сигнализира 
за ограничението за изпреварване, когато 
вашето превозно средство премине през 
съответните пътни знаци.

• ISLW показва  предишната  информация  за 
ограничение на скоростта, веднага след 
като превключвателят е поставен в 
положение ON.

• Може     да    попаднете    на    различно 
ограничение за същия път. Информацията 
се показва, в зависимост от пътните 
условия. Тъй като пътните знаци с 
допълнителен знак (дъжд, стрелка и т.н.) 
също се откриват и сравняват с данните на 
автомобила (например операция на 
чистачките, сигнал за движение и др.).

 Информация
Информацията за ограничението на скоростта 
може да се различава от тази на навигацията. 
В този случай проверете настройките за 
скорост на навигацията.

Дисплей
Показване на панела отдолу

OOSH069093L

Панелът показва информация за 
ограничението на скоростта, ограничението за 
изпреварване и условните пътни знаци.

OOSH069094L

Условен пътен знак
Ако ISLW установи условния пътен знак, 
символът на пътния знак се припокрива в 
долната или лявата част на ограничението на 
скоростта на панела.
Възможно е да има знаци с различни 
ограничения на скоростта на един и същ път. 
Например, нормално скоростта е 120 км./ч., но 
ограничението на скоростта е 90 км./ч., когато 
вали дъжд или сняг.
Подразбиращият се пътен знак означава, че 
спазвате ограничението за скоростта и 
забрана за изпреварване при определени 
условия, като дъжд или сняг.
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---
��Няма надеждна информация за ограничението на 
скоростта

WTL-220

Допълнителни пътни знаци
• Символът се  показва  на  инструменталния 

панел и навигацията, когато ISLW няма 
надеждна информация за ограничението на 
скоростта.

��Няма информация 

WTL-222 WTL-221

• Символът се  показва  на  инструменталния 
панел и навигацията, когато ISLW открива 
знак забранено изпреварването.

��Край на ограничението 
на скоростта

WUM-207 WUM-208

• След като  превозното  средство  премине 
знак „край на ограничението на скоростта“, 
системата ISLW информира водача за 
следващото приложимо ограничение на 
скоростта въз основа на информацията, 
получена от 

��Неограничена скорост (само в Германия)

WUM-205

• Символът, 'end of limitation', се  показва  на 
панела за пътищата в Германия, за които 
няма ограничения за скоростта. Показва 
се, докато превозното средство не 
премине през друг знак за ограничение на 
скоростта.
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Показване в режим помощ на панела

OOSH069095L

Водачът може да следи информацията, 
предоставена от системата ISLW на LCD 
дисплея.
Екранът ISLW ще се появи, когато изберете 
режим за помощ (        ) на LCD дисплея, ако 
системата е активирана. (За повече 
информация вижте “Режими на LCD 
дисплея” в раздел 4.)

OOSH059207L

1. Ограничения на скоростта и ограничение 
за изпреварване на текущия път

2. Условно ограничение на  скоростта  или 
ограничение за изпреварване

3. Условен пътен знак: Ремарке, дъжд, сняг 
или празно пространство

Ã Празно пространство: друг условен пътен 
111знак (време. и т.н.)

 Информация
Условното ограничение на скоростта и 
ограничаването за изпреварване, могат да се 
различават от ограничението на скоростта и 
ограничението за изпреварване на текущия 
път.
А условното ограничение на скоростта и 
ограничението за изпреварване, което е 
показано на панела, ще изчезне след 
изминаване на определено разстояние.
Ако ISLW не разпознае пътния знак, нищо не 
се показва.
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За да изключите ISLW

OOSH069096L

SLW изключена
Ако системата е изключена от режима на 
потребителските настройки, това съобщение 
се показва на LCD дисплея, когато екранът 
ISLW е избран от режима Assist (        ).

Предупредително съобщение

OOSH069097L

SLW изключване на системата. Камерата е 
замъглена
Показва се предупредително съобщение, 
когато обективът на камерата е блокиран от 
обекти.  ISLW не работи докато не бъдат 
премахнати обектите.  Проверете предното 
стъкло около зоната на камерата. Ако 
проблемът след премахването на обектите 
не изчезне, препоръчваме да проверите 
системата при упълномощен дилър на 
HYUNDAI.

OOSH069098L

Проверете системата SLW (Предупреждение 
за ограничение на скоростта) 
Съобщението за предупреждение се показва 
за няколко секунди, когато ISLW не работи 
правилно. Основната предупредителна лампа 
(      ) ще светне.

Препоръчваме ви да проверите системата 
при упълномощен дилър на HYUNDAI.

Ограничения на системата
ISLW може да не работи или да не 
предоставя правилна информация в следните 
ситуации.
Когато състоянието на пътния знак е лошо
• Пътният знак се намира на остър завой.
• Пътният знак е  поставен  неправилно  (т.е. 

обърнат, блокиран от обект и повреден).
• Друго превозно средство  блокира  пътния 

знак.
• LED   светлината   на   пътния   знак   е 

развалена.
• Има   отблясъци   от   слънчева   светлина 

около пътния знак, поради ниска височина 
на слънчевите лъчи.

• През нощта е тъмно.
• Има ярка светлина около пътния знак.
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Когато се намеси външно условие
• Вашият автомобил се  движи  веднага  след 

друго превозно средство.
• Автобусът   или  камионът,   на   който   е 

прикрепен стикерът за скорост, минава 
покрай вашия автомобил.

• Вашето превозно средство се движи в зона, 
която не е открита от навигационната 
система.

• Има повреда в навигацията.
• Навигацията не е осъвременена.
• Навигацията е осъвременена.
• В резултат   на   неправилно   откриване   от 

камерата.
• Ограниченията    за   максимална    скорост, 

съхранени в навигационната система, са 
неправилни.

• Ако  пътните   знаци   не   отговарят   на 
стандарта.

• Камерата   е   калибриране   веднага   след 
доставката на автомобила.

• Има нередност с GPS.
• Информацията   за   превозното   средство, 

като външната температура, не е точна.

Когато видимостта отпред е лоша
• Времето   е   лошо,   вали дъжд,   сняг,   има 

мъгла.
• Има мръсотия, лед или скреж  на  предното 

стъкло, където е монтирана камерата.
• Обективът  на  камерата   е   блокиран   от 

обект, като стикер, хартия или паднало 
листо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• ISLW е създадена само, за  да  подпомага 

шофьора. Водачът трябва да поеме 
отговорността да работата на 
автомобила.

• Водачът   винаги   носи   отговорност   за 
безопасно шофиране, като спазва 
приложимите пътни знаци и регулации.
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 Информация
Докато контролът за ограничение на скоростта 
работи, системата за круиз контрол не може 
да бъде активирана.

Превключвател за управление на скоростта

OOSH069099L

[A] : Tип A, [B] : Tип B

:Променя режима между 
система за круиз контрол/смарт круиз 
контрол и система за контрол на скоростта.
Системата е 
изключена  Круиз контрол/Смарт 

круиз контрол
Управление на ограничението 
на скоростта

RES+: Възстановява или увеличава 
зададената скорост.
SET-: Задава или намалява зададената 
скорост.
O (CANCEL): Отказ на зададеното 
ограничение на скоростта.

За да зададете ограничение на скоростта

OOSH069100L

1. Натиснете                        бутона за включване  
системата. (     ) Индикаторът за 
ограничение на скоростта на панела ще 
светне.

 Информация
Първо превключете режима за круиз контрол, 
като натиснете                        бутона.
Режимът се променя, както е показано по-
долу, когато е натиснат                           бутона.

Системата е 
изключена  

Круиз контрол/Смарт 
круиз контрол

Управление на ограничението 
на скоростта

OOSH069105L

2. Натиснете превключвателя (1) надолу (SET-).

УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОГРАНИЧЕНИЕТО НА 
СКОРОСТТА
Управление на скоростта
Можете да зададете ограничението на 
скоростта, когато не искате да надвишавате 
определена скорост.
Ако карате над предварително зададеното 
ограничение на скоростта, системата за 
предупреждение работи (зададената граница 
на скоростта ще мига и ще звучи звънене), 
докато скоростта на автомобила не се върне в 
рамките на ограничението.
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OOSH069102L

3. Натиснете превключвателя (1) нагоре (RES+) 
или надолу (SET-), и го освободете при 
желаната скорост.
Натиснете превключвателя (1) нагоре (RES
+) или надолу (SET-), и го задръжте. 
Скоростта ще се повиши или намали с 5 
км./ч..

OOSH069103L

Зададената скорост (1) ще се появи на 
инструменталния панел.

 Информация
Ако искате да шофирате над предварително 
зададеното ограничение на скоростта, когато 
натиснете
педала на газта по-малко от приблизително 
50%, скоростта на превозното средство ще се 
поддържа в рамките на ограничената скорост.
Ако обаче натискате педала на газта повече от 
приблизително 70%, можете да преминете над 
ограничението на скоростта. След 
преминаване индикаторът ще мига и ще звучи 
предупреждение, докато не върнете скоростта 
в рамките на ограничението.

За да изключите ограничението на 
скоростта, направете едно от следните

OOSH069100L

•

•

Натиснете                      бутона. Индикаторът 
( ) за ограничение на скоростта ще 
се изключи.
Ако натиснете O (CANCEL) бутона веднъж, 
зададената скорост може да бъде 
ограничена, но няма да изключите 
системата. Ако искате да възобновите 
ограничението на скоростта, натиснете
+ RES или SET - превключвател на волана 
до желаната скорост.
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OOSH069104L

1. Круиз индикатор
2. Зададена скорост
Системата Круиз контрол ви позволява да 
управлявате със скорост над 30 км./ч. 
без да натискате педала на газта.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вземете следните предпазни мерки:
• Винаги   настройвайте   скоростта   на

автомобила под ограничението за
скоростта във вашата страна.

• Ако круиз контролът е оставен  включен,
индикаторната лампа (CRUISE  на
панела свети ), той може да бъде
активиран случайно. Дръжте системата
за круиз контрол изключена (индикаторът
CRUISE не свети), когато той не се
използва, за да избегнете неволно
задаване на скорост.

Използвайте системата круиз контрол 
само когато пътувате по открити 
магистрали при хубаво време.

• Не използвайте круиз контрол, когато не е
безопасно да поддържате автомобила с
постоянна скорост:
- При шофиране в тежък трафик или

когато условията на движение
затрудняват шофирането с
постоянна скорост

- При шофиране по дъждовни, заледени
11или покрити със сняг пътища
- При шофиране по хълмисти или
11ветровите пътища
- При шофиране във ветровити райони
- При шофиране с ограничена видимост
11(вероятно поради лоши метеорологични
11условия като мъгла, сняг, дъжд и
11пясъчна буря)

• Не използвайте опцията Круиз контрол
ако теглите ремарке.

Информация
По време на работа с круиз контрол, когато 
ключът SET е активиран след прилагане на 
спирачките, круиз контролът ще се активира 
след приблизително 3 секунди. Забавянето 
е нормално.

КРУИЗ КОНТРОЛ (АКО ИМА) 
Работа с Круиз контрол 
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Круиз контрол превключвател

OOSH069099L

[A] : Tип A, [B] : Tип B

: Променя режима между 
система за круиз контрол/смарт круиз 
контрол и система за контрол на скоростта..

Системата е 
изключена Круиз контрол

Управление скоростта

RES+: Възстановява или увеличава 
зададената скорост.
SET-: Задава или намалява зададената 
скорост.
O (CANCEL): Отказ на зададеното 
ограничение на скоростта.

За да зададете скоростта за круиз контрол

OOSH069100L

1. Натиснете                       бутона на волана, 
за да включите системата. Индикаторът 
ще светне.

2. Ускорете до желаната скорост, която 
трябва да е повече от 30 км./ч.

 Information
Първо, превключете режима в круиз контрол 
чрез натискане на                   бутон, ако е 
оборудван със система за контрол на 
скоростта.
Режимът се променя, както е показано по-
долу, когато е натиснат бутона. 

Системата е 
изключена    Круиз контрол

ограничение на скоростта 
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OOSH069105L

3. Натиснете превключвателя (1) надолу 
(SET-) и го освободете. Избраната 
скорост ще светне на LCD дисплея.

4. Освободете   педала   на    газта.

    Информация
На стръмен наклон автомобилът може леко 
да се забави или да се ускори, когато карате 
нагоре или надолу.

За да увеличите скоростта за круиз 

OOSH069106L

• Натиснете превключвателя (1) нагоре (RES
+) и го освободете незабавно.  Скоростта 
на движение ще се увеличи с 2 км./ч. всеки 
път, когато премесвате превключвателя по 
този начин.

• Натиснете превключвателя (1) нагоре (RES
+) и го задръжте, докато наблюдавате 
избраната скорост на панела.
Освободете превключвателя, когато 
желаната скорост е показана и 
автомобилът ще се ускори до тази скорост.

• Натиснете    педала    на    газта.    Когато 
автомобилът достигне желаната скорост, 
натиснете бутона за превключване (1) 
надолу
(SET-).
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За да намалите скоростта за круиз контрол

OOSH069105L

• Натиснете    превключвателя   (1)   надолу
(SET-) го освободете веднага. Скоростта на 
движение ще се намали с 1 км./ч. всеки път, 
когато премесвате превключвателя по този 
начин.

• Натиснете    превключвателя   (1)   надолу 
(SET-) и го задръжте. Вашият автомобил ще 
се забави постепенно. Освободете 
превключвателя на скоростта, която 
желаете да поддържате.

• Леко   натиснете   педала   на   спирачката.  
Когато автомобилът достигне желаната 
скорост, натиснете бутона за превключване 
(1) надолу

За да ускорите временно с включен круиз 
контрол
Натиснете педала на газта. Когато извадите 
крак от педала на газта, автомобилът ще се 
върне до предварително зададената скорост.
Ако натиснете превключвателя надолу
(SET-) при увеличена скорост, круиз контролът 
ще поддържа повишената скорост.

 
Круиз контролът ще бъде спрян 
когато:.

OOSH069107L

[A] : Tип A, [B] : Tип B

• Натиснете педала на спирачката.
• Натиснете O (CANCEL) бутона, разположен 

върху волана.
• Преместете    скоростния    лост    на    N 

(неутрална).
• Намалите   скоростта  на  автомобила,   по-

ниска от запаметената скорост с 20 км./ч.
• Намалите  скоростта   на   автомобила   до 

приблизително 30 км./ч.
• ESC   Преминаване   към   2-ра   предавка, 

когато е в режим на ръчно изместване
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 Информация
Всяко от гореизброените действия ще 
анулира работата на круиз контрол 
(зададената скорост на инструменталния 
панел ще се изключи), но само натискането на          
бутона                     ще изключи системата Ако 
желаете да възобновите работата с круиз 
контрол, натиснете бутона за превключване 
нагоре (RES +), разположен на волана. Ще се 
върнете към предишната
предварително зададена скорост, освен ако 
системата не е изключена с помощта на   
бутона.

За да възстановите предварително 
зададената скорост на пътуване

OOSH069106L

Натиснете превключвателя (1) нагоре (RES
+). Ако скоростта на автомобила е над 30 
км./ч., ще се възстанови първоначално 
зададената скорост.

За да изключите круиз контрола

OOSH069100L

• Натиснете  бутона  (индикаторната 
лампа ще11изгасне).
- При включване на круиз контрол,
еднократно натискане на бутона ще
изключи круиз контрол и ще включи
контрол на скоростта.
- С изключването на круиз контрол и
включването на контрол на скоростта,
натискането на бутона ще изключи и двете
системи.

 Информация
Режимът се променя, както е показано по-долу, 
когато е натиснат бутона                      . 

Системата е 
изключена    Круиз контрол

Ограничение на скоростта 
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OOSH069108L

(1) Круиз индикатор
(2) Зададена скорост
(3) Разстояние между два автомобила

За да видите екрана за LKA на LCD дисплея на 
панела, изберете режим ASSIST  (       ).
(За повече информация вижте “Режими на 
LCD дисплея” в раздел 4.)

Системата ви позволява да програмирате 
автомобила, за да помогнете за поддържане 
на желаната скорост и минимално разстояние 
между превозното средство отпред.

Системата смарт круиз контрол автоматично 
ще регулира скоростта на автомобила ви, за 
да поддържате програмираната скорост и след 
това разстояние, без да изисква натискане на 
педалите на газта или спирачките.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За вашата безопасност, моля, прочетете 
ръководството за експлоатация, преди да 
използвате системата.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Системата не е заместител на безопасното 
шофиране, а функция само за удобство. 
Отговорността на водача е винаги да 
проверява скоростта и разстоянието до 
предното превозно средство.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вземете следните предпазни мерки:
• Винаги      настройвайте     скоростта      на 

автомобила под ограничението за 
скоростта във вашата страна.

• Ако   смарт   круиз   контролът   е    оставен 
включен, индикаторната лампа (CRUISE     
(                       ) на панела свети ), той може 
да бъде активиран случайно. Дръжте 
системата за смарт круиз контрол 
изключена (cruise (                  ) индикаторът 
не свети), когато той не се използва, за да 
избегнете неволно задаване на скорост.
Използвайте системата круиз контрол само 
когато пътувате по открити магистрали при 
хубаво време.

СМАРТ КРУИЗ КОНТРОЛ СЪС STOP & CO (АКО ИМА)
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• Не използвайте    смарт   круиз   контрол, 
когато може да не е безопасно да 
поддържате автомобила с постоянна 
скорост:
- При шофиране в тежък трафик или 
когато условията на движение 
затрудняват шофирането с постоянна 
скорост
- При шофиране по дъждовни, заледени 
или покрити със сняг пътища
- Когато шофирате по склон нагоре или 
надолу
- При шофиране     във    ветровити 
райони
- Когато  шофирате  на   паркинги
- Когато шофирате близо до пътни 
мантинели
- При  шофиране  през  остър  завой
- При шофиране с ограничена видимост 
(вероятно поради лоши метеорологични 
условия като мъгла, сняг, дъжд и пясъчна 
буря)
- Когато способността за засичане на 
автомобила намалява поради 
модификации на превозното средство, 
което води до разлика в нивото на 
предните и задните колела на 
автомобила
Неочакваните ситуации могат да доведат 
до възможни аварии. Обръщайте 
внимание на пътните условия 
непрекъснато и шофиране, дори когато се 
използва смарт круиз контрол система.

Смарт круиз контрол превключвател

OOSH069109L

[A] : Tип A, [B] : Tип B

 : Променя режима между 
система за смарт круиз контрол и система 
за контрол на скоростта

Системата е 
изключена Смарт круиз контрол

Управление скоростта

RES+: Възстановява или увеличава зададената 
скорост.
SET-: Задава или намалява зададената 
скорост.
O (CANCEL): Отказ на зададеното ограничение 
на скоростта.

      Избира разстояние между два автомобила.
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За да настроите чувствителността за 
смарт за круиз контрол

OOSH069121L

Чувствителността на скоростта на 
автомобила, при следене на предното 
превозно средство за поддържане на 
зададеното разстояние, може да се регулира. 
Изберете  'User settings → Driver assistance → 
SCC response → Fast/Normal/Slow' iот LCD 
дисплея.
Можете да изберете един от трите етапа, 
които предпочитате.
- Fast: Скоростта на превозното средство, 
11което следва предното, за да поддържа 
11определеното разстояние, е по-бърза от 
11нормалната скорост.
- Normal:  Скоростта на превозното средство, 
11което следва предното, за да поддържа 
11определеното разстояние, е нормална.
- Slow:  Скоростта на превозното средство, 
11което следва предното, за да поддържа 
11определеното разстояние, е по-бавна от 
11нормалната скорост.

Информация
Последната избрана чувствителност на 
скоростта на смарт круиз контрол остава в 
системата.

За да преобразувате в режим Круиз 
контрол
Водачът може да избере да превключи на 
конвенционалния режим за круиз контрол 
(функция за контрол на скоростта), като 
следва стъпките:
1. Натиснете                         бутона на волана, 

за да включите системата. Круиз 
(                          ) индикаторът ще светне.

2. Натиснете и задръжте бутона "Vehicle-to-
Vehicle Distance" за повече от 2 секунди.

3. Изберете между "Smart Cruise Control" и 
"Cruise Control".

Когато системата бъде анулирана с помощта 
на                     бутона или бутонът
се използва след като автомобилът е (           ) 
в режим на готовност, режимът смарт круиз 
контрол ще се включи.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато използвате режима за круиз контрол, 
трябва ръчно да регулирате разстоянието до 
други превозни средства, като натискате 
спирачния педал. Системата не регулира 
автоматично разстоянието до превозните 
средства пред вас.
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Скорост при смарт круиз контрол 
За да зададете скоростта за смарт 
круиз  контрол

OOSH069100L

1. Натиснете                       бутона на волана,
за да включите системата. Круиз
(                          ) индикаторът ще светне.

2. Ускоряване до желаната скорост.
3. Скоростта за смарт круиз контрол може да

се регулира когато скоростта на
автомобила е както следва.
• 10~160 км./ч. : ако няма превозно
1средство отпред
• 0~160 км./ч. : ако има превозно средство
1отпред

Информация
Първо, превключете режима в круиз контрол 
чрез натискане на                   бутон, ако е 
оборудван със система за контрол на 
скоростта.
Режимът се променя, както е показано по-
долу, когато е натиснат                           бутона. 

Системата е 
изключена  Смарт круиз контрол

ограничение на скоростта 

OOSH069105L

3. Натиснете превключвателя    (1)    надолу
(SET-). Зададената скорост и
разстоянието между двата автомобила ще
светнат на LCD дисплея.

4. Освободете педала на газта. Желаната
скорост ще се поддържа автоматично.

Ако пред вас има превозно средство, 
скоростта може да намалее, за да се 
поддържа разстоянието до него.
На стръмен наклон автомобилът може леко 
да се забави или да се ускори, когато карате 
нагоре или надолу.

 Информация
• Скоростта на превозното средство може да

намалее на при изкачване на наклон и да 
се увеличи слизане по наклон.

• Когато   настройвате   скоростта   на   круиз
контрол, с предно превозно средство и
скоростта на вашия автомобил е между 0~
30 км./ч., скоростта ще достигне 30 км./ч.
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За да увеличите зададената скорост при 
смарт кроуз контрол

OOSH069106L

Следвайте някоя от тези процедури:
• Натиснете превключвателя (1) нагоре (RES

+) и го освободете незабавно.  Скоростта
на движение ще се увеличи с 1 км./ч. всеки
път, когато премесвате превключвателя по
този начин.

• Натиснете превключвателя (1) нагоре (RES
+) и го задръжте. Скоростта на автомобила
ви ще се увеличи с 10 км./ч. Освободете
превключвателя на желаната скорост.

• Можете да зададете скоростта до 160 км./ч.

ВНИМАНИЕ
Проверете условията на шофиране преди на 
използвате превключвателя. Скоростта на 
шофиране рязко се увеличава, когато 
натискате нагоре и задържате 
превключвателя.

За да намалите зададената 
скорост при смарт кроуз контрол

OOSH069105L

Следвайте някоя от тези процедури:
• Натиснете превключвателя (1) нагоре (RES

+) и го освободете незабавно.
Скоростта на движение ще се намалява с 1
км./ч. всеки път, когато премесвате
превключвателя по този начин.

• Натиснете    превключвателя   (1)   надолу
(SET-) , и го задръжте. Скоростта на
автомобила ви ще се намали с 10 км./ч.

• Освободете превключвателя   на   желаната
скорост.

• Можете да зададете скоростта до 30 км./ч.

За да ускорите временно с включен смарт 
круиз контрол
Ако искате да ускорите временно, когато смарт 
круиз контрол е включен, натиснете педала на 
газта. Повишената скорост няма да повлияе на 
работата на смарт круиз контрол или да 
промени зададената скорост.
За да се върнете към зададената скорост, 
махнете крака си от педала на газта.
Ако натиснете превключвателя надолу (SET-
) при повишена скорост, круизната скорост ще 
бъде настроена отново.
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Информация
Бъдете внимателни, когато ускорявате 
временно, тъй като в този момент скоростта 
не се управлява автоматично, дори ако пред 
вас има превозно средство.

Смарт системата ще бъде 
временно спряна когато:

OOSH069107L

[A] : Tип A, [B] : Tип B

Ръчно изключване
• Натиснете педала на спирачката.
• Натиснете        O    (CANCEL)       бутона, 

разположен върху волана.

Смарт круиз контрол се изключва временно, 
когато индикаторът за настройка на скоростта 
и разстоянието между двата автомобила на 
LCD дисплея се изключи.
Круиз (                              ) индикаторът свети 
непрекъснато.

Автоматично изключване
• Вратата на шофьора е отворена.
• Лостът   за  превключване  се  премества   в    

зва     се    електронната    спирачна 
система (EPB).

• Скоростта на автомобила е над 170 км/ч.
• Използват     се    ESC   (Electronic   Stability 

Control), TCS (система за контрол на 
сцеплението) или ABS.

• ESC е изключена.
• Сензорът   или  капакът  са  замърсени  или 

блокирани с чужди тела.
• Автомобилът спира за повече от 5 минути.
• Автомобилът      спира      и     продължава 

многократно за дълъг период от време.
• Педалът      на      газта    се       натиска 

продължително за дълъг период от време.
• Производителността   на   двигателя    не   е 

нормална.
• Оборотите на   двигателя   са   в   червената 

зона.
• Водачът започва да шофира чрез натискане 

на превключвателя нагоре (RES +) / надолу 
(SET-) или чрез натискане на педала на 
газта, след като автомобилът е спрян от 
системата смарт круиз контрол без да има 
превозно средство отпред.
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• Водачът   започва   да   шофира   чрез 
натискане на превключвателя нагоре (RES 
+) / надолу (SET-) или чрез натискане на 
педала на газта, след спиране на 
автомобила от автомобил, спрян далеч 
отпред.

• Спирачното управление   се   използва   за 
FCA (Forward Collision-Avoidance Assist).

Всяко от тези действия ще анулира работата 
на смарт круиз контрол. Зададената скорост и 
разстоянието между двата автомобила ще 
изчезнат от LCD дисплея.
При условие, че смарт круиз контрол се 
анулира автоматично, той няма да се 
възобнови, въпреки са натиснати RES + или 
SET- на превключвателя.
Също така, ако смарт круиз контрол бъде 
отменен автоматично, докато автомобилът не 
се движи, EPB (електронната ръчна спирачка) 
ще бъде приложена.

 Информация
Ако смарт круиз контрол бъде отменен заради 
други причини, препоръчваме системата да 
бъде проверена от упълномощен дилър на 
HYUNDAI.

OOSH069110L

SCC (Изключване на смарт круиз контрол)
Ако системата бъде анулирана, ще звучи 
предупредително звънене и ще се появи 
съобщение за няколко секунди.
Трябва да регулирате скоростта на 
автомобила, като натискате педала на газта 
или педала на спирачката в зависимост от 
състоянието на пътя и състоянието на 
шофиране.
Винаги проверявайте пътните условия. Не 
разчитайте на предупредителния звук.
За да възстановите зададената скорост при 
смарт кроуз контрол
Ако за прекратяване на скоростта се използва 
друг метод, различен от ключа за 
превключване и системата все още е 
активирана, скоростта автоматично ще се 
възобнови, когато натискате превключвателя 
нагоре (RES +) или надолу (SET-).
Ако натиснете бутона за превключване нагоре 
(RES +), скоростта ще се възобнови до 
наскоро зададената скорост. Ако обаче 
скоростта на автомобила падне под 10 км./ч., 
тя ще се възобнови, когато пред вас има 
автомобил.

 Информация
Винаги проверявайте условията на пътя, 
когато натискате бутона за превключване 
нагоре (RES +), за да възобновите 
скоростта.
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За да изключите функцията круиз контрол

OOSH069100L

• Натиснете                             бутона
• (                ) индикаторът ще изчезне.

(ако е оборудван с контрол на скоростта)
- При включване на круиз контрол,
еднократно натискане на бутона ще
изключи смарт круиз контрол и ще включи
контрол на скоростта.
- С изключването на смарт круиз контрол
и включването на контрол на скоростта,
натискането на бутона ще изключи и
двете системи.

Информация
Режимът се променя, както е показано 
по-долу, когато е натиснат   бутона. 

Системата е 
изключена  Смарт круиз контрол

Ограничение на 
скоростта 

Смарт круиз контрол разстояние 
между превозните средства 
За да настроите разстоянието между два
автомобила 

OOSH069111L

[A] : Tип A, [B] : Tип B

Когато системата е включена, можете да 
настроите и поддържате разстоянието от 
автомобила пред вас, б
ез да натискате педала на газта или 
спирачката.
При всяко натискане на бутона разстоянието 
между двата автомобила се променя, както 
следва:

Distance 4 Distance 3

Distance 1

Distance 2
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Например, ако карате с 90 км./ч., 
разстоянието се запазва, както следва:

Distance 4 - приблизително 52.5 м
Distance 3 - приблизително 40 м
Distance 2 - приблизително 32.5 м
Distance 1 - приблизително 25 м

 Информация
Разстоянието е настроено на последното 
зададено разстояние, когато системата се 
използва за първи път след като автомобилът 
е в режим (         ) на готовност.
Когато лентата отпред е чиста:

OOSH069112L

Скоростта на автомобила ще поддържа 
зададената скорост.

Когато пред вас в лентата има превозно 
средство:

Distance 4 Distance 3
OOSH069113L OOSH069114L

Distance 2 Distance 1
OOSH069115L OOSH069116L

• Скоростта на автомобила ще се забави
или ще се ускори, за да се запази
избраното разстояние.

• Ако предното превозно средство се
ускори, вашето превозно средство ще се
движи със стабилна скорост, след като се
ускори до зададената скорост.

• Ако разстоянието от предното превозно
средство е променено поради
ускоряването или забавянето му,
разстоянието на дисплея може да се
промени.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

OOSH069037L

Когато използвате системата смарт круиз 
контрол:
• Показва се предупредителното съобщение

и се чува звукова сигнализация, ако
автомобилът не може да поддържа
избраното разстояние от предното
превозно средство.

• Ако     се    появи      предупредителното
съобщение и предупредителен звуков
сигнал, натиснете педала на спирачката, за
да регулирате активно скоростта на
автомобила и разстоянието до превозното
средство отпред.

• Дори ако  предупредителното  съобщение
сигнализация не се появят, винаги
обръщайте внимание на условията за
шофиране, за да предотвратите
възникването на опасни ситуации.

• Възпроизвеждането на аудиосистемата при
висока сила на звука може да попречи на
пътниците да чуят предупредителните
звуци на системата.

 ВНИМАНИЕ

OOSH069117L

Ако превозното средство отпред (скорост на 
превозното средство:
по-малко от 30 км/ч. изчезне до следващата 
лента, ще звучи предупредителният звук и ще 
се появи съобщение „Watch for surrounding 
vehicles“.
Регулирайте скоростта на автомобила за 
превозни средства или предмети, които могат 
изведнъж да се появят пред вас, чрез 
натискане на спирачния педал.
Винаги обръщайте внимание на пътните 
условия пред вас.
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При трафик

OOSH069118L

Използвайте превключвателя или педала за 
ускоряване
• В трафика, вашето превозно  средство  ще 

спре, ако автомобилът пред вас спира. 
Също така,

• ако превозното средство пред вас започне 
да се движи, вашият автомобил също ще 
започне да се движи. Ако обаче превозното 
средство спре за повече от 3 секунди, 
трябва да натиснете педала на газта или 
превключвателя нагоре (RES +), за да 
започнете да шофирате.

• Ако натиснете  превключвателя  за  смарт 
круиз контрол (RES + или SET-), докато 
автоматичното задържане и смарт круиз 
контрол се задействат, автоматичното 
задържане ще бъде освободено, 
независимо от работата на педала на газта 
и автомобилът ще започне да се движи. 
AUTO HOLD индикаторът се променя от 
зелен на бял.

Сензор за отчитане на разстоянието 
на предния автомобил
 

OOSH069039L

Смарт круиз контрол използва сензор, за да 
установи разстоянието до предното превозно 
средство.
Ако сензорът е покрит с мръсотия или други 
чужди тела, контролът на 
разстоянието между двата автомобила може 
да не работи правилно.
Винаги поддържайте датчиците чисти.
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Предупредително съобщение

OOSH069119L

SCC (Изключване на смарт круиз контрол) 
Блокиране на радара
Когато капакът на обектива на сензора е 
блокиран от мръсотия, сняг или частици, 
работата на системата може временно да 
спре. Ако това се случи, ще се появи 
предупредително съобщение на
LCD дисплея. Отстранете всички 
замърсявания, сняг или частици и почистете 
датчика, преди да работите със системата 
смарт круиз контрол. Системата може да не се 
активира правилно,
ако радарът е напълно замърсен или ако 
някое от веществата не е открито след като 
автомобилът е в режим (    ) на готовност 
(напр. на открит терен).

 Информация
Ако режимът SCC е временно спрян или 
радарът блокиран, но искате да използвате 
режима круиз контрол (функция за контрол на 
скоростта), трябва да преминете към режим 
на круиз контрол (вж. “Преминаване към 
режим на Круиз контрол” на следващата 
страница).

ЗАБЕЛЕЖКА
• Не поставяйте регистрационни номера  или 

чужди предмети, като стикер за броня или 
предпазител за броня пред радарен 
датчик. Това може да окаже 
неблагоприятно въздействие върху 
чувствителността на радара.

• Винаги дръжте радарния   сензор и   капака 
на обектива чист и без мръсотия и отломки.

• Използвайте    само   мека   кърпа    за 
почистване на автомобила. Не пръскайте 
вода под налягане директно върху сензора 
или покритието на сензора.

• Внимавайте да не прилагате ненужна сила 
върху радара или покритието. Ако сензорът 
е принудително изведен от правилното 
положение, системата може да не се 
активира правилно. В този случай може да 
не се показва предупредително 
съобщение. Закарайте автомобила
при упълномощен дилър на HYUNDAI.

• Ако предната броня е повредена  в  зоната 
около радарния сензор, системата може да 
не работи правилно. Препоръчваме ви да 
проверите автомобила си при 
упълномощен дилър на HYUNDAI.

• Използвайте    само     оригинални     части 
HYUNDAI за поправка или подмяна на 
повреден сензор или покритие. Не 
поставяйте боята върху капака на сензора.
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OOSH069120L

Проверете SCC системата
Съобщението ще се появи, когато системата 
за контрол на разстоянието между двата 
автомобила не работи нормално.
Препоръчваме ви да закарате автомобила си 
при упълномощен дилър на HYUNDAI и да 
проверите системата.

Ограничения на системата
Системата може да има ограничения да 
открива разстоянието до превозното средство 
отпред поради трафик и пътни условия

По криволичещ път

OOSH069043L

• Системата може да не разпознае  движещо 
се превозно средство във вашата лента, а 
след това автомобилът ви да се ускори до 
зададената скорост. Скоростта на 
превозното средство също ще намалее, 
когато автомобилът отпред бъде разпознат 
внезапно.

• Изберете подходящата скорост по завоите 
и натискайте спирачките или педала на 
газта, ако е необходимо.
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OOSH069044L

Скоростта на вашия автомобил може да бъде 
намалена благодарение на превозното 
средство в съседната лента.
Натиснете педала на газта и изберете 
подходящата скорост. Проверете дали 
пътните условия позволяват безопасна 
работа на системата.
По наклон

OOSH069045L

• По   време   на   изкачване   или   слизане 
системата може да не разпознае движещо 
се превозно средство във вашата лента, а 
след това автомобилът ви да се ускори до 
зададената скорост. Скоростта на 
превозното средство също ще намалее 
бързо, когато автомобилът отпред бъде 
разпознат внезапно.

• Изберете подходящата скорост по наклона 
и натискайте спирачката или педала на 
газта, ако е необходимо.

Смяна на лентата

OOSH069046L

• Превозното средство, което се престроява 
от съседната във вашата лента, не може 
да бъде разпознато от датчика, докато не 
се намира в обхвата на разпознаване.

• Радарът  може  да  не  го  открие  веднага, 
когато превозното средство навлезе в 
лентата. Винаги обръщайте внимание на 
трафика, пътните и условия на шофиране.

• Ако  пред   вас   се   престрои   превозно 
средство с по-ниска скорост, вашата 
скорост може да намалее, за да се 
поддържа разстоянието до него.

• Ако  по-бързо   превозно   средство   се 
престрои във вашата лента, вашият 
автомобил ще се ускори до зададената 
скорост.
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Разпознаване на превозно средство

OOSH069123L

• Някои  превозни  средства  във  вашата 
лента не могат да бъдат разпознати от 
сензора:
- Тесни   превозни   средства   като 
мотоциклети и велосипеди
- Превозни средства наклонени на една 
страна
- Бавнодвижещи се превозни средства или 
внезапно намаляващи скоростта
- Спрели     превозни       средства
- Превозни  средства  с  малък  заден 
профил, като например ремаркета без 
натоварване

• Превозното  средство  не  може  да  бъде 
разпознато правилно от сензора, ако се 
случи някое от следните:
- Когато автомобилът е насочен нагоре 
поради претоварване в багажното 
отделение
- Докато  волана   се   управлява
- При шофиране от едната страна на 
лентата
- При шофиране в тесни  ленти  или 
криволичещи
Натискайте педала на спирачката или 
газта, ако е необходимо.

OOSH069124L

• Вашето  превозно  средство  може  да  се 
ускори, когато превозното средство пред 
вас изчезне.

• Когато  сте  предупредени,  че  превозното 
средство пред вас не е открито, карайте 
внимателно.

•

OOSH069125L

• Когато  минавате  покрай  спирка  и  спрял 
автомобил пред вас влезе в лентата, 
системата може да не открие веднага 
новото превозно средство, което сега е 
пред вас. В този случай трябва да 
поддържате безопасно спирачно 
разстояние и, ако е необходимо, да 
натискате спирачния педал, за да намалите 
скоростта на движение.
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OOSH069126L

• Винаги се    оглеждайте    за   пешеходци, 
когато автомобилът ви се разстояние с 
превозното средство отпред.

OOSH069048L

• Винаги  бъдете  предпазливи  за  превозни 
средства с по-голяма височина или 
превозни средства, превозващи товари, 
които стърчат от задната страна на 
автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато използвате смарт круиз контрол, 
вземете следните предпазни мерки:
• Ако   е   необходимо   аварийно   спиране, 

трябва да приложите спирачките. 
Автомобилът не може да бъде спрян при 
всяка аварийна ситуация, когато се 
използва системата смарт круиз контрол.

• Поддържайте    безопасно   разстояние   в 
зависимост от пътните условия и 
скоростта на превозното средство. Ако 
разстоянието между двата автомобила е 
твърде близко по време на 
високоскоростно шофиране, може да 
възникне сериозен сблъсък.

• Винаги поддържайте достатъчно спирачно 
разстояние и намалявайте скоростта на 
вашия автомобил, ако е необходимо, с 
помощта на спирачките.

• Системата не може да  разпознае  спряло 
превозно средство, пешеходци или 
приближаващо превозно средство. Винаги 
се оглеждайте внимателно, за да 
предотвратите неочаквани и внезапни 
ситуации.

• Превозните  средства,   които   се   движат 
пред вас с честа промяна на лентата, 
могат да причинят забавяне на системата 
или да  системата да реагира на превозно 
средство, което е в съседната лента. 
Винаги карайте внимателно, за да 
предотвратите неочаквани и внезапни 
ситуации.
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• Винаги трябва да имате предвид избраната 
скорост и разстоянието между двата 
автомобила. Водачът не трябва да разчита 
само на системата, а винаги да обръща 
внимание на условията на шофиране и да 
контролира скоростта на автомобила си.

• Системата смарт круиз контрол може да не 
разпознава сложни ситуации при 
шофиране, така че винаги обръщайте 
внимание на условията за шофиране и 
контролирайте скоростта на автомобила си.

• Системата може да разпознае  пешеходец, 
велосипед, мотоциклет и т.н. като превозно 
средство. Винаги се оглеждайте 
внимателно, за да предотвратите 
неочаквани и внезапни ситуации.

• Изключете системата,  когато  превозното 
средство се тегли.

• Системата смарт  круиз  контрол  може  да 
работи ограничено при теглене на ремарке 
или превозно средство, така че винаги 
карайте предпазливо, за да предотвратите 
появата на неочаквани и внезапни 
ситуации.

ЗАБЕЛЕЖКА
Системата смарт круиз контрол може да не 
работи временно поради:
• Електрически смущения
• Промяна на окачването
• Различия между изтъркването на 

гумите и налягането в гумите
• Монтиране на различни видове гуми



06

6-127

Системата предупреждава водача, че 
превозното средство отпред напуска лентата, 
когато автомобилът е спрял и SCC системата 
е активирана.

Настройка и активиране на 
системата
Настройване на системата
• Избиране     на     функцията     за 

предупреждение за внимание на водача
• Алармата    за   заминаващо   водещото 

превозно средство може да се активира 
от режим потребителски настройки на 
LCD дисплея, като следвате процедурата 
по-долу.
1. Поставете превключвателя в позиция 
ON.
2. Изберете 	 'User settings → Driver 
assistance → Driving assist → Leading на 
LCD дисплея. Премахнете избора от 
настройката, за да изключите системата.

• Ако автомобилът бъде изгасен и  запален 
отново, системата запазва последното си 
състояние.

Режим на готовност на системата

OOSH069118L

Използвайте превключвателя или педала за 
ускоряване
Докато системата SCC работи, вашият 
автомобил спира зад предния автомобил. 
Съобщението се показва на панела в рамките 
на 3 секунди след спирането и системата ще 
бъде в режим на готовност.

Активиране на системата

OOSH069127L

Водещото превозно средство заминава
Ако водачът не предприема действие за 
определен период от време, след като 
предния автомобил се престрои, 
съобщението се показва на панела.
Автомобилът се отклонява автоматично, ако 
педалът за газта е натиснат, или се активира 
превключвателят RES + или SET - когато е 
налице превозно средство отпред,
Системата SCC е деактивирана, ако педалът 
на газта е натиснат, или ако превключвател 
RES + или SET - натиснат нагоре или надолу, 
когато няма превозно средство отпред.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги проверявайте предната част на 
автомобила и условията на пътя преди 
заминаване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА НАПУСКАЩО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (АКО ИМА)
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• Карайте   внимателно  и  поддържайте   по-
дълго спирачно разстояние.

• Избягвайте рязко  спиране  или  въртене  на 
волана.

• Когато автомобилът ви е не  е  заседнал  в 
сняг, кал или пясък, използвайте втората 
предавка. Ускорете бавно, за да избегнете 
ненужното въртене на колелата.

• Поставете  пясък,  каменна  сол,  вериги  за 
гуми или други нехлъзгащи се материали 
под колелата, за да осигурите 
допълнително сцепление, когато сте 
попаднали в лед, сняг или кал.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Превключването на ниски скорости с двоен 
съединител кутия по време на шофиране на 
хлъзгави повърхности може да доведе до 
злополука. Внезапната промяна в скоростта на 
гумата може да доведе до хлъзгане на гумите. 
Внимавайте при спускане по хлъзгави 
повърхности.

Люлеене на превозното средство
Ако е необходимо да залюлеете автомобила, 
за да го освободите от сняг, пясък или кал, 
първо завъртете волана наляво и надясно, за 
да изчистите областта около предните колела. 
След това превключвайте напред и назад 
между задна и предна предавка.
Опитайте се да избягвате въртенето на 
колелата и да не форсирате двигателя.
За да предотвратите износването на 
скоростната кутия, изчакайте, докато колелата 
спрат да се въртят, преди да преместите 
предавката.  Освободете педала на газта при 
превключване и леко го натиснете, докато 
предавката е включена. Бавно завъртане на 
колелата в посока напред и назад води до 
люлеене, което може да освободи 
автомобила..

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако автомобилът е заседнал и има 
прекомерно завъртане на колелата, 
температурата в гумите може да се увеличи 
много бързо. Ако гумите се повредят, може да 
се получи спукване на гумата или пръсване на 
гумата.
Това условие е опасно - вие и другите може 
да бъдете наранени. Не опитвайте тази 
процедура, ако хората или предметите са 
някъде близо до автомобила.
Ако се опитате да освободите автомобила, 
той може да прегрее бързо и да причини 
пожар пре двигателя или друга повреда. 
Опитайте се да избягвате въртенето на 
колелата, за да предотвратите прегряването 
на гумите
или на двигателя. НЕ позволявайте на 
автомобила да върти колелата над 56 км./ч.

 Информация
Системата ESC (ако има) трябва да бъде 
изключена преди да залюлеете автомобила.

ЗАБЕЛЕЖКА
Ако все още буксувате след няколко 
разклащания на автомобила, изтеглете го от 
влекач, за да избегнете прегряване на 
двигателя, възможни повреди на трансмисията 
и повреда на гумата. Вижте "Теглене” в раздел 
7.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА 
ШОФИРАНЕ
Опасни условия на шофиране
Когато се срещат опасни елементи като вода, 
сняг, лед, кал и пясък, вземете следните 
предпазни мерки:
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Гладко завиване
Избягвайте спирането или смяната на 
скоростите в завоите, особено когато 
пътищата са мокри. В идеалния случай 
завоите винаги трябва да се взимат под леко 
ускорение.

Шофиране през нощта
Нощното шофиране крие повече опасности, 
отколкото шофирането през деня. Ето някои 
важни съвети, които да запомните:
• Забавяйте   се  и   поддържайте   по-голямо 

разстояние между вас и другите превозни 
средства, тъй като видимостта през нощта е 
намалена, особено в райони, където може 
да няма улично осветление.

• Регулирайте огледалата си, за да намалите 
отблясъците от фаровете на други 
шофьори.

• Дръжте    фаровете   чисти   и   правилно 
насочени. Мръсните или неправилно 
насочени фарове ще затруднят видимостта 
през нощта.

• Избягвайте    да    гледате   директно   към 
предните фарове на приближаващите 
автомобили. Може да бъдете временно 
заслепени и ще отнеме няколко секунди на 
очите ви да се приспособят към тъмнината.

Шофиране при дъжд
Дъждовните и мокри пътища могат да 
направят пътуването опасно. Ето няколко 
неща, които трябва да имате предвид при 
шофиране в дъжд или върху хлъзгава 
настилка:
• Намалете    и   оставете     допълнително 

разстояние. Силния дъжд намалява
видимостта и увеличава разстоянието, 
необходимо за спиране на автомобила ви.

• Изключете  функцията  круиз  контрол.  (ако 
има)

• Сменете чистачките на предното    стъкло, 
когато има ивици или пропуснати зони на 
предното стъкло.

• Уверете    се,    че   гумите   ви     имат                                                                   
достатъчно грайфер. Ако гумите ви нямат 
достатъчно грайфер, бързо спиране на 
мократа настилка може да доведе до 
занасяне и вероятно до злополука. Вижте 
"Грайфери на гумите” в раздел 8.

• Включете фаровете, за да могат другите да 
ви виждат.

• Шофирането  твърде  бързо  през  големи 
локви може да повлияе на спирачките. Ако 
трябва да преминете през локви, опитайте 
се да го направите бавно.

• Ако  смятате , че  спирачките  ви са  мокри, 
натискайте ги леко докато шофирате, 
докато нормалната спирачна работа се 
възвърне.
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Аквапланинг
Ако пътят е мокър и карате бързо, 
автомобилът ви може да има малък или 
никакъв контакт с пътната повърхност и 
всъщност да се движи по водата. Най-добрият 
съвет е НАМАЛЕТЕ когато пътят е мокър.

Рискът от опланинг се увеличава с 
намаляването на дълбочината на грайфера на 
гумата, вижте глава "Грайфери за гуми” в 
раздел 8.

Шофиране при наводнени терени
Избягвайте да пътувате през наводнени 
райони, освен ако не сте сигурни, че водата не 
е по-висока от долната част на колелото. 
Шофирайте през всякаква вода бавно. 
Оставете достатъчно разстояние за спиране, 
тъй като спирачната ефективност може да 
бъде намалена.
След като сте преминали през вода, изсушете 
спирачките, като внимателно ги натискате 
няколко пъти, докато автомобилът се движи 
бавно.
 

Шофиране по магистрала
Гуми
Нагласете гумите, както е посочено. 
Недостатъчното напомпване може да прегрее 
или да повреди гумите.
Не монтирайте износени или повредени гуми, 
това може да намали сцеплението или да 
възпрепятства спирането.

 Информация
Никога не пренапомпвайте гумите си над 
максималното, както е посочено на гумите.
Гориво, охлаждаща течност на двигателя и 
моторно масло
Шофирането с по-високи скорости по 
магистрали изисква повече гориво и е по-
малко ефективно, отколкото при по-бавна, по-
умерена скорост. Поддържайте умерена 
скорост, за да запазите гориво при шофиране 
по магистралата.
Уверете се, че преди да шофирате, сте 
проверили нивото на охлаждащата течност и 
маслото на двигателя.
Задвижващ ремък
Замърсен или повреден задвижващ 



06

6-131

 Информация
Информация за зимни гуми и вериги за гуми на 
роден език (български, унгарски, исландски, 
полски) има в Приложението.
Условия на сняг или лед
Трябва да поддържате значителна дистанция 
между вас и автомобила пред вас.
Използвайте спирачките внимателно. Високите 
скорости, бързото ускорение, внезапното 
използване на спирачките и резките завои са 
потенциално 
опасни практики. При спиране използвайте 
спирачката на двигателя в най-голяма степен. 
Внезапното използване на спирачките на 
заснежени или заледени пътища може да 
причини занасяне.
За да карате автомобила си в дълбок сняг, 
може да се наложи да използвате гуми за сняг 
или да монтирате вериги за гуми.
Винаги носете оборудване за спешни случаи. 
Някои от елементите, които може да искате да 
носите, включват вериги за велосипеди, 
тегличи или вериги, фенерче, аварийни 
светлини, пясък, лопата, кабели, стъргалки за 
прозорци, ръкавици, парче плат, одеяло и т.н.

Гуми за сняг

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Гумите за сняг трябва да бъдат еквивалентни 
по размер и тип, спрямо стандартните гуми на 
автомобила. В противен случай 
безопасността и управлението на вашия 
автомобил може да се повлияят 
неблагоприятно.

Ако монтирате гуми за сняг в автомобила си, 
не забравяйте да използвате радиални гуми с 
еднакъв размер и диапазон на натоварване, 
като оригиналните гуми.
Поставете гуми за сняг на четирите колела, за 
да балансирате управлението на автомобила 
за всякакви метеорологични условия. 
Движещата сила, осигурена от гумите за сняг 
на сухи пътища, може да не е толкова висока, 
колкото е при гумите оригинално оборудвани 
на автомобила ви. Обърнете се към дилъра 
на гуми за препоръки за максимална скорост.

 Информация
Не монтирайте гуми с шипове, без 
предварително да проверявате местните и 
общинските разпоредби за възможни 
ограничения срещу използването им..

ШОФИРАНЕ ПРЕЗ ЗИМАТА
Тежките климатични условия през зимата 
бързо износват гумите и причиняват други 
проблеми. За да сведете до минимум 
проблемите през зимата, трябва да следвате 
предложенията:
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Вериги за гуми

OOSH069128L

Тъй като страничните стени на радиалните 
гуми са по-тънки от другите видове гуми, те 
могат да бъдат повредени чрез монтиране на 
някои видове вериги за гуми върху тях.  
Поради това се препоръчва използването на 
гуми за сняг вместо вериги за гуми. Ако 
трябва да използвате вериги за гуми, 
използвайте оригиналните HYUNDAI и 
монтирайте веригите за гуми след преглед на 
инструкциите, предоставени с тях.  Повреда 
на автомобила, причинена от неправилно 
използване на веригите за гуми, не се покрива 
от гаранцията на производителя на вашия 
автомобил.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Използването на вериги за гуми може да 
повлияе неблагоприятно на управлението на 
превозното средство:
•

•

Карайте с по-малко от 30 км./ч. или 
препоръчваната от производителя на 
веригата скорост, в зависимост от това 
коя от двете е по-ниска.
Карайте внимателно и избягвайте 
подутини, дупки, резки завои и други 
опасности по пътищата, които могат да 
доведат до подскачане на автомобила.
Избягвайте рязкото завиване или 
блокирано спиране на колелата.

 Информация
• Инсталирайте  веригите  за  гуми  само  по 

двойки на предните гуми. Следва да се 
отбележи, че монтирането на веригите за 
гуми ще осигури по-голяма движеща сила, 
но няма да попречи на страничните 
поднасяния.

• Не   монтирайте   гуми   с   шипове,   без 
предварително да проверявате местните и 
общинските разпоредби за възможни 
ограничения срещу използването им..

•
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Слагане на вериги
Когато монтирате вериги за гуми, следвайте 
указанията на производителя и ги сложете 
възможно най-плътно.  Шофирайте бавно (под 
30 км./ч.) с монтирани вериги. Ако чуете 
веригите, които се свързват с тялото или 
шасито, спрете и ги затегнете. Ако все още се 
докосват, забавете до спиране на шума. 
Отстранете веригите за гуми веднага щом 
започнете да шофирате по изчистени пътища.
При монтиране на веригите за сняг паркирайте 
автомобила на равна повърхност извън 
трафика. Включете аварийните светлини и 
поставете триъгълника зад автомобила (ако 
има). Винаги поставяйте автомобила в 
положение P, дръпнете ръчната спирачка и 
изключете двигателя, преди да монтирате 
вериги за сняг.

ЗАБЕЛЕЖКА
Когато използвате вериги:
• Грешният     размер     или     неправилно 

монтираните вериги могат да повредят 
спирачните линии на автомобила’ 
окачването, тялото и колелата.

• Използвайте класове SAE "S"  или  телени 
вериги.

• Ако чуете  шум,  причинен   от   контакт   с 
тялото, затегнете отново веригата, за да 
предотвратите контакт с тялото на 
автомобила.

• За да  предотвратите  повреда,   затегнеге 
веригите след като сте изминали 0.5 ~ 1.0 
км.

• Не   използвайте   вериги   за   гуми   на 
автомобили, оборудвани с алуминиеви 
джанти. Ако това е неизбежно, използвайте 
верига тип тел.

• Използвайте телени вериги с дебелина  по-
малка от 12 мм., за да предотвратите 
повреда на връзката на веригата.

Предпазни мерки през зимата
Използвайте висококачествена охлаждаща 
течност от етилен гликол
Вашият автомобил се доставя с 
висококачествена охлаждаща течност от 
етилен гликол в охладителната система. Това 
е единственият тип охлаждащо средство, 
който трябва да се използва, тъй като помага 
да се предотврати корозията в охлаждащата 
система, смазва водната помпа и 
предотвратява замръзването. Не забравяйте 
да подмените или да зареждате охлаждащата 
течност в съответствие с графика за 
поддръжка в раздел 8. Преди зимата 
проверете охлаждащата течност, за да се 
уверите, че точката на замръзване е 
достатъчна за очакваните температури през 
зимата.
Проверете акумулатора и кабелите
Температурата през зимата влияе върху 
работата на акумулатора. Проверете 
акумулатора и кабелите, както е посочено в 
раздел 8. Нивото на зареждане на 
акумулаторната батерия може да се провери 
от упълномощен дилър на HYUNDAI или от 
сервизна станция.
Ако е необходимо, променете маслото на 
"зимно"
В някои райони през зимата се препоръчва 
използването на “зимно” масло с по-нисък 
вискозитет. За допълнителна информация вж. 
раздел 2. Когато не сте сигурни за вида масло 
за зимни условия, консултирайте се с 
упълномощен дилър на HYUNDAI.
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Проверете запалителните свещи и системата 
за запалване
Проверете запалителните свещи, както е 
упоменато в раздел 8. Ако е необходимо, 
подменете ги. Също така проверявайте всички 
кабели и компоненти за запалване за всякакви 
пукнатини, износване и повреда.

За да предпазите ключалките от замръзване
За да предотвратите замръзването на 
ключалките, впръснете в отворите одобрената 
течност за размразяване или глицерин. Когато 
отворът на ключалката вече е покрит с лед, 
впръснете одобрена течност за размразяване, 
за да го отстраните. Когато вътрешната част 
на ключалката замръзне, опитайте се да я 
размразите с нагрят ключ. Внимателно 
използвайте нагретия ключ, за да избегнете 
нараняване.

Използвайте одобрен незамръзващ разтвор в 
системата за измиване
За да предотвратите замръзване на 
измиващата система за прозорци, добавете 
разреден незамръзващ разтвор за прозорци, 
както е специфицирано върху резервоара.
Незамръзващият разтвор и повечето 
аксесоари за автомобили се предлагат при 
упълномощен дилър на HYUNDAI. Не 
използвайте охлаждаща течност или други 
видове незамръзващи разтвори, за да 
предотвратите повреда на боята на 
автомобила.

Не допускайте ръчната ви спирачка да 
замръзне
При някои условия ръчната спирачка може да 
замръзне ако е дръпната. Това най-вероятно 
ще се случи, ако има натрупване на сняг или 
лед около или до задната спирачка или ако 
спирачките са мокри. Когато съществува 
опасност ръчната спирачка да замръзне, 
дръпнете я временно с лоста за смяна в 
положение P.
Също така, блокирайте предварително 
задните колела, така че автомобилът да не 
тръгне напред. След това освободете ръчната 
спирачка.

Не позволявайте натрупване на лед и сняг 
отдолу.
Понякога сняг и лед могат да се натрупат под 
калниците и да се намесят в кормилното 
управление.  При шофиране в такива условия 
през зимата, трябва редовно да проверявате 
под превозното средство, за да сте сигурни, че 
предните колела и кормилните компоненти не 
са блокирани.

Носете оборудване за спешни случаи
В зависимост от метеорологичните условия, 
при шофиране трябва да носите подходящо 
аварийно оборудване. Някои от елементите, 
които може да искате да носите, включват 
вериги за велосипеди, тегличи или вериги, 
фенерче, аварийни светлини, пясък, лопата, 
кабели, стъргалки за прозорци, ръкавици, 
парче плат, одеяло и т.н.

Не поставяйте предмети или материали в 
отделението на двигателя.
Поставянето на предмети или материали 
може да предизвика повреда на двигателя или 
изгаряне, тъй като може да блокира 
охлаждането му.  Такива щети не се покриват 
от гаранцията на производителя.
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Ако възнамерявате да теглите с вашето 
превозно средство, първо трябва да спазите 
законовите изисквания на вашата страна. Тъй 
като законите се променят, изискванията за 
теглене на ремаркета, автомобили или други 
типове превозни средства или апарати могат 
да се различават. Попитайте упълномощен 
дилър на HYUNDAI за повече подробности 
преди теглене.
Не забравяйте, че тегленето е различно от 
това, просто да управлявате автомобила си. 
Влачене означава промяна в
управление, издръжливост и икономия на 
гориво. Успешното, безопасно теглене изисква 
правилно оборудване и правилното му 
използване. Повреда на автомобила, 
причинена от неправилно теглене не се 
покрива от гаранцията на производителя на 
вашия автомобил.
Този раздел съдържа много изпитани и важни 
съвети за теглене, и правила за безопасност. 
Много от тях са важни за вашата безопасност 
и за безопасността на пътниците. Моля, 
прочетете внимателно този раздел, преди да 
теглите ремарке.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вземете следните предпазни мерки:
• Ако   не   използвате   и/или   шофирате 

неправилно, можете да загубите контрол 
върху автомобила, когато дърпате 
ремарке. Например, ако ремаркето е 
прекалено тежко, ефективността на 
спиране може да бъде намалена. Вие и 
вашите пътници може да бъдете сериозно 
или смъртоносно ранени. Теглете ремарке 
само ако сте следвали всички стъпки в тази 
секция.

• Преди теглене се уверете, че общото тегло 
на ремаркето, GCW (Брутно комбинирано 
тегло), GVW (брутно тегло на превозното 
средство), GAW (брутно тегло на ос) 
и натоварването на ремаркето са в 
границите.

 Информация - за Европа
• Технически      допустимото      максимално 

натоварване върху задната (ите) ос (и) 
може да бъде превишено с не повече от 
15% и технически допустимата максимална 
маса на превозното средство в натоварено 
състояние може да бъде превишена с не 
повече от 10% или 100 кг, в зависимост 
която стойност е по-ниска. В този случай не 
надвишавайте 100 км./ч. за превозно 
средство от категория M1 или 80 км./ч. за 
превозно средство от категория N1.

• Когато превозно средство от категория М1 
тегли ремарке, допълнителното 
натоварване, наложено на теглича на 
ремаркето, може да доведе до 
превишаване на максималните стойности 
на натоварване на гумата, но не повече от 
15%. В този случай не надвишавайте 100 
км./ч. и увеличете налягането на гумите с 
поне 0,2 бара.

Ако решите да теглите ремарке
Ето някои важни точки, ако решите да теглите 
ремарке.
• Помислете за използването на  контрол  на 

люлеенето. Можете да поискате от дилър на 
ремаркета да се погрижи за контрола.

• Не теглете нищо през първите  2000 км  на 
автомобила, за да позволите на двигателя 
да се разработи правилно. Неспазването 
може да доведе до сериозни повреди на 
двигателя или трансмисията.

• При теглене на ремарке, се  консултирайте с 
упълномощен дилър на HYUNDAI за 
допълнителна информация и допълнителни 
изисквания, като комплект за теглене и т.н.

• Винаги управлявайте автомобила  си  с  по-
ниска скорост (по-малко от 100 км./ч.) или с 
ограниченията за скорост на теглене.

• При дълъг наклон не надвишавайте 70 км./ч. 
или определената максимална скорост на 
теглене, която от двете е по-ниска.

• Внимателно  спазвайте  ограниченията   за 
теглото и товара, посочени на следващите 
страници.

ТЕГЛЕНЕ НА РЕМАРКЕ (ЗА ЕВРОПА)
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Тегло на ремаркето

Tongue Load Total Trailer Weight

OOSH069129L

Какво е максималното безопасно тегло на 
едно ремарке? Никога не трябва да тежи 
повече от максималното тегло на ремаркето с 
спирачките на ремаркето. Но дори и това може 
да е твърде тежко.    Зависи от това как 
възнамерявате да използвате вашето 
ремарке. Например важни са, скоростта, 
височината, пътните категории, външната 
температура и колко често вашият автомобил 
се използва за теглене на ремарке. Идеалното 
тегло на ремаркето може да зависи и от всяко 
специално оборудване, което имате на вашия 
автомобил.
Натоварване

Gross Axle Weight Gross Vehicle Weight

OOSH069130L

Натоварването е важно тегло за измерване, 
защото влияе на
общо бруто тегло (GVW) на вашия 
автомобил. Тегличът трябва да тежи 
максимум 10% от общото натоварено тегло 
на ремаркето, което е допустимо в 
границите на максималния товар на 
ремаркето.

След като натоварите вашето ремарке, 
претеглете го и след това теглича, отделно, 
за да видите дали теглото е правилно. Ако 
не са, може да ги коригирате просто като 
преместите някои елементи в ремаркето.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вземете следните предпазни мерки:
• Никога не  товарете  ремарке  с   по-голяма

тежест в задната част, отколкото в
предната. Предната част трябва да бъде
натоварена с приблизително 60% от
общото тегло; задната част трябва да бъде
натоварена с приблизително 40% от
общото тегло.

• Никога   не  превишавайте   максималните
ограничения на теглото на ремаркето или
оборудването. Неправилното зареждане
може да доведе до увреждане на
автомобила и/или телесна повреда.
Проверете теглото и натоварването на
търговска везна или офис на магистрален
патрул, оборудван с везни.

 Информация
С увеличаването на надморската височина 
производителността на двигателя 
намалява. От 1000 м. над морското 
равнище и за всеки 1000 м. след това 
трябва да се приспадне 10% от теглото на 
превозното средство ремаркето (теглото на 
ремаркето + брутното тегло на превозното 
средство).



06

6-137

Референтно тегло и разстояние при теглене на ремарке (за Европа)

Предмет Без пакет за 
ремаркета

С пакет за 
ремаркета

Максимално тегло на ремаркето 
kg; lbs.

Със спирачна система - 1300 (2866)

Без спирачна система - 600 (1323)

Максимално допустимо статично вертикално 
натоварване на устройството за прикачване kg (Ibs.) - 80 (176)

Препоръчително разстояние от центъра на задния 
колесник до точката на свързване mm (inch) - 820 (32.3)
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Оборудване при теглене на ремарке 
Тегличи

OOSH069131L

 Информация
Монтажният отвор за тегличите се намира от 
двете страни на задното тяло зад задните 
гуми.

Важно е да разполагате с правилното 
оборудване. Ветровете, големите камиони и 
грубите пътища са няколкото причини, поради 
които ще ви е необходима правилната 
екипировка. Ето някои правила, които да 
следвате:
• Трябва ли  да  направите  дупки  във  вашия

автомобил, когато поставяте ремарке? Ако
го направите, уверете се, че сте запечатали
дупките по-късно, когато извадите теглича.
Ако не ги запечатате, въглеродният окис
(CO) от изпускателната система може да
попадне във вашия автомобил, както и
замърсяване и вода.

• Броните   на    вашия   автомобил   не   са
предназначени за тегличи. Не прикрепяйте
тегличи под наем или друг тип за броня към
тях. Използвайте само монтиран върху
рамката теглич, който не се прикрепя към
бронята.

• Аксесоари за тегличи на  ремарке  HYUNDAI
се предлагат при упълномощения дилър на
HYUNDAI.

Вериги за безопасност
Винаги трябва да прикачвате вериги между 
вашето превозно средство и ремаркето.
Инструкции за веригите за безопасност могат 
да бъдат предоставени от производителя на 
теглича или от производителя на ремаркето. 
Следвайте препоръките на производителя за 
поставяне на вериги за безопасност. Винаги го 
оставяйте леко хлабаво, за да можете да 
завивате. И никога не позволявайте веригите 
за безопасност да се влачат по земята.
Спирачки на ремаркето
Ако ремаркето ви е оборудвано със спирачна 
система, уверете се, че отговаря
правилата на вашата държава и че тя е 
правилно инсталирана и работи правилно.
Ако вашето ремарке тежи повече от 
максималното тегло на ремаркето, без да се 
натоварват спирачките му, то се нуждае от 
собствени спирачки и те трябва да са 
адекватни. Не забравяйте да прочетете и 
следвате инструкциите за спирачките на 
ремаркето, за да можете да ги инсталирате, 
регулирате и поддържате правилно. Уверете 
се, че не модифицирате спирачната система 
на автомобила си.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не използвайте ремарке със собствени 
спирачки, освен ако сте абсолютно сигурни, 
че сте настроили правилно спирачната 
система. Това не е задача за аматьори. 
Използвайте опитен, компетентен магазин за 
проследяване за тази работа.
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Шофиране с ремарке
Тегленето на ремарке изисква известен опит.  
Преди да излезете на открит път, трябва да 
опознаете вашето ремарке. Запознайте се с 
усещането за работа и спиране, с 
допълнителното тегло на ремаркето. И винаги 
имайте предвид, че автомобилът, който 
шофирате, вече е по-дълъг и не е толкова 
маневрен, отколкото когато е без ремарке.
Преди да започнете, проверете теглича и 
платформата на ремаркето, вериги за 
безопасност, електрически съединител(и), 
светлини, гуми и спирачки.
По време на пътуването си проверявайте от 
време на време дали товарът е сигурен и
че светлините и спирачките на ремаркето все 
още работят.
Разстояние
Стойте на разстояние поне два пъти повече от 
предния автомобила, както бихте направили, 
когато карате автомобила си без ремарке.  
Това може да ви помогне да избегнете 
ситуации, при които се налага силно спиране и 
внезапно завиване.
Изпреварване
Ще се нуждаете от по-дълго разстояние, 
когато теглете ремарке. И поради увеличената 
дължина на превозното средство, ще трябва 
да отидете много по-далеч отвъд преминатото 
превозно средство, преди да можете да се 
върнете в лентата си.

Движение назад
Дръжте долната част на волана с една ръка. 
След това, за да преместите ремаркето 
наляво, преместете ръката си наляво. За да 
преместите ремаркето надясно, преместете 
ръката си надясно. Винаги връщайте бавно и 
ако е възможно, нека някой ви напътства.
Завиване
Когато се завивате с ремарке, направете по-
големи завои от нормалното. Направете това, 
така че вашето ремарке да не удря бордюри, 
пътни знаци, дървета или други предмети. 
Избягвайте резки или внезапни маневри. 
Сигнализирайте добре предварително.
Мигачи
Когато теглите ремарке, вашето превозно 
средство трябва да има различен светлинен 
индикатор за насочване и допълнително 
окабеляване. Зелените стрелки на 
арматурното табло ще мигат всеки път, когато 
сигнализирате завиване или смяна на лентата. 
Правилно свързани, светлините на ремаркето 
също ще мигат, за да предупредите другите 
шофьори, че вие завивате, престроявате се 
или спирате.
При теглене на ремарке, зелените стрелки на 
арматурното табло ще мигат на завои, дори 
ако крушките на ремаркето
са изгорели. По този начин може да мислите, 
че шофьорите зад вас виждат сигнали си, но 
всъщност те не ги виждат. Важно е да 
проверявате от време на време, за да сте 
сигурни, че крушките на ремаркето все още 
работят. Трябва също да проверявате 
светлините всеки път, когато откачите и след 
това отново да свържете кабелите.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не свързвайте светлинна система на ремарке 
директно към осветителната система на 
автомобила. Използвайте одобрена 
електрическа инсталация за ремарке. Ако не 
направите това, може да се стигне
до повреда на електрическата система на 
превозното средство и/или нараняване. 
Консултирайте се с упълномощен дилър на 
HYUNDAI.
Шофиране по хълм
Намалете скоростта и превключете на по-
ниска предавка, преди да тръгнете надолу по 
стръмен хълм. Ако не превключите, може да 
се наложи да използвате спирачките си 
толкова, че да прегреят и да не работят 
ефективно.
При изкачване превключете на по-ниска 
предавка и намалете скоростта си до около 70 
км./ч., за да намалите възможността за 
прегряване на двигателя и скоростната кутия.
Ако вашето ремарке тежи повече от 
максималното тегло на ремаркето без 
спирачки на ремаркето и имате трансмисия с 
двоен съединител, трябва да шофирате на D 
при теглене на ремарке.
Работата на вашето превозно средство при D 
при теглене на ремарке ще минимизира 
натрупването на топлина и ще удължи живота 
на скоростната кутия.

ЗАБЕЛЕЖКА
За да предотвратите прегряване на 
двигателя и/или трансмисията:
• При   теглене   на   ремарке    на    стръмни 

участъци (над 6%) обърнете специално 
внимание на температурата на 
охлаждащата течност на двигателя, за да 
се уверите, че двигателят не прегрява. Ако 
стрелката на температурата на 
охлаждащата течност се придвижи към 
"Н" (HOT), излезте от лентата и спрете, 
веднага щом е безопасно, и оставете 
двигателя да работи на празен ход, докато 
се охлади. Може да продължите, след като 
двигателят се охлади достатъчно.

• Ако  теглите  ремарке  с  максимално  общо 
тегло на превозното средство и 
максимално тегло на ремаркето, това може 
да доведе до прегряване на двигателя или 
трансмисията. При шофиране в тези 
условия, оставете двигателя на празен ход, 
докато се охлади. Може да продължите, 
след като двигателят или трансмисията се 
охладят достатъчно.

• При  теглене   на   ремарке,   скоростта    на 
вашия автомобил може да бъде много по 
автомобил от общото движение на 
трафика, особено при изкачване на наклон. 
Използвайте дясната лента, когато теглите 
ремарке нагоре по наклон. Изберете 
скоростта на автомобила според 
максималната обявена скорост за превозни 
средства с ремаркета, стръмността на 
участъка и теглото на ремаркето.
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• Автомобилите, оборудвани с трансмисия с 
двоен съединител при теглене на ремарке 
по стръмни наклони, трябва да имат 
предвид, че съединителят в трансмисията 
може да прегрее.
При прегряване на съединителя се включва 
режимът за безопасна защита. Ако се 
активира режимът на безопасна защита, 
индикаторът на скоростната кутия на мига 
панела и се чува звук.

• По това време на LCD дисплея ще се появи 
предупредително съобщение и 
шофирането може да не е гладко.
Ако пренебрегнете това предупреждение, 
условията на шофиране може да се 
влошат.
За да се върнете към нормалните условия 
на шофиране, спрете автомобила на 
плосък път и за няколко минути натискайте 
спирачката, преди да потеглите.

Паркиране на хълм
На практика ако има ремарке закачено на 
автомобила ви, не трябва да паркирате на 
хълм.

Ако все пак ви се наложи да го направите, ето 
какво да изпълните:
1. Докарайте   автомобила   на   мястото    за 

паркиране.
Завъртете волана към посока на бордюра 
(вдясно, ако е насочен надолу по хълма, 
наляво, ако е насочен нагоре по хълма).

2. Преместете в позиция P (паркиране).
3. Дръпнете  ръчната  спирачка  и  изключете 

автомобила.
4. Поставете препятствия под колелата, от 

долната страна.
5. Стартирайте       автомобила,      задръжте 

спирачките, превключете на неутрална 
скорост, освободете ръчната спирачка и 
бавно освободете спирачките, докато 
ремаркето не поема товара.

6. Задействайте отново спирачките и ръчната 
спирачка.

7. Преместете лоста за смяна на предавките в 
положение P, когато автомобилът е 
паркиран па наклон нагоре, а в R (задна) - 
когато е паркиран надолу.

8. Изключете  и  освободете  спирачките  на 
автомобила, но оставете ръчната спирачка.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предотвратите сериозно или фатално 
нараняване:
• Не излизайте от автомобила, без ръчната 

спирачка да е нагласена стабилно. Ако сте 
оставили двигателя да работи, 
автомобилът може да тръгне изведнъж. 
Вие и други хора може да бъдете сериозно 
или смъртоносно ранени.

• Не натискайте   педала   на газта,   за   да 
задържите автомобила на хълма.

Когато сте готови да потеглите след 
паркиране на хълм
1. С лоста за смяна на предавките в 

положение P, приложетее спирачките и 
дръжте спирачния педал надолу, докато:
• Запалите двигателя;
• Превключите и
• Освободете ръчната спирачка.

2. Бавно преместете крака си от спирачката.
3. Карайте бавно докато ремаркето се 

освободи.
4. Спрете и приберете клиновете

Поддръжка при теглене на ремарке
Вашият автомобил ще се нуждае от 
обслужване по-често, когато дърпате ремарке 
редовно. Важни неща, на които трябва да се 
обърне специално внимание са маслото на 
двигателя, течността за скоростната кутия, 
смазката на осите и течността за 
охлаждащата система.   Състоянието на 
спирачките е друг важен елемент, който често 
трябва да проверявате. Ако ще теглите, е 
добра идея да прегледате тези неща, преди 
да започнете пътуването си. Не забравяйте 
също така да поддържате вашето ремарке и 
теглич.
Следвайте програмата за поддръжка, която 
придружава вашето ремарке и го 
проверявайте периодично.  За предпочитане, 
извършвайте проверката в началото на всеки 
ден от шофирането. Най-важното е, всички 
гайки и болтове да са стегнати.

ЗАБЕЛЕЖКА
За да предотвратите повреда на автомобила:
• Поради    по-голямото    натоварване    по 

време на използване на ремаркето, 
прегряване може да възникне в горещи 
дни или по при изкачване.
Ако манометърът на охлаждащата 
течност показва прегряване, изключете 
климатика и спрете автомобила на 
безопасно място, за да изстине 
двигателят.

• Не  изключвайте   двигателя,   докато   се 
показва прегряване. (Дръжте двигателя на 
празен ход, за да го охладите)

• При    теглене   проверявайте   по-често 
течността на скоростната кутия.

• Ако автомобилът   ви   не   е   оборудван   
с климатик, трябва да инсталирате 
вентилатор на кондензатора, за да 
подобрите работата на двигателя при 
теглене на ремарке.
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GAWR (Gross Axle Weight Rating)
Това е максималното допустимо тегло, което 
може да се носи от една ос (отпред или отзад). 
Тези числа са показани на етикета за 
сертификация. Общото натоварване на всяка 
ос не трябва никога да надвишава нейния 
GAWR.
GVW (Gross Vehicle Weight)
Това е базовото тегло плюс действителното 
тегло на товара, плюс пътниците.
GVWR (Gross Vehicle Weight Rating)
Това е максималното допустимо тегло на 
напълно натоварено превозно средство 
(включително всички опции, оборудване, 
пътници и товари). GVWR е показан на
етикета за сертифициране, разположен на 
вратата на шофьора.

Претоварване

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
GAWR и GVWR за вашето превозно средство 
са на сертификата, прикрепен към вратата на 
шофьора (или на вратата на пътника до 
шофьора).
Превишаването на тези стойности може да 
доведе до злополука или повреда на 
автомобила. Можете да изчислите теглото на 
товара си чрез претегляне на предметите (и 
хората), преди да ги поставите в автомобила. 
Внимавайте да не претоварите автомобила 
си.

ТЕГЛО НА ПРЕВОЗНОТО 
СРЕДСТВО
Два етикети на шофьорската врата ви 
показват колко е теглото на превозното 
средство, което е предназначено да носи: 
етикета за информация за гумите и 
зареждането и етикета за сертифициране.
Преди да натоварите автомобила, запознайте 
се със следните условия за определяне на 
теглото на вашия автомобил, от 
спецификациите на автомобила и етикета за 
сертифициране:

Base Curb Weight
Това е теглото на автомобила, включващо 
пълен резервоар гориво и цялото стандартно 
оборудване.  То не включва пътници, товар 
или допълнително оборудване.

Vehicle Curb Weight
Това е теглото на вашето ново превозно 
средство, когато сте го взели от вашия 
търговец, плюс всички аварийни съоръжения.

Cargo Weight
Тази цифра включва цялото тегло, добавено 
към базовото тегло, включително товари и 
допълнително оборудване.

GAW (Gross Axle Weight)
Това е общото тегло, натоварено на всяка ос 
(отпред и отзад), включително теглото на 
автомобила и всички полезни товари.
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Аварийните светлини служат като 
предупреждение към другите шофьори да 
бъдат изключително предпазливи при 
приближаване, изпреварване или 
преминаване на вашето превозно средство.
Те трябва да се използват винаги, когато се 
извършват спешни ремонти или когато 
автомобилът е спрян близо до ръба на 
пътното платно.
За да включите или изключите аварийните 
светлини, натиснете бутона с 
превключвателя във всяко едно положение. 
Бутонът се намира в центъра на панела. 
Всички мигачи ще мигат едновременно.

• Аварийните светлини  работят   независимо 
от това дали вашият автомобил е в 
състояние на готовност или не.

• Мигачите  не  работят,  когато  аварийните 
светлини са включени.

• Намалете     постепенно   скоростта   си   и 
поддържайте права линия. Изтеглете се 
внимателно извън пътя, на безопасно 
място.

• Включете аварийните светлини.
• Опитайте да запалите   двигателя   отново. 

Ако автомобилът ви не се запалва ви 
препоръчваме да се обърнете към 
упълномощен дилър на HYUNDAI.

Ако двигателят спре при кръстовище 
или пресичане
Ако двигателят спре на кръстовище или при 
пресичане, ако е безопасно, преместете лоста 
за смяна в положение N (неутрално) и след 
това избутайте автомобила на безопасно 
място.

АВАРИЙНИ СВЕТЛИНИ                          ПРИ СПЕШЕН СЛУЧАЙ
ДОКАТО ШОФИРАТЕ
Ако двигателят спре докато 
шофирате
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Ако спукате гума докато шофирате
Ако се спука гума докато шофирате:
• Свалете  крака  си  от  педала  на  газта  и 

оставете автомобила да се забави, докато 
шофирате напред. Не натискайте веднага 
спирачката или се опитайте да излезете 
пътя, тъй като това може да доведе до 
загуба на контрол на превозното средство и 
да предизвика произшествие. Когато 
автомобилът се забави до такава скорост, 
че е безопасно да спрете, направете го 
внимателно и се изтеглете от пътя. Излезте 
извън пътя възможно най-далече и 
паркирайте на твърда, равна повърхност. 
Ако сте на разделена магистрала, не 
паркирайте в средната зона между двете 
ленти за движение.

• Когато  автомобилът   е   спрян,  включете 
аварийните, превключете на P (паркиране), 
дръпнете ръчната спирачка и поставете 
превключвателя в положение LOCK/ OFF.

• Накарайте  всички  пътници  да  излязат  от 
колата. Уверете се, че всички излизат 
отстрани на автомобила, далече от 
трафика.

• Когато     сменяте     гума      следвайте 
инструкциите, дадени по-късно в този 
раздел.

АКО ДВИГАТЕЛЯТ НЕ СЕ 
ЗАПАЛВА
• Уверете се, че скоростният лост е  на Р 

(паркиране). Двигателят пали само когато 
скоростният лост е в P (паркиране).

• Това превозно средство няма  обикновена 
12V батерия, която се нуждае от 
периодична подмяна. Това е литиево-
йонен полимерен тип, интегриран в 
батерията с високо напрежение HEV. 
Превозното средство има 

• система за защита на 12V батерията, която 
изключва 12V батерия от теглене на 
автомобила, за да се предотврати пълното 
разреждане.  Ако автомобилът не се 
запалва, първо опитайте да натиснете 
превключвателя за нулиране на 12V 
батерия (лявата страна на волана близо 
до превключвателя за вратата на 
резервоара), за да свържете отново 
батерията на, но трябва да запалите 
автомобила в рамките на 15 секунди след 
натискане на превключвателя за нулиране 
на 12V батерия.  След запалване на 
автомобила (               индикаторът свети ),
шофирайте безопасно превозното 
средство на открито в режим на готовност 
(докато спре) и/или го покарайте общо за 
30 минути, за да заредите напълно 12V 
батерията.

• Проверете нивото на горивото и добавете 
ако е необходимо.

Ако автомобилът не запали, ви 
препоръчваме да се обърнете към 
упълномощен дилър на HYUNDAI за помощ.

ЗАБЕЛЕЖКА
Бутането или тегленето на автомобила 
може да доведе до претоварване на 
катализатора, което да доведе до 
увреждане на системата за контрол на 
емисиите.
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Преди да подадете ток
Това превозно средство няма обикновена 12V 
батерия, която се нуждае от периодична 
подмяна. Това е литиево-йонен полимерен 
тип, интегриран в батерията с високо 
напрежение HEV. Това е превозно средство 
със система за защита на 12V батерията, 
която изключва 12V батерия от теглене на 
автомобила, за да се предотврати пълното 
разреждане.
Използване на  превключвателя за 
нулиране на 12V батерия

OOSH079002L

1. Натиснете превключвателя за нулиране на 
12V батерия, за да s свържете отново.

2. Запалете   автомобила  в  рамките  на  15 
секунди след натискане на 
превключвателя за нулиране на 
батерията.

3. След като запалите автомобила 
(      индикаторът свети),  придвижете 
автомобила на открито в режим на 
готовност и/или го покарайте около 30 
минути, за да заредите напълно 12V 
батерия

Ако не запалите автомобила веднага след 
натискане на превключвателя за нулиране на 
батерията, захранването на 12V батерия 
автоматично се изключва след няколко 
секунди, за да я предпази от допълнително 
разреждане. Ако батерията е откачена преди 
запалване на автомобила, натиснете отново 
превключвателя за нулиране и след това 
веднага запалете автомобила, както е 
обяснено.
Многократно използване на превключвателя 
за нулиране на батерията, 12V без достатъчно 
мощност
от двигателя (30 мин.+) може да причини 
прекомерно разреждане на 12V батерия, което 
ще попречи на автомобила да се запали.  Ако 
батерията е изтощена, при която нулирането 
не работи, опитайте да запалите автомобила 
чрез подаване на ток.

 Информация
След запалване на автомобила (              
индикаторът свети), 12V батерия се зарежда 
независимо дали двигателят работи или не. 
Въпреки че няма звук от двигателя, не е 
необходимо да натискате педала на газта.

Следните елементи трябва да се нулират, 
след като батерията е била изтощен или 
изключена.
Вижте раздел 4 и 5 за:
• Електрически прозорци
• Трип компютър
• Климатик
• Часовник
• Аудио система
• Шибидах

Ако 12-волтовата батерия е разредена 
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ЗАБЕЛЕЖКА
Външен източник на енергия, използващ 12V 
батерия 
Използването на външни захранващи 
аксесоари може да намали 
производителността и функцията на 
автомобила. По-специално, използването на 
вътрешни камери може да изключи 
захранването на автомобила преди 
автоматичното изключване на камерата.
Ако мощността на автомобила е прекъсната, 
запалете го, както е обяснено. (вижте 
"Използване на превключвател за нулиране на 
12V батерията”)

Запалване чрез подаване на ток
В случай, че автомобилът все още няма 
функционална 12V батерия (проверете дали 
вътрешните светлини няма да се включат), 
тогава можете да опитате запалите 
автомобила чрез подаване на ток, като 
използвате 12V усилвател или кабели от 12V 
батерия на друго превозно средство според 
долните инструкции.

 ВНИМАНИЕ
Запалването чрез подаване на ток може да е 
опасно ако се извърши неправилно. 
Следвайте процедурата в този раздел, за да 
избегнете сериозно нараняване или да 
повредите автомобила си. Ако имате 
съмнения как правилно да запалите 
превозното средство, ви препоръчваме да се 
обърнете техник или услуга за теглене, които 
да го направят за вас.

1. Поставете автомобилите достатъчно близо, 
за да достигнат проводниците, но не 
докосвайте автомобилите.

2. Избягвайте вентилаторите или  движещите 
се части в отделението за двигателя, дори 
когато автомобилите са изключени.

3. Изключете всички електрически уреди, като 
радиостанции, осветление, климатик и др. 
Поставете автомобилите в P (паркиране) и 
дръпнете ръчните спирачки. Изгасете и 
двата автомобила.

OOSH079004L

4. Свържете     кабелите      в       точната 
последователност, показана на 
илюстрацията. Първо свържете един кабел 
към червения, положителен (+) на вашия 
автомобил (1).

5. Свържете   другия   кабел   към   червен 
положителен (+) акумулатор/проводник на 
подпомагащото превозно средство (2).

6. Свържете     другия    кабел   към     черен 
отрицателен (-) батерията / шасито на 
подпомагащото превозно средство (3).

7. Свържете другия край на втория кабел към 
черно, отрицателно (-) шаси на автомобила 
(4).
Не позволявайте кабелите на проводника 
да се свързват с нищо, освен правилната 
батерия за свързващите клеми или 
правилната основа. Не се навеждайте към 
акумулатора докато правите връзките
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8. Натиснете превключвателя за  нулиране  на 
12V батерия

9. Стартирайте     двигателя    на     другия 
автомобил и го оставете да работи за 
няколко минути.

10. Запалете вашия  автомобил  възможно  по-
скоро. След като запалите автомобила 
(  индикаторът свети),  придвижете 
автомобила на открито в режим на 
готовност и/или го покарайте около 30 
минути, за да заредите напълно 12V 
батерия.

Ако автомобилът ви не запали след няколко 
опита, вероятно се нуждае от преглед в сервиз. 
Ако е така, моля потърсете 
квалифицирана помощ. Ако причината за 
падането на батерията не е очевидна, ви 
препоръчваме да проверите автомобила при 
упълномощен дилър на HYUNDAI.
Откачете проводниците в същия ред, в който 
сте ги закачили:

1. Откачете проводника от черен отрицателен 
(-) шасито на вашето превозно средство (4).

2. Свържете   другия   кабел   към   червен 
положителен (+) акумулатор/проводник на 
подпомагащото превозно средство (3).

3. Откачете  втория   кабел   от   червен 
положителен (+) акумулаторен/проводник 
на подпомагащото превозно средство (2).

4. Откачете другия край на  проводника  от 
червен положителен (+) акумулаторен/
проводник на вашето превозно средство (1).

7-6

 Информация
Диапазонът на напрежение на зарядното 
устройство трябва да бъде 13,3 ~ 14V, а 
настоящият му обхват трябва да бъде по-
малък от 60A. (препоръчва се 13.8V).

 ВНИМАНИЕ
• Използването  на  неподходящо  зарядно 

устройство с обхват на напрежение и ток 
по-висок от посочения може да причини 
прегряване и повреда на 12V батерия.

• Използването  на  неподходящо  зарядно 
устройство ще доведе до изключване на 
захранването, за да се запази 12V 
батерия. Спрете да използвате 
неподходящото зарядно, след като 
захранването на автомобила е спряно

 Информация
Неправилно изхвърлената батерия 
може да бъде вредна за околната 
среда и човешкото здраве. 
Изхвърлете батерията
в съответствие с местните закони 
или разпоредби

ЗАБЕЛЕЖКА
За да предотвратите повреда на автомобила:
• Използвайте само 12-волтово захранване 

(батерия или проводник система), за да 
запалите автомобила си.

• Не се опитвайте да запалите автомобила, 
като го бутате
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1. Излезете от пътя  и  да  спрете  автомобила
веднага щом е безопасно.

2. Поставете скоростния  лост в  положение  P
(паркиране) и дръпнете ръчната спирачка

3. Уверете се, че от отделението на двигателя
не излиза гореща пара. Когато е безопасно,
отворете двигателното отделение, и
проверете конектора на водната помпа.
Когато съединителят на водната помпа е
изключен, спрете двигателя, свържете
отново конектора на водната помпа и след
това запалете отново двигателя.

4. Задайте температурата и въздушния поток
на максимална степен и включете
климатика.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Докато двигателят работи, дръжте 
ръцете, дрехите и инструментите 
далеч от движещите се части, като 
охлаждащия вентилатор и 
задвижващия ремък, за да 
предотвратите сериозни 
наранявания.

5. Когато предупредителната светлина за 
обслужване (       ) светне на панела, 
веднага спрете двигателя и се свържете с 
упълномощен дилър на HYUNDAI.  Когато 
предупредителната светлина за двигателя 
(          ) светне, или когато охлаждаща 
течност или горещите пари изтичат от 
двигателното отделение, оставете го 
отворено с
работещ двигател. Това е за проветряване 
на двигателното отделение и за охлаждане 
на двигателя.

6. Проверете измервателния уред за 
температурата на охлаждащата течност на 
панела, за да се уверите, че тя е 
достатъчно охладена. Проверете нивото на 
охладителната течност. Когато не е 
достатъчно, проверете връзката му с 
радиатора, маркуча на нагревателя и 
водната помпа за течове. Когато няма 
течове, добавете охладителя. Обаче, ако 
проблемите продължават, като появяване 
на предупредителните светлини, течове 
или неизправност на вентилатора за 
охлаждане,
което може да прегрее двигателя, 
незабавно спрете двигателя и проверете 
автомобила си при упълномощен дилър на 
HYUNDAI.

АКО ДВИГАТЕЛЯТ ПРЕГРЕЕ
Ако вашият температурен индикатор показва 
прегряване, претърпявате загуба на 
електроенергия или чувате силен пискане или 
щракане, двигателят може да прегрее. Ако 
това се случи трябва да
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НИКОГА не сваляйте капачката на 
радиатора и/или капачка на 
инверторната охлаждаща течност, 
или дренажната тапа, докато 
двигателят и радиаторът са горещи.

Горещите охладител и пара могат да избухнат 
под налягане, причинявайки сериозни 
наранявания.
Изключете хибридната система и изчакайте 
докато двигателят се охлади. Бъдете 
изключително внимателни когато сваляте 
капачката на радиатора ини инверторната 
капачка. Увийте дебела кърпа около нея и я 
завъртете по посока обратна на часовниковата 
стрелка бавно до първото ниво. Отстъпете 
назад, докато налягането се освобождава от 
охладителната система. Когато сте сигурни, че 
цялото налягане е било освободено, 
натиснете капачката, като използвате гъста 
кърпа и продължете да въртите обратно на 
часовниковата стрелка, за да я махнете.

7. Ако не можете да намерите  причината  за 
прегряване, изчакайте, докато 
температурата на двигателя се върне към 
нормалната. След това, ако е изгубена 
охлаждащата течност, внимателно 
добавете охлаждащата течност към 
резервоара, за да достигнете нивото на 
течността в резервоара до средната 
маркировка.

8. Продължете  с  повишено  внимание,  като 
внимавате за по-нататъшни признаци на 
прегряване.
Ако прегряването се случи отново, ви 
препоръчваме да се свържете с 
упълномощен дилър на HYUNDAI за 
помощ.

ВНИМАНИЕ
• Сериозната     загуба    на    охлаждащата 

течност показва изтичане в охладителната 
система и препоръчваме системата да 
бъде проверена от упълномощен дилър на 
HYUNDAI.

• При прегряване на двигателя от липса на 
охлаждаща течност в двигателя, 
внезапното добавяне на охлаждащата 
течност може да предизвика пукнатини 

• в двигателя. За да предотвратите повреда, 
добавяйте охлаждащата течност бавно и 
по-малко.
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OOSH079005L

OOSH079006L

(1) Индикатор за ниско налягане  в  гумите / 
TPMS индикатор за повреда

(2) (Индикатор за ниско налягане на гумите и 
индикатор за налягане на гумите 
(показва се на LCD дисплея)

Проверете налягането на гумите 
(ако е оборудвана тази функция)

OOSH079007L

• Можете да проверите налягането на  гумите 
в помощния режим на панела. вижте "LCD 
режими на” в раздел 4.

• Налягането  в  гумите  се  показва  няколко 
минути след шофиране и първоначалното 
запалване на автомобила.

• Ако налягането в гумите не се  покаже  при 
спиране на превозното средство, ще се 
появи съобщение "Drive to display". След 
потегляне, проверете налягането на гумите.

• Показваните   стойности  на  налягането  в 
гумите могат да се различават от тези, 
измерени с манометър за налягане в 
гумите.

• Можете да смените уреда  за  налягане  на 
гумите в режим Потребителски настройки на 
LCD екрана.
- psi, kpa, bar (вижте "Потребителски 
настройки режими” в раздел 4).

СИСТЕМА ЗА СЛЕДЕНЕ НА НАЛЯГАНЕТО В ГУМИТЕ (TPMS)
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Система за следене на налягането в 
гумите

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прекаленото или недостатъчно напомпване 
могат да намалят живота на гумите, да 
повлияят неблагоприятно върху управлението 
на автомобила и да доведат до внезапна 
повреда на гумата, която може да доведе до 
загуба на контрол върху превозното средство 
и произшествие.

Всяка гума, включително резервната (ако е 
осигурена), трябва да се проверява 
ежемесечно, когато е студена и напомпана за 
налягане, препоръчано от производителя на 
автомобила върху табелата на автомобила 
или етикета за напомпване на гумите. (Ако 
автомобилът ви има гуми с различен размер 
от размера, посочен на табелата на 
автомобила или на етикета за налягането на 
гумите, трябва да определите подходящото 
налягане за тези гуми.)
Като допълнителна характеристика за 
безопасност, вашето превозно средство е 
оборудвано със система за следене на 
налягането в гумите (TPMS), индикаторът
 светва когато една или повече гуми не са 
недостатъчно напомпани. Съответно, когато 
индикаторът за ниско налягане в гумите 
светне, трябва да спрете и да проверите 
гумите възможно най-скоро и да ги напомпате 
до правилното налягане.  Шофирането на гуми 
със значително недостатъчно напомпване, 
причинява прегряване на гумата и може да 
доведе до повредата .
Недостатъчното напомпване намалява 
горивната ефективност и грайфера на гумите 
и може да повлияе на способността за 
сцепление и спиране на автомобила.
Моля, обърнете внимание, че TPMS не е 
заместител на правилното поддържане на 
гумата и отговорността на водача е да 
поддържа правилното налягане, дори ако 
недостатъчното напомпване не е достигнало 
нивото, което да задейства индикатора на 
TPMS за ниско налягане в гумите.

Вашето превозно средство е оборудвано с 
индикатор за неизправност на TPMS, който 
показва кога системата не работи правилно.   
Индикаторът за неизправност на TPMS се 
комбинира с индикатора за 
ниско налягане в гумите. Когато системата 
открие неизправност, сигналът ще мига 
приблизително една минута и след това ще 
продължи да свети. Тази последователност 
ще продължи при последващи стартирания на 
автомобила, стига да има неизправност.
Когато индикаторът за неизправност светне, 
системата може да не е в състояние да открие 
или да сигнализира за ниско налягане на 
гумите, както е предвидено. TPMS 
неизправности могат да възникнат по 
различни причини, включително 
инсталирането на резервни или алтернативни 
гуми или колела върху автомобила, които 
пречат на правилното функциониране на 
TPMS.
Винаги проверявайте индикатора за 
неизправност на TPMS, след като смените 
един или повече гуми или колела на вашия 
автомобил, за да сте сигурни, че смяната или 
алтернативните гуми и колела позволяват на 
TPMS да продължи да функционира правилно.

ЗАБЕЛЕЖКА
Ако се случи някое от следните неща, 
препоръчваме системата да проверена от 
упълномощен дилър на HYUNDAI.
1. Индикаторът за ниско налягане в гумите /

TPMS индикатор за неизправност не свети
за 3 секунди, когато ключът за запалване е
поставен в положение ON или автомобилът
е в режим (        ) на готовност.

2. Индикаторът за неизправност на TPMS
продължава да свети, след като мига за
около 1 минута.

3. Индикаторът за ниско налягане на гумите
остава осветен.
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Предупредителна 
светлина за ниско 
налягане на гумите

Индикатор за ниско налягане на 
гумите и 

OOSH049020L

Когато предупредителните индикатори на 
системата за следене на налягането в гумите 
са осветени и на дисплея на панела е 
изписано предупредително съобщение, една 
или повече гуми са недостатъчно напомпани. 
Индикаторът за ниско налягане на гумите ще 
покаже коя
гума не е достатъчно напомпана, чрез 
съответната светлина. 
Ако някоя от предупредителните лампи 
светне, незабавно намалете скоростта, 
избягвайте тежкото завиване и очаквайте по-
големи спирачни разстояния. Трябва да 
спрете и да проверите гумите си възможно 
най-скоро. Напомпайте гумите до правилното 
налягане, както е показано на етикета на 
автомобила или на етикета за налягането на 
гумите, намиращ се на външния панел на 
централния стълб на водача’

Ако не можете да стигнете до сервиз или ако 
гумата не може да задържи 
въздуха,  заменете гуманата с ниско налягане 
с резервната гума.
Индикаторът за ниско налягане в гумите ще 
остане включен и индикаторът за 
неизправност на TPMS може да мига за една 
минута и да продължи да свети (когато 
автомобилът
е каран приблизително 10 минути със скорост 
над 25 км/ч., докато не ремонтирате и смените 
гумата с ниско налягане.

 ВНИМАНИЕ
През зимата или в студеното време, 
индикаторът за ниско налягане на гумите 
може да светва ако налягането в гумите е 
настроено на препоръчваното налягане при 
топло време. Това не означава, че вашият 
TPMS е повреден, защото намалената 
температура води до понижаване на 
налягането в гумите.
Когато карате автомобила си от топла зона 
до студена зона или от студена зона до топла 
област или външната температура е по-
висока или по-ниска, трябва да проверите 
налягането при натискане на гумите и да 
регулирате гумите до препоръчителното 
налягане

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
повреда при ниско налягане

Значително ниското налягане на гумите прави 
превозното средство нестабилно и може да 
допринесе за загуба на контрол и 
увеличаване на спирачните дистанции.
Продължителното шофиране с гуми с ниско 
налягане може да доведе до прегряване и 
повреда на гумите.
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TPMS (Система за 
следене на налягането в 
гумите) индикатор за 
неизправност

Индикаторът за неизправност на TPMS ще 
светне, след като мига за
приблизително една минута, когато има 
проблем със системата за наблюдение на 
налягането в гумите.
Препоръчваме системата да бъде 
проверена при упълномощен дилър на 
HYUNDAI възможно най-скоро.

ЗАБЕЛЕЖКА
Ако при TPMS има неизправност, 
индикаторът за ниско ниво на налягането в 
гумите няма да се показва, въпреки че 
автомобилът има недостатъчно напомпана 
гума.

ЗАБЕЛЕЖКА
Индикаторът за неизправност на TPMS може 
да светне след мигане за една минута, ако 
автомобилът е в близост до кабели за 
електрозахранване или радиопредаватели, 
като полицейски управления, правителствени 
и държавни служби, радиостанции, военни 
инсталации, летища, предаващи кули и др.
Освен това индикаторът за неизправност на 
TPMS може да светне, ако се използват 
вериги за сняг или електронни устройства 
като компютри, зарядни устройства, 
дистанционни стартери, навигация и др. Това 
може да попречи на нормалната работа на 
TPMS.

Сменяне на гума с TPMS
Ако имате спукана гума, индикаторите за 
ниско налягане и местоположение на гумите 
ще се включат. Препоръчваме да поправите 
спуканата гума при упълнмощен дилър на 
HYUNDAI колкото е възможно по-скоро или я 
сменете с резервната гума.

ЗАБЕЛЕЖКА
Препоръчва се да не използвате ремонтно 
средство, което не е одобрено от дилър на 
HYUNDAI, за да поправяте и/или помпате гума 
с ниско налягане. Уплътнителят на гуми, който 
не е одобрен от дилър на HYUNDAI, може да 
повреди сензора за налягане в гумите.

Резервната гума (ако има) не върви с датчик 
за следене на налягането. Когато гумата с 
ниско налягане или спуканата се заменят с 
резервната, индикаторът ще остане включен. 
Също така индикаторът за неизправност на 
TPMS ще светне след мигане за една минута, 
ако превозното средство се движи със скорост 
над 25  км./ч. за около 10 минути.
Щом оригиналната гума е оборудвана със 
сензор за наблюдение на налягането в гумите
Бъде напомпана до препоръчаното налягане и 
монтирана отново на превозното средство,
Индикатор за ниско налягане в гумите и 
индикатор за неизправност в TPMS ще 
изгаснат след няколко минути шофиране.
Ако индикаторите не изгаснат след няколко 
минути, моля, посетете упълномощен дилър 
на HYUNDAI.
Всяко колело е оборудвано със сензор за 
налягане в гумите, монтиран в гумата зад 
вентила (освен резервната гума). Трябва да 
използвате специални колела TPMS. 
Препоръчително е винаги да сервизирате 
гумите си при упълномощен дилър на 
HYUNDAI.
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Може да не успеете да определите гума с 
ниско налягане, просто като я разгледате. 
Винаги използвайте качествен манометър за 
измерване. Моля, имайте предвид, че гума, 
която е гореща (от задвижване), ще има по-
високо налягане, отколкото гума, която е 
студена.
Студената гума означава, че превозното 
средство се е намирало в продължение на 3 
часа в покой и е изминало за този 3-часов 
период по-малко от 1,6 километра.
Оставете гумата да изстине преди да 
измерите налягането. Винаги проверявайте 
дали гумата е студена, преди да се напомпа 
до препоръчителното налягане

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• TPMS не може да ви предупреди за тежки

и внезапни повреди на гумите, причинени
от външни фактори като пирони или пътни
отломки.

• Ако почувствате каквато и да е
нестабилност на превозното средство,
веднага свалете крака си от газта,
натиснете спирачките плавно с лека сила и
бавно се придвижете до безопасно място
извън пътя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Нарушаването, промяната или 
деактивирането на компонентите на системата 
за наблюдение на налягането в гумите (TPMS) 
може да попречи
на системата да предупреждава водача за 
състояния на ниско налягане в гумите и/или 
неизправности в TPMS. Смущаването, 
модифицирането или деактивирането на 
компонентите на системата за следене на 
налягането в гумите (TPMS) може да доведе 
до анулиране на гаранцията за тази част от 
превозното средство.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За Европа

• Не   модифицирайте    автомобила;    това
може да попречи на функцията TPMS.

• Колелата на пазара нямат TPMS сензор.
• За ваша  безопасност,  препоръчваме  ви

да използвате части за подмяна от
упълномощен дилър на HYUNDAI.

• Ако   използвате   колелата   на   пазара,
използвайте сензор TPMS, одобрен от
дилър на HYUNDAI. Ако автомобилът ви
не е оборудван със сензор TPMS
или TPMS не работи правилно, може да
не успеете да извършите периодичната
проверка на превозното средство във
вашата страна.
Ã All Всички автомобили, продавани на
пазара в ЕВРОПА през следващия период,
трябва да бъдат оборудвани с TPMS.
- Нов модел превозно средство : 1
ноември 2012 г.
- Настоящ модел превозно средство : 1
ноември 2014 г. (базиран на регистрация
на автомобилите)
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АКО ИМАТЕ СПУКАНА ГУМА (И РЕЗЕРВНА ГУМА, АКО ИМА)
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сменянето на гума може да бъде опасно. 
Следвайте инструкциите в този раздел когато 
сменяте гума, за да намалите риска 
от сериозно нараняване или смърт.

 ВНИМАНИЕ
Бъдете внимателни, когато използвате 
удължителя, стойте настрана от плоския 
край. Той има остри ръбове, на които можете 
да се порежете.

Крик и инструменти

OOSH079008L

1. Дръжка на крик
2. Крик
3. Гаечен ключ

Крикът, удължителя, гаечния ключ се 
съхраняват в багажното отделение.
Крикът е предвиден само за спешна смяна 
на гума.

OOSH079009L

Крик и инструменти
 
Завъртете в посока обратна на часовниковата 
стрелка, за да извадите резервната гума.
Съхранявайте резервната гума в същото 
отделение.
За да предотвратите “шум” от резервната гума 
и инструментите, дръжте ги на правилното 
място.

OOSH079010L

Ако е трудно да разхлабите ръчния болт с 
ръка, можете лесно да го разхлабите с гаечен 
ключ.
Завъртете по посока обратна на 
часовниковата стрелка с гаечния ключ.
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Смяна на гуми

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Автомобилът може да се плъзне или да се 
откъсне от крика, причинявайки сериозни 
наранявания или смърт на вас или на 
околните. Вземете следните предпазни мерки:
• Не заставайте  под  автомобил,  който  е 

вдигнат на крик.
• НИКОГА не се опитвайте да сменяте  гума 

в лентата за движение. ВИНАГИ 
премествайте автомобила извън пътя на 
равна, твърда повърхност, далеч от 
трафика, преди да се опитате да сменяте 
гумата. Ако не можете да намерите равно 
и твърдо място извън пътя, извикайте 
пътна помощ.

• Уверете    се,   че   използвате   крика, 
предоставен с автомобила.

• ВИНАГИ     поставяйте     крика     на 
определените позиции за повдигане на 
автомобила и НИКОГА на брони или друга 
част на превозното средство, за да 
подсилване.

• Не палете двигателя  докато  автомобилът 
е вдигнат на крик.

• Не позволявайте   на   никой   да   стои   в 
автомобила докато е вдигнат на крик.

• Дръжте   децата   далеч   от   пътя   и 
автомобила.

Следвайте стъпките при смяна на гума:
1. Паркирайте,     на     равна    и   твърда 

повърхност.
2. Преместете лоста за смяна на предавките 

в P (паркиране), дръпнете ръчната 
спирачка и поставете превключвателя в 
положение LOCK/OFF.

3. Включете аварийните светлини.
4. Извадете      гаечния      ключ,      крика, 

удължителя за крика и резервната гума от 
автомобила.

Block
OOSH079011L

5. Блокирайте предната и задната част на 
11гумата, диагонално срещу гумата, която 
11променяте
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OOSH079012L

6. Разхлабете гайките на колелото по посока 
обратна на часовниковата стрелка
в реда показан по-горе, но не изваждайте 
гайките, докато гумата не се повдигне от 
земята.

OOSH079013L

[A] : Предна опора, [B] : Задна опора

7. Поставете крика в предната или задната 
позиция за повдигане, най-близо до 
гумата, която сменяте. Позициите за 
повдигане са плочки, заварени към 
рамката с две вдлъбнатини. Никога не 
повдигайте други места или части на 
автомобила.  Това може да повреди 
страничното уплътнение или други части 
на автомобила.

OOSH079014L

8. Поставете  дръжката   на   крика   в   крика
и я завъртете по посока на часовниковата 
стрелка, повдигайки автомобила, докато 
гумата де вдигне от земята. Уверете се, че 
автомобилът е стабилен върху крика.

9. Разхлабете гайките с гаечния ключ и ги 
извадете с пръсти. Извадете колелото и го 
поставете на земята. Отстранете всички 
замърсявания и частици от болтовете, 
монтажните повърхности и колелото.

10. Монтирайте  резервната   гума   върху 
винтовете на главината.

11. Затегнете гайките с пръсти с по-малкия 
край на гайките, най-близо до колелото.

12. Спуснете  автомобила  до  земята,  като 
завъртите гаечния ключ обратно на 
часовниковата стрелка.
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OOSH079015L

13. Използвайте гаечния ключ, за да
затегнете гайките в показания ред.
Проверете няколко пъти, докато те бъдат
затегнати. След смяната на гумите
препоръчваме оторизиран дилър на
HYUNDAI да затегне гайките до
правилния им въртящ момент възможно
най-скоро. Правилният момент на
затягане на гайката е 11 ~ 13 kgf · m (79 ~
94 lbf · ft)

Ако имате измервател на гумите, проверете 
налягането на гумите (вижте "Гуми и 
колела" в раздел 1 за
инструкции.) Ако налягането е по-ниско от 
препоръчаното, задвижете бавно към най-
близката сервизна станция и напомпайте до 
правилното налягане. Винаги поставяйте 
отново капачката на вентила, след като 
проверите 
или регулирате налягането в гумите.  Ако 
капачката не е сменена, въздухът може да 
излезе от 
гумата. Ако загубите капачката на вентила, 
купете друга и я монтирайте възможно най-
скоро. След като смените колелата, 
фиксирайте спуканата гума на мястото й и 
върнете джантата и инструментите до 
съответните места за съхранение.

ЗАБЕЛЕЖКА
Проверете налягането на гумите възможно 
най-скоро след слагането на резервната гума. 
Регулирайте го до препоръчителното 
налягане.

 ВНИМАНИЕ
Вашето превозно средство има метрични 
резби на болтовете и гайките на колелата. 
Уверете се, че по време на смяна на гумите 
същите
компоненти са свалени и монтирани отново. 
Ако трябва да смените гайките си, уверете се, 
че имат метрични резби, за да избегнете 
повреда на винтовете и да осигурите 
правилното закрепване на колелото към 
главината. Препоръчваме ви да се 
консултирате с упълномощен дилър на 
HYUNDAI за съдействие.

Ако нещо от оборудването като гнездото, 
гайките, болтовете или друго оборудване е 
повредено или в лошо състояние, не се 
опитвайте да смените гумата, а да се обадите 
за помощ.
Използване на компактни резервни гуми (ако 
има такива)
Компактните резервни гуми са предназначени 
само за аварийно ползване.  Шофирайте 
внимателно с компактна резервна гума и 
винаги следвайте предпазните мерки.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предотвратите повреда на резервната 
гума и загуба на контрол, която е възможно 
да доведе до злополука:
• Използвайте  компактната  резервна   гума

само при спешни случаи.
• НИКОГА не шофирайте със скорост над 80

км./ч.
• Не         превишавайте         максималната

товароносимост на автомобила или
максимално допустимия товар, показани
на страничната стена на компактната
резервна гума.

• Не използвайте компактната резервна гума
продължително време. Поправете или
сменете оригиналната гума възможно най-
скоро, за да избегнете повреда на
компактната резервна гума.

Когато шофирате с компактната резервна 
гума, монтирана на вашия автомобил:
• Проверете   налягането   на   гумите  след

слагането на компактната резервна гума.
Компактната резервна гума трябва да се
напомпа до 420 kPa (60 psi).

• Не   мийте   автомобила   в   автоматична
автомивка, докато е монтирана компактната
резервна гума.

• Не използвайте компактната  резервна  гума
на друго превозно средство, тъй като тази
гума е създадена специално за вашия
автомобил.

• Резбата на компактната гума се износва по-
бързо от тази на обикновената гума.
Проверявайте редовно компактната
резервна гума и заменете износените
компактни резервни гуми със същия размер
и дизайн, монтирани на едно и също колело.

• Не използвайте  повече  от  една  компактна
гума по едно и също време.

• Не теглете ремарке докато сте с компактна
резервна гума.

 Информация
Когато оригиналната гума и колелото се 
поправят и отново се монтират на превозното 
средство, въртящият момент на гайката 
трябва да бъде нагласен правилно. 
Правилният момент на затягане на гайката е 
11 ~ 13 kgf · m (79 ~ 94 lbf · ft).

ЗАБЕЛЕЖКА
За да предотвратите повреда на 
резервната гума в автомобила и на 
вашето превозно средство:
• Карайте  достатъчно  бавно  за  условията

на пътя, за да избегнете всякакви
опасности, като дупки или частици.

• Избягвайте     да     шофирате     през
препятствия. Компактният диаметър на
резервната гума е по-малък от диаметъра
на конвенционалната гума и намалява
разстоянието до земята с около 25 мм.

• Не    слагайте   вериги   на   компактната
резервна гума. Заради малкия размер на
гумата, веригата няма да пасне правилно.

• Не   използвайте   компактната    резервна
гума върху други колела и не бива да
използвате стандартни гуми, гуми за сняг,
капаци за колела или пръстени с
компактно резервно колело.
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Етикет на крика

OHYK065011

Действителният етикет на крика в автомобила може да се различава от този на илюстрацията.
За по-подробни спецификации вижте етикета, прикрепен към крика.
1. Име на модела
2. Максимално допустим товар
3. Когато използвате крик, дръпнете ръчната спирачка.
4. Когато използвате крик, спрете двигателя.
5. Не заставайте под автомобил, който е вдигнат на крик.
6. Определените места под рамката
7. При поддръжката на автомобила основната плоча на крика трябва да е вертикална под точката

на повдигане.
8. Превключете на задна при автомобилите с ръчна скоростна кутия или преместете лоста за

смяна в положение P на автомобили с двоен съединител.
9. Крикът трябва да се използва върху здрава повърхност.

10. Производител на крика
11. Дата на производство
12. Представителна фирма и адрес
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ЕК декларация за съответствие за крик

JACKDOC14S
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OOSH079016L

За безопасна работа, преди употреба, 
внимателно прочетете и следвайте 
инструкциите в това ръководство.
(1) Компресор
(2) Бутилка за уплътнители
Комплектът е временно решение за гумата и 
гумата следва да бъде проверена от 
упълномощен дилър на HYUNDAI възможно 
най-скоро.

 ВНИМАНИЕ
Когато две или повече гуми са спукани, не 
използвайте комплекта, защото 
подлежащият на поддръжка един 
уплътнител на комплекта се използва само 
за една спукана гума

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не използвайте комплекта, за да ремонтирате 
пробивите в стените на гумите. Това може да 
доведе до авария поради внезапна повреда 
на гумата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поправете вашата гума колкото е възможно 
по-скоро. Гумата може да намали налягането 
след напомпване с комплекта.

Въведение
С комплекта оставате мобилни дори и след 
пробиването на гумата.
Системата на компресора и уплътняващото 
съединение ефективно и удобно запечатва 
повечето пробождания в гуми за пътнически 
автомобили, причинени нокти или подобни 
предмети, и възстановява гумата.
След като се уверите, че гумата е добре 
закрепена, можете да карате предпазливо с 
нея (разстояние до 200 км. при максимална 
скорост докато (80 км./ч.,) стигнете до сервиз 
или търговец на гуми и да смените гумата.
Възможно е някои гуми, особено с по-големи 
пробиви или повреда на страничната стена, да 
не могат да бъдат напълно запечатани.
Загубата на налягане в гумата може може да 
повлияе работата .
Поради тази причина трябва да избягвате 
рязкото управление или други маневри, 
особено ако автомобилът е силно натоварен 
или ако се използва ремарке.
Комплектът не е проектиран или предназначен 
като постоянен метод за ремонт на гуми и 
трябва да се използва само за една гума.
Тази инструкция ви показва стъпка по стъпка 
как да запечатвате временно прореза просто и 
надеждно.
Прочетете раздела "Бележки за безопасното 
използване на комплекта за гуми.

АКО ИМАТЕ СПУКАНАТ ГУМА (С МОБИЛЕН КОМПЛЕКТ, АКО 
Е ОБОРУДВАН)
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не използвайте TMK, ако гумата е сериозно 
повредена или е с недостатъчно въздушно 
налягане.
Само пунктираните зони, разположени в 
протектора на гумата, могат да бъдат 
запечатани с помощта на TMK

Бележки за безопасното използване 
на комплекта за гуми
• Паркирайте колата си отстрани на пътя,   за

да можете да работите с комплекта далече
от трафика.

• За да сте сигурни, че автомобилът ви  няма
да се придвижи, дори когато сте на доста
ниско ниво, винаги дърпайте ръчната
спирачка.

• Използвайте      комплекта      само     за
уплътняване/напомпване на гуми за леки
автомобили. Само пунктираните зони,
разположени в протектора на гумата, могат
да бъдат запечатани с помощта на
комплекта.

• Не използвайте        при        мотоциклети,
велосипеди или други видове гуми.

• Когато гумата и колелото са повредени, за
ваша безопасност не използвайте
комплекта.

• Използването на комплекта  може да  не  е
ефективно при повреда на гумата, по-
голяма от приблизително 6 мм.
Моля свържете с най-близкия дилър на
HYUNDAI, ако гумата не може да бъде
направена с комплекта за гуми.

• Не използвайте TMK, ако гумата е сериозно
повредена или е с недостатъчно въздушно
налягане.

• Не   отстранявайте  чужди  предмети  като
гвоздеи или винтове, които са проникнали в
гумата.

• Ако автомобилът е на открито,  ставете  го
да работи в режим (           ) на готовност. В
противен случай компресорът може да
изтощи акумулатора на автомобила.

• Никога не оставяйте комплекта  без  надзор,
докато се използва.

• Не оставяйте компресора да работи повече
от 10 минути или може да прегрее.

• Не      използвайте      комплекта     ако
температурата на околната среда е по-
ниска от -30°C (-22°F).

• В   случай   на   контакт  на   кожата   с
уплътнителя, измийте обилно с вода. Ако
дразненето продължава, потърсете
медицинска помощ.

• В случай на контакт на уплътнителя с очите,
изплакнете ги поне в продължение на 15
минути. Ако дразненето продължава,
потърсете медицинска помощ.

• В случай на   поглъщане   на   уплътнителя,
изплакнете устата си и пийте много вода.
Никога обаче не давайте нищо на човек в
безсъзнание и незабавно потърсете
медицинска помощ.

• Дългото излагане на  уплътнителя  може  да
причини увреждане на телесна тъкан, като
бъбреци и т.н.
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Части на комплекта за гуми

ODE067044

1. Обозначение за ограничение на скоростта
2. Уплътнителна бутилка и етикет с ограничение на скоростта
3. Запълващ маркуч от уплътнителната бутилка на колелото
4. Съединители и кабели за директна връзка
5. Държач за бутилката за уплътнители
6. Компресор
7. ON/OFF превключвател
8. Манометър за показване на налягането на гумите
9. Бутон за намаляване на налягането на гумите
Съединителите, кабелът и маркучът за свързване се съхраняват в корпуса на компресора

Строго следвайте указаната последователност, в противен случай уплътнителят може да 
изхвръкне под високо налягане.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не използвайте уплътнителя, след като е 
изтекъл срокът му на годност (т.е. датата на 
изтичане на срока на годност се намира 
върху контейнера 
на уплътнителя). Това може да повиши риск 
от повреда на гумата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Дръжте далече от деца.
• Избягвайте контакт с очите.
• Не поглъщайте

Използване на комплекта за гуми

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

OOSH079017L

Отстранете етикета за ограничаване на 
скоростта (1) от бутилката с уплътнител (2) и 
го поставете на сравнително видимо място 
вътре в
автомобила, като например на волана, за да 
напомня на водача да не кара твърде бързо.

1. Разклатете бутилката с уплътнителя (2).

OOSH079018L

2. Свържете  маркуча  за  пълнене  (3)  към
бутилката за уплътняване (2) в посока на
(А) и свържете бутилката с уплътнение към
компресора (6) в посока (B).

3. Уверете се, че компресорът е поставен на
OFF.

OOSH079019L

4. Развийте капачката на вентила от клапана
на дефектиралото колело и завийте
маркуча за пълнене (3) на бутилката с
уплътнителя клапана.
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ЗАБЕЛЕЖКА

OOSH079020L

Поставете маркуча за пълнене на 
уплътнителя във вентила. Иначе 
уплътнителят може да изтече назад и да 
запуши маркуча за пълнене.

OOSH079021L

5. Включете    захранващия     кабел     на
компресора (4) в електрическия контакт на
автомобила.

6. Със запален автомобил (             индикатор
ON), включете компресора и го оставете да
работи за около 5~7 минути, за да напълни
уплътнителя до правилното налягане.
(Вижте "Гуми и колела" в раздел 2).
Налягането на гумата след напълване не е
важно и ще бъде проверено/коригирано по-
късно.
Внимавайте да не пренапомпате гумата и
стойте настрана от гумата, когато я
зареждате

 ВНИМАНИЕ
Не се опитвайте да карате автомобила си, ако 
налягането в гумите е под 200 kpa (29 psi). 
Това може да доведе до авария поради 
внезапна повреда на гумата.

7. Изключете компресора.
8. Откачете маркучите от съединителя на

бутилката и от вентила на гумата.
Върнете комплекта за гуми в мястото за 
съхранение в автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не оставяйте автомобила да работи в 
лошо проветриво място за продължителни 
периоди от време. Може да доведе до 
отравяне с въглероден окис и задушаване.

OOSH079022L

Разпространение на уплътнителя
9. Веднага покарайте приблизително 7~ 10 

км. (или около 10 мин.), за да 
разпределите равномерно

Не превишавайте скоростта от 80 км./ч. Ако е 
възможно, не падайте под 20 км./ч.
Докато шофирате, ако усещате необичайни 
вибрации, смущения в пътуването или шум, 
намалете скоростта и шофирайте 
предпазливо, докато не не излезе безопасно 
встрани от пътя.
Извикайте пътна помощ.
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Проверка на налягането в 
гумите при напомпване 
1. След като покарате е приблизително 7 ~

10 км. (около 10 мин.), спрете на 
безопасно място.

OOSH079023L

2. Свържете маркуча за пълнене (3) директно
в компресора.

OOSH079019L

3. Свържете другия край   на    маркуча   за 
пълнене (3) директно във винтила на 
гумата.

4. Включете     захранващия    кабел    на 
компресора (4) в електрическия контакт 
на автомобила.

5. Нагласете налягането на гумата на
препоръчителното.
Когато автомобилът е в режим (          )  на
готовност, продължете както следва.
- За да увеличите налягането при
111напомпване :

Включете компресора.
За да проверите текущото налягане, 
изключете компресора за кратко.

- За да намалите налягането при
напомпване :
Натиснете бутона (9) на компресора.

ЗАБЕЛЕЖКА
Не оставяйте компресора да работи повече 
от 10 минути, в противен случай 
устройството ще прегрее и може да се 
повреди

 Информация
Манометърът може да показва по-висока от 
действителната стойност, когато компресорът 
работи. За да получите точното налягане за 
гумите, компресорът трябва да бъде 
изключен.

 ВНИМАНИЕ
Ако налягането не се поддържа, подкарайте 
автомобила за втори път, вижте 
Разпространение на уплътнителя. След това 
повторете стъпки от 1 до 4.
Използването на TMK може да е 
неефективно при повреда на гумата, по-
голяма от приблизително 4 мм.
Препоръчваме ви да се свържете с 
упълномощен дилър на HYUNDAI, ако гумата 
не може да бъде направена с комплекта за 
гуми.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Налягането на гумите трябва да бъде поне 
220 kPa (32 psi). Ако не е , не продължавайте 
да шофирате.
Извикайте пътна помощ.

 ВНИМАНИЕ
Датчик за налягане в гумата
Уплътнителят на сензора за налягането в 
гумите и колелото трябва да се демонтират, 
когато смените гумата с нова и да проверите 
сензорите за налягането на гумите при 
упълномощен дилър.

 Информация
Когато поставяте отново ремонтираната или 
подменена гума и колело на автомобила, 
затегнете
гайката до 11 ~ 13 kgf · m (79 ~ 94 lbf · ft).

ТЕГЛЕНЕ 
Услуга за теглене

OOS067007L

[A] : Платформи

Ако е необходимо спешно теглене, ви 
препоръчваме то да се извърши от 
упълномощен дилър на HYUNDAI или от 
търговска фирма за теглене на товарни 
автомобили.
Необходимо да се изпълнят правилните 
процедури за повдигане и теглене, за да се 
предотврати повреждането на автомобила. 
Препоръчва се използването на платформа.
Допустимо е да се тегли превозното средство 
със задните колела на земята (без платформа) 
и предните колела над земята.
Ако някое от заредените колела или 
окачващите елементи е повреден или 
автомобилът е теглен с предните колела на 
земята, използвайте теглителна кука под 
предните колела.
При теглене от търговски камион за теглене и 
ако не се използват подложки за колела, 
винаги трябва предната част на превозното 
средство да се повдигне, а не задната.



Спешни ситуации

7-28

 ВНИМАНИЕ
• Не теглете автомобила с предните колела 

на земята, тъй като това може да причини 
повреда на автомобила.

OOS067021

• Не теглете с оборудване тип “ластици”.
 Използвайте оборудване за повдигане на 
колелата или 

OOS067022

При теглене на автомобила в аварийна 
ситуация без платформа на колела:
1. Поставете превключвателя за запалване 

в положение ACC.
2. Преместване скоростния лост на N 

(неутрална).
3. Освободете ръчната спирачка 

Ако не превключите лоста в положение N 
(неутрално), това може да доведе до 
вътрешна повреда на трансмисията.

Премахване на куката за теглене

OOSH079024L

1. Отворете вратата на багажника , и 
махнете теглителната кука от кутията с 
инструменти.
��Преден

OOSH079025L

��Заден

OOSH079026L

2. Отстранете капака на дупката, като 
натиснете долната част на капака на 
бронята

ВНИМАНИЕ
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3. Монтирайте   теглителната   кука,   като   я 
завъртите по посока на часовниковата 
стрелка, докато тя бъде напълно 
закрепена.

4. Отстранете куката  и   монтирайте   капака 
след употреба.

Теглене в спешни ситуации
��Преден

OOSH079027L

��Заден

OOSH079028L

Ако е необходимо теглене, ви препоръчваме 
то да се извърши от упълномощен дилър на 
HYUNDAI или от търговска фирма за теглене 
на товарни автомобили.
Ако в случай на авария не е налице услуга за 
теглене, вашето превозно средство може да 
бъде 
временно прикачено, като се използва кабел 
или верига, закрепена към аварийната 
теглителна кука в предната (или задната) част 
на автомобила.
Внимавайте, когато теглите автомобила с 
кабел или верига. Водачът трябва да е в 
превозното средство, за да го управлява и 
задейства спирачките.

Тегленето по този начин може да се 
извършва само на твърди настилки за кратко 
разстояние и при ниски скорости. Също така 
колелата, осите, задвижването, 
управлението и спирачките трябва да бъдат 
в добро състояние.

 ВНИМАНИЕ
Водачът трябва да е в автомобила да 
управлява и спира при тегленето му. 
Останалите пътници не трябва да бъдат в 
автомобила.

Винаги следвайте тези предпазни мерки за 
теглене в аварийни ситуации:
• Поставете   превключвателя   в  позиция 

ACC, така че воланът да не е заключен.
• Преместване   скоростния   лост   на   N 

(неутрална).
• Освободете ръчната спирачка.
• Натискайте спирачния педал с по-голяма 

сила от нормалното, тъй като ще 
намалите спирачната ефективност.

• Ще   се   изисква   повече   усилие   за 
управление, тъй като системата за 
управление на мощността ще бъде 
деактивирана.

• Използвайте    по-тежко    от     вашето 
превозно средство, за да ви тегли.

• Шофьорите на двете превозни средства 
трябва често да общуват помежду си.

• Преди  аварийното  теглене  проверете 
дали куката не е счупена или повредена.

• Закрепете  здраво  теглещото  въже  или 
веригата към куката.

• Не дърпайте куката. Приложете стабилна 
и равномерна сила.



Спешни ситуации

7-30

OOSH079029L

• Използвайте теглещо въже или  верига  по-
малко от 5 м. Прикрепете бяла или червена 
кърпа (широка около 30 см.) в средата на 
кабела или веригата за лесна видимост.

• Карайте внимателно,   така   че   теглещият 
кабел или веригата да останат здрави по 
време на теглене.

• Преди     теглене,   проверете   дали   от 
скоростната кутия с двоен съединител има 
течове под автомобила. Ако течността е 
изтекла, трябва да се използва 
платформено оборудване или малка 
платформа само за предните гуми.

ЗАБЕЛЕЖКА
Ускорете или забавете превозното 
средство бавно и постепенно, като 
същевременно поддържате напрежение 
върху въжето или веригата за теглене, за 
да запалите или задвижвате превозното 
средство, в противен случай куките за 
теглене и превозното средство могат да 
бъдат повредени.

ЗАБЕЛЕЖКА
За да избегнете повреда на вашето 
превозно средство и компоненти на 
превозното средство при теглене:
• Винаги дърпайте право напред, когато 

използвате теглещите куки. Не теглете 
отстрани или под ъгъл.

• Не използвайте куките, за да издърпате 
автомобил от кал, пясък или други 
условия, от които автомобилът не може 
да излезе на собствена мощност.

• Ограничете скоростта до 15 км./ч. и при 
теглене по-малко от 1,5 километра, за да 
се избегне сериозно увреждане на 
трансмисията.
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СТОКИ ЗА АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ (АКО ИМА)
Вашето превозно средство е оборудвано със 
стоки, които да ви помогнат да реагирате при 
аварийни ситуации.

Пожарогасител
Ако има малък пожар и знаете как да 
използвате пожарогасителя, следвайте 
внимателно тези стъпки.
1. Издърпайте  предпазния  щифт  в  горната

част на пожарогасителя, който държи
ръкохватката и пази от неволно натискане.

2. Насочете дюзата към основата на огъня.
3. Застанете на разстояние приблизително на

2,5 м от огъня и стиснете дръжката, за да
изпразните пожарогасителя. Ако
освободите дръжката, изпразването ще
спре.

4. Насочете   струята   напред   и  назад  в
основата на огъня. След като огънят
изгасне, внимавайте тъй като може да се
възпламени отново.

Аптечка за първа помощ
Аптечката съдържа материали за оказване на 
първа помощ, като ножица, превръзки и 
лепенки и т.н.

Отразителен триъгълник
Place the triangle reflector on the road Поставете 
отразителния триъгълник на пътя, за да 
предупредите останалите превозни средства 
за препятствие, например автомобилът е 
паркиран край пътя, поради проблеми.

Манометър за налягането в гумите 
(ако има)
Гумите обикновено губят малко количество 
въздух в ежедневната употреба и може да се 
наложи периодично да добавяте въздух и 
обикновено това не е знак за изпускане на 
гумите, а за нормално износване. Винаги 
проверявайте налягането на гумите, когато 
гумите са студени, защото налягането в гумите 
се увеличава с температурата.
1. Развийте  капачката  на  вентила,  която  е

разположена върху ръба на гумата.
2. Натиснете и задръжте манометъра срещу

вентила на гумата. Може да излезе малко
въздух когато започнете и повече ако не
натиснете вентила здраво.

3. Непрекъснатото   натискане   ще   активира
уреда.

4. Вижте налягането на гумите на уреда, за да
установите дали налягането е ниско или
високо.

5. Нагласете    налягането    на    гумите    до
определеното налягане. Вижте "Гуми и
колела" в раздел 2.

6. Поставете отново капачката на вентила.
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Действителното отделение за двигателя в автомобила може да се различава от това на илюстрацията.

OOSH089001L

1. Капачка на резервоара за пълнене на 
масло

2. Масломерна щека
3. Капачка на радиатора
4. Резервоар за охлаждащата течност за 

двигателя
5. Резервоар за охлаждащата течност за 

инвертора

6. Резервоар за спирачна течност
7. Филтър
8. Резервоар за течност за измиване на 

предното стъкло
9. Табло за бушони

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ДВИГАТЕЛЯ
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Мерки при поддръжка
Неадекватното, непълното или 
недостатъчното обслужване може да доведе 
до проблеми с работата на вашия автомобил, 
които да доведат до повреда на превозното 
средство, злополука или нараняване. Тази 
глава осигурява инструкции само за 
елементите за поддръжка, които са лесни за 
изпълнение. Няколко процедури могат да се 
извършват само със специални инструменти 
от упълномощен дилър на HYUNDAI.
Вашият автомобил не трябва да бъде 
променян по никакъв начин. Подобни промени 
могат да
повлияят отрицателно на работата, 
безопасността или издръжливостта на вашия 
автомобил и освен това да нарушат условията 
на ограничената гаранция, покриваща 
автомобила.

ЗАБЕЛЕЖКА
Неправилната поддръжка на собственика по 
време на гаранционния период може да 
повлияе на гаранционното покритие.   За 
подробности прочетете отделения сервизен 
паспорт, предоставен с автомобила. Ако не 
сте сигурни за някои услуги или процедури по 
поддръжката, обърнете се към упълномощен 
дилър на HYUNDAI.

УСЛУГИ ПО ПОДДРЪЖКА
Трябва да проявите максимална грижа, за да 
предотвратите повреда на вашия автомобил и
нараняване на себе си, при извършване на 
каквито и да е процедури за поддръжка или 
проверка.
Препоръчваме вашият автомобил да се 
поддържа и ремонтира от упълномощен дилър 
на HYUNDAI. Упълномощеният дилър на 
HYUNDAI отговаря на високите стандарти за 
качество на услугите на HYUNDAI 
и получава техническа помощ от HYUNDAI, за 
да ви осигури високо ниво на удовлетвореност 
от обслужването.

Отговорността на водача
Поддръжката и документацията са отговорност 
на собственика.
Трябва да запазите документите, които 
показват, че на вашето превозно средство е 
извършена правилна поддръжка в 
съответствие с
графикът за планирана поддръжка, показани 
на следващите страници. Нуждаете се от тази 
информация, за да установите, че отговаряте 
на изискванията за обслужване и поддръжка и 
гаранции за вашия автомобил.
Подробна информация за гаранцията е 
предоставена в сервизния ви паспорт.
Не се покриват ремонтите и настройките, 
които се изискват в резултат на неправилна 
поддръжка или липса на необходимата 
поддръжка
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Извършването на работи по поддръжката на 
превозно средство може да бъде опасно. Ако 
ви липсват достатъчно знания и опит или 
подходящите инструменти и оборудване
за да свършите работата, направете го при 
упълномощен дилър на HYUNDAI. Винаги 
следвайте тези предпазни мерки за 
извършване на дейности по поддръжката:
• Паркирайте автомобила на равно  място  и 

преместете лоста за смяна на предавките 
в положение P (паркиране), дръпнете 
ръчната спирачка и поставете 
превключвателя в положение LOCK/OFF.

• Блокирайте гумите (отпред и отзад), за да 
предотвратите движение на автомобила.

• Отстранете    свободното    облекло   или 
бижутата, които могат да се заплетат в 
движещи се части.

• Ако  трябва   да   запалите   двигателя   по 
време на поддръжката, направете го навън 
или в зона с достатъчно вентилация.

• Дръжте   пламъци,   искри   или   пушещите 
материали далеч от акумулатора и части, 
свързани с горивото.

Следващите списъци са за проверка и 
инспекция на превозните средства които 
трябва да бъдат   
изпълнени от упълномощен дилър на 
HYUNDAI на посочените интервали, за да 
гарантирате безопасна и надеждна работа на 
вашия автомобил.
Всички неблагоприятни условия трябва да 
бъдат съобщени на вашия дилър колкото е 
възможно по-скоро.
Тези проверки на превозно средство 
обикновено не се покриват от гаранции и може 
да бъдете таксувани за труда, частите и 
смазочните материали, които се използват.

График за поддръжка
Когато спрете, за да заредите гориво:
• Проверете нивото на маслото.
• Проверете нивото на охлаждащата течност 

в резервоара на радиатора.
• Проверете   нивото   на   течността    за 

чистачките.
• Проверете  за  спаднали  или  ненапомпани 

гуми.

     ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Бъдете внимателни, когато проверявате 
нивото на охлаждащата течност на двигателя/
инвертора, когато двигателят е горещ. Това 
може да доведе до издухване на 
охлаждащата течност от отвора и да причини 
сериозни изгаряния и други наранявания.

ПОДДРЪЖКА ОТ СОБСТВЕНИКА
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Докато управлявате автомобила си:
• Отбележете  всякакви  промени  в  звука  на

изгорелите газове или каквито и да е
миризми на изгорелите газове в
автомобила.

• Проверете   за   вибрации   във    волана.
Забележете, дали има повишено усилие
или отслабване на волана или промяна в
позиция му.

• Забележете, ако автомобилът ви постоянно
леко се завърта или "дърпа" настрани,
когато пътувате на гладък, равен път.

• Когато спирате, слушайте  и  проверявайте
за необичайни звуци, дърпане настрани,
увеличен хода на педала на спирачката или
"трудно натискане” на спирачният педал.

• Ако се появи  подхлъзване  или  промени  в
работата на вашата трансмисия, проверете
нивото на течността.

• Проверете  функцията  P  (паркиране)  при
автомобил с двоен съединител.

• Проверете ръчната спирачка.
• Проверете   за  изтичане  на  течности  под

вашето превозно средство (водата, която
капе от климатичната система по време на
или след употреба е нормално).

Поне веднъж месечно:
• Проверете     нивото   на   охлаждащата

течност в резервоара на радиатора.
• Проверете   функционирането  на   всички

външни светлини, включително
стоповете, мигачите и аварийните
светлини.

• Проверете   налягането   при   натиск   на
всички гуми, включително резервните
гуми, които са протрити, показват
неравномерно износване или са
повредени.

• Проверете дали няма разхлабени гайки.

Поне два пъти годишно: (т.е. всяка 
пролет и есен)
• Проверете дали  маркучите на  радиатора,

нагревателя и климатика нямат течове или
повреди.

• Проверете   устройството  за  чистене    на
предното стъкло и работата на чистачките.
Почистете чистачките с чиста кърпа,
навлажнена с течност за измиване.

• Проверете изравняването на фаровете.
• Проверете                      шумозаглушителя,

изпускателните тръби, щитовете и
скобите.

• Проверете   предпазните    колани     дали
работят и дали са износени.

Поне веднъж годишно:
• Почистете    вратите    и    местата    за

отцеждане на вода.
• Смажете пантите на вратите и пантите на

предния капак.
• Смажете ключалките на вратите и капака.
• Смажете гумените ленти на вратите.
• Проверете системата на климатика.
• Проверете     и     смажете      връзката   и

контролите за управление на двойния
съединител.

• Почистете акумулатора и клемите.
• Проверете нивото на спирачната течност.
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• Повтарящо се шофиране на къси разстояния по-малко от 8 км. при нормална температура или 
по-малко от 16 км. при температура на замръзване

• Работа на двигателя на празен ход или ниско скоростно шофиране за дълги разстояния
• Шофиране на груби, прашни, кални, не асфалтирани, насипани с чакъл или насипни със соли 

пътища
• Шофиране в зони, използващи сол или други корозивни материали или при много студено 

време
• Шофиране в условия на обилно количество прах
• Шофиране в район с голям трафик
• Често спускане, изкачване или шофиране по планински път
• Теглене на ремарке или използване на каравана или на багажник на покрива
• Шофиране като патрулна кола, такси, друго търговско ползване, като теглене на превозни 

средства
• • Шофиране с повече от 170 км./ч.
• • Често шофиране при условия спри-тръгни.
•

Ако вашето превозно средство работи при горепосочените условия, трябва да го инспектирате, да 
го замените или да го зареждате по-често, отколкото в следващия график за нормална 
поддръжка. След 
периодите или разстоянието, показани в диаграмата, продължете да следвате предписаните 
интервали за поддръжка.

ПЛАНИРАНИ УСЛУГИ ПО ПОДДРЪЖКА
Следвайте обичайния график за поддръжка, ако превозното средство се експлоатира нормално, 
когато не важи нито едно от следните условия. Ако се появи някое от следните условия, трябва да 
следвате условията за поддръжка при тежки условия на използване.
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Поддръжка

8-12

Поддръжка при тежки условия на използване за Европа (извън Русия) 
Следните елементи трябва да се обслужват по-често при автомобили, които се използват основно 
при тежки условия на шофиране.  Вижте диаграмата по-долу за съответните интервали за 
поддръжка.   
R : Подменяйте
I : Проверете и, ако е необходимо, коригирайте, поправете, почистете или сменете

Елементи за поддръжка Поддръжка Интервали на поддръжка Условия на шофиране

Масло и филтър R
Подменяйте на всеки  7 

500
км. или 6 месеца

A, B, C, D, E, F, G, 
H, I, J, K

Въздушен филтър R
Заменяйте по-често в 

зависимост от състоянието C, E

Запалителни свещи R
Заменяйте по-често в 

зависимост от състоянието A, B, H, I

HSG (Хибриден стартер & 
генератор) колан 

R Всеки 45 000 км. или 12 
месеца

C, D, E, K
I Всеки 15 000 км. или 12 

месеца
Течност за трансмисия с 
двоен съединител R Всеки 120 000 км.

(80 000  мили) C, D, E, F, G, H, I, J

Конзола на кормилната 
предавка, връзка и маншони I

Проверявайте по-често в 
зависимост от състоянието C, D, E, F, G

Предни шарнирни 
сферични връзки I

Проверявайте по-често в 
зависимост от състоянието C, D, E, F, G
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8-13

Поддръжка при тежки условия на използване за Европа (извън Русия)

Елементи за поддръжка Поддръжка Интервали на поддръжка Условия на шофиране

Дискове и накладки, 
супорти и ротори 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

Задвижващ вал и маншони I
Проверявайте по-често в 

зависимост от състоянието C, D, E, F, G, H, I, J

Въздушен филтър в купето R
Заменяйте по-често в 

зависимост от състоянието C, E

Тежки условия на шофиране
A. Повтарящо се шофиране на къси разстояния по-малко от 8 км. при нормална температура или

по-малко от 16 км. при температура на замръзване
B. Работа на двигателя на празен ход или ниско скоростно шофиране за дълги разстояния
C. Шофиране на груби, прашни, кални, не асфалтирани, насипани с чакъл или насипни със соли

пътища
D. Шофиране в зони, използващи сол или други корозивни материали или при много студено

време
E. Шофиране в условия на обилно количество прах
F. Шофиране в район с голям трафик
G. Често спускане, изкачване или шофиране по планински път
H. Теглене на ремарке или използване на каравана или на багажник на покрива
I. Шофиране като патрулна кола, такси, друго търговско ползване, като теглене на превозни

средства
J. Шофиране с повече от 170 км./ч.
K. Често шофиране при условия спри-тръгни.
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Поддръжка при тежки условия на използване извън Европа (но включваща 
Русия)
Следните елементи трябва да се обслужват по-често при автомобили, които се използват основно при 
тежки условия на шофиране.  Вижте диаграмата по-долу за съответните интервали за поддръжка.   
R : Подменяйте
I : Проверете и, ако е необходимо, коригирайте, поправете, почистете или сменете

Елементи за поддръжка Поддръжка Интервали на поддръжка
Условия на 
шофиране 

Моторно 
масло и 
филтър

извън Близкия изток
*1, Централна & 
Южна Америка

R
Подменяйте на всеки 

 5 000
км. или 6 месеца A, B, C, D, E, F, 

G, H, I, J, KИзвън Близкия изток 
*1, Централна и 
Северна Америка

R
Подменяйте на всеки  

7 500
км. или 6 месеца

Въздушен филтър R
Заменяйте по-често в 

зависимост от 
състоянието

C, E

Запалителни свещи R
Заменяйте по-често в 

зависимост от 
състоянието

A, B, H, I

(Хибриден 
стартер & 
генератор) 
колан

Извън Близкия 
изток
*1, Централна & 
Южна Америка

R
Всеки 30 000 км.
или 24 месеца

C, D, E, K

I Всеки 10 000 км. или 12 
месеца

Извън Близкия 
изток *1, 
Централна и 
Северна Америка

R
Всеки 45 000 км.
или 24 месеца

I
Всеки 15 000 км.
или 12 месеца

Течност за трансмисия с 
двоен съединител R Всеки 120 000 км.

(80 000  мили)
C, D, E, F, G, 

H, I, J

*1 : Близкият изток включва Либия, Алжир, Мароко, Тунис, Судан, Египет и Иран.
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Поддръжка при тежки условия на използване извън Европа (но включваща 
Русия)

Елементи за поддръжка Поддръжка Интервали на поддръжка Условия на шофиране
Конзола на кормилната 
предавка, връзка и 
маншони I

IПроверявайте по-често в 
зависимост от състоянието C, D, E, F, G

Предни шарнирни 
сферични връзки I

Проверявайте по-често в 
зависимост от състоянието C, D, E, F, G

Дискове и накладки, 
супорти и ротори 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

Задвижващ вал и маншони I
Проверявайте по-често в 

зависимост от състоянието C, D, E, F, G, H, I, J

Въздушен филтър в купето R
Проверявайте по-често в 

зависимост от състоянието C, E

Тежки условия на шофиране
A. Повтарящо се шофиране на къси разстояния по-малко от 8 км. при нормална температура или 

по-малко от 16 км. при температура на замръзване
B. Работа на двигателя на празен ход или ниско скоростно шофиране за дълги разстояния
C. Шофиране на груби, прашни, кални, не асфалтирани, насипани с чакъл или насипни със соли 

пътища
D. Шофиране в зони, използващи сол или други корозивни материали или при много студено 

време
E. Шофиране в условия на обилно количество прах
F. Шофиране в район с голям трафик
G. Често спускане, изкачване или шофиране по планински път
H. H. Теглене на ремарке или използване на каравана или на багажник на покрива
I. Шофиране като патрулна кола, такси, друго търговско ползване, като теглене на превозни 

средства
J. Шофиране с повече от 170 км./ч.
K. Често шофиране при условия спри-тръгни.
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Масло и филтър
Маслото и филтърът на двигателя трябва да 
се сменят на интервали, посочени в графика 
за поддръжка. Ако автомобилът се движи в 
тежки условия, са необходими по-чести смени 
на маслото и филтъра.

HSG (Хибриден стартер & генератор) 
колан
HSG ремъкът трябва да се сменят на 
интервали, посочени в графика за поддръжка.

Горивни тръбопроводи, маркучи и 
връзки
Проверете горивните тръбопроводи, 
маркучите за гориво и връзките за течове и 
повреди. Препоръчваме упълномощен дилър 
на HYUNDAI да смени незабавно всички 
повредени части или такива с течове.

Горивен филтър
Запушен филтър може да ограничи скоростта, 
с която да се управлява превозното средство,
да повреди системата за емисии и да причини 
множество проблеми, като трудно стартиране.  
Ако в резервоара за гориво се натрупа 
прекомерно количество чуждо вещество, 
може да се налага филтърът да бъде 
подменян по-често. След като сложите нов 
филтър, оставете двигателя да работи няколко 
минути и проверете за течове на връзките. 
Горивните филтри трябва да се поставят при 
упълномощен дилър на HYUNDAI.

Маркуч за пара и капачка на 
резервоара за гориво
Маркучът за пара и капачката на резервоара 
за гориво трябва да бъдат проверявани на 
посочените в схемата за техническо 
обслужване интервали.  Уверете се, че новият 
маркуч за пара или капачка на резервоара за 
гориво са правилно подменени

Въздушен филтър
Препоръчва се филтърът да бъде подменен с 
оригинален филтър за почистване на въздуха 
HYUNDAI.

Запалителни свещи
Уверете се, че сте инсталирали нови свещи с 
правилен топлинен диапазон.

Охлаждаща система
Проверете частите на охладителната система, 
като радиатор, резервоар за охлаждаща 
течност, маркучи и връзки за течове и 
повреди.
Сменете всяка повредена част

Охлаждаща течност за двигателя /
охлаждаща течност за инвертора 
Охлаждащата течност трябва да се сменя на 
интервали, посочени в графика за поддръжка.

Течност за трансмисия с двоен 
съединител
Течността в трнасмисията с двоен съединител 
трябва да бъде проверена според 
интервалите, посочени в графика на 
поддръжката.

Течност на задвижването на 
съединителя на двигателя
Нивото на течността на задвижването на 
двигателя трябва да бъде проверена според 
интервалите, посочени в графика на 
поддръжката.

ОБЯСНЕНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА ПЛАНИРАНА ПОДДРЪЖКА
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Маркучи и линии за спирачки
Визуално проверявайте за правилното 
монтиране, износване, пукнатини, влошаване 
и течове. Сменете незабавно всички 
повредени части.

Спирачна течност
Проверете нивото на течността на 
спирачката в резервоара за спирачна 
течност. Нивото трябва да бъде между 
маркерите "MIN и "MAX отстрани на 
резервоара. Използвайте само хидравлична 
спирачна течност, отговаряща на 
спецификациите DOT 4.

Ръчна спирачка
Проверете системата за ръчната спирачка.

Дискове и накладки, супорти и ротори
Проверете накладките, диска и ротора за 
прекомерно износване. Проверете 
дебеломерите за изтичане на течности
За повече информация относно проверката 
на накладките за износване, вижте на уеб 
сайта на HYUNDAI.
(http://service.hyundai-motor.com)

Изпускателна тръба и заглушител
Визуално проверете изпускателните тръби, 
заглушителя и куките за наличие на пукнатини, 
износване или повреди.   Запалете двигателя 
и слушайте внимателно за изпускане на 
отработени газове. Затегнете връзките или 
сменете частите, ако е необходимо.

Болтове за окачване
Проверете връзките на окачването за слабост 
или повреда. Затегнете до определения 
въртящ момент.

Управление на скоростната кутия, 
свързване и маншони/сферично 
съединение на долната част на 
рамото
Спрете автомобила и изключете хибридната 
система, проверете дали волана се движи 
прекалено свободно. Проверете връзката за 
огъване или повреда. Проверете прашните 
маншони и сферичните болтове за 
влошаване, пукнатини или повреда.
Сменете всяка повредена част.

Задвижващи валове и маншони
Проверете задвижващите валове, маншоните 
и скобите за пукнатини или повреди.

Сменете всички повредени части и, ако е 
необходимо, сменете греста.

Хладилен агент на климатика
Проверете климатичните линии и връзките за 
течове и повреди.
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1. Следвайте   всички   предпазни   мерки    на 
производителя на маслото.

2. Уверете   се,  че  автомобилът  е  на  равна 
повърхност в положение P (паркиране) с 
дръпната ръчна спирачка и застанал на 
място.

3. Запалете  двигателя  и  го  оставете  да 
достигне нормална работна температура.

4. Изключете двигателя  и  изчакайте  около  5 
минути, докато маслото се върне в 
масления съд. 

5. Извадете масломерната  щека, почистете  я 
и я пъхнете отново.

OOSH089002L

6. Извадете отново щеката и проверете 
нивото. Нивото трябва да бъде между F 
(пълно) и L (ниско)..

OOSH089003L

7. Ако е близо или при L, добавете 
достатъчно масло, за да доведете нивото 
до F.

Използвайте само посоченото моторно 
масло (вижте "Препоръчителни смазочни 
материали и капацитети" в раздел 2).

ЗАБЕЛЕЖКА
За да предотвратите повреда на двигателя:
• Не    препълвайте    с    моторно     масло. 

Добавете масло в малки количества и 
проверете отново нивото, за да се 
гарантира, че двигателят не е препълнен.

• Не   разливайте    моторно    масло  когато 
добавяте или го сменяте.  Използвайте 
фуния, за да предотвратите разливане на 
масло върху компонентите на двигателя.  
Избършете веднага разлятото масло.

Проверка на маслото и филтъра 
на двигателя

Препоръчваме маслото и филтъра да се 
подменят от упълномощен дилър на 
HYUNDAI, съгласно
графика за поддръжка в началото на 
раздела.

МОТОРНО МАСЛО
Проверете нивото на маслото
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Охладителната система с високо налягане има 
резервоар, пълен с целогодишно с 
незамръзваща охладителна течност. 
Резервоарът е напълнен в завода.

Проверявайте защитата на антифриза и 
нивото на охлаждащата течност най-малко 
веднъж годишно, в началото на зимния сезон 
и преди да пътувате до по-студен климат.

Проверка на нивото на охладителната 
течност
�Охладителна течност

OOSH089005L

��Охлаждителна течност за инвертора

OOSH089006L

Проверете състоянието и връзките на всички 
маркучи на охлаждащата система и 
маркучите на нагревателя. Подменете 
маркучите с подути или повредени 
повърхности.
Нивото на охлаждащата течност трябва да се 
запълни между маркерите MAX и MIN 
отстрани на резервоара на охлаждащата 
течност, когато двигателят е охладен.

Ако нивото на охлаждащата течност е ниско, 
добавете достатъчно дестилирана 
(дейонизирана) вода, за да доведете нивото 
до маркировката MAX, но не препълвайте.   
Ако се налагат често да допълвате, 
препоръчваме ви да посетите упълномощен 
дилър на HYUNDAI за проверка на 
охладителната 
��Капачка на радиатора

OOSH089008L

��Капачка за охлаждаща течност

OOSH089007L

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НИКОГА не сваляйте капачката на 
радиатора и/или капачка на 
инверторната охлаждаща течност, 
или дренажната тапа, докато 
двигателят и радиаторът са 
горещи. Горещите охладител и 
пара могат да избухнат под 
налягане, причинявайки сериозни 
наранявания.

ОХЛАЖДАЩА ТЕЧНОСТ ЗА ДВИГАТЕЛЯ /ОХЛАЖДАЩА ТЕЧНОСТ ЗА 
ИНВЕРТОРА
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Изгасете автомобила и изчакайте докато 
двигателят се охлади. Бъдете изключително 
внимателни когато сваляте капачката на 
радиатора ини инверторната капачка.  Увийте 
дебела кърпа около нея и я завъртете по 
посока обратна на часовниковата стрелка 
бавно до първото ниво. Отстъпете назад, 
докато налягането се
освобождава от охладителната система. 
Когато сте сигурни, че цялото налягане е било 
освободено, натиснете капачката, като 
използвате гъста кърпа и продължете да 
въртите обратно на часовниковата стрелка, за 
да я махнете.

 Информация
Нивото на охлаждащата течност на двигателя 
и/или инвертора се влияе от температурата на 
хибридната система. Преди проверка или 
зареждане на охлаждащата течност на 
двигателя и/или инвертора, изгасете 
хибридното превозно средство.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Електрическият мотор за 
вентилатора може да продължи да 
работи, когато двигателят не работи 
и да предизвика сериозни 
наранявания.  Дръжте ръцете, 
дрехите и инструментите далеч от 
въртящите се лопатки на 
вентилатора.

Дръжте ръцете, дрехите и инструментите 
далеч от въртящите се лопатки на 
вентилатора.
Винаги изгасяйте автомобила, освен ако 
превозното средство не трябва да бъде 
огледано с включен двигател. Внимавайте, 
тъй като охлаждащият вентилатор може да 
работи, ако отрицателният (-) клем на 
батерията не е изключен.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уверете се, че капачката е добре затворена 
след напълване с охлаждаща течност. В 
противен случай двигателят може да прегрее 
по време на шофиране.
��Изглед отпред на двигателното отделение

OOSH089010L

1. Проверете дали етикетът на капачката се
намира отпред.

��Отделение на двигателя

OOSH089009L

2. Уверете се, че малките изпъкналости в
капачката на охлаждащата течност са
захванати здраво.
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Препоръчителна охлаждаща течност
• Когато     добавяте    охлаждаща    течност,

използвайте само дестилиране вода или
мека вода за вашия автомобил и никога не
смесвайте твърда вода с охлаждащата
течност, сложена в завода.

• Грешната   смес  на  охлаждащата  течност
може да доведе до сериозна неизправност
или повреда на двигателя/хибридната
система.

• Двигателят във вашето превозно  средство
има алуминиеви части и трябва да бъде
защитен с етилен-гликол с охлаждаща
течност на основата на фосфат, за да се
предотврати корозия и замръзване.

• Не   използвайте   алкохол    или   метанол
охлаждащ агент или ги смесвайте със
определена охлаждаща течност.

• Не   използвайте   разтвор,   който  съдържа
повече от 60% антифриз или по-малко от
35% антифриз, което би намалило
ефективността на разтвора.

За процента на смесване вижте следната 
таблица:

Температура на 
околната среда 

Процент на сместа 
(обем)

Антифриз Вода
-15°C (5°F) 35 65

-25°C (-31°F) 40 60
-35°C (31°F) 50 50

-45°C (-49°F) 60 40

 Информация
Ако имате съмнения относно съотношението 
на смесване, 50% вода и 50% антифриз смес 
е най-лесно да се смесват заедно, тъй като ще 
бъде същото количество от всяко. Подходящо 
е да се използва за повечето температурни 
диапазони от -35°C (-31°F) или по-високи.

Смяна на охлаждащата течност
Препоръчваме охладителят да бъде сменен 
от упълномощен дилър на HYUNDAI, съгласно 
графика за поддръжка в началото на този 
раздел.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не използвайте охлаждаща течност или 
антифриз в резервоара за течност.
Охлаждащата течност на двигателя може да 
застраши значително видимостта при 
пръскане върху предното стъкло и да доведе 
до загуба на контрол върху превозното 
средство и да предизвика катастрофа.
Охлаждащата течност може също да причини 
повреда на боята и нараняване на тялото.

ЗАБЕЛЕЖКА
За да предотвратите повреда на частите на 
двигателя, поставете дебела кърпа около 
капачката на радиатора и/или капачката на 
инвертора, преди да напълнете охлаждащата 
течност, за да предотвратите преливане в 
частите на двигателя, като алтернатора.
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 ВНИМАНИЕ
Когато ремъкът на HSG е износен или 
повреден, сменете го.
В противен случай това може да причини 
прегряване на двигателя или разреждане на 
батерията.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Изгасете   автомобила,  докато  оглеждате 

двигателя или ремъкът за хибриден 
стартер и генератор (HSG).  В противен 
случай това може да доведе до сериозни 
наранявания.

• Дръжте  ръцете,  дрехите и  т.н.  далеч  от 
ремъка (HSG).

OOSH089011L

Проверявайте периодично спирачната течност 
в резервоара. Нивото трябва да бъде между 
маркерите MIN и MAX отстрани на резервоара.
Преди да извадите капачката и да добавите 
спирачна течност, почистете добре зоната 
около капачката, за да предотвратите 
замърсяване на спирачката.
Ако нивото е ниско, добавете определената 
спирачна течност до нивото MAX.  Нивото ще 
падне с натрупания пробег.  Това е нормално 
състояние, свързано с износването на 
спирачните накладки. Ако нивото на течност е 
изключително ниско, препоръчваме да 
проверите системата при упълномощен дилър 
на HYUNDAI.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако се изискват чести доливания на течност, 
това може да показва изтичане от системата. 
Препоръчваме да проверите автомобила си 
при упълномощен дилър на HYUNDAI.

ХИБРИДЕН СТАРТЕР &
РЕМЪК НА ГЕНЕРАТОРА (HSC) 
Проверка на хибридния ремък за 
стартер и генератор (HSG)
Препоръчваме ви да инспектирате или 
смените ремъка на Хибридния стартер & 
Генератор (HSG), съгласно графикът за 
поддръжка в този раздел, от упълномощен 
дилър на HYUNDAI.

СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ
Проверете нивото на спирачната 
течност
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ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ
Проверка на нивото на течността за 
чистачки

OOSH089012L

Проверете нивото на течността в резервоара 
и при необходимост добавете. Може да се 
използва обикновена вода, ако не 
разполагате с течност за чистачки. При студен 
климат използвайте незамръзващ разтвор, за 
да предотвратите замръзване.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предотвратите сериозни наранявания 
или смърт, вземете следните предпазни мерки 
при работа с течността:
• Не използвайте   охлаждаща   течност  или

антифриз в резервоара за течност.
Охлаждащата течност на двигателя може
да застраши значително видимостта при
пръскане върху предното стъкло и да
доведе до загуба на контрол върху
превозното средство и да предизвика
катастрофа, повреда на боята или
наранявания по тялото.

• Не   допускайте   искри   или   пламъци   да
влизат в контакт с измиващото устройство
или с резервоара за течност. Течността за
чистачки да съдържа алкохол и да се
възпламени.

• Не   пийте   от   течността   за   чистачки   и
избягвайте контакт с кожата. Течността за
чистачки е вредна за хора и животни.

• Дръжте   течността   далече   от   деца    и
животни.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не позволявайте на спирачната течност да 
влиза в контакт с очите ви. Ако в очите ви 
попадне спирачна течност, изплакнете ги с 
чиста вода в продължение на поне 15 минути 
и незабавно потърсете медицинска помощ.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Не   допускайте   спирачната   течност  да

влиза в контакт с боята на автомобила,
тъй като това ще доведе до повреда на
боята.

• Спирачна течност, която е била изложена
на открито за продължителен период от
време, никога не трябва да се използва,
тъй като нейното качество не може да
бъде гарантирано. Тя трябва да бъде
изхвърлена правилно.

• Не   използвайте   грешен   вид   спирачна
течност. Няколко капки минерално масло,
като моторно масло, в системата на
спирачката могат да повредят системните
части.

 Информация
Използвайте само посоченото 
моторно масло (вижте 
"Препоръчителни смазочни 
материали и капацитети" в раздел 2).
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OOSH089013L

Не се опитвайте да го измиете или да го 
изплакнете, тъй като водата ще го повреди.
Ако е замърсен, филтърът трябва да се 
смени.
Сменете филтъра в съответствие с графика 
за поддръжка.

OOSH089014L

1. Разхлабете скобите за прикрепване на 
капака на въздушния филтър и отворете 
капака.

OOSH089015L

2. Избършете вътрешността на устройството 
за почистване на въздуха.

3. Сменете въздушния филтър.
4. Заключете капака със закрепващите скоби.
5. Проверете дали капакът е поставен 

стабилно.

 Информация
Ако автомобилът работи в изключително 
прашни или пясъчни зони, сменяйте 
въздушния филтър по-често от обичайните 
препоръчвани интервали (вж. "Поддръжка при 
тежки условия на използване" в този раздел).

ЗАБЕЛЕЖКА
• Не   шофирайте   със   свален   въздушен 

филтър. Това ще доведе до прекомерно 
износване на двигателя.

• Когато   изваждате   филтъра,   внимавайте 
прахта или мръсотията да не навлизат в 
отвора за въздух, за да не настъпят 
повреди.

• Използвайте    оригиналните      части     на 
HYUNDAI. Използването на неоригинални 
части може да повреди сензора за 
въздушен поток.

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР
 Смяна на филтъра
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OOSH089016L

1. С отворена жабка свалете стоперите от
двете страни за да може жабката да се
държи свободно на пантите.

OOSH089017L

2. Натиснете и задръжте заключването (1) от
двете страни на капака.

3. Издърпайте (2) капака

OOSH089018L

4. Сменете филтъра в купето.
5. Сглобете отново в обратния ред.

ЗАБЕЛЕЖКА
Сложете нов въздушен филтър в правилната 
посока със символа на стрелката („} обърната 
надолу, за да предотвратите шума и да 
намалите ефективността.

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР В КУПЕТО
Проверка на филтъра
Филтърът в купето трябва да се смени 
съгласно графика за поддръжка. Ако 
автомобилът се използва в силно замърсени 
градове или на прашни груби пътища за 
продължителен период от време, той трябва 
да бъде проверяван по-често и да бъде 
сменян по-рано.
Сменете въздушния филтър в купето, като 
следвате процедурата по-долу и 
внимавайте, за да не повредите други 
компоненти.
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Замърсяването на предното стъкло или на 
чистачките с чуждо тяло може да намали 
ефективността им.
Обикновени източници на замърсяване са 
насекоми, трева и горещ восък, използван от 
някои търговски автомивки.  Ако не чистят 
правилно, почистете стъклото и чистачките с 
добър или лек препарат и изплакнете обилно с 
чиста вода.

ЗАБЕЛЕЖКА
За да предотвратите повреда чистачките или 
други компоненти:
• Не използвайте бензин, керосин,

разредител за бои или други разтворители
върху или близо до тях.

• Не се опитвайте да ги движите ръчно.
• Не използвайте специфични модели.

Информация
Горещият восък използван от някои 
автомивки прави предното стъкло по-трудно 
за почистване.

 Информация
Перата на чистачките са консуматив. 
Нормалното им износване може да не се 
покрива от гаранцията на вашия автомобил.

Смяна на чистачките
Когато чистачките вече не почистват 
адекватно, лопатките може да са износени 
или напукани и изискват подмяна.

ЗАБЕЛЕЖКА

•  

За да предотвратите повреда на 
чистачките, те трябва да се повдигат 
само когато са в горната позиция на 
избърсване.
Винаги ги връщайте обратно на предното  
стъкло преди да потеглите.

•  

ПЕРА НА ЧИСТАЧКИТЕ 
Проверка на чистачките 
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Смяна на чистачките на предното 
стъкло

Тип A

OOSH089019L

1. Повдигнете рамото на чистачката и леко го 
завъртете, за да откриете пластмасовата 
фиксираща скоба.

OOSH089020L

2. Натиснете клипса (1) и плъзнете надолу (2).

OOSH089021L

3. Вдигнете го от чистачката.
4. Сложете новата чистачка в обратния ред 

на изваждане.
5. Върнете чистачката върху предното 

стъкло.

Tип B

OOSH089022L

1. Повдигнете рамото на чистачката.
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OOSH089023L

2. Повдигнете скобата на перото на
чистачката (1).
След това издърпайте и я извадете(2).

OOSH089024L

3. Сложете новата чистачка в обратния ред 
на изваждане.

4. Върнете чистачката върху  предното 
стъкло.

Смяна на чистачката на 
задното стъкло

OOSH089025L

1. Повдигнете рамото на чистачката и
завъртете (1).

2. Издърпайте скобата на перото на
чистачката (2).

OOSH089026L

3. Монтирайте новия  комплект,  като  вкарате
централната част в отвора на рамото на
чистачките, докато щракне на място(3).

4. Уверете  се,  че  чистачката  е  монтирана
здраво, като се опитате да я издърпате
леко.

5. Завъртете  обратно  устройството  така,  че
да се изравнява с рамото на чистачките.

За да предотвратите повреда на рамената на 
чистачките или други компоненти, 
препоръчваме ножовете на чистачките да 
бъдат сменяни от упълномощен дилър на 
HYUNDAI.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отказ на гума може да предизвика загуба на 
контрол над автомобила и инцидент.  За да 
намалите риска от СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ 
или СМЪРТ, вземете следните предпазни 
мерки:
• Проверявайте   гумите  си  ежемесечно  за

напомпаност, както и за износване и
повреда.

• Препоръчаното налягане  на  студена  гума
на автомобила може да бъде намерено в
това ръководство и на етикета на гумата,
намиращ се на страничната централна
колона на шофьора. Винаги използвайте
манометър за измерване на налягането на
гумите. Гумите с прекалено много или
твърде малко натоварване се износват
неравномерно, което води до лоша работа.

• Проверявайте   налягането  на  резервната
гума всеки път, когато проверявате
налягането на останалите гуми.

• Сменете   гумите,   които    са    износени,
показват неравномерно износване или са
повредени. Износените гуми могат да
доведат до загуба на ефективност при
спиране, управление на кормилната уредба
или сцепление.

• ВИНАГИ   сменяйте   гумите   със   същия
размер, тип, конструкция и модел на
грайфера като всяка гума, която е била
оригинална и доставена с този автомобил.
Използването на гуми и колела, различни
от препоръчаните, може да причини лошо
управление на превозното средство или да
повлияе отрицателно на антиблокиращата
спирачна система (ABS) на автомобила,
водещо до сериозна авария.

Грижа за гумите
За правилна поддръжка, безопасност и 
максимална икономия на гориво, винаги 
трябва да поддържате препоръчаните 
налягания на гумите и да останете в рамките 
на ограниченията на натоварването и 
разпределението на теглото, препоръчани за 
вашето превозно средство.

OOSH019023L

Всички спецификации (размери и налягане) 
могат да бъдат намерени на етикет, прикрепен 
към централния стълб при шофьора.

Препоръчително налягане при 
студени гуми
Налягането на всички гуми (включително 
резервните) трябва да се проверява, когато 
гумите са студени. "Студени гуми" означава, че 
превозното средство не е било карано в 
продължение на поне три часа или 
управлявано за по-малко от 1,6 км..
Топлите гуми обикновено надвишават 
препоръчаното налягане за студени гуми с 28 
до 41 kPa (4 до 6 psi). Не отпускайте въздух от 
топли гуми, за да регулирате налягането, или 
гумите няма да бъдат достатъчно надути. За
препоръчителното налягане вижте "Гуми и 
колела” раздел 2.)

ГУМИ И КОЛЕЛА
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Трябва да се поддържат препоръчително 
налягане за най-доброто шофиране, 
управление на автомобила и минимално 
износване на гумите.
Прекаленото или недостатъчно напомпване 
могат да намалят живота на гумите, да 
повлияят неблагоприятно върху управлението 
на автомобила и да доведат до внезапна 
повреда на гумата, която може да доведе до 
загуба на контрол върху превозното средство 
и произшествие. 11111111111111111111111
Тежкият недостатъчен натиск може да доведе 
до сериозно натрупване на топлина, което 
причинява изпускане на въздух, отделяне на 
грайфера и други неизправности на гумата и 
да доведе до загуба на контрол върху 
превозното средство, водеща до 
произшествие.   Този риск е много по-висок в 
горещите дни и при шофиране за дълги 
периоди с висока скорост.

 ВНИМАНИЕ
• Недостатъчното   напомпване   води    до

прекомерно износване, лошо управление и
намалена икономия на гориво.
Деформация на колелото също е
възможна. Поддържайте налягането на
гумите на подходящото ниво. Ако гумата
често се нуждае от напомпване,
препоръчваме тя да бъде проверена от
упълномощен дилър на HYUNDAI.

• Прекаленото    напомпване    до    твърдо
каране, прекомерно износване на
грайфера и по-голяма вероятност от щети
от пътнотранспортни произшествия.

Проверка на налягането в гумите при 
напомпване
Проверявайте гумите, включително 
резервната, веднъж месечно или по-често.
Как да проверявате
Използвайте качествен манометър за 
измерване на налягането на гумите.  Не 
можете да разберете дали вашите гуми са 
правилно напомпани просто 
като ги погледнете. Радиалните гуми могат да 
изглеждат добре напомпани, но да не са. 
Свалете капачката на вентила. Натиснете 
добре уреда върху клапана, за да получите 
измерване на налягането.  Ако налягането на 
студената гума съвпада с препоръчителното 
налягане върху
информация за етикета на гумите и 
натоварване, не е необходимо по-нататъшно 
регулиране. Ако налягането е ниско, добавете 
въздух, докато достигнете препоръчителното. 
Уверете се, че капачките на клапаните са 
поставени обратно. Без капачката на вентила, 
в клапата на вентила може да попадне 
мръсотия или влага и да причини излизане на 
въздух. Ако липсва капачка, монтирайте нова 
възможно най-скоро.
Ако пренапомпате гумата, освободете въздух, 
като натиснете металният ствол в центъра на 
клапана на гумата. Проверете отново 
налягането с уреда. Уверете се, 
че капачките на клапаните са поставени 
обратно. Без капачката на вентила, в клапата 
на вентила може да попадне мръсотия или 
влага и да причини излизане на въздух. Ако 
липсва капачка, монтирайте нова възможно 
най-скоро.
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Ротация на гумите
За изравняване на износването на грайфера 
HYUNDAI препоръчва гумите да се въртят на 
всеки 12 000 км. или по-рано, ако се развие 
неравномерно износване.
При смяна, проверявайте ги дали са 
балансирани правилно.
Когато въртите гумите, проверете за 
неравномерно износване и повреда. 
Анормалното износване обикновено се дължи 
на неправилно натоварване на гумите, 
неправилно подравняване на колелата, 
неравности на колелата, силно спиране или 
силно завиване. Потърсете изкривявания или 
издутини в грайфера или отстрани на гумата. 
Сменете гумата, ако откриете някое от тези 
условия.
Сменете гумата, ако се вижда тъкан или 
кабел. След ротация, уверете се, че 
налягането на предните и задните гуми е 
съобразено със спецификацията и проверете 
дали гайките са здраво затегнати 
(подходящият въртящ момент е 11 ~ 13 kgf · 
m [79 ~ 94 lbf · ft]).

OHI078078

 Дисковите накладки трябва да бъдат 
проверени
износване където се въртят гумите.

Информация
Външната и вътрешната страна на 
несиметричната гума се различават. При 
монтиране на несиметрична гума уверете се, 
че сте поставили страната, маркирана 
"навън", с лице към външната страна. Ако 
страничната маркировка "inside" е поставена 
от външната страна, тя
ще има отрицателен ефект върху работата на 
автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не използвайте компактната резервна  при

ротация.
• Не смесвайте приплъзващи слоеве  и гуми

с радиални пластини при никакви
обстоятелства. Това може да предизвика
необичайно маневриране и да доведе до
загуба на управление и произшествие.
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Подравняване на колелата и баланс 
на гумите
Колелата на вашия автомобил са подредени 
и балансирани внимателно в завода, за да ви 
осигурят най-дълъг живот на гумата и най-
добра цялостна производителност.
В повечето случаи няма да ви се налага 
отново да подравнявате колелата. Въпреки 
това, 
ако забележите необичайно износване на 
гумата, или ако вашият автомобил е теглен, 
може да се наложи да ги подравнявате 
отново.
Ако забележите, че автомобилът ви вибрира 
при движение по гладък път, е възможно 
колелата ви да не са балансирани.

ЗАБЕЛЕЖКА
Неправилната тежест може да повреди 
алуминиевите колела на автомобила. 
Използвайте само одобрени тежести за 
колелата.

Смяна на гума

Tread wear indicatorTread wear indicator

OHI078080

Ако гумата е износена равномерно, 
индикаторът за износване ще се появи като 
твърда лента през грайфера. Това показва, че 
има по-малко от 1,6 мм. от грайфера. Сменете 
гумата когато това се случи.
Не чакайте лентата да се появи по целия 
грайфер, преди да смените гумата.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от СЕРИОЗНО 
НАРАНЯВАНЕ или СМЪРТ:
• Сменете г   умите,   които   са   износени, 

показват неравномерно износване или са 
повредени. Износените гуми могат да 
доведат до загуба на ефективност при 
спиране управление на кормилната уредба 
или сцепление.

• Винаги сменяйте гумите със същия размер 
гуми, които първоначално са била 
доставени с това превозно средство.   
Използването на гуми и колела, различни 
от препоръчаните, може да причини лошо 
управление на превозното средство или да 
повлияе отрицателно на антиблокиращата 
спирачна система (ABS) на автомобила, 
водещо до сериозна авария.

• Когато    сменяте    гуми    (или   колела), 
препоръчваме да смените двете предни 
или две задни гуми (или колела) като 
двойка. Смяната на само една гума може 
сериозно да повлияе на работата на вашия 
автомобил.

• Гумите    се   разграждат   с  течение    на 
времето, дори когато не се използват.  
Въпреки съществуващия грайфер, 
HYUNDAI препоръчва гумите да се сменят 
на шест (6) години при нормална работа.

• Топлината, причинена  от  горещия  климат 
или често срещаните високи условия на 
натоварване, могат да ускорят процеса на 
стареене. Неспазването на това 
предупреждение може да доведе до 
внезапна повреда на гумата, което да 
доведе до загуба на контрол на превозното 
средство и произшествие.
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Смяна с компактна резервна гума (ако има)
Компактната резервна гума има по-къс живот 
на грайфера от гумата с нормален размер. 
Сменете я, когато виждате индикаторите за 
износване на грайфера на гумата. Резервната 
компактна гума трябва да е с едни и същи 
размери и дизайн, като тази, предоставена с 
новото ви превозно средство, и трябва да се 
монтира на същото компактно резервно 
колело. Компактната 
резервна гума не е проектирана да бъде 
монтирана на колело с нормално разстояние, 
а компактното резервно колело не е 
проектирано за монтаж на гуми с нормален 
размер.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Оригиналната гума трябва да бъде 
поправена или подменена колкото е 
възможно по-скоро, за да се избегне повреда 
на резервната гума и загуба на контрол на 
превозното средство и произшествие. 
Компактната резервна гума е предназначена 
само за спешна употреба. Не шофирайте 
над 80 км./ч., когато използвате компактната 
резервна гума.

Смяна на колело
Когато подменяте металните колела по 
някаква причина, уверете се, че новите 
колела са еквивалентни на оригиналните 
фабрични единици в диаметър, ширина на 
джантата и отместване.

Сцепление на гумата
Сцеплението може да бъде намалено, ако 
шофирате с износени гуми, гуми, които са 
неправилно напомпани или на хлъзгави пътни 
настилки.

Гумите трябва да се сменят, когато се появят 
индикатори за износване на грайфера. За да 
намалите възможността за загуба на контрол, 
намалете когато има дъжд, сняг или лед по 
пътя.

Поддръжка на гумите
В допълнение към правилното напомпване, 
правилното подравняване на колелата 
спомага за намаляване на износването на 
гумите. Ако откриете, че една гума е износена 
неравномерно, нека вашият дилър провери 
подравняването.
Ако имате монтиране нови гуми, уверете се, 
че те са балансирани. Това ще увеличи 
комфорта при пътуване и живота на гумите. 
Освен това гумата винаги трябва да се 
балансира отново, ако се извади от колелото.
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Етикет на страничната стена на 
гумата
Тази информация идентифицира и описва 
основните характеристики на
гумата, а също така предоставя 
идентификационния номер на гумата (TIN) за 
сертифициране на стандарта за безопасност. 
TIN може да се използва за идентифициране 
на гумата в случай на изземване.

OHI078081

1. Производител или търговска марка
Производител или търговската марка са 
показани.

2. Обозначение на размерите на гумите

Страничната стена на гумата е обозначена с 
размерите на гумата. Тази информация ще ви 
е необходима, 
когато избирате резервни гуми за вашата 
кола. Следващата информация обяснява 
какво означават буквите и цифрите в 
обозначението на размера на гумата.

Примерно обозначение на размерите на 
гумите: (Тези цифри са предоставени само 
като 
пример, обозначаването на размера на 
гумата може да варира в зависимост от 
вашето превозно средство.)
205/60R16 92H
205 - широчина на гумата в милиметри.
60 - Съотношение.  Височината на профила 
11на гумата като процент от нейната ширина.
R - Код за конструкция на гумите (радиално). 
16 - Диаметър на джантата в инчове.
92 - Индекс на товара, цифров код, свързан с 
11максималното натоварване, което гумата 
11може да носи.
H -  Символ за скорост.  За допълнителна 

информация вижте диаграмата за 
скорост в този раздел.

Обозначение на размерите на колелата
Колелата също са маркирани с важна 
информация, от която се нуждаете, ако някога 
трябва да замените някое.  Следващата 
информация обяснява какво означават 
буквите и цифрите в обозначението на 
размера на колелото.
Примерно обозначение на размерите на 
колелата:
6.5JX16
6,5 - Широчина на джантата в инчове.
J - Обозначение на контура на джантата. 16 - 
Диаметър на джантата в инчове.
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Оценка на скоростта на гумите
На диаграмата по-долу са изброени много от 
различните скорости, използвани в момента 
за гуми за пътнически автомобили. Рейтингът 
на скоростта е част от обозначението на 
размера на гумата на страничната стена на 
гумата. Този символ съответства на 
максималната безопасна експлоатационна 
скорост на тази гума.

Символ за скорост Максимална скорост

S 180 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. C3. Проверка на живота на гумата 
(TIN: Идентификационен номер на гумата)

Всички гуми на възраст над шест години, въз 
основа на датата на производство 
(включително резервната гума), трябва да 
бъдат заменени с нови. Можете да намерите 
датата на производство на страничната стена 
на гумата (вероятно от вътрешната страна на 
колелото), показващ DOT кода.  DOT кода е 
поредица от номера на гума, състояща се от 
числа и английски букви. Производствената 
дата е обозначена с последните четири цифри 
(знаци) на DOT кода.
DOT : XXXX XXXX OOOO
Предната част на DOT показва кодов номер, 
размер на гумата и шарка на грайфера, а 
последните четири цифри показват седмица и 
година на производство.
Например:
DOT XXXX XXXX 1519 показва че гумата е 
произведена през 15-та седмица на 2019 г.

4. Състав на гумата и материал
Броят на слоевете на покритие в гумата. 
Производителите на гуми също трябва да 
посочват
материалите в гумата, които включват 
стомана, найлон, полиестер и други.  Буквата 
"R" означава конструкция на радиалния слой; 
буквата "D" означава диагонална или с 
наклонен слой, а буквата "B" означава 
опоясена кръстосана структура.

5. Максимално допустимо налягане на 
напомпване
Това число е най-голямото количество 
въздушно налягане, което трябва да се 
постави в гумата. Не надвишавайте 
максимално допустимото налягане на 
напомпване. Обърнете се към етикета
"Информация за гумите и натоварването" за 
препоръчаното налягане при напомпване.

6.Максимална оценка на товара
Този номер показва максималното 
натоварване в килограми и паунда, което може 
да се носи от гумата. При смяна на гумите на 
автомобила винаги използвайте гума, която 
има същата степен на натоварване, като 
фабрично монтираната.

7.Унифициране на качеството на гумите
Качествени категории могат да бъдат 
намерени, където е приложимо, на 
страничната стена на гумата между рамото на 
грайфера и максималната ширина на профила.
Например: TREADWEAR 200 TRACTION AA 
TEMPERATURE A
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Износване на грайфера
Степента на износване на грайфера е 
сравнителна оценка, основаваща се на 
степента на износване на гумата, когато се 
изпитва при контролирани условия на 
определен курс на изпитване. Например 
гумата, класирана на 150, ще носи един и 
половина пъти (1½), както и гума, класирана 
на 100.
Относителното представяне на гумите обаче 
зависи от действителните условия на тяхното 
използване и може да се отклони значително 
от нормата, поради различия в навиците при 
шофиране, обслужващи практики и различия 
в характеристиките на пътя и климата.
Тези категории се намират върху страничните 
стени на гумите за пътнически автомобили. 
Гумите, налични като стандартно или 
допълнително оборудване на вашия 
автомобил, могат да се различават по 
отношение на степента.

Сцепление - AA, A, B & C
Степента на сцепление, от най-високата до 
най-ниската, е AA, A, B и C. Тези класове 
представляват способността на гумата да 
спира на мокра настилка, както е измерена 
при контролирани условия на определени 
тестови повърхности от асфалт и бетон.  
Гумата, маркирана с C, може да има слабо 
сцепление.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Степента на сцепление, определена за тази 
гума, се основава на изпитвания при спиране 
напред и не включва характеристики за 
ускорение, завиване, хидропланинг или 
върхово сцепление.

Температура - A, B & C
Температурните категории са А (най-
високата), В и С, които представляват 
устойчивостта на гумата към генерирането на 
топлина и способността  да разсейва 
топлината, когато се изпитва при 
контролирани условия на определено 
вътрешно лабораторно изпитателно колело. 
Трайната висока температура може да 
доведе до дегенерация на материала на 
гумата и да намали живота на гумата, а 
прекалената температура може да доведе до 
внезапна повреда на гумата. Степените В и А 
представляват високи нива на изпълнение на 
лабораторното изпитателно колело, 
отколкото минималното изискване по закон.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Температурата за тази гума е определена за 
гума, която е правилно напомпана и не е 
претоварена. Прекомерната скорост, 
недостатъчно напомпване, свръхналягането 
или прекомерното натоварване, отделно или в 
комбинация, могат да причинят натрупване на 
топлина и възможна внезапна повреда на 
гумата.
Това може да предизвика загуба на контрол 
над автомобила и да предизвика инцидент.
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Гуми с малък обем
The aspect ratio is lower than 50 on low 
Съотношението е по-ниско от 50 при гумите с 
ниско съотношение.
Тъй като гумите с ниско съотношение са 
оптимизирани за работа и спиране, 
страничната им стена е малко по-твърда от 
стандартната гума. Освен това гумите с ниско 
съотношение са склонни да бъдат по-широки и 
следователно имат по-голям контакт с пътната 
настилка. В някои случаи те могат да 
генерират повече шум на пътя в сравнение със 
стандартните гуми.

 ВНИМАНИЕ
Страничната стена на гумата с 
нископроизводително съотношение е по-къса 
от нормалната.
Така колелото и гумата с нисък аспект лесно 
се повреждат. Следвайте инструкциите по-
долу.
• При   шофиране   по   груб   път   или   при

шофиране извън пътя внимавайте да не
повредите гумите и колелата. След
шофиране проверете гумите и колелата.

• Когато  преминавате  през  отвор,  легнал
полицай, шахта или чакъл, карайте
автомобила бавно, за да не повредите
гумите и колелата.

• Когато има удар  върху  гумата,  проверете
състоянието · . Или се свържете с
упълномощен дилър на HYUNDAI.

• Проверявайте   състоянието   на   гумите   и
налягането на всеки 3000 км., за да
предотвратите повреда.

• Трудно е  да  разпознаете  увреждането  на
гумата само с очите си. Когато има
вероятност за повреда, проверете и
сменете гумата, за да предотвратите
повреда, причинена от излизане на въздух.

• Когато една гума е повредена по време  на
шофиране по груб път, извън пътя или над
препятствия като дупка, легнал полицай
или чакъл, вашата гаранция не покрива
щетите.

• Информация за      гумата    е       посочена
върху страничната стена на гумата.
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■  Тип ножов 

■ Тип касета 

Нормален Изгорял

■ Mногофункционален

Нормален

Изгорял

Нормален Изгорял

Нормален Изгорял

OLF074075

Електрическата система на автомобила е 
предпазена от електрическо 
претоварване с предпазители.
Това превозно средство има 2 (или 3) 
предпазни табла, единото от които е 
разположено в страничния панел на 
шофьора, а другото в отделението за 
двигателя.
Ако някоя от светлините, аксесоарите и 
устройствата за управление на вашето 
превозно средство не работи, проверете 
съответния предпазител на веригата. Ако 
е изгорял предпазител, елементът в 
предпазителя ще се разтопи или счупи.
Ако електрическата система не работи, 
първо проверете предпазния панел на 
водача. Преди да смените изгорелия 
предпазител, изключете двигателя и 
всички превключватели, след което 
изключете отрицателния кабел на 
акумулатора. Винаги замествайте 
изгорелия предпазител с друг от същия 
рейтинг.
Ако смененият предпазител изгори, това 
показва електрически проблем.
Избягвайте да използвате съответната 
система и незабавно се консултирайте с 
упълномощен дилър на HYUNDAI.

ПРЕДПАЗИТЕЛИ
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 Информация
Използват се три вида предпазители: Тип 
нож за по-ниска амперажност, тип 
акумулатор и многофункционален 
предпазител за по-високи стойности на 
ампераж

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НИКОГА не заменяйте предпазител с нещо 
друго освен с друг предпазител със същия 
рейтинг.
•

•

Предпазител с по-голям капацитет може 
да причини повреда и да предизвика 
пожар.
Не слагайте проводник или фолио от 
алуминий вместо подходящия 
предпазител - дори и като временна 
поправка. Това може да причини големи 
повреди на кабелите и вероятно пожар.

ЗАБЕЛЕЖКА
Не използвайте отвертка или друг метален 
предмет, за да вадите предпазители, защото 
това може да причини късо съединение и да 
повреди системата.

Панел с предпазители на 
арматурното табло

OOSH089027L

1. Изгасете автомобила.
2. Изгасете всички други превключватели.
3. Отворете капака на предпазителя.
4. Обърнете се към етикета от вътрешната 

страна на капака на предпазителя, за 

OOSH089028L

5. Издърпайте предполагаемия предпазител. 
Използвайте инструмента за отстраняване, 
предвиден в панела за предпазители на 
двигателното отделение.
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6. Проверете      отстранения     предпазител; 
подменете го, ако е изгорял. Резервни 
предпазители са осигурени в предпазните 
панели на арматурното табло (или в 
предпазния панел на отделението на 
двигателя).

7. Поставете   нов   предпазител   със   същия 
рейтинг и се уверете, че той пасва плътно. 
Ако не пасва плътно, ви препоръчваме ви 
да се свържете с упълномощен дилър на 
HYUNDAI.

В случай на спешност, ако нямате резервен 
предпазител, използвайте предпазител от 
същата верига, която може да не ви е 
необходима за управление на превозното 
средство, като например предпазителя на 
запалката.
Ако фаровете или други електрически 
компоненти не работят и предпазителите не са 
повредени, проверете панела с предпазители 
в отделението на двигателя. Ако има изгорял 
предпазител той трябва да бъде сменен с друг 
със същия клас.

Превключвател на предпазителите

OOSH089029L

Винаги поставяйте превключвателя на 
предпазителя в положение ON.
Ако преместите превключвателя в положение 
OFF, някои елементи като аудиосистемата и 
цифровия часовник трябва да бъдат нулирани 
и смарт ключа може да не работи правилно.

 Информация

OOSH089030L

Ако преключвателят е изключен, ще се появи 
съобщението “Turn on FUSE SWITCH”.
Превключвателят за предпазители е изключен, 
за да се сведе до минимум падането на 
акумулатора, когато автомобилът се 
съхранява или транспортира, където 
превозното средство няма да работи известно 
време.
При нормални условия превключвателят на 
предпазителите трябва да бъде поставен в 
положение ON.

ЗАБЕЛЕЖКА
Не преместете повторно превключвателя за 
предпазителя за транспортиране. 
Превключвателят може да бъде повреден.
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Смяна на предпазител в отделението 
на двигателя
�Ножов предпазител

OOSH089031L

�Касетъчен предпазител

OOSH089032L

1. Изгасете автомобила.
2. Изгасете всички други превключватели.
3. Извадете       капака      на     панела     с 

предпазители, като натиснете накрайника 
и издърпате нагоре.

4. Проверете     отстранения     предпазител; 
подменете го, ако е изгорял. За да 
извадите или поставите предпазителя, 
използвайте плъзгача в отделението на 
двигателя.

5. Поставете   нов  предпазител  със  същия 
рейтинг и се уверете, че той пасва плътно. 
Ако е хлабав, консултирайте се с 
упълномощен дилър на HYUNDAI.

ЗАБЕЛЕЖКА
След като проверите панела с 
предпазители в двигателното отделение
сложете капака на предпазителя. Може да 
чуете щракване ако капакът е закрепен 
здраво. Ако не е здраво закрепен, може 
да възникне електрическа повреда при 
контакт с вода.

Многофункционален предпазител

OOSH089033L

Ако предпазителят изгори, препоръчваме да 
се консултирате с упълномощен дилър на 
HYUNDAI
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Описание на предпазителя/релейния 
панел 

Панел с предпазители на арматурното 
табло

OOSH089034L

От вътрешната страна на капака на кутията 
на предпазителите/релейните кутии можете 
да намерите етикета на предпазителя/релето, 
който описва имената и рейтингите им.

 Информация
Не всички описания в това ръководство може 
да са приложими към вашия автомобил, 
информацията е актуална към момента на 
отпечатване. Когато проверявате кутията с 
предпазители на автомобила, вижте етикета ѝ.

OOSH089042L
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Панел с предпазители на арматурното табло

Име на 
предпазителя Символ Мощност на 

предпазителя Защитен кръг

Module 5 MODULE
5 10A

Electro Chromic Mirror, A/V & Navigation Head Unit, 
Audio, A/T Shift Lever Indicator, A/C Control Module, Rear 
Seat Warmer Module, Console Switch LH/RH, Head Lamp 
Leveling Device Actuator LH/RH, Front Air Ventilation 
Seat Control Module, Front Seat Warmer Control Module, 
AMP

Module 4 MODULE
4 10A

Lane Departure Warning Unit, Crash Pad Switch, EPB 
Switch, BMS Control Module, Active Air Flap, VESS Unit, 
Electric Water Pump (HEV), Blind-Spot Collision 
Warning Radar LH/RH

Interior Lamp 10A
Front Vanity Lamp LH/RH, Room Lamp, Overhead 
Console Lamp, Wireless Charger Unit, Luggage Lamp

Air bag 15A SRS Control Module

Ignition 1 IG1 25A PCB Block

Cluster CLUSTER 10A Instrument Cluster, Head Up Display Unit

Module 3 MODULE
3 10A BCM, DCT Shift Lever, Stop Lamp Switch

Memory 2
2
MEMORY 7.5A VESS Unit

Air bag 
Indicator

IND 7.5A A/C Control Module, Instrument Cluster

Запалване 7.5A Burglar Alarm Relay, Transaxle Range Switch
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Панел с предпазители на арматурното табло

Име на 
предпазителя Символ

Мощност на 
предпазителя Защитен кръг

Module 2 MODULE
2 10A

E/R Junction Block, Wireless Charger Unit, BCM, USB 
Charging Connector, Smart Key Control Module, Audio, A/
V & Navigation Head Unit, Power Outside Mirror Switch, 
AMP, BMS Control Module

Button Start 3
3 7.5A Immobilizer Module, Smart Key Control Module, 

BMS Control Module

Memory 1 MEMORY
1 10A

Wireless Charger Unit, Instrument Cluster, Rain Sensor, 
BCM, A/C Control Module, Auto Light & Photo Sensor, 

ICM Relay Box (Outside Mirror Folding/Unfolding 
Relay), Head Up Display Unit

Multi Media MULTI
MEDIA 10A Audio, A/V & Navigation Head Unit

Electric Water 
Pump

EWP 10A Electric Water Pump (HEV)

Electric Power 
Steering 1

1 7.5A EPS Unit

Tailgate 10A Tail Gate Relay

Button Start 1
1 15A Smart Key Control Module

Module 7 MODULE
7 7.5A

Front Seat Warmer Control Module, Front Air 
Ventilation Seat Control Module, Rear Seat 
Warmer Module, BLDC Cooling Fan

Heated 
Steering 15A BCM

Sunroof 20A Sunroof Motor

Power 
Window 

Right-hand

RH
25A

Power Window (RH) Relay, Power Window Main Switch, 
Passenger Power Window Switch (LHD), Rear Power 
Window Switch (RH), Driver Safety Power Window 
Module (RHD), Passenger Safety Power Window 
Module (LHD)
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Панел с предпазители на арматурното табло

Име на 
предпазителя Символ

Мощност на 
предпазителя Защитен кръг

Power Window
Left-hand

LH
25A

Power Window (LH) Relay, Power Window Main Switch, 
Passenger Power Window Switch (RHD), Rear Power 
Window Switch (LH),  Driver Safety Power Window 
Module (LHD), Passenger Safety Power Window 
Module (RHD)

Button Start 2
2 7.5A Immobilizer Module, Smart Key 

Control Module, Start/Stop Button 
Switch

Brake Switch BRAKE
SWITCH 7.5A Stop Lamp Switch, Smart Key Control Module

Air conditioner A/C 7.5A Ionizer, A/C Control Module, Electronic A/
C Compressor, E/R Junction Block

Washer 15A Multifunction Switch

Seat Heater 
Rear

RR

25A Rear Seat Warmer Module

Battery 
Management

System

BATTERY
MANAG-
EMENT 10A BMS Control Module

Power Seat 
Driver

DRV
30A Driver Seat Manual Switch

AMP AMP 30A AMP

Module 1 MODULE
1 10A Hazard Switch, Active Air Flap

Door Lock 20A Door Lock/Unlock Relay, ICM Relay Box (Dead 
Lock Relay)
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Панел с предпазители на арматурното табло

Име на 
предпазителя Символ

Мощност на 
предпазителя Защитен кръг

Wiper Front 2 10A Wiper Motor, PCB Block (Front Wiper (Low) Relay)

Module 6 MODULE
6 7.5A BCM, Smart Key Control Module

Seat Heater 
Front

FRT

25A Front Seat Warmer Control Module, Front 
Air Ventilation Seat Control Module

Heated Mirror 10A Driver Power Outside Mirror, Passenger Power 
Outside Mirror, A/C Control Module

Rear Heated 25A Rear Defogger (+) (Upper)

Wiper Front 1 25A Wiper Motor, PCB Block (Front Wiper (Low) Relay)

Wiper Rear 15A Rear Wiper Relay, BCM, Rear Wiper Motor

FCA Unit 10A FCA Unit

Passenger 
Power Seat 25A Passenger Seat Manual Switch

Burglar Alarm 
Horn 10A Burglar Alarm Horn Relay
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Панел с предпазители в отделението 
на двигателя

OOSH089035L

От вътрешната страна на капака на кутията 
на предпазителите/релейните кутии можете 
да намерите етикета на предпазителя/релето, 
който описва имената и рейтингите им.

 Информация
Не всички описания в това ръководство може 
да са приложими към вашия автомобил, 
информацията е актуална към момента на 
отпечатване. Когато проверявате кутията с 
предпазители на автомобила, вижте етикета ѝ.

OOSH089043L
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Панел с предпазители в отделението на двигателя

Име на 
предпазителя Символ

Мощност на 
предпазителя Защитен кръг

Multi Fuse

MAIN 150A Low Voltage DC-DC Converter, E/R Junction Block

5
60A PCB Block

2
60A IGPM

3
60A IGPM

4
50A IGPM

60A Engine Room Junction Block

1

40A Engine Room Junction Block

40A Engine Room Junction Block

IG1 40A Without Smart Key : Ignition Switch With Smart Key : E/
R Junction Block

IG2 40A Without Smart Key : Ignition Switch With Smart Key : E/
R Junction Block

1 80A EPS Unit
PTC

HEATER
1

50A Engine Room Junction Block

PTC
HEATER
2

50A Engine Room Junction Block
CLUTCH

ACTUATOR 40A Clutch Actuator

80A IEB Motor

80A Cooling Fan BLDC (Trailer option)
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Панел с предпазители в отделението на двигателя

Име на 
предпазителя Символ

Мощност на 
предпазителя Защитен кръг

Fuse

DCT
3

15A TCM

10A HPCU

EWP 10A Electric Water Pump (HEV)
1

40A IGPM

DCT
2

40A TCM

DCT
1

40A TCM

10A Engine Room Junction Block

POWER
OUTLET

1

40A Engine Room Junction Block

B/UP
LAMP 10A Audio, Rear Combination Lamp (IN) LH/RH, 

Electro Chromic Mirror
POWER
OUTLET

3

20A Cigarette Lighter

POWER
OUTLET

2

20A Power Outlet

S2
10A

Engine Room Junction Block, Purge Control 
Solenoid Valve, Mass Air Flow Sensor, Canister 
Close Valve

E1
20A ECM



Поддръжка

8-54

Панел с предпазители в отделението на двигателя

Име на 
предпазителя

Символ
Мощност на 
предпазителя Защитен кръг

Fuse

S1
15A Oxygen Sensor (Up), Oxygen Sensor (Down)

IGN
COIL 20A Ignition Coil #1~#4

E2
10A ECM

E3
15A ECM

15A HPCU, Clutch Actuator (HEV)

DCT
4

15A DCT Shift Lever, TCM, Transaxle Range Switch

S3
10A

Fuel Pump Relay, Camshaft Position Sensor #1 (Intake), 
Camshaft Position Sensor #2 (Exhaust), Oil Control 
Valve #1 (Intake), Oil Control Valve #2 (Exhaust)

BATTERY
C/FAN 15A Engine Room Junction Block
FUEL
PUMP 20A Fuel Pump Relay

15A Horn Relay.

40A IEB Unit

40A IEB Unit

10A IEB Unit

40A Trailer Unit
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Преди    да    работите   върху  светлина,

натиснете спирачка, преминете на P 
(паркиране), дръпнете ръчната спирачка, 
поставете превключвателя в положение 
LOCK / OFF и вземете ключа със себе си, 
когато излизате от превозното средство, за 
да избегнете внезапно движение на 
автомобила и да предотвратите 
евентуален токов удар.

• Имайте предвид, че  крушката  може  да  е
гореща и може да изгори пръстите си.

ЗАБЕЛЕЖКА
Уверете се, че сте сменили изгорялата 
крушка с друга, със същата мощност. В 
противен случай това може да причини 
повреда на предпазителя или електрическата 
кабелна система.

ЗАБЕЛЕЖКА
За да предотвратите повреда, не 
почиствайте лещата на фара с химически 
разтворители или силни почистващи 
препарати.

 Информация
Лещите на фара и задната светлина могат да 
изглеждат заскрежени, ако превозното 
средство се измие след шофиране или 
превозното средство се движи през нощта
при влажно време. Това състояние е 
причинено от разликата в температурата 
между лампата отвътре и отвън и не показва 
проблем с вашия автомобил. Когато влагата 
кондензира в лампата, тя ще изчезне след 
шофиране с включен фар. Подвижното ниво 
може да се различава в зависимост от 
размера на лампата, положението на лампата 
и състоянието на околната среда.
Все пак, ако няма промяна, препоръчваме да 
проверите автомобила си при упълномощен 
дилър на HYUNDAI.

 Информация
• Обикновено функциониращата лампа  може

да мига за момент, за да стабилизира
електрическата система за управление на
автомобила. Ако обаче лампата изгасне
след кратко мигане или продължава да
мига, препоръчваме системата да бъде
проверена от упълномощен дилър на
HYUNDAI.

• Габаритите  може  да  не  се  включват  чрез
превключвателя, но габаритите и
превключвателят на фара могат да се
включат, когато ключът за фара е включен.
Това може да бъде причинено от
неизправност в мрежата или повреда в
системата за електрическо управление на
автомобила. Ако това се случи ви
препоръчваме да проверите автомобила си
при упълномощен дилър на HYUNDAI.

Информация
Нагласяването на фара трябва да се регулира 
след злополука или след монтаж от 
упълномощен дилър на HYUNDAI.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КРУШКИ
Консултирайте се с упълномощен дилър на 
HYUNDAI за смяна на повечето електрически 
крушки в автомобила. Трудно е да се сменят 
електрическите крушки на автомобила, тъй 
като други части на автомобила трябва да 
бъдат свалени, преди да стигнете до 
крушката. Това важи особено за свалянето на 
комплекта на предните фарове, за да 
стигнете до крушката.
Премахването/монтирането на модула на 
предните фарове може да доведе до повреда 
на автомобила.
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 Информация
Промяна на трафика (за Европа)

Разпределението на късите светлини е 
асиметрично. Ако отидете в чужбина в 
страна с противоположна посока на 
движение, тази асиметрична част ще 
заслепи насрещния шофьор на 
автомобила. За да се избегне 
заслепяване, регулирането на ECE 
изисква няколко технически решения 
(например автоматична система за 
смяна, отделящ се лист, насочване 
надолу). Тези фарове са конструирани 
така, че да не заслепяват насрещните 
шофьори. Така че, не е нужно да 
променяте фаровете си в страна с 
противоположна посока на движение.

Подмяна на крушката на фаровете, 
дневните светлини, стоповете, 
мигачите и статичните светлини
Тип A

OOSH089036L

(1) Фар (висок)
(2) Фар (нисък)
(3) Дневни Светлини (DRL) /стопове
(4) Мигач

��Дълги светлини

OOSH089037L

��Къси светлини

OOSH089038L

Фар
1. Отворете предния капак.
2. Свалете капачето на крушката, като го 

завъртите обратно по часовниковата 
стрелка.

3. Извадете крушката от фара, като я 
завъртите обратно на часовниковата 
стрелка

4. Изключете конектора.
5. Сглобете отново в обратния ред.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

OOSH089039L

• Дръжте  халогенните  крушки  внимателно. 
Халогенните крушки съдържат газ под 
налягане, който ще произведе летящи 
парчета стъкло, които могат да причинят 
наранявания, ако се счупят.

• Носете  предпазни  очила  при  смяна  на 
крушка. Оставете крушката да се охлади, 
преди да я свалите.

• Винаги ги дръжте внимателно и избягвайте 
драскотини и ожулвания.  Ако крушките 
светят, избягвайте контакт с течности.

• Никога   не   докосвайте  стъклото  с   голи 
ръце. Остатъчното масло може да доведе 
до прегряване и изгаряне на крушката при 
запалване.

• Една крушка трябва да работи само когато 
е монтирана на фара.

• Ако крушката  е  повредена  или  напукана, 
незабавно я сменете и внимателно я 
изхвърлете.

Дневни Светлини (DRL) /стопове
Ако лампата (LED) не работи, ви 
препоръчваме да проверите автомобила си 
при упълномощен дилър на HYUNDAI.
LED крушката не може да бъде подменена 
отделно, защото е цялостна единица. LED 
крушката трябва да бъде подменена с 
останалата част.
LED лампата трябва да провери или поправи 
от квалифициран техник, за да не повреди 
свързани части на автомобила.

OOSH089040L

Мигач
1. Отворете предния капак.
2. Извадете  гнездото  от  модула,  като  го 

завъртите обратно на часовниковата 
стрелка, докато дръжките му се приведат в 
съответствие с гнездата на модула.

3. Извадете  крушката  от  гнездото,  като  я 
натиснете и завъртите обратно на 
часовниковата стрелка, докато елементите 
не се попаднат в слотовете в гнездото. 
Издърпайте крушката от гнездото.

4. Сложете нова крушка,  като  я  поставите  в 
гнездото и я завъртите, докато заключите 
на място.

5. Сложете, като подредите ушите на гнездото 
с гнездата на механизма.

6. Натиснете   гнездото  в  корпуса  и  го 
завъртете по посока на часовниковата 
стрелка.
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Tип B

OOSH089041L

(1) Статични светлини (асистент за къси
светлини)

(2) Фар (нисък/висок)
(3) Дневни Светлини (DRL) /стопове
(4) Мигач

OOSH089044L

Статични светлини (асистент за къси светлини)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

OOSH089039L

• Дръжте  халогенните крушки  внимателно.
Халогенните крушки съдържат газ под
налягане, който ще произведе летящи
парчета стъкло, които могат да причинят
наранявания, ако се счупят.

• Носете   предпазни  очила  при  смяна  на
крушка. Оставете крушката да се охлади,
преди да я свалите.

• Винаги ги дръжте внимателно и избягвайте
драскотини и ожулвания.  Ако крушките
светят, избягвайте контакт с течности.

• Никога   не   докосвайте  стъклото  с   голи
ръце. Остатъчното масло може да доведе
до прегряване и изгаряне на крушката при
запалване.

• Една крушка трябва да работи само когато
е монтирана на фара.

• Ако крушката  е  повредена  или  напукана,
незабавно я сменете и внимателно я
изхвърлете.1. Отворете предния капак.

2. Свалете капачето на крушката, като го 
завъртите обратно по часовниковата 
стрелка.

3. Извадете крушката от фара, като я 
завъртите обратно на часовниковата 
стрелка

4. Изключете конектора.

5. Сглобете отново в обратния ред. 

8-58
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OOSH089040L

Мигач
1. Отворете предния капак.
2. Извадете   гнездото  от  модула,  като  го 

завъртите обратно на часовниковата 
стрелка, докато дръжките му се приведат в 
съответствие с гнездата на модула.

3. Извадете  крушката  от  гнездото,  като  я 
натиснете и завъртите обратно на 
часовниковата стрелка, докато елементите 
не се попаднат в слотовете в гнездото. 
Издърпайте крушката от гнездото.

4. Сложете нова крушка, като я  поставите в 
гнездото и я завъртите, докато заключите 
на място.

5. Сложете, като подредите ушите на гнездото 
с гнездата на механизма.

6. Натиснете   гнездото   в  корпуса  и  го 
завъртете по посока на часовниковата 
стрелка.

Фар (нисък/висок) и дневни светлини (DRL)/
стопове
Ако лампата (LED) не работи, ви 
препоръчваме да проверите автомобила си 
при упълномощен дилър на HYUNDAI.
LED крушката не може да бъде подменена 
отделно, защото е цялостна единица. LED 
крушката трябва да бъде подменена с 
останалата част.
LED лампата трябва да провери или поправи 
от квалифициран техник, за да не повреди 
свързани части на автомобила.

Подмяна на предните фарове за 
мъгла (ако има)

OOSH089045L

OOSH089046L

1. Разхлабете        приспособленията        за 
закрепване на капака и след това извадете 
покритието.

2. Протегнете ръката си към задната част на 
предната броня.

3. Изключете    захранващия   конектор   от 
гнездото.

4. Извадете гнездото на крушката от корпуса, 
като завъртите гнездото обратно на 
часовниковата стрелка, докато елементите 
попаднат в съответствие с прорезите на 
корпуса.

5. Сложете   ново  гнездо  в  корпуса,  като 
подредите ушите на гнездото с гнездата в 
корпуса. Натиснете гнездото в корпуса и го 
завъртете по посока на часовниковата 
стрелка.
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Насочване на фаровете  (за Европа) 
Насочване на фаровете
��Тип халогени

OOSH089047L

� Тип LED

OOSH089048L

1. Напомпайте    гумите   до   определеното 
налягане и отстранете всички товари от 
автомобила, с изключение на шофьора, 
резервната гума и инструментите.

2. Автомобилът  трябва  да  бъде  на  гладка 
повърхност.

3. Начертайте вертикални линии (вертикални 
линии, преминаващи през съответните 
центрове на фаровете) и хоризонтална 
линия (хоризонтална линия, преминаваща 
през центъра на фаровете) на екрана.

4. С фара и батерията в нормално състояние 
насочете фаровете, така че най-ярката 
част да пада върху хоризонталните и 
вертикалните линии.

5. За  да  насочите  късите  светлини  наляво 
или надясно, завъртете водача по посока 
на часовниковата стрелка или обратно на 
часовниковата стрелка За да насочите 
късите светлини наляво или надясно, 
завъртете водача по посока на 
часовниковата стрелка или обратно на 
часовниковата стрелка

6. За  да  насочите  късите  светлини  наляво 
или надясно, завъртете водача по посока 
на часовниковата стрелка или обратно на 
часовниковата стрелка

Предни фарове за мъгла

OOSH089049L

Предният фар за мъгла може да бъде насочен 
по същия начин, по който се насочват 
фаровете.
С предните фарове за мъгла и батерията в 
нормално състояние насочете предните 
фарове за мъгла. За да насочите фаровете за 
мъгла нагоре или надолу, завъртете водача 
по посока на часовниковата стрелка или 
обратно на часовниковата стрелка
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Точка за насочване
��Халогенна светлина

� LED светлина

OOS077063L

H1 : Височина между центъра на фара и земята (къси светлини) H2: Височина 
между центъра на фара и земята (дълги светлини) H3 : Височина между центъра 
на фаровете за мъгла и земята
W1 : Разстояние между центровете на двата фара (къси светлини) W2 : 
Разстояние между центровете на двата фара (дълги светлини) W3 : Разстояние 
между центровете на фаровете за мъгла

Състояние на превозното средство Вид светлина H1 H2 H3
Без водач

mm (in)
Халоген 625 (24.6) 617 (24.28)

332 (13.06)
LED 628 (24.71)

С водач
mm (in)

Халоген 617 (24.28) 608 
(23.93) 323 (12.71)

LED 620 (24.4)

Vehicle condition Lamp type W1 W2 W3

Без водач
mm (in)

Халоген 1506 
(59.27)

1320 
(51.95)

880 (34.63)
LED 1503 (59.15)

С водач
mm (in)

Халоген 1504 
(59.15)

1320 
(51.95)

LED 1503 (59.15)
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Фар за къси светлини (страна LHD)
��Базиран на екран 10 см.

W1

Ос на автомобила
Вертикална линия на 
центъра на крушката на 
левия фар

Cut-off line

Вертикална линия на 
центъра на крушката на 
десния фар 

Хоризонтална линия на 
центъра на фара

GROUND

100

H1
(Къси светлини

(къси светлини)

OPDE076082

1. Включете късите светлини без шофьорът да е в автомобила.
2. Линията на прекъсване трябва да бъде проектирана в линията на прекъсване, показана на

снимката.
3. При насочване на къси светлини, вертикалното насочване трябва  да  се  регулира  след

регулиране на хоризонталното насочване.
4. Ако имате оборудване за нивелиране на фарове, регулирайте устройството за регулиране на

0.
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Фар за къси светлини (страна RHD)
��Базиран на екран 10 см

W1

Ос на автомобила
Вертикална линия на 
центъра на крушката на 
левия фар 

Cut-off line

Вертикална линия на 
центъра на крушката на 
десния фар

Хоризонтална линия на 
центъра на фара

GROUND

H1
(Къси светлини)

(Къси светлини)

100

OPDE076083

1. Включете късите светлини без шофьорът да е в автомобила. 
2. Линията на прекъсване трябва да бъде проектирана в линията на прекъсване,  показана  на 

снимката.
3. При насочване на  къси  светлини,  вертикалното  насочване  трябва  да  се  регулира  след 

регулиране на хоризонталното насочване.
4. Ако имате оборудване за нивелиране на фарове, регулирайте устройството за регулиране на 0.
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Предни фарове за мъгла
��Базиран на екран 10 см.

OOS077065L

(1) Вертикална линия на центъра на крушката на левия фар за мъгла
(2) (Хоризонтална линия на центъра на крушката за мъгла
(3) Линия на прекъсване
(4) Ос на автомобила
(5) W3 (Преден фар за мъгла)
(6) Вертикална линия на центъра на крушката на десния фар за мъгла
(7) H3 (Преден фар за мъгла)
(8) Земя

1. Включете фаровете без шофьора да е в автомобила.
2. Линията на прекъсване трябва да бъде проектирана в допустимия диапазон (сенчеста

област).
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Подмяна на страничната лампа

OOSH089050L

Ако лампата (LED)(1) не работи, ви 
препоръчваме да проверите автомобила си 
при упълномощен дилър на HYUNDAI.
LED крушката не може да бъде подменена 
отделно, защото е цялостна единица. LED 
крушката трябва да бъде подменена с 
останалата част.
LED лампата трябва да провери или поправи 
от квалифициран техник, за да не повреди 
свързани части на автомобила.

Подмяна на крушката на 
комбинираните задни светлини
Tип A

OOSH089056L

(1) Стоп/Задни светлини
(2) Задна светлина
(3) Мигач
(4) Фарове за мъгла
(5) (LHD : Ляв волан, RHD: Десен волан)
(6) Резервна светлина
(7) (LHD : десен волан, RHD: Ляв волан)

OOSH089051L

Стоп и Задни светлини
1. Изгасете автомобила.
2. Отворете багажника.
3. Разхлабете винтовете за закрепване на 

лампата с кръстата отверка.
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OOSH089052L

4. Извадете задната комбинирана лампа
от корпуса на автомобила.

OOSH089053L

5. Извадете   гнездото   от   модула,   като   го
завъртите обратно на часовниковата
стрелка, докато дръжките му се приведат в
съответствие с гнездата на модула.

6. - Стоп (A)11111111111111111111111111111
Извадете крушката от гнездото, като я
натиснете и завъртите обратно на
часовниковата стрелка, докато елементите
не се попаднат в слотовете в гнездото.
Издърпайте крушката от гнездото.
- Задна светлина (B)111111111111111111
Извадете крушката като я издърпате

7. Сглобете отново в обратния ред.

OOSH089054L

Лампа в багажника
1. Изгасете автомобила.
2. Отворете багажника.
3. Свалете капака с помощта на плоска

отвертка.

OOSH089055L

4. Извадете   гнездото   от   модула,  като  го
завъртите обратно на часовниковата
стрелка, докато дръжките му се приведат
в съответствие с гнездата на модула.

5. Извадете крушката като я издърпате
6. Сглобете отново в обратния ред.

Мигач, фар за мъгла и резервна лампа
Ако светлините не работят, препоръчваме 
ви да проверите автомобила при 
упълномощен дилър на HYUNDAI.
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Tип B

OOSH089056L

(1) Стоп/Задни светлини
(2) Стоп/Задни светлини
(3) Мигач
(4) Фарове за мъгла
(5) Ляв волан, RHD: Десен волан)
(6) Резервна светлина
(7) (LHD : десен волан, RHD: Ляв волан)

Стоп/Задни светлини
Ако лампата (LED) не работи, ви 
препоръчваме да проверите автомобила си 
при упълномощен дилър на HYUNDAI.
LED крушката не може да бъде подменена 
отделно, защото е цялостна единица. LED 
крушката трябва да бъде подменена с 
останалата част.
LED лампата трябва да провери или поправи 
от квалифициран техник, за да не повреди 
свързани части на автомобила.

Мигач, фар за мъгла и резервна лампа
Ако светлините не работят, препоръчваме ви 
да проверите автомобила при упълномощен 
дилър на HYUNDAI.

Подмяна на крушката на стопа с 
висок монтаж

OOSH089057L

Ако лампата (LED)(1) не работи, ви 
препоръчваме да проверите автомобила си 
при упълномощен дилър на HYUNDAI.
LED крушката не може да бъде подменена 
отделно, защото е цялостна единица. LED 
крушката трябва да бъде подменена с 
останалата част.
LED лампата трябва да провери или поправи 
от квалифициран техник, за да не повреди 
свързани части на автомобила.
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Подмяна на крушката на 
регистрационния 

OOSH089058L

1. Разхлабете винтовете за закрепване върху 
обектива с отвертка.

2. Махнете прозрачния капак.
3. Махнете капака, като го завъртите обратно 

по часовниковата стрелка.
4. Извадете   крушката,   като  я    издърпате 

напред.
5. Сложете нова крушка.
6. Сглобете отново в обратния ред.

Смяна на вътрешна крушка 
Лампа за карта, вътрешна лампа, лампа 
на огледалото, лампа в багажника

�� Map lamp
•�Тип А

OOSH089059L

•�Тип В

OOSH089060L
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��Вътрешна лампа
•�Тип  А

OOSH089061L

•�Тип В

OOSH089063L

��Лампа на огледалото

OOSH089062L

�� Luggage compartment lamp

OOSH089065L

1. Като    използвате     плоска     отвертка, 
внимателно издърпайте стъклото от 
корпуса на вътрешната лампа.

2. Извадете   крушката,   като  я   издърпате 
напред.

3. Сложете нова крушка.
4. Подравнете    с     вдлъбнатините     на 

вътрешното осветление на корпуса и 
спуснете стъклото на място

ЗАБЕЛЕЖКА
Уверете се, че не замърсявате или 
повреждате лещите, ушите и пластмасовите 
корпуси.
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Измиване под високо налягане
• Когато   миете   автомобила   под   високо 

налягане, уверете се, че сте на 
достатъчно разстояние от него.

• Недостатъчната         почистване         или 
прекомерното налягане може да доведе 
до увреждане на компонентите или 
проникване на вода.

• Не   пръскайте  камерата,  сензорите   или 
околността директно с препарат под 
налягане. Шокът, подаван от вода под 
високо налягане, може да попречи на 
нормалното функциониране на 
устройството.

• Не поставяйте върха на дюзата  близо  до 
маншони (гумени или пластмасови) или 
конектори, тъй като те могат да бъдат 
повредени, ако влязат в контакт с вода 
под високо налягане.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
След измиване на автомобила, тествайте 
спирачките, докато шофирате бавно, за да 
видите дали са засегнати от водата
преди да излезете на пътя. Ако спирачната 
ефективност е нарушена, изсушете 
спирачките, като ги натискате леко, докато 
поддържате бавна скорост напред.

ГРИЖА ЗА ВЪНШНИЯ ВИД
Екстериорна грижа

Външна обща предпазливост
Много е важно да следвате указанията на 
етикета, когато използвате химически 
почистващ препарат или лак. Прочетете 
всички предупреждения и препоръки от 
етикета.
Завършване на поддръжката
Измиване
За да защитите покритието на автомобила от 
ръжда, мийте го обилно и често поне, веднъж 
месечно с хладка или студена вода.
Ако използвате автомобила си за шофиране 
офроуд, трябва да го измивате след всяко 
пътуване. Обърнете специално внимание на
премахването на натрупаната на сол, 
мръсотия, кал и други чужди материали. 
Уверете се, че дренажните отвори в долните 
ръбове на вратите и панелите се поддържат 
чисти.
Насекоми, катран, дървесен сок, птичи тор, 
индустриално замърсяване и подобни 
натрупвания могат да увредят покритието на 
вашия автомобил, ако не бъдат отстранени 
незабавно.
Дори и бързото измиване с чиста вода може 
да не премахне напълно всички тези 
отлагания. Може да се използва мек сапун, 
безопасен за употреба върху боядисани 
повърхности.
След измиване, изплакнете автомобила 
обилно с хладка или студена вода. Не 
позволявайте да изсъхва сапун.
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ЗАБЕЛЕЖКА
• Не използвайте   силен   сапун,   химически 

препарати или гореща вода и не измивайте 
автомобила на пряка слънчева светлина 
или когато той е топъл.

• Внимавайте    когато    миете   страничните 
прозорци.

• Особено с вода под високо налягане, която 
може да проникне през прозорците и да 
намокри вътрешността.

• За    да     предотвратите     повреда     на 
пластмасовите части, не ги почиствайте с 
химически разтвори или силни препарати.

• За да  предотвратите  повреда  на  вратата 
за зареждане, не забравяйте да затворите 
и заключите вратите на автомобила при 
миене (измиване под високо налягане, 
автоматично измиване на автомобила и 
др.).

ЗАБЕЛЕЖКА

OOSH089066L

• Измиването   с   вода в  отделението   на 
двигателя, включително измиване с вода 
под високо налягане, може да доведе до 
повреда на електрическите вериги, 
разположени в отделението на двигателя.

• Никога не позволявайте  вода  или  други 
течности да влизат в контакт с 
електрически/електронни компоненти, тъй 
като това може да ги повреди.

Полиране с восък
Един добър слой восък е бариера между боята 
и замърсяванията. Поддържането на 
добър слой восък върху автомобила ви, ще 
помогне да го защитите.
Полирайте автомобила, след като вече няма 
вода върху боята.
Винаги измивайте и изсушавайте автомобила 
преди полиране.  Използвайте 
висококачествен течен или пастообразен 
восък и следвайте инструкциите на 
производителя. Намажете всички метални 
елементи, за да ги защитите и да поддържате 
блясъка им.
Отстраняването на нефт, катран и подобни 
материали с почистващ препарат обикновено 
премахва восъка. Уверете се, че отново ги 
покривате, дори ако останалата част от 
автомобила все още не се нуждае от восък.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Изтриването на прах  или  мръсотия  със 

суха кърпа ще надраска повърхността.
• Не     използвайте      стоманена      вата, 

абразивни почистващи препарати или 
силни препарати, съдържащи силно 
алкални или разяждащи агенти върху 
хромирани или анодирани алуминиеви 
части. Това може да доведе до 
увреждане на защитното покритие и да 
причини обезцветяване или повреда на 
боята.

Поправяне на щети
Дълбоките драскотини или каменни стружки в 
боядисаната повърхност трябва да бъдат 
поправени своевременно.  Изложеният метал 
бързо ще ръждясва и може да се наложи 
основен ремонт.

ЗАБЕЛЕЖКА
Ако автомобилът ви е повреден и се 
нуждаете от ремонт или подмяна,
бъдете сигурни, че сервизът използва 
антикорозионни материали върху 
поправените или подменените части.
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Поддръжка на ярки метали
• За    да   премахнете   катран   и   насекоми, 

използвайте препарат за отстраняване на 
катрани, а не стъргалка или друг остър 
предмет.

• За да  предпазите  повърхностите  на   ярко-
металните части от корозия, нанесете 
покритие от восък или хром и натрийте до 
блясък.

• В зимно време или в крайбрежните райони 
покрийте ярките метални части с по-тежко 
покритие от восък или консервант. Ако е 
необходимо, покрийте частите с не-
корозивно или друго защитно съединение.

Поддръжка на шасито
Корозивните материали, използвани за 
отстраняване на лед и сняг и контрол на 
праха, могат да се събират върху шасито. Ако 
тези материали не бъдат отстранени, може да 
възникне ускорено ръждясване върху частите 
на шасито, като горивните тръбопроводи, 
рамката, подовия панел и изпускателната 
система, въпреки че са били обработени 
срещу корозия.
Почиствайте внимателно под автомобила и 
отворите на колелата веднъж месечно, след 
шофиране офроуд и в края на всяка зима с 
хладка или студена вода. Обърнете специално 
внимание на тези области, защото е трудно да 
видите цялата кал и мръсотия.
Те могат да навредят ако не ги отстранявате. 
Долните краища на вратите, ролковите панели 
и рамковите елементи имат отвори за 
изтичане, които не трябва да се затварят с 
мръсотия; задържаната вода в тези зони може 
да доведе до ръжда

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
След измиване на автомобила, тествайте 
спирачките, докато шофирате бавно, за да 
видите дали са засегнати от водата Ако 
спирачната ефективност е нарушена, 
изсушете спирачките, като ги натискате леко, 
докато поддържате бавна скорост напред.
Поддържане на алуминиеви колела
Алуминиевите колела са покрити с ясен 
защитен слой.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Не   използвайте   абразивни   почистващи 

препарати, полиращи смеси, разтворители 
или телени четки на алуминиевите колела.

• Почистете колелото, когато се охлади.
• Използвайте само лек сапун или неутрален 

препарат и изплакнете обилно с вода. 
Също така, почистите колелата след 
пътуване по поръсени със сол пътища.

• Не мийте колелата с високоскоростни четки 
от автомивки.

• Не    използвайте     почистващ   препарат, 
съдържащ киселинни или алкални 
детергенти.
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Защита от корозия
Предпазване на вашия автомобил от корозия
Използвайки най-модерните дизайнерски и 
строителни практики за борба с корозията, 
HYUNDAI произвежда превозни средства с 
най-високо качество. Това обаче е 
само част от работата. За да се постигне 
дългосрочната устойчивост на корозия на 
автомобила, е необходимо съдействие и от 
собственика.

Често срещани причини за корозия
Най-честити причини за корозия на вашия 
автомобил са:

• Сол, мръсотия и влага, които могат да се 
натрупват под автомобила.

• Отстраняване    на   бои   или   защитни 
покрития с камъни, чакъл, изтриване или 
дребни частици и вдлъбнатини, които 
оставят незащитени метали, изложени на 
корозия.

Високо корозионни зони
Ако живеете в район, където вашето превозно 
средство е редовно изложено на корозивни 
материали, антикорозионната защита е 
особено важна.  Някои от често срещаните 
причини за ускорена корозия са пътните соли, 
химикалите за контрол на праха, океанския 
въздух и промишленото замърсяване.

Влажността поражда корозия
Влажността създава условия, при които е най-
вероятно да настъпи корозия. Например, 
корозията се ускорява от висока влажност, 
особено когато температурите са точно над 
нулата. При
такива условия корозионният материал се 
поддържа в контакт с повърхностите на 
превозното средство чрез влага, която се 
изпарява бавно.
Калта е особено корозивна, защото съхне 
бавно и държи влага в контакт с автомобила. 
Въпреки че 
калта изглежда суха, тя може да задържи 
влага и да предразположи към корозия.
Високите температури могат също така могат 
да ускорят корозията на части, които не са 
добре вентилирани, така че влагата да може 
да се разпръсне. Поради всички тези причини 
е особено важно автомобилът ви да бъде чист 
и без кал или натрупване на други материали. 
Това важи не само за видимите повърхности, 
но по-специално за долната страна на 
автомобила.
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За да предотвратите корозия
Поддържайте автомобила си чист
Най-добрият начин да предотвратите 
корозия е да поддържате автомобила си 
чист и без корозивни материали. 
Вниманието към долната страна на 
автомобил е особено важно.

• Ако живеете в зона с висока корозия където 
се използват соли за пътя, близо до океана, 
райони с промишлено замърсяване, 
киселинни дъждове и др. - трябва да се 
внимава за предотвратяване на корозията. 
През зимата почиствайте с маркуч от 
долната страна на колата си най-малко 
веднъж в месеца и не забравяйте да 
почистите долната страна добре, когато 
зимата свърши.

• Когато     почиствате     под    автомобила, 
обръщайте особено внимание на 
компонентите под калниците и други 
области, които не се виждат. Задълбайте в 
работата; самото овлажняване на 
натрупаната кал, вместо да се измие, ще 
ускори корозията, няма да я предотврати. 
Водата под високо налягане и парата са 
особено ефективни при отстраняване на 
натрупаните кал и корозивни материали.

• Когато   почиствате   долните   панели   на 
вратите, ролковите панели и елементите на 
рамката, уверете се, че отворите за 
оттичане са отворени така, че да може да 
се избягва влагата и да не бъде захваната 
вътре, за да ускори корозията.

Поддържайте гаража си сух
Не паркирайте автомобила си във влажен, 
лошо проветрив гараж.  Това създава 
благоприятна среда за корозия.

Това важи особено, ако измиете автомобила в 
гаража или го закарате в гаража, когато той 
все още е мокър или покрит със сняг, лед или 
кал. Дори отопляемият гараж може да 
допринесе за корозия, освен ако не е добре 
проветряван, така че влагата да се 
разпръсква.

Поддържайте боята в добро състояние

Драскотините в покритието трябва да бъдат 
покрити с боя възможно най-скоро, за да се 
намали възможността от корозия. Ако се 
прояви метал се препоръчва боядисване.
Птичите отпадъци са силно корозивни и могат 
да повредят боядисаните повърхности само за 
няколко часа. Винаги ги премахвайте 
възможно най-бързо.

Екстериорна грижа
Общи предпазни мерки за интериора
Предотвратете контакт на интериора с 
парфюм или козметично масло, тъй като те 
могат да причинят повреда или 
обезцветяване. Ако влязат в контакт с 
интериора,
веднага ги избършете. Вижте инструкциите, за 
правилния начин за почистване на винила.
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ЗАБЕЛЕЖКА
• Никога не позволявайте  вода  или  други

течности да влизат в контакт с
електрически/електронни компоненти, тъй
като това може да ги повреди.

• Когато    почиствате    кожени    изделия
(волана, седалките и т.н.), използвайте
неутрални почистващи препарати или
разтвори с ниско съдържание на алкохол.
Ако използвате разтвори с високо
съдържание на алкохол или киселинни/
алкални препарати, цветът на кожата
може да избледнее или повърхността
може да се отдели.

Почистване на тапицерията и интериора
Винил (ако има)
Премахнете прахта и мръсотията от винила с 
метла или прахосмукачка. Почиствайте 
виниловите повърхности с препарати за винил.

Текстил (ако има)
Премахнете прахта и мръсотията от винила с 
метла или 
прахосмукачка. Почиствайте с мек сапунен 
разтвор, препоръчан за тапицерия и килими.
Премахвайте петната незабавно с препарат за 
петна върху текстил. Ако не третирате новите 
петна своевременно,
платът може да бъде зацапан и цветът му 
може да бъде засегнат. Също така нейните 
огнеустойчиви свойства могат да бъдат 
намалени, ако материалът не се поддържа 
правилно.

ЗАБЕЛЕЖКА
Използването на каквито и да било, освен 
препоръчителните почистващи препарати и 
процедури може да повлияе на външния вид 
на материала и на огнеустойчивите му 
свойства.

Кожа (ако има)
• Характеристики на кожените седалки

- Кожата се изработва от външната кожа 
на животно, което преминава през 
специален процес, за да бъде годен за 
употреба. Тъй като е натурален продукт, 
всяка част се различава по дебелина или 
плътност.
Гънките могат да се появят като естествен 
резултат от опъване и свиване в 
зависимост от температурата и 
влажността.
- Седалката е изработена от разтеглив 

плат за подобряване на комфорта.
- Частите, които са в контакт с тялото, са 
извити и страничната поддържаща площ е
висока, което осигурява комфорт и 
стабилност при шофиране.
- Гънките могат да се появят естествено 
при употреба. Причината не е в продукта.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Гънките   или   износванията,   които   се

появяват естествено при употреба, не са
покрити от гаранцията.

• Колани с метални принадлежности, ципове
или ключове в задния джоб могат да
повредят тъканта на седалката.

• Уверете се, че не мокрите седалките. Това
може да повреди естествената кожа.

• Дънки или  дрехи,  които  избеляват,  могат
да замърсят повърхността на тъканта,
покриваща седалката.
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• Грижа за кожените седалки
- Почиствайте седалката периодично 
с прахосмукачка, за да отстраните 
праха и пясъка по нея. Това ще 
предотврати износването или 
увреждането на кожата и ще запази 
нейното качество.

- Избърсвайте кожената седалка 
често със суха или мека кърпа.
- Използването на подходящ защитен 
препарат може да предотврати 
износването на покритието и да 
поддържа цвета. Уверете се, че сте 
прочели инструкциите и се 
консултирайте със специалист, когато 
използвате покритие или защитен 
агент.
- Светлата (бежово, кремаво) кожа е 
лесно замърсяема и петната са 
забележими. Почиствайте често 
седалките.
- Избягвайте бърсане с мокра кърпа. 
Може да напука материята.

• Почистване на кожените седалки
- Премахвайте незабавно всички 

замърсявания. Вижте инструкциите 
по-долу за отстраняване на всеки 
замърсител.

- Козметични продукти
(слънцезащитни продукти, основи и 
др.)
Нанесете почистващ крем върху 
кърпа и избършете мястото. 
Избършете крема с влажна кърпа и 
водата със суха кърпа.

-

- 

Напитки (кафе, безалкохолни напитки и 
т.н.)
Нанесете малко количество неутрален 
почистващ препарат и избършете, докато 
замърсяванията не изчезнат. МаслоМасло
Махнете незабавно маслото с 
абсорбираща кърпа и избършете с 
почистващ препарат за петна, 
предназначен само за естествена кожа. - 
ДъвкаДъвка
Втвърдете дъвката с лед и отстранете 
постепенно.

Почистване на ремъка на предпазния колан
Почистете лентата на колана с разтвор от мек 
сапун, препоръчван за почистване на 
тапицерия и килим. Следвайте 
инструкциите, предоставени със сапуна. Не 
избелвайте или повторно боядисвайте 
лентата, защото това може да отслаби 
предпазния колан.
Почистване на стъклото отвътре
Ако стъклата на автомобила се замърсят 
отвътре (т.е. покрити с маслен, мазен или 
восъчен филм), те трябва да се почистят с 
препарат за стъкло.
Следвайте инструкциите на препарата за 
стъклото.

ЗАБЕЛЕЖКА
Не драскайте по вътрешността на задното 
стъкло. Това може да повреди нагревателя на 
стъклото.
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(1) Система за контрол на емисиите в картера
(2) Система за контрол на емисиите от

изпаряване
(3) (Система за контрол на изгорелите газове

За да се гарантира правилната работа на 
системите за контрол на емисиите, 
се препоръчва да проверявате и поддържате 
автомобила си при упълномощен дилър на 
HYUNDAI, в съответствие с графика 
автомобил в това ръководство.

ЗАБЕЛЕЖКА
За тест за проверка и поддръжка (с 
електронна система за контрол на 
стабилността (ESC)
• За      да       предотвратите      неправилно

запалване на превозното средство по
време на изпитването на динамометър,
изключете (ESC) чрез натискане на
превключвателя ESC (светлината ESC OFF
свети).

• След    завършване     на   изпитването   с
динамометър включете ESC отново, като
натиснете бутона ESC.

1. Система за контрол на емисиите в
картера
Позитивната система за вентилация на 
картера се използва за предотвратяване на 
замърсяването на въздуха, причинено от 
изпусканите газове от картера. Тази система 
доставя свеж филтриран въздух към картера 
през маркуча за всмукване на въздух. Вътре в 
картера, свежият въздух се смесва с 
издухващите се газове, които след това 
преминават през вентила на PCV в 
индукционната система.

2. Система за контрол на емисиите от
изпаряване
Системата за контрол на изпаренията е 
предназначена да предотврати изтичането на 
изпарения от горивото в атмосферата.
Контейнер
Парите на горивото, генерирани в резервоара 
за гориво, се абсорбират и съхраняват в 
бордовата кутия. Когато двигателят работи, 
парите на горивото, абсорбирани в 
резервоара, се вкарват в резервоара за 
пренапрежение чрез електромагнитния клапан 
за контрол на прочистването.
Електромагнитен клапан за контрол на 
прочистването (PCSV)
Електромагнитният клапан за управление на 
изпускането се управлява от модула за 
управление на двигателя
(ECM); когато температурата на охлаждащата 
течност на двигателя е ниска по време на 
празен ход, PCSV се затваря така, че 
изпареното гориво
не отива в двигателя. След като двигателят се 
загрее по време на обикновено шофиране, 
PCSV се отваря, за да въведе изпарено гориво 
към двигателя.

СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА 
ЕМИСИИТЕ
Системата за контрол на емисиите на вашия 
автомобил е предмет на писмена ограничена 
гаранция. Моля, вижте гаранционната 
информация, съдържаща се в сервизния 
паспорт на вашия автомобил.
Вашето превозно средство е оборудвано със 
система за контрол на емисиите, която 
отговаря на всички приложими норми за 
емисиите. Има три системи за контрол на 
емисиите, както следва.
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3. Система за контрол на
изгорелите газове
Системата за контрол на емисиите от изгорели 
газове е високо-ефективна система, която 
контролира емисиите на отработени газове и 
същевременно поддържа доброто 
представяне на автомобила.
Когато двигателят не запали, прекалените 
опити за рестартиране могат да повредят 
системата за емисиите.
Предпазни мерки за отработените газове 
(въглероден оксид)
• Въглеродният моноксид може да присъства

и с други изгорели газове. Ако усетите
изгорели газове в автомобила, шофирайте
с напълно отворени прозорци. Проверете и
ремонтирайте автомобила веднага.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отработените газове съдържат въглероден 
окис (CO). Макар и безцветен и без мирис, той 
е опасен и може да бъде смъртоносен, ако се 
вдишва. Следвайте инструкциите на тази 
страница, за да избегнете отравяне с CO.

• Не    използвайте   двигателя   в   затворени
пространства (като гаражи) повече, 
отколкото е необходимо за придвижване на 
автомобила в или извън зоната.

• Когато автомобилът е  спрян на  открито  за
по-дълго, когато двигателят работи, 
регулирайте вентилационната система (ако 
е необходимо), за да изтеглите външния 
въздух в автомобила.

• Никога не сядайте в  паркирано  или  спряно
превозно средство за продължително време
с работещ двигател.

• Когато двигателят  не  запали,  прекалените
опити за рестартиране могат да повредят
системата за контрол на емисиите.

 Предпазни мерки при работа с 
каталитични преобразуватели (ако има)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Изпускателната система и каталитичният 
конвертор са много горещи по време и 
непосредствено след като двигателят 
работи. За да избегнете СЕРИОЗНО 
НАРАНЯВАНЕ или СМЪРТ:
• Не  паркирайте,  не  стойте  и  не   карайте

автомобила над или близо до запалими
предмети, като трева, растителност,
хартия, листа и т.н. Горещата система за
отвеждане на изгорелите газове може да
възпламени запалимите предмети под
вашето превозно средство.

• Стойте     настрани     от     изпускателната
система и катализатора, тъй като може да
се изгорите. Също така не махайте
радиатора около изпускателната система,
не лепете дъното на автомобила и не го
покривайте срещу корозията. Това може да
предотврати риск от пожар при определени
условия.

Вашето превозно средство е оборудвано с 
устройство за контрол на емисиите на 
каталитичен конвертор.
За да предотвратите повреда на 
каталитичния конвертор и на вашия 
автомобил, вземете следните предпазни 
мерки:

• Използвайте  само  БЕЗОЛОВНО  ГОРИВО
за бензинови двигатели.

• Не   използвайте    превозното     средство,
когато има признаци за неизправност на
двигателя, като забележима загуба на
производителност.

• Не   употребявайте   двигателя    погрешно.
Примери за злоупотреба са движение при
изключена хибридна система и
превключване на по-ниска предавка с
изключена хибридна система.

• Не дръжте двигателя при висока скорост на
празен ход за продължителни периоди (5
минути или повече).



08

8-79

• Не модифицирайте и  не  манипулирайте
никаква част от двигателя или системата
за контрол на емисиите. Всички
проверки и корекции трябва да се
извършват от упълномощен дилър на
HYUNDAI.

• Избягвайте   шофиране  с  изключително
ниско ниво на гориво.
Оставането без горивото може да
доведе до повреда на двигателя в
повреда на катализатора.

Бензинов филтър за твърди частици (GPF) 
(ако има)

Бензиновият филтър (GPF) премахва 
саждите в отработените газове. Системата 
DPF автоматично изгаря (или окислява) 
натрупаните сажди в зависимост от 
ситуациите на шофиране, за разлика от 
въздушния филтър за еднократна 
употреба.
С други думи, натрупаните сажди се 
отстраняват автоматично от системата за 
управление на двигателя и от високата 
температура на отработените газове при 
нормални/високи скорости на движение. 
Въпреки това, когато превозното средство 
се движи постоянно на кратки разстояния 
или с ниска скорост за дълго време,
натрупаните сажди може да не бъдат 
автоматично отстранени, поради ниска 
температура на отработените газове. В 
този случай натрупаните сажди може да 
достигнат определено количество, 
независимо от процеса на окисляване, 
след това GPF лампата (         ) ще светне. 
Светлинният индикатор за филтъра за 
частици (GPF) спира да свети, когато 
скоростта на движение надвиши 80 км./ч. 
или когато оборотите на двигателя са 
между 1500~ 4 000, като предавката е 3-та 
или по-висока за приблизително 30 
минути.

Когато лампата GPF започне да мига или 
се появи предупредителното съобщение 
„Check exhaust system“, въпреки че 
автомобилът е управляван, както беше 
споменато по-горе, препоръчваме да
проверите GPF системата при 
упълномощен дилър на HYUNDAI.
Ако GPF мига за продължителен период 
от време, това може да повреди 
системата GPF и да намали икономията 
на гориво.

 ВНИМАНИЕ
Бензиново гориво
(ако има GPF)
Препоръчваме ви да използвате само 
регулирани бензинови горива, когато 
вашето превозно средство е оборудвано 
със система GPF.
Когато използвате други бензинови горива, 
които съдържат неопределени добавки, те 
могат да повредят системата GPF и да 
причинят проблеми с изпускателната 
система.



Поддръжка

8-80

Ако двигателят трябва да продължи да работи, 
докато превозното средство е спряно за 
проверка на емисиите на газ или извършване 
на поддръжка, следвайте процедурата по-
долу, за да влезете в режим на принудително 
активиране на двигателя.
1. Поставете скоростния лост в положение P 

(паркиране), при спрял автомобил. 
Дръпнете ръчната спирачка. След това 
повторете стъпки от (1 ) до (5).
По-долу стъпки от (1) до (5) трябва да 
бъдат изпълнени в рамките на 60 секунди. 
В противен случай, процесът се нулира и 
трябва да започнете отново от стъпка (1).

(1) Поставете   превключвателя  в   положение 
ON. Превозните средства, оборудвани със 
смарт бутона, натискат бутона старт/стоп на 
двигателя два пъти, без да натискат педала 
на спирачката.

(2) Поставете скоростния лост в  положение  P 
(паркиране) и натиснете два пъти педала на 
газта.

(3) Поставете скоростния лост в  положение  N 
(неутрална) и натиснете два пъти педала на 
газта.

(4) Поставете скоростния лост в  положение  P 
(паркиране) и натиснете два пъти педала на 
газта.
При натиснат педал на спирачката, 
запалете двигателя и поддържайте 
състояние на празен ход.
Двигателят остава в режим на празен ход и 
режимът на принудително активиране на 
двигателя се поддържа, дори когато 
предавката е изместена в друго положение.

2. “          ” индикаторът на панела мига, когато 
автомобилът е в режим на принудително 
активиране на двигателя. Проверете “         ” 
мигащия индикатор, за да се гарантира, че 
режимът на принудително активиране на 
двигателя е правилно въведен.
Индикаторът “           ”  продължава да мига, 
докато режимът на принудително 
активиране на двигателя не бъде отменен. 
Когато режимът е отказан “      ”111 
индикаторът ще спре да мига.

3. За да отмените режима на принудително 
активиране на двигателя, изключете 
автомобила.

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЛИЗАНЕ В РЕЖИМ НА ПРИНУДИТЕЛНО 
АКТИВИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
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ШОФИРАНЕ ПРЕЗ ЗИМАТА (BULGARIAN)
Тежките атмосферни условия през зимата 
предизвикват по-бързо износване на нашите 
гуми и други проблеми. За да сведете до 
минимум проблемите, свързани с шофирането 
през зимата, трябва да следвате препоръките 
по-долу:

Условия на сняг или 
поледица
Трябва да спазвате достатъчна дистанция 
между Вашия автомобил и автомобила пред 
Вас.
Натискайте спирачката леко. Ускоряването, 
бързото наби ране 
на скорост, рязкото натискане на спирачката, 
както и резките завои 
са практики за шофиране, при които може да 
възникне опасна ситуация. Когато забавяте 
скоростта, при спирането използвайте 
възможно повече двигателя. Внезапното 
натискане на спирачки назаледена пътна 
настилка може да предизвика занасяне на 
автомобила.
За шофиране на Вашия автомобил 
в дълбок сняг може да е нужно да използвате 
гуми за движение по сняг или да поставите 
вериги за гуми върху Вашите гуми.
Винаги носете със себе си оборудване за 
аварийни ситуации. Някои от нещата, които 
можете да решите 
да носите, включват вериги за гуми, сапани 
или вериги за теглене, мигаща рампа, 
сигнална ракета, пясък, лопата, кабели за 
стартиране от външен акумулатор, стъргалка 
за лед, ръкавици, постелка за земята, работно 
облекло, одеяло и др.

Гуми за сняг

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Гумите за сняг трябва да отговарят по 
размер и тип на стандартните гуми на 
автомобила. В противния случай 
безопасността и управлението на Вашия 
автомобил може да се влошат.

Ако монтирате гуми за сняг на Вашия 
автомобил, непременно използвайте 
радиални гуми със същия размер и товарен 
индекс като тези на оригиналните гуми. 
Монтирайте гуми за сняг и на четирите 
колела, за да балансирате експлоатацията 
на Вашия автомобил при всякакви 
атмосферни условия. Предоставяното 
сцепление от гумите за сняг върху суха пътна 
настилка може да не е толкова високо, 
колкото предоставяното сцепление от 
оригиналните гуми, 
с които е оборудван автомобилът. 
Консултирайте се с доставчика на гумите за 
допустимата максимална скорост.

 Информация
Не монтирайте гуми с шипове, преди да сте 
проверили местните и общинските разпоредби 
за възможни ограничения в тяхната употреба.
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Вериги за гуми
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Тъй като страниците на радиалните гуми са 
по-тънки в сравнение с другите типове гуми, 
те могат да се повредят, ако върху тях се 
монтират някои видове вериги за сняг. Ето 
защо се препоръчва използването на гуми за 
сняг, а не на вериги за сняг. Ако се налага да 
бъдат използвани вериги, използвайте 
оригинални части от HYUNDAI и монтирайте 
веригите за гуми, след като сте се запознали 
с инструкциите, доставени с веригите за 
гуми. Щетите на Вашия автомобил, 
предизвикани от употреба на неподходящи 
вериги за гуми, не се покриват от 
гаранцията, предоставяна от производителя 
на Вашия автомобил.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Използването на вериги за сняг може да 
влоши управляемостта на Вашия автомобил:

• Шофирайте     с     не   повече  от 30 км/ч (20
мили в час) или с препоръчаната от
производителя на веригите скорост,
използвайки по-ниската от двете стойности.

• Шофирайте   внимателно      и    избягвайте
издатини върху настилката, дупки, остри
завои и други опасности на пътя, които
може да предизвикват подскачане на
автомобила.
Избягвайте остри завои или спиране, при
което колелата се блокират.

 Информация
• Винаги поставяйте веригите по две и върху

предните колела. Следва да се отбележи,
че поставянето на веригите върху гумите
ще позволи прилагането на по-голяма
движеща сила, но няма да предотврати
занасянето встрани.

• Не монтирайте гуми с шипове, преди да сте
проверили местните и общинските
разпоредби за възможни ограничения в
тяхната употреба.
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Поставяне на веригите
Когато поставяте вериги на гумите, спазвайте 
инструкциите на производителя и монтирайте 
веригите възможно по-стегнато. С поставени 
вериги шофирайте бавно (с не повече от 30 
км/ч (20 мили в час)). Ако чуете, че веригите са 
в контакт с каросерията или шасито, спрете и 
ги обтегнете. Ако те все още са в контакт, 
намалете скоростта до преустановяване на 
шума. Свалете веригите веднага, щом 
започнете да се движите по почистени пътища.
С поставени вериги за сняг паркирайте 
автомобила на равно място далеч 
от пътното движение. Включете аварийните 
светлини на автомобила и поставете 
светлоотразителния предупредителен 
триъгълник зад автомобила (ако имате такъв). 
Винаги паркирайте автомобила в положението 
за паркинг P (Паркинг), дръпнете ръчната 
спирачка и изключете двигателя, преди да 
поставите веригите за сняг.

ЗАБЕЛЕЖКА
Когато използвате вериги за гуми:
• Ако веригите са с неправилен  размер  или

са поставени неправилно, възможно е
да повредят маркучите на спирачната
система, окачването, каросерията или
колелата.

• Използвайте     вериги     клас     S    според
класификацията на Дружеството на
автомобилните инженери (SAE) или
телени вериги.

• Ако чуете шум, предизвикан от контакт  на
веригите с каросерията, обтегнете ги, за да
не докосват каросерията на автомобила.

• За избягване  на  повреди по  каросерията,
след като изминете 0,5~1,0 километра
(0,3~0,6 мили), повторно обтегнете
веригите.

• Не   поставяйте   вериги   за   гуми,    ако
автомобилът е оборудван с алуминиеви
джанти на колелата. Ако се налага
използване на вериги, използвайте телени
вериги.

• Използвайте телени вериги с дебелина на
телта под 12 mm (0,47 инча), за да се избе
гне повреждането на връзката на веригата.
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TÉLI VEZETÉS (HUNGARIAN)
A télen jellemző nehéz vezetési 
körülmények miatt a gumik gyorsan 
elhasználódnak és egyéb problémák 
is jelentkezhetnek. A téli vezetési 
problémák minimalizálása érdekében 
tartsa be az alábbi tanácsokat:

Havas vagy jeges körülmények
Tartson kellő távolságot a jármű és az ön 
előtt lévő jármű között.
Finoman fékezzen. A gyorshajtás, a 
túlzott mértékű gyorsulás, a hirtelen 
fékezés és az élesen történő kanyarodás 
rendkívül kockázatos.Lassuláskor amíg 
csak lehet, motorfékkel fékezzen. A havas 
vagyjeges úton történő hirtelen fékezés 
esetén a jármű megcsúszhat.
A jármű mély hóban történő 
használatához szükség lehet téli gumira 
vagy arra, hogy hóláncot szereljen az 
abroncsokra.
Mindig vigyen magával vészhelyzeti 
felszerelést. Ezek közé tartozik többek 
között a hólánc, a vontatókötél vagy 
-lánc, a villogó fény, vészfáklya, homok,
lapát, bikakábel, jégkaparó, kesztyű,
ponyva, takaró stb.

Téli gumik

 FIGYELEM
A téli gumik méretének és típusának 
meg kell egyeznie a jármű nyári 
gumijával. Ellenkező esetben a 
jármű biztonsága és kezelhetősége 
kérdésessé válhat.

Ha téli gumit szerel a járműre, ügyeljen 
arra, hogy az eredeti abroncsokkal 
egyező méretű és terhelési tartományú 
radiál abroncsokat használjon. Szereljen 
téli gumit mind a négy kerékre, hogy 
a jármű minden idejárási helyzetben 
egyformán kezelhető legyen. A téli 
gumik által száraz úton biztosított 
vonóerő nem biztos, hogy akkora, mint 
az eredeti abroncsoké. Ellenőrizze 
az abroncskereskedővel a maximális 
sebességre vonatkozó javaslatokat.

 Információ
Szöges gumik felszerelése előtt ellenőrizze 
a helyi és önkormányzati szabályzásban 
az ezek használatra vonatkozó esetleges 
korlátozásokat.
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Hóláncok
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Mivel a radiál abroncsok oldalfala 
vékonyabb a többi típusú abroncsnál, 
ezért azok a hólánc felszerelése során 
megsérülhetnek. Ezért a hóláncok helyett 
téli gumi használata javasolt. Ha muszáj 
hóláncot használni, használjon eredeti 
HYUNDAI alkatrészeket és a hóláncot 
csak a mellékelt utasítások áttekintését 
követően szerelje fel. A járműnek a 
hólánc helytelen használatából adódó 
sérülése nem tartozik a jármű gyártója 
által biztosított garancia hatálya alá.

 FIGYELEM
A hóláncok használata hátrányosan 
érintheti a jármű kezelhetőségét:
• Vezessen 30 km/h (20 mph) 

sebességgel vagy a lánc gyártója 
által javasolt sebességgel, amelyik az 
alacsonyabb.

• Vezessen óvatosan és kerülje 
el a bukkanókat, lyukakat, éles 
kanyarokat és az úton lévő egyéb 
veszélyeket, melyek jármű 
megugrását okozhatják.

• Kerülje az éles kanyarodást és a 
blokkolásos fékezést.

 Információ
• A hóláncokat csak párban és az első

abroncsokra szerelje fel. Itt jegyeznénk
meg, hogy a hóláncok abroncsra
történő felszerelése nagyobb tapadóerőt
biztosít, azonban nem akadályozza meg
az oldalirányú csúszást.

• Szöges gumik felszerelése előtt
ellenőrizze a helyi és önkormányzati
szabályzásban az ezek használatra
vonatkozó esetleges korlátozásokat.
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A lánc felszerelése
A hóláncok felszerelésekor kövesse 
a gyártó utasításait és a lehető 
legszorosabban szerelje fel azokat. 
Felszerelt hólánccal lassan (30 km/h 
(20 mph) sebességnél lassabban) 
közlekedjen. Ha azt hallja, hogy a láncok 
hozzáérnek a karosszériához vagy az 
alvázhoz, álljon meg és húzza meg 
azokat. Ha továbbra is érintkeznek, 
lassítson le, amíg a zaj meg nem 
szűnik. Amint tiszta útra ér, szerelje le a 
hóláncot.
a hóláncok felszerelésekor a járművel 
vízszintes, a forgalomtól távol eső 
helyen parkoljon. Kapcsolja be a jármű 
vészvillogóját és helyezzen elakadásjelző 
háromszöget a jármű mögé (ha van). 
Mindig helyezze a járművet P (Parkolás) 
helyzetbe, húzza be a rögzítőféket és 
állítsa le a motort a hóláncok felszerelése 
előtt.

ÉRTESÍTÉS
Hóláncok használata esetén
• A helytelen méretű vagy helytelenül 

felszerelt láncok károsíthatják a 
jármű fékvezetékeit, felfüggesztését, 
karosszériáját és abroncsait.

• SAE “S” osztályú láncot vagy drótos 
hóláncot használjon.

• ha olyan zajt hall, ami arra utal, 
hogy a láncok hozzáérnek a 
karosszériához, húzza meg a 
láncokat, hogy megakadályozza 
a láncok karosszériához történő 
hozzáérését.

• A karosszéria károsodásának 
elkerülése érdekében húzza meg 
a láncokat 0,5 -1,0 km (0,3 - 0,6 
mérföld) vezetést követően.

• Ne használjon hóláncot alufelnivel 
szerelt járműveken. Ha ez 
elkerülhetetlen, drótos hóláncot 
használjon.

• Legfeljebb 12 mm (0,47 in) vastag 
drótos hóláncot használjon a 
lánccsatlakozások károsodásának 
megelőzése érdekében.
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Hörð veðurskilyrði að vetri slíta 
hjólbörðum hratt og valda öðrum 
vandamálum. Til að lágmarka vandamál 
í vetrarakstri ættir þú að taka eftirfarandi 
ábendingum:

Snjór eða hálka
Þú þarft að halda nægilegri fjarlægð á 
milli ökutækisins þíns og ökutækisins 
fyrir framan þig.
Beittu hemlunum varlega. Hraðakstur, 
snögg hröðun, skyndileg beiting hemla 
og krappar beygjur eru hugsanlega mjög 
hættuleg iðja. Á meðan hægt er niður 
skal nota hreyfil hemilinn til hins ýtrasta. 
Skyndileg beiting hemla á snævi þöktum 
eðaísuðum vegum kunna að valda því að 
ökutækið renni til.
Til að aka ökutækinu þínu í djúpum 
snjó kann að vera nauðsynlegt að nota 
snjó hjólbarða eða setja snjókeðjur á 
hjólbarðana.
Hafðu alltaf með þér neyðar búnað. 
Sumir þeirra hluta sem þú kannt að vilja 
hafa með þér eru snjókeðjur, dráttarólar 
eða -keðjur, vasaljós, neyðarblys, sandur, 
skófla, ræsikaplar, rúðuskafa, hanskar, 
jarðdúkur, samfestingur, teppi, o.s.frv.

Snjóhjólbarðar

 VIÐVÖRUN
Snjóhjólbarðar ættu að vera jafngildir 
venjulegum hjólbörðum ökutækisins 
að stærð og tegund. Að öðrum kosti 
kann það að hafa slæm áhrif á öryggi og 
stjórnun ökutækisins þíns.

Ef þú setur snjóhjólbarða á ökutækið 
þitt skaltu gæta þess að nota þverbanda 
hjólbarða af sömu stærð og álagssviði 
og upprunalegu hjólbarðarnir. Settu 
snjóhjólbarða á öll fjögur hjólin til að 
jafna út meðhöndlun ökutækisins við öll 
veðurskilyrði. Ekki er víst að gripið sem 
snjóhjólbarðar veita á þurrum vegum 
sé jafnmikið og upprunalegir hjólbarðar 
ökutækisins veita. Athugaðu hjá 
hjólbarðasalanum varðandi ráðleggingar 
um hámarkshraða.

 Upplýsingar
Settu ekki upp neglda hjólbarða án þess 
að athuga fyrst staðbundnar reglugerðir 
og reglugerðir sveitarfélagsins varðandi 
mögulega takmarkanir á notkun þeirra.

VETRARAKSTUR (ICELANDIC)
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Snjókeðjur
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Þar sem hliðarnar á þverbanda 
hjólbörðum eru þynnri en á öðrum 
tegundum hjólbarða kunna þeir að 
skemmast ef sumar tegundir snjókeðja 
eru settar á þá. Þar af leiðandi er mælt 
með notkun snjó hjólbarða í stað 
snjókeðja. Ef nauðsynlegt er að nota 
snjókeðjur skal nota ósvikna HYUNDAI-
varahluti og setja snjókeðjurnar upp 
eftir að hafa skoðað leiðbeiningarnar 
sem fylgdu með keðjunum. Skemmdir 
á ökutækinu þínu af völdum rangrar 
notkunar snjókeðja falla ekki undir 
ökutækis ábyrgð framleiðanda.

 VIÐVÖRUN
Notkun snjókeðja kann að hafa alvarleg 
áhrif á stjórnun ökutækisins:
• Aktu á undir 30 km/klst (20 m/klst) 

hraða, eða samkvæmt ráðlögðum 
hraðatakmörkunum framleiðanda 
keðjanna, hvort sem er hægara.

• Aktu varlega og forðastu ójöfnur, 
holur, krappar beygjur og aðrar 
vegahættur, sem kunna að valda því 
að ökutækið skoppi.

• Forðastu krappar beygjur eða að læsa 
hjólunum þegar þú hemlar.

 Upplýsingar
• Settu snjókeðjurnar aðeins á í pörum

og á framhjólin. Taka skal fram að
uppsetning snjókeðja á hjólbarðana
mun veita meiri aksturskraft en kemur
ekki í veg fyrir hliðarskrik.

• Settu ekki upp neglda hjólbarða án
þess að athuga fyrst staðbundnar
reglugerðir og reglugerðir
sveitarfélagsins varðandi mögulega
takmarkanir á notkun þeirra.
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Uppsetning keðja
Þegar þú setur upp snjó keðjur skaltu 
fylgja leiðbeiningum framleiðandans 
og setja þær eins þétt á og mögulegt 
er. Aktu hægt (undir 30 km/klst (20 m/
klst)) með uppsettar keðjur. Ef þú heyrir 
keðjurnar snerta yfirbygginguna eða 
undirvagninn skaltu stöðva og herða þær. 
Ef þær snerta enn skaltu hægja á þar til 
hávaðinn hættir. Taktu snjókeðjurnar af 
um leið og þú ferð að aka á hreinsuðum 
vegum.
Þegar þú setur snjókeðjur á skaltu 
leggja ökutækinu á jafnsléttu utan við 
umferðina. Kveiktu á hættuljósunum 
og settu neyðarviðvörunarþríhyrning 
fyrir aftan ökutækið (ef til staðar). 
Settu ökutækið alltaf í P (Park), settu 
stöðuhemilinn á og slökktu á hreyflinum 
áður en þú setur upp snjókeðjur.

ATHUGASEMD
Þegar snjókeðjur eru notaðar:
• Röng stærð á keðjum eða rangt 

uppsettar keðjur geta skemmt 
hemlaborða ökutækisins, fjöðrun, 
yfirbyggingu og hjól.

• Notaðu keðjur í SAE „S“ flokki eða 
vírkeðjur.

• Ef þú heyrir hljóð af völdum þess 
að keðjurnar snerta yfirbygginguna 
skaltu herða keðjurnar aftur til 
að koma í veg fyrir snertingu við 
yfirbyggingu ökutækisins.

• Til að koma í veg fyrir skemmdir á 
yfirbyggingu skaltu herða keðjurnar 
aftur eftir að hafa ekið 0,5~1,0 km 
(0,3~0,6 mílur).

• Notaðu ekki snjókeðjur á ökutækjum 
sem búin eru álfelgum. Ef ekki er 
komist hjá því skal nota vírkeðjur.

• Notaðu vírkeðjur sem eru þynnri en 
12 mm (0,47 til) að koma í veg fyrir 
skemmdir á tengingu keðjunnar.
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JAZDA ZIMĄ (POLISH)
Trudne warunki pogodowe zimą 
powodują szybsze zużycie opon i inne 
problemy. Aby ograniczyć problemy 
podczas jazdy zimą, należy stosować się 
do następujących zaleceń:

Opady śniegu lub mróz
Należy utrzymywać odpowiednią 
odległość od pojazdu poprzedzającego.
Hamować łagodnie. Jazda z nadmierną 
prędkością, gwałtowne przyśpieszanie, 
nagłe hamowanie i pokonywanie 
zakrętów z wysoką prędkością są 
potencjalnie bardzo niebezpiecznymi 
zachowaniami. Zwalniając, należy w jak 
największym stopniu hamować silnikiem. 
Nagłe hamowanie na zaśnieżonej 
luboblodzonej nawierzchni może 
skutkować wpadnięciem pojazdu w 
poślizg.
W celu jazdy w głębokim śniegu 
może być konieczne zamontowanie 
opon zimowych lub założenie na koła 
łańcuchów śniegowych.
Należy zawsze wozić wyposażenie 
na wypadek sytuacji awaryjnych. Do 
przydatnych elementów wyposażenia 
zaliczają się: łańcuchy śniegowe, lina 
lub łańcuch holowniczy, latarka, flary 
sygnalizacyjne, piasek, łopata, przewody 
rozruchowe, skrobaczka do szyb, 
rękawice, mata, kombinezon, koc itp.

Opony zimowe

 OSTRZEŻENIE
Opony zimowe muszą być tego samego 
rozmiaru i typu jak standardowe 
opony pojazdu. W przeciwnym 
razie mogą negatywnie wpływać na 
bezpieczeństwo i prowadzenie pojazdu.

Montując opony zimowe w pojeździe, 
należy zamontować opony radialne 
w takim samym rozmiarze i o takim 
samym indeksie nośności jak oryginalne 
opony. Zamontować opony zimowe 
na wszystkich czterech kołach, aby 
uzyskać stabilne prowadzenie pojazdu w 
każdych warunkach. Przyczepność opon 
zimowych na suchej nawierzchni może 
być gorsza w porównaniu z oponami 
będącymi oryginalnym wyposażeniem 
pojazdu. Sprawdzić zalecenia dotyczące 
maksymalnej prędkości u sprzedawcy 
opon.

 Informacja
Nie wolno montować opon z kolcami bez 
uprzedniego zapoznania się z lokalnymi 
i regionalnymi przepisami mogącymi 
zabraniać ich używania.
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Łańcuchy śniegowe

OOSH069128L

Ponieważ ścianki boczne opon radialnych 
są cieńsze w porównaniu z innymi typami 
opon, mogą one ulec uszkodzeniu 
wskutek zamontowania pewnych typów 
łańcuchów. W związku z tym zaleca 
się montaż opon zimowych zamiast 
używania łańcuchów śniegowych. W 
razie konieczności użycia łańcuchów, 
należy używać oryginalnych części 
HYUNDAI i zamontować łańcuchy 
śniegowe po zapoznaniu się z 
dołączonymi do nich instrukcjami. 
Gwarancja producenta pojazdu nie 
obejmuje uszkodzeń spowodowanych 
niewłaściwym użytkowaniem łańcuchów 
śniegowych.

 OSTRZEŻENIE
Łańcuchy śniegowe mogą pogorszyć 
właściwości jezdne pojazdu:
• Nie wolno przekraczać prędkości 

30 km/h (20 mph) lub maksymalnej 
prędkości zalecanej przez 
producenta, zależnie od tego, która 
wartość jest niższa.

• Należy prowadzić ostrożnie i unikać 
nierówności, dziur, ostrych zakrętów 
i innych zagrożeń na drodze, które 
mogłyby spowodować podbicie 
pojazdu.

• Należy unikać gwałtownego 
pokonywania zakrętów i hamowania 
z zablokowanymi kołami.

 Informacja
• Montować łańcuchy śniegowe tylko

parami na kołach przednich. Należy
pamiętać, że łańcuchy śniegowe
powoduję zwiększenie siły napędowej,
ale nie zapobiegają poślizgom bocznym.

• Nie wolno montować opon z kolcami
bez uprzedniego zapoznania się z
lokalnymi i regionalnymi przepisami
mogącymi zabraniać ich używania.
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Montaż łańcuchów
Montując łańcuchy śniegowe, należy 
stosować się do instrukcji producenta i 
zamontować je, zwracając uwagę na ich 
właściwe naprężenie. Z zamontowanymi 
łańcuchami należy jechać powoli (poniżej 
30 km/h (20 mph)). W razie usłyszenia 
odgłosu łańcuchów uderzających w 
nadwozie lub podwozie należy zatrzymać 
pojazd i naprężyć łańcuchy. Jeśli nadal 
dochodzi do kontaktu, należy zmniejszyć 
prędkość, aż odgłosy ustaną. Zdjąć 
łańcuchy jak najszybciej po wjechaniu na 
odśnieżoną drogę.
Aby zamontować łańcuchy śniegowe, 
należy zaparkować pojazd na równej 
nawierzchni z dala od ruchu. Włączyć 
światła awaryjne i ustawić za pojazdem 
trójkąt ostrzegawczy (jeśli jest dostępny). 
Przed przystąpieniem do montażu 
łańcuchów śniegowych należy ustawić 
dźwignię zmiany biegów w położeniu P 
(postój), włączyć hamulec postojowy i 
wyłączyć silnik.

UWAGA
W przypadku używania łańcuchów 
śniegowych:
• Łańcuchy w nieprawidłowym 

rozmiarze lub nieprawidłowo 
zamontowane mogą spowodować 
uszkodzenie przewodów 
hamulcowych, zawieszenia, 
nadwozia i kół pojazdu.

• Należy używać łańcuchów 
śniegowych SAE klasy „S” lub 
łańcuchów z linki stalowej.

• W razie usłyszenia hałasu 
spowodowanego kontaktem 
łańcuchów z nadwoziem, należy je 
naprężyć, aby temu zapobiec.

• Aby uniknąć uszkodzenia nadwozia, 
łańcuchy należy naprężyć po 
przejechaniu 0,5~1,0 km (0,3~0,6 
mili).

• Nie wolno używać łańcuchów 
śniegowych w pojazdach 
wyposażonych w aluminiowe 
obręcze kół. Jeśli nie można tego 
uniknąć, należy użyć łańcuchów z 
linki stalowej.

• Używać łańcuchów z linki stalowej 
o grubości mniejszej niż 12 mm 
(0,47 in), aby nie uszkodzić ogniwa 
łańcucha.
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