
Цялата информация в настоящото Ръководство за собственика 
е актуална към момента на публикуването. HYUNDAI обаче си 
запазва правото да прави промени по всяко време, следвайки 
политиката за непрекъснато подобряване на продуктите.

Настоящото Ръководство важи за всички модели на този 
автомобил, като съдържа описания и обяснения на стандартно 
и опционално 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. 
Обясненията и илюстрациите за някои действия при тях са 
противоположни на описаните в това Ръководство.

РЪКОВОДСТВО ЗА 
СОБСТВЕНИКА
Експлоатация
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 ограничените гаранции, 
покриващи автомобила. Някои промени могат също така да бъдат в нарушение 
на регулациите, установени от органите на транспорта и други правителствени 
структури във Вашата страна.

ВНИМАНИЕ: МОДИФИКАЦИИ НА ВАШИЯ 
HYUNDAI

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 оторизиран представител на 
HYUNDAI за предпазни мерки или специални указания, ако решите да инсталирате 
някое от тези устройства.

ИНСТАЛИРАНЕ НА РАДИОСТАНЦИЯ ЗА 
ДВУПОСОЧНА ВРЪЗКА ИЛИ КЛЕТЪЧЕН ТЕЛЕФОН

Автомобилът е оборудван с устройство за общоевропейската система eCall, 
което повиква аварийните служби. Всяка самоволна или неразрешена намеса 
в общоевропейската система eCall, в системите на автомобила и неговите 
компоненти, инсталиране на оборудване, което не е препоръчано от производителя 
на автомобила и/или при оторизиран представител на HYUNDAI, може да 
предизвика неправилна работа на (на устройството за) общоевропейската система 
eCall, погрешни повиквания, неизправност на устройството (в автомобилите) при 
пътнотранспортни или други произшествия, когато имате нужда от аварийна помощ.
Това може да бъде опасно и да застраши Вашия живот!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
(АКО Е ЧАСТ ОТ ОБОРУДВАНЕТО)
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Това Ръководство съдържа информация, озаглавена като ОПАСНОСТ, 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ВНИМАНИЕ и БЕЛЕЖКА.
Тези заглавия показват следното:

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

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

 ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ показва опасна ситуация, която може да доведе до леки или 
умерени наранявания, ако не бъде избегната.

БЕЛЕЖКА
БЕЛЕЖКА показва ситуация, която може да доведе до повреда на автомобила, 
ако не бъде избегната.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЩЕТИ 
НА АВТОМОБИЛА
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Благодарим Ви и поздравления, че избрахте HYUNDAI! Радваме се да Ви приветстваме 
сред нарастващия брой взискателни хора, които карат HYUNDAI. Авангардната техника 
и висококачествената изработка на всеки произведен от нас HYUNDAI е нещо, с което се 
гордеем.
Ръководството за собственика ще Ви запознае с функциите и работата на новия Ви 
HYUNDAI. За да се запознаете с новия си HYUNDAI и да можете да му се насладите 
напълно, прочетете внимателно настоящото Ръководство за собственика, преди да 
шофирате.
Това Ръководство съдържа важна информация за безопасност и инструкции, които да 
Ви запознаят с контролите и функциите за безопасност на Вашия автомобил, за да го 
управлявате по безопасен начин.
Ръководството съдържа и информация за поддръжката, предназначена да подобри 
безопасната работа на автомобила. Препоръчва се цялото обслужване и поддръжка на 
Вашия автомобил да се извършва от оторизиран представител на HYUNDAI. Оторизираните 
представители на HYUNDAI са подготвени да предоставят висококачествено обслужване, 
поддръжка и всякаква друга помощ, която може да е необходима.
Настоящото Ръководство за собственика 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. При продажба на автомобила Ръководството трябва да остане в него, за да се 
предостави на следващия собственик важна информация за експлоатацията, безопасността 
и поддръжката.

HYUNDAI MOTOR COMPANY

 ВНИМАНИЕ
Възможни са случаи на тежки повреди на двигателя и трансмисията 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 2-18 в раздела „Спецификации на автомобила“ в ръководството за 
собственика.

Авторско право 2020 г., HYUNDAI Motor Company. Всички права запазени. Никаква част от 
тази публикация не може да бъде възпроизвеждана, съхранявана в извлекателна система 
или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин без предварителното 
писмено разрешение на HYUNDAI Motor Company.
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Искаме да Ви помогнем да постигнете максимално удоволствие от шофирането на 
автомобила си. Ръководството за собственика може да Ви помогне по много начини. 
Настойчиво Ви препоръчваме да го прочетете изцяло. За да сведете до минимум 
вероятността от смърт или нараняване, трябва да прочетете разделите 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 оформление на Ръководството е дадено в съдържанието. Използвайте показалеца, 
когато търсите конкретна област или предмет; той съдържа азбучен списък на цялата 
информация от Ръководството.
Раздели: Това Ръководство има девет глави и показалец. Всяка глава започва с кратък 
списък на съдържанието, за да видите с един поглед дали този раздел съдържа желаната от 
Вас информация.

СЪОБЩЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Вашата безопасност и безопасността на другите е изключително важна. В настоящото 
Ръководство за собственика са изложени много предпазни мерки за безопасност и 
експлоатационни 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 автомобила и в това 
Ръководство, описват тези опасности и какво да направите, за да избегнете или намалите 
рисковете.
Предупрежденията и инструкциите, съдържащи се в това Ръководство, са за Ваша 
безопасност. Неспазването на предупрежденията и инструкциите за безопасност може да 
доведе до сериозни наранявания или смърт.
В цялото Ръководство ще се използват разделите ОПАСНОСТ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, 
ВНИМАНИЕ, БЕЛЕЖКА и СИМВОЛ ЗА СИГНАЛИЗИРАНЕ НА ОПАСНОСТ.

Това е символ за сигнализиране на опасност. Използва се, за да Ви предупреди 
за потенциални опасности от физически наранявания. Спазвайте всички 
съобщения за безопасност, които следват този символ, за да избегнете евентуални 
наранявания или смърт. Символът за сигнализиране на опасност предшества 
сигналните думи ОПАСНОСТ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ.

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

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

 ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ показва опасна ситуация, 
която може да доведе до леки или 
умерени наранявания, ако не бъде 
избегната.

БЕЛЕЖКА
БЕЛЕЖКА показва ситуация, която може 
да доведе до повреда на автомобила, 
ако не бъде избегната.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО
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Бензинов двигател
Безоловно гориво
За Европа
За оптималната работа на автомобила препоръчваме да използвате безоловен бензин с 
RON (изследователско октаново число) 95/AKI (антидетонационен коефициент) 91 или по-
високи. Може да използвате безоловен бензин с октаново число RON 91 – 94/AKI 87 – 90, но 
това би могло 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 RON 
(изследователско октаново число) 91/AKI (антидетонационен коефициент) 87 или по-високи 
(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.

БЕЛЕЖКА
НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОЛОВНО ГОРИВО. 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 различни от посочените почистващи препарати за горивната 
система към резервоара за гориво (препоръчваме Ви да се консултирате с 
оторизиран представител на HYUNDAI за подробности).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не доливайте, след като дюзата автоматично се затвори при зареждане.
• Винаги проверявайте дали капачката на резервоара е поставена правилно, за да 

предотвратите разлив на гориво в случай на инцидент.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГОРИВОТО
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Бензин, съдържащ алкохол и метанол
Газохолът – смес от бензин и етанол (известен също като зърнен спирт) – и бензинът или 
газохолът, съдържащи метанол (известен също като дървесен спирт), се продават заедно с 
или вместо оловния или безоловния бензин.
Не използвайте газохол, съдържащ повече от 10% етанол, и не използвайте бензин 
или газохол, съдържащи метанол. Всяко от тези горива може да причини проблеми с 
управляемостта и да повреди горивната система, системата за управление на двигателя и 
системата за контрол на емисиите.
Преустановете използването на газохол от всякакъв вид, ако възникнат проблеми с 
управляемостта.

Повредата на автомобила или проблемите с управляемостта 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.

БЕЛЕЖКА
Никога не използвайте газохол, който съдържа метанол. Преустановете употребата на 
газохол, който влошава управляемостта.

Други горива
Използването на добавки към горивото, като например:
 - Силиконова добавка,
 - Манганова добавка (MMT, Mn),
 - Желязосъдържаща добавка (фероцен),
 - Други металосъдържащи добавки,

може да доведе до неправилно запалване на двигателя, лошо ускорение, блокиране на 
двигателя, повреда на катализатора или необичайна корозия и също да причини повреда на 
двигателя, което да доведе до намаляване на цялостния живот на задвижващия механизъм.

БЕЛЕЖКА
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 МТБЕ
HYUNDAI препоръчва в автомобила да се избягват горива, съдържащи МТБЕ 
(метилтретичен бутилов етер) над 15,0 об. % (тегловно съдържание на кислород 2,7%).
Гориво, съдържащо МТБЕ над 15,0 об. % (тегловно съдържание на кислород 2,7%), може да 
намали динамиката на автомобила и да доведе до задавяне или трудно запалване.

БЕЛЕЖКА
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 МТБЕ (метилтретичен бутилов етер) над 
15,0 об. % (тегловно съдържание на кислород 2,7%).

Не използвайте метанол
Горива, съдържащи метанол (дървесен спирт), не трябва да се използват в автомобила. 
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 RON (изследователско октаново 
число) 95/AKI (антидетонационен коефициент) 91 или по-високи (за Европа) или RON 
(изследователско октаново число) 91/AKI (антидетонационен коефициент) 87 или по-високи 
(извън Европа).
За клиенти, които не използват бензини с добро качество и имат проблеми при стартиране 
на двигателя или той не работи гладко, се препоръчва да се добави към резервоара една 
бутилка добавка съгласно графика за поддръжка (вж. глава 9 „График за стандартна 
поддръжка“).
Добавките са налични при Вашия оторизиран представител на HYUNDAI, заедно с 
информация как да ги използвате. Не ги смесвайте с други добавки.

Използване на автомобила извън страната
Ако ще управлявате автомобила в друга държава, уверете се, че:
• спазвате всички разпоредби относно регистрацията и застраховката;
• сте установили наличието на приемливо гориво.
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Дизелов двигател
Дизелово гориво
Дизеловите двигатели трябва да работят само с дизелово гориво в свободна продажба, 
отговарящо на EN 590 или равностоен стандарт. (EN означава „Европейска норма“). Не 
използвайте мазут, нафта за отопление и неодобрени горивни добавки – това ще увеличи 
износването и ще повреди двигателя и горивната система.
Използването на неодобрени горива и/или горивни добавки ще ограничи Вашите права по 
гаранцията.
В автомобила се използва дизелово гориво с цетаново число над 51. Ако се предлагат 
различни видове дизелово гориво, използвайте съответното лятно или зимно гориво в 
зависимост от температурите:
• Над -5 °C (23 °F) ... Лятно дизелово гориво.
• Под -5 °C (23 °F) ... Зимно дизелово гориво.

Следете нивото на горивото в резервоара много внимателно: Ако двигателят е спрял поради 
проблем с горивото, системите трябва да се прочистят изцяло, преди да се стартира отново.

БЕЛЕЖКА
Внимавайте в резервоара да не влезе бензин или вода. Това ще наложи източване и 
прочистване на тръбопроводите, за да не се запуши инжекционната помпа и да не се 
повреди двигателят.

БЕЛЕЖКА
Дизелово гориво (ако DPF е част от оборудването)
Препоръчително е да се използва указаното дизелово гориво за автомобили с DPF. 
Използване на дизелови горива с високо съдържание на сяра (над 50 милионни части) 
или с нестандартни добавки може да повреди системата на DPF и да предизвика 
отделяне на бял пушек.
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Биодизел
В автомобила могат да се използват дизелови смеси в свободна продажба с не повече от 7% 
биодизел – известни като „дизел B7“, – ако биодизелът е по спецификацията в EN 14214 или 
равностойна. (EN означава „Европейска норма“). Използването на биогорива с повече 
от 7% рапичен метилов естер (RME), метилов естер на мастна киселина (FAME), метилов 
естер от растително масло (VME) и пр. или смесването на дизел с биодизел над 7% ще 
увеличи износването или ще повреди двигателя и горивната система. Ремонтът и смяната 
на износени или повредени компоненти поради използване на неодобрени горива не са 
включени в гаранцията на производителя.

БЕЛЕЖКА
• Никога не използвайте гориво, което не отговаря на последните изисквания на 

нефтохимическата промишленост.
• Никога не използвайте горивни добавки или препарати, които не са препоръчани 

или одобрени от производителя на автомобила.

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 емисии.
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 батерията и пожар. За Ваша 
безопасност препоръчваме да не използвате неодобрени електронни устройства.

БЕЛЕЖКА
Всички звукови предупреждения (включително звука за посрещане/излизане, 
виртуалния звук на двигателя, активния контрол на шума на пътя и т.н.) се генерират 
от външните усилватели. Ако е необходимо да замените външен усилвател, 
препоръчваме Ви да закупите части на HYUNDAI. Неразрешените продукти могат да 
причинят неизправност на външните усилватели.

ИНСТРУКЦИИ ЗА МАНЕВРИРАНЕТО
Както и при други автомобили от този вид, неправилното управление може да доведе до 
загуба на контрол, инцидент или преобръщане на автомобила.
Поради специфичната конструкция на автомобила неговият център на тежестта е 
разположен по-високо, отколкото при други видове автомобили. С други думи той не 
е предназначен за завиване на същите скорости като традиционните автомобили 
с 2 задвижващи колела. Избягвайте резки маневри. Още веднъж напомняме, че 
неправилното управление може да доведе до загуба на контрол, инцидент или преобръщане 
на автомобила. Не забравяйте да прочетете насоките за шофиране в „Намаляване на 
опасността от преобръщане“ в раздел 5 от това ръководство.
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РАЗРАБОТВАНЕ НА АВТОМОБИЛА
Следвайки няколко прости предпазни мерки за първите 1000 км (600 мили), можете да 
повишите динамиката, икономичността и живота на своя автомобил.
• Не форсирайте двигателя.
• Когато шофирате, поддържайте скоростта на работа на двигателя (об/мин 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 

сработят правилно.
• Не теглете ремарке през първите 2000 km (1200 мили) пробег.

ВРЪЩАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНИ АВТОМОБИЛИ (ЗА ЕВРОПА)
HYUNDAI насърчава екологично третиране на излезлите от употреба превозни средства 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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2. Информация за автомобила

Преглед отвън (I) .......................................................................................................2-2
Преглед отвън (II) ......................................................................................................2-3
Преглед отвътре .......................................................................................................2-4
Преглед на арматурното табло (I) ..........................................................................2-6
Преглед на арматурното табло (II) .........................................................................2-9
Отделение за двигателя ........................................................................................2-10
Размери ....................................................................................................................2-12
Двигател ...................................................................................................................2-12
Мощност на крушките ............................................................................................2-13
Гуми и колела ..........................................................................................................2-14
Капацитет на товароносимост и скорост на гумите (за Европа) ......................2-15
Климатична система ..............................................................................................2-15
Брутно тегло на автомобила .................................................................................2-16
Обем на багажника .................................................................................................2-17
Препоръчителни смазочни материали и капацитет ...........................................2-18
Препоръчително моторно масло (за Европа) ................................................................ 2-21
Препоръчителни вискозитетни класове по SAE ............................................................ 2-21

Идентификационен номер на автомобила (VIN) ................................................2-23
Етикет за сертифициране на автомобила ...........................................................2-23
Етикет за спецификация на гумите и налягането ..............................................2-23
Номер на двигателя................................................................................................2-24
Етикет на компресора за климатика ....................................................................2-24
Декларация за съответствие  ................................................................................2-24
Етикет за горивото  .................................................................................................2-25
Бензинов двигател ............................................................................................................. 2-25
Дизелов двигател ............................................................................................................... 2-25
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Информация за автомобила

ПРЕГЛЕД ОТВЪН (I)
 Изглед отпредИзглед отпред

Действителната форма може да се различава от илюстрацията.

ONX4E010001ONX4E010001

1. Преден капак ............................................ 5-40

2. Предни фарове ........................................ 9-68

3. Гуми и колела ........................................... 9-42

4. Външни огледала за обратно виждане . 5-28

5. Панорамен люк ........................................ 5-35

6. Чистачки на предното стъкло ................. 9-34

7. Прозорци ................................................... 5-31

8. Преден радар ..............................................7-2
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 Изглед отзадИзглед отзад

Действителната форма може да се различава от илюстрацията.

ONX4E010002ONX4E010002

ПРЕГЛЕД ОТВЪН (II)

1. Врати ......................................................... 5-15

2. Капак на резервоара за гориво .............. 5-52

3. Комбинирани задни светлини ................ 9-73

4. Багажник .................................................... 5-41

5. Високо монтиран заден стоп .................. 9-76

6. Чистачка на задното стъкло ................... 9-34

7. Антена ..................................................... 5-123

8. Камера за задно виждане ..................... 7-122
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Информация за автомобила

1. Вътрешна дръжка на вратата ................ 5-17

2. Бутони за електрическите прозорци ...... 5-31

3. Бутон за централно заключване на 
електрическите прозорци ....................... 5-33

4. Превключвател за прибиране на външните 
огледала за обратно виждане ................ 5-30 

5. Превключвател за управление на външните 
огледала за обратно виждане ................ 5-29 

6. Бутон за централно заключване 
на вратите  ................................................ 5-17

7. Устройство за регулиране на нивото на 
фаровете ................................................... 5-59

8. Бутон за електрически багажник ............ 5-44

9. Бутон за изключване на електронната 
система за контрол на стабилността (ESC 
OFF) ........................................................... 6-59

10. Волан ......................................................... 5-24

11. Лост за регулиране на волана................ 5-25

12. Табло за ел. предпазители ..................... 9-51

13. Лост за освобождаване на предния 
капак .......................................................... 5-40

14. Седалки ........................................................3-4

ПРЕГЛЕД ОТВЪТРЕ
 Тип AТип A

Действителната форма може да се различава от илюстрацията.
ONX4E010003ONX4E010003
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1. Вътрешна дръжка на вратата ................ 5-17

2. Бутони за електрическите прозорци ...... 5-31

3. Бутон за централно заключване на 
електрическите прозорци ....................... 5-33

4. Превключвател за прибиране на външните 
огледала за обратно виждане ................ 5-30 

5. Превключвател за управление на външните 
огледала за обратно виждане ................ 5-29 

6. Бутон за централно заключване 
на вратите  ................................................ 5-17

7. Устройство за регулиране на нивото на 
фаровете ................................................... 5-59

8. Бутон за електрически багажник ............ 5-44

9. Бутон за изключване на електронната 
система за контрол на стабилността (ESC 
OFF) ........................................................... 6-59

10. Волан ......................................................... 5-24

11. Лост за регулиране на волана................ 5-25

12. Табло за ел. предпазители ..................... 9-51

13. Лост за освобождаване на предния 
капак .......................................................... 5-40

14. Седалки ........................................................3-4

 Тип BТип B

Действителната форма може да се различава от илюстрацията.
ONX4E010023ONX4E010023
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Информация за автомобила

1. Арматурно табло .........................................4-5 

2. Предна въздушна възглавница 
за водача ................................................... 3-51 

3. бутон за стартиране/спиране 
на двигателя ................................................6-9 

4. Инфотейнмънт система .......................... 4-54

5. Ключ за аварийни светлини .......................8-3

6. Климатик/ .................................................. 5-74

7. Вентилация на седалка ........................... 3-23

8. Нагревател на седалката ........................ 3-21

9. Подгрев на волана ................................... 5-25

10. Бутон за DBC ............................................ 6-67

11. Бутон за безопасност при паркиране .. 7-156

12. Бутон за паркиране/показване ............. 7-123

13. Бутон за превключване на скоростите .. 6-23

14. Превключвател за електронната ръчна 
спирачка .................................................... 6-47 

15. Бутон за автоматично задържане .......... 6-53

16. Бутон за режим на шофиране ................ 6-89

17. Бутон за задържане на 4WD .................. 6-71

 Тип AТип A

Действителната форма може да се различава от илюстрацията.

ONX4E010004ONX4E010004

ПРЕГЛЕД НА АРМАТУРНОТО ТАБЛО (I)
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18. Бутон за изключване на системата за 
икономия на гориво на празен 
ход (ISG) .................................................... 6-79

19. Предна въздушна възглавница за пътника 
до водача  ................................................. 3-51

20. Жабка ...................................................... 5-109
21. USB порт ................................................. 5-123

22. Захранващ контакт .................................5-113
23. USB зарядно ............................................5-114
24. Подложка на безжична система за 

зареждане  ...............................................5-114
25. Климатик на втори ред  ........................... 5-87

Действителната форма може да се различава от илюстрацията.

ONX4E010004ONX4E010004
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Информация за автомобила

1. Арматурно табло .........................................4-5 
2. Предна въздушна възглавница 

за водача ................................................... 3-51 
3. бутон за стартиране/спиране 

на двигателя ................................................6-9 
4. Инфотейнмънт система .......................... 4-54
5. Ключ за аварийни светлини .......................8-3
6. Климатик/ .................................................. 5-74
7. Вентилация на седалка ........................... 3-23
8. Нагревател на седалката ........................ 3-21
9. Подгрев на волана ................................... 5-25
10. Бутон за DBC ............................................ 6-67
11. Бутон за безопасност при паркиране .. 7-156
12. Бутон за паркиране/показване ............. 7-123
13. Бутон за превключване на скоростите .. 6-23

14. Превключвател за електронната ръчна 
спирачка .................................................... 6-47

15. Бутон за автоматично задържане .......... 6-53
16. Бутон за режим на шофиране ................ 6-89
17. Бутон за задържане на 4WD .................. 6-71
18. Бутон за изключване на системата за иконо-

мия на гориво на празен ход (ISG) ........ 6-79
19. Предна въздушна възглавница за пътника 

до водача  ................................................. 3-51
20. Жабка ...................................................... 5-109
21. USB порт ................................................. 5-123
22. Захранващ контакт .................................5-113
23. USB зарядно ............................................5-114
24. Подложка на безжична система за зарежда-

не  ..............................................................5-114
25. Климатик на втори ред  ........................... 5-87

 Тип BТип B

Действителната форма може да се различава от илюстрацията.

ONX4E010024 ONX4E010024 
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ПРЕГЛЕД НА АРМАТУРНОТО ТАБЛО (II)

Действителната форма може да се различава от илюстрацията.

ONX4E010005ONX4E010005

1. Лост за управление на светлините ........ 5-55

2. Лостче за чистачките и устройствата за 
измиване  .................................................. 5-69

3. Перо за превключване ............................ 6-32

4. Бутони за дистанционно управление на 
аудиосистемата ...................................... 5-124

5. Бутон за телефония чрез Bluetooth® 
устройство за свободни ръце ............... 5-125 

6. Управление на LCD дисплея .................. 4-35

7. Бутон за асистирано шофиране 
в лентата ................................................... 7-32

8. Бутон „Помощ при шофиране“ ............... 7-85

9. Бутон за разстояние до превозното 
средство .................................................... 7-90
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Информация за автомобила

 Smartstream G1.6 T-GDi/Smartstream G1.6 T-GDi (48V) MHEVSmartstream G1.6 T-GDi/Smartstream G1.6 T-GDi (48V) MHEV

 Smartstream G2.0Smartstream G2.0

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

ONX4090001/ONX4E090003ONX4090001/ONX4E090003

1. Резервоар за охлаждаща течност за 
двигателя .................................................. 9-26

2. Резервоар за спирачна/трансмисионна* 
течност....................................................... 9-29

3. Въздушен филтър .................................... 9-32

4. Масломерна щека ................................... 9-22

5. Капачка за наливане на масло .............. 9-22

6. Резервоар за течност за измиване на 
предното стъкло ....................................... 9-31

7. Табло за ел. предпазители ..................... 9-51

8. Батерия ..................................................... 9-38

*: ако е оборудвана тази функция

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ДВИГАТЕЛЯ
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1. Резервоар за охлаждаща течност за 
двигателя .................................................. 9-26

2. Резервоар за спирачна/трансмисионна* 
течност....................................................... 9-29

3. Въздушен филтър .................................... 9-32

4. Масломерна щека ................................... 9-22

5. Капачка за наливане на масло .............. 9-22

6. Резервоар за течност за измиване на 
предното стъкло ....................................... 9-31

7. Табло за ел. предпазители ..................... 9-51

8. Батерия ..................................................... 9-38

*: ако е оборудвана тази функция

 Smartstream G2.5 GDiSmartstream G2.5 GDi

 Smartstream D1.6/Smartstream D1.6 (48V) MHEVSmartstream D1.6/Smartstream D1.6 (48V) MHEV

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

ONX4E090004/ONX4E090002ONX4E090004/ONX4E090002
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Елементи мм (инча)
Цялостна дължина 4500 (177,16)
Цялостна ширина 1865 (73,42)
Цялостна височина 1650 (64,96)/1651 (65)*1/1653 (65,07)*2

Грайфер

Отпред Отзад 
17’’: 1630 (64,17) 17’’: 1637 (64,44)
18’’: 1615 (63,58) 18’’: 1622 (63,85)
19’’: 1615 (63,58) 19’’: 1622 (63,85)

Междуосие 2680 (105,51)

*1 : ако багажникът на покрива е част от оборудването на нормалния покрив
*2 : ако багажникът на покрива е част от оборудването на панорамния люк

ДВИГАТЕЛ

Двигател
Работен обем 
на двигателя 

cm³ (in³)

Вътрешен 
диаметър на 
цилиндъра x 
Ход на бута-

лото 
мм(in)

Последова-
телност на 
запалване

Брой цилиндри

Smartstream G1.6 T-GDi/
Smartstream G1.6 T-GDi (48V) 
MHEV

1598
(97,43)

75,6 X 89
(2,97 X 3,50) 1-3-4-2 4. Редови

Smartstream G2.0 1999
(121,89)

81 X 97
(3,18 X 3,81) 1-3-4-2 4. Редови

Smartstream G2.5 GDi 2497
(152,25)

88,5 x 101,5
3,48 x 3,99 1-3-4-2 4. Редови

Smartstream D1.6/
Smartstream D1.6 (48V) 
MHEV

1598
(97,43)

77 X 85,8
(3,03 X 3,37) 1-3-4-2 4. Редови

РАЗМЕРИ
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Електрически крушки Видове 
крушки

Консумирана 
мощност във 

ватове

Отпред

Тип A
Фар

Дълги HB3 60
Къси HB3 60

Дневни светлини (DRL)/габарити LED LED
Мигачи PY21W 21

Тип B
Фар

Дълги LED LED
Къси LED LED
SBL*1 LED LED

Дневни светлини (DRL)/габарити LED LED
Мигачи LED LED

Мигачи (външни огледала) LED LED

Отзад

Тип A
Задни светлини P21/5 W 5/21
Задни светлини/стопове P21/5 W 5/21

Тип B
Задни светлини LED LED
Задни светлини/стопове LED LED

Мигачи PY21W 21
Задни фарове за мъгла PR21W 21
Светлини за движение на заден ход P21W 21

Осветление на регистрационния номер
W5W 5
LED LED

Високо монтиран заден стоп LED LED

Отвътре

Лампа за карта
Тип A W10W 10
Тип B LED LED

Вътрешна лампа FESTOON 10
Лична лампа LED LED
Лампа в жабката W5W 5
Лампа на сенника FESTOON 5
Лампа в багажника FESTOON 10

*1: Статична адаптивна светлина

МОЩНОСТ НА КРУШКИТЕ
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Елементи Размер на 
гумата

Размер 
на коле-
лото

Налягане на напомпване 
kPa (psi) Затягане на 

болтовете на 
колелата

kgf m (N·m)
Нормално нато-

варване
Максимално 
натоварване

Отпред Отзад Отпред Отзад

Пълнораз-
мерна гума

215/65 R17 7,0J x 17
240 (35) 240 (35) 275 (40)

11 ~ 13 
(107 ~ 127)

235/55 R18 7,5J x 18
235/50 R19 7,5J x 19

Компактна 
резервна 
гума

T135/90 D17 4,0T X 17 420 (60)

БЕЛЕЖКА
• Допустимо е да добавите 20 kPa към стандартната спецификация за налягането 

на гумите, ако скоро се очакват по-ниски температури. Гумите обикновено губят 
7 kPa за всеки температурен спад от 7°C. 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. Затова, ако планирате да шофирате при голяма надморска 
височина, проверете налягането на гумите предварително. Ако е необходимо, 
напомпайте ги до подходящо ниво (налягане на гумите за единица надморска 
височина: +10 kPa/1 км).

• Не трябва да надвишавате максималното налягане на напомпване, показано на 
страничната стена на монтираната гума.

 ВНИМАНИЕ
При подмяна на гуми ВИНАГИ използвайте същите като доставените с автомобила 
по отношение на размер, тип, марка, конструкция и модел на грайфера. В противен 
случай може да се повредят свързаните части или да се стигне до неправилна работа.

ГУМИ И КОЛЕЛА
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Елементи Размер на 
гумата

Размер на 
колелото

Капацитет на това-
роносимост Капацитет на скорост

LI*1 kg SS*2 км/ч

Пълноразмер-
на гума

215/65 R17 7,0J x 17 103 875 V 240
235/55 R18 7,5 J x 18 104 900 V 240
235/50 R19 7,5J x 19 103 875 V 240

Компактна 
резервна гума T135/90 D17 4,0T X 17 104 900 M 130

*1 LI: ТОВАРЕН ИНДЕКС
*2 SS: СКОРОСТЕН ИНДЕКС

КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА
Елементи Тегло на обема Класификация

Хладилен агент
g (oz.)

R1234yf Отпред 550 (19,40) ± 25 (0,88) R-1234yf 
(за Европа)
R-134a 
(с изключение на 
Европа)

R134a Отпред 600 (21,16) ± 25 (0,88)

Смазка за компре-
сора

g (oz.)
Отпред 100 (3,52) ± 10 (0,35) PAG

Препоръчваме Ви да се свържете с оторизиран представител на HYUNDAI за повече подробности.

КАПАЦИТЕТ НА ТОВАРОНОСИМОСТ И СКОРОСТ НА 
ГУМИТЕ (ЗА ЕВРОПА)
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БРУТНО ТЕГЛО НА АВТОМОБИЛА
• Общи

Елементи Общо тегло на автомобила 
[кг (фунт)]

Smartstream D1.6
2WD

MT 2065 (4552)
DCT 2090 (4607)

4WD
MT 2120 (4673)

DCT 2150 (4739)

Smartstream G2.0
2WD

MT 2000 (4409)
AT 2030 (4475)

4WD AT 2085 (4596)

Smartstream G1.6 T-GDi
2WD DCT 2055 (4530)
4WD DCT 2125 (4684)

Smartstream G2.5 GDi
2WD AT 2065 (4552)
4WD AT 2125 (4684)

• За Близкия Изток

Елементи Общо тегло на автомобила 
[кг (фунт)]

Smartstream G2.0
2WD AT 2000 (4409)
4WD AT 2055 (4530)

Smartstream G1.6 T-GDi
2WD DCT 2030 (4475)
4WD DCT 2100 (4629)

Smartstream G2.5 GDi
2WD AT 2035 (4486)
4WD AT 2095 (4618)
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• За Европа

Елементи Общо тегло на автомобила 
[кг (фунт)]

Smartstream D1.6
2WD

MT 2105 (4640)

DCT
EURO 6D 2135 (4706)
EURO 5 2115 (4662)

4WD
DCT EURO 6D 2195 (4839)
DCT EURO 5 2175 (4795)

Smartstream D1.6 (48V) MHEV
2WD DCT 2140 (4717)
4WD DCT 2200 (4850)

Smartstream G1.6 T-GDi

2WD MT 2050 (4519)
4WD MT 2130 (4695)
2WD DCT 2100 (4629)
4WD DCT 2170 (4784)

Smartstream G1.6 T-GDi (48V) 
MHEV

2WD MT 2065 (4552)
2WD DCT 2100 (4629)
4WD DCT 2170 (4784)

Smartstream G2.0

2WD MT 2030 (4475)
4WD MT 2085 (4596)
2WD AT 2060 (4541)
4WD AT 2115 (4662)

Smartstream G2.5 GDi
2WD AT 2095 (4618)
4WD AT 2155 (4750)

ОБЕМ НА БАГАЖНИКА
ℓ (cu. ft.)

Елементи

Извън Европа За Европа
Компактна резервна 

гума Пълно-
размерна 
гума

Бензинов 
двигател 

Дизелов 
двигател

Бензи-
нов дви-
гател 48V 

MHEV

Дизелов 
двига-
тел 48V 
MHEV

С изклю-
чение на 
Euro 6D

За 
Euro 6D

VDA
МИН. 540 (19) 515 (18) 503 (17,7) 620 (21,9) 598 (21,1) 577 (20,3) 546 (19,3)
МАКС. 1719 (60,7) 1694 (59,8) 1682 (59,4) 1799 (63,5) 1777 (62,7) 1756 (62) 1725 (60,9)

Мин.: зад задната седалка до горния край на облегалката на седалката.
Макс.: зад предната седалка до тавана.
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 ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И 
КАПАЦИТЕТ
За правилно 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.

Смазочен материал Обем Класификация
Моторно масло 
*1 *2 (източване и 
наливане) Пре-
поръки

Бензинов 
двигател

Smartstream G2.5 GDi (за 
Близкия изток *3)

5,6 ℓ 
(5,92 US qt)

SAE 5W-30, ACEA A5/B5 

Smartstream G2.5 GDi (с 
изключение на Близкия 
изток *3)

SAE 0W-20, API SN PLUS/
SP или ILSAC GF-6 

Smartstream G2.0 (за 
Близкия изток *3)

4,3 ℓ 
(4,54 US qt)

SAE 5W-30, ACEA A5/B5 

Smartstream G2.0 с из-
ключение на Близкия 
изток *3)

SAE 0W-20, API SN PLUS/
SP или ILSAC GF-6 

Smartstream G1.6 T-GDi 
(за Близкия изток *3)

4,8 ℓ 
(5,07 US qt) SAE 5W-30, ACEA A5/B5

Smartstream G1.6 T-GDi 
(с изключение на Близ-
кия изток *3)

4,8 ℓ
(5,07 US qt)

SAE 0W-20, API SN PLUS/
SP или ILSAC GF-6

Дизелов 
двигател

Smartstream D1.6/
Smartstream D1.6 (48V) 
MHEV с DPF *4

4,4 ℓ 
(4,65 US qt.) ACEA C5 0W-20

*1 : Вижте препоръчителните вискозитетни класове по SAE.
*2 : Задължително е моторното масло да бъде от клас <API SN PLUS (или по-висок), изцяло 

синтетично>. Ако се използва моторно масло от по-нисък клас (минерално масло, включително 
полусинтетично), в такъв случай моторното масло и филтърът за моторно масло трябва да 
бъдат подменяни като при тежки условия на поддръжка

*3 : Близкият изток включва Иран, Либия, Алжир, Судан, Мароко, Тунис и Египет. 
*4 : Филтър за частици в дизеловото гориво
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Смазочен материал Обем Класификация

Течност за авто-
матична скорост-
на кутия

Бензинов 
двигател 

Smartstream G2.0 6,7 ℓ 
(7,08 US qt.)

MICHANG ATF 
SP-IV, 
SK ATF SP-IV, 
NOCA ATF SP-IV, 
оригинална 
HYUNDAI ATF SP-IV

Smartstream G2.5 
GDi

6,5 ℓ 
(6,87 US qt.)

Трансмисион-
на течност за 
ръчна ско-
ростна кутия

Smartstream G2.0 1,5 ~ 1,6 ℓ (1,58 ~ 
1,69 US qt.)

API GL-4, 
SAE 70W
- SK: HK SYN MTF 
70W
–  H.K.SHELL 

: SPIRAX S6 
GHME 70W 
MTF

–  GS CALTEX : GS 
MTF HD 70W

Smartstream 
D1.6

2WD 1,5 ~ 1,6 ℓ (1,58 ~ 
1,69 US qt.)

4WD
1,4 ~ 1,5 ℓ 

(1,48 US qt. ~ 
1,58 US qt.)

Smartstream 
G1.6 T-GDi 

2WD 1,5 ~ 1,6 ℓ (1,58 ~ 
1,69 US qt.)

4WD
1,4 ~ 1,5 ℓ 

(1,48 US qt. ~ 
1,58 US qt.)

Задвижваща 
течност за 
системата на 
интелигент-
ната ръчна 
скоростна 
кутия

Smartstream G1.6 T-GDi (48V) 
MHEV/Smartstream D1.6 (48V) 
MHEV 

0,082 ℓ
(0,087 US qt)

SAE J1704 DOT-
4 LV, ISO4925 
CLASS-6, 
FMVSS116 DOT-4, 
FMVSS116 DOT-3

Трансмиси-
онно масло 
за скоростна 
кутия с двоен 
съединител

Smartstream G1.6 T-GDi/
Smartstream G1.6 T-GDi (48V) 
MHEV/Smartstream D1.6/
Smartstream D1.6 (48V) MHEV

1,6 ~ 1,7 ℓ
(1,69 ~ 1,78 US qt.)

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

Спирачна течност Според нуждите 
SAE J1704 DOT-4 
LV, FMVSS 116 
DOT-4, ISO4925 
CLASS-6

Масло в задния диференциал (4WD) 0,53 ~ 0,63 ℓ
(0,56 ~ 0,67 US qt.)

ТРАНСМИСИОННО 
МАСЛО ЗА ХИПО-
ИДНИ ПРЕДАВКИ 
API GL-5, SAE 
75W/85 
(SK HCT-5 ТРАНС-
МИСИОННО 
МАСЛО 75W/85 или 
ЕКВИВАЛЕНТ)

Масло в картера (4WD)

DCT
0,48 ~ 0,52 ℓ

(0,50 ~ 0,54 US qt.) M/T
iM/T

A/T 0,62 ~ 0,68 ℓ
(0,65 ~ 0,71 US qt.)
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Смазочен материал Обем Класификация

Гориво 54 ℓ 
(57,06 US qt.)

Вижте „Изисквания 
към горивото“ в 
глава 1.

Урея (дизелов двигател) 14 ℓ
(14,79 US qt.)

 ISO22241, 
DIN70070

Охлаждаща 
течност

Smartstream 
G2.0

LHD
A/T 6,48 ℓ (6,84 US qt.)

СМЕС, антифриз с 
вода (охлаждаща 
течност на базата 
на етиленгликол за 
алуминиев ради-
атор)

M/T 6,58 ℓ (6,95 US qt.)

RHD
A/T 6,44 ℓ (6,80 US qt.)

M/T 6,54 ℓ (6,91 US qt.)

Smartstream 
G1.6 T-GDi

LHD
Общи 7,63 ℓ (8,06 US qt.)

За Близкия 
Изток/Европа 7,83 ℓ (8,27 US qt.)

RHD
Общи 7,70 ℓ (8,13 US qt.)

За Европа 7,90 ℓ (8,34 US qt.)
Smartstream 
G1.6 T-GDi 

(48V) MHEV
(КЪСИ)

LHD 7,93 ℓ (8,37 US qt.)

RHD 8 ℓ (8,45 US qt.)

Smartstream 
G1.6 T-GDi 

(48V) MHEV
(ДЪЛГИ)

LHD 7,94 ℓ (8,39 US qt.)

RHD 8,01 ℓ (8,46 US qt.)

Smartstream 
G2.5 GDi

LHD 8,51 ℓ (8,99 US qt.)

RHD 8,58 ℓ (9,06 US qt.)

Smartstream 
D1.6 (КЪСИ)

LHD 7,1 ℓ (7,5 US qt)

RHD 7,17 ℓ (7,57 US qt.)

Smartstream 
D1.6 (ДЪЛГИ)

LHD 7,1 ℓ (7,5 US qt)

RHD 7,17 ℓ (7,57 US qt.)

Smartstream 
D1.6 (48V) 

MHEV

LHD 7,1 ℓ (7,5 US qt)

RHD 7,17 ℓ (7,57 US qt.)

DCT: скоростна кутия с двоен 
съединител
A/T: автоматична скоростна кутия
M/T: ръчна скоростна кутия

iM/T: интелигентна ръчна скоростна 
кутия
LHD: модел с ляв волан
RHD: модел с десен волан
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Препоръчително моторно масло (за Европа)
Доставчик Продукт

shell Бензинов двигател
Helix Ultra AH 0W-20
Helix Ultra A5/B5 0W-20

Препоръчителни вискозитетни класове по SAE

 ВНИМАНИЕ
Винаги се уверявайте, че почиствате зоната около всяка тапа за пълнене, 
изпускателна пробка или масломерна щека, преди да проверите или източите някоя 
смазка. Това е особено важно в прашни или пясъчни зони и когато автомобилът 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 (плътността) на моторното масло оказва влияние върху икономията на гориво 
и експлоатацията в студено време (стартиране на двигателя и разливаемост на моторното 
масло). Моторните масла 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 от препоръчителните може да доведе до повреда в двигателя.
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Когато избирате масло, помислете за диапазона на температурата, при която ще се използва 
автомобилът, преди следващата смяна на маслото. Може да изберете препоръчителния 
вискозитет на маслото от диаграмата.

Диапазон на температурата за вискозитетните класове по SAE

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

Smartstream 
G2.5 GDi *1

За Близкия 
Изток

5W-305W-30

С изключение на 
Близкия Изток

0W-200W-20

Smartstream 
G2,0 *1

За Близкия 
Изток

5W-305W-30

С изключение на 
Близкия Изток

0W-200W-20

Smartstream 
G1.6/G1,6 
T-GDI/48V 

MHEV *1

За Близкия 
Изток

5W-305W-30

С изключение на 
Близкия Изток

0W-200W-20

Smartstream D1.6/Smartstream 
D1.6 (48V) MHEV *1 *2

5W-30/40

0W-30

0W-20

*1 : Ако се използва минерално или полусинтетично масло, важи интервалът за смяна на 
моторното масло при тежки условия.

*2 : Ако не можете да намерите препоръчителното масло, сменяйте моторното масло и филтъра 
на всеки 20 000 km или 12 месеца.

Моторно масло с тази маркировка за сертификат от API е в 
съответствие с изискванията на Международен консултативен 
комитет по спецификациите на смазочните материали (International 
Lubricant Specification Advisory Committee – ILSAC). Препоръчително 
е да се използват само моторни масла с тази маркировка за 
сертификат от API.
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ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН 
НОМЕР НА АВТОМОБИЛА 
(VIN)
 Номер на раматаНомер на рамата

ONX4EH0100290ONX4EH0100290

Идентификационният номер на 
автомобила (VIN) е номерът, използван 
при регистрирането му, както и при 
всички правни аспекти, свързани със 
собствеността и т.н. 
Номерът е щампован на пода под предната 
дясна седалка. За да проверите номера, 
отворете капака.

 VIN етикет (ако е част от оборудването)VIN етикет (ако е част от оборудването)

ONX4010021ONX4010021

VIN номерът е отбелязан и върху табелка, 
прикрепена към горната част в лявата 
страна на таблото за управление. Номерът 
на табелката може лесно да се види през 
предното стъкло отвън.

ЕТИКЕТ ЗА 
СЕРТИФИЦИРАНЕ НА 
АВТОМОБИЛА

ONX4010022ONX4010022

Етикетът за сертифициране на автомобила, 
поставен на гредата на вратата от страната 
на водача (или на пътника до него), указва 
идентификационния номер на автомобила 
(VIN).

ЕТИКЕТ ЗА 
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 
ГУМИТЕ И НАЛЯГАНЕТО

ONX4E010022ONX4E010022

Доставените гуми с новия Ви автомобил са 
избрани така, че да осигуряват най-добра 
ефективност при нормално шофиране.
Етикетът за гумите, намиращ се на гредата 
на вратата от страната на водача, указва 
препоръчителното налягане на гумите за 
автомобила.
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ЕТИКЕТ НА КОМПРЕСОРА 
ЗА КЛИМАТИКА

ONX4EH010023ONX4EH010023

Етикетът за компресора дава информация 
за типа на оборудвания компресор, 
например модел, номер на частта при 
доставчика, производствен номер, 
хладилен агент (1) и хладилно масло (2).

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА 
СЪОТВЕТСТВИЕ (АКО Е 
ЧАСТ ОТ ОБОРУДВАНЕТО)
 ПримерПример

CE0678CE0678

Радиочестотните компоненти на 
автомобила отговарят на изискванията и на 
други приложими разпоредби на Директива 
1995/5/ЕО.
Допълнителна информация, включително 
Декларацията за съответствие на 
производителя, е на разположение на 
уебсайта на HYUNDAI на адрес:
http://service.hyundai-motor.com

НОМЕР НА ДВИГАТЕЛЯ
 Smartstream G1.6 T-GDi/Smartstream G1.6 T-GDi/
Smartstream G1.6 T-GDi (48V) MHEVSmartstream G1.6 T-GDi (48V) MHEV

ONX4EH010021ONX4EH010021
 Smartstream G2.0Smartstream G2.0

ONX4E010025ONX4E010025
 Smartstream G2.5 GDiSmartstream G2.5 GDi

ONX4E010026ONX4E010026
 Smartstream D1.6/Smartstream D1.6/
Smartstream D1.6 (48V) MHEVSmartstream D1.6 (48V) MHEV

ONX4E010027ONX4E010027

Номерът на двигателя е щампован на дви-
гателния блок, както е показано на схемата.
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ЕТИКЕТ ЗА ГОРИВОТО 
(АКО Е ЧАСТ ОТ 
ОБОРУДВАНЕТО)

Бензинов двигател
Етикетът за горивото е прикрепен към 
капака на резервоара за гориво.

OTM048455LOTM048455L

A. Октаново число на безоловния бензин
1. RON/ROZ: изследователско октаново 

число
2. (R+M)/2, AKI: антидетонационен 

коефициент
B. Идентификатори на бензиновите горива

  Този символ означава използваемо 
гориво. Не използвайте друго гориво.

C. За повече подробности вижте раздела 
„Изисквания към горивото“ в глава 
„Въведение“.

Дизелов двигател
Етикетът за горивото е прикрепен към 
капака на резервоара за гориво.

OTM048456LOTM048456L

A. Гориво: Дизел
B. Биодизел

  Този символ означава използваемо 
гориво. Не използвайте друго гориво.

C. За повече подробности вижте раздела 
„Изисквания към горивото“ в тази глава.
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В настоящия раздел, както и в цялото 
Ръководство ще откриете множество мерки 
и препоръки за безопасност. Мерките за 
безопасност в този раздел са сред най-
важните.

Винаги слагайте предпазен 
колан
Предпазният колан е най-добрата защита 
при инциденти. Въздушните възглавници 
са създадени да подпомагат предпазните 
колани, не да ги заменят. Затова, 
независимо че автомобилът 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 в автомобила правилно обезопасени 
на задната седалка, не на предната. 
Бебетата и малките деца трябва да бъдат 
обезопасени с подходяща система за 
обезопасяване на деца. По-големите деца 
трябва да използват повдигаща седалка 
с колан през кръста/рамото до момента, 
в който могат да използват предпазния 
колан 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
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, 
гримиране, другите пътници и използването 
на мобилни телефони.
Водачите 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 
инцидент:
• ВИНАГИ настройвайте мобилните си 

устройства (МР3 плейъри, телефони, 
навигации и др.), когато автомобилът е 
паркиран или не се движи.

• Използвайте мобилните си устройства 
САМО ако е позволено от закона 
и условията позволяват тяхното 
безопасно 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.

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
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Контрол на скоростта
Превишената скорост е основен фактор 
за наранявания и смъртни случаи при 
катастрофи. Обикновено колкото по-висока 
е скоростта, толкова по-голям е рискът, 
но сериозни наранявания могат да се 
получат и при по-ниска скорост. Никога не 
шофирайте по-бързо, отколкото е безопасно 
за моментните условия, независимо от 
максималната разрешена скорост.

Поддържайте автомобила 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.
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Предни седалки
(1) Напред и назад
(2) Ъгъл на облегалката
(3) Ъгъл на възглавницата на седалката*
(4) Височина на възглавницата на 

седалката
(5) Лумбална опора (за седалката на 

водача)*
(6) Нагревател за седалка*
(7) Охлаждане за седалка*
(8) Опора за глава
(9) Бутон „Walk-in“*

Задни седалки
(10) Ъгъл и сгъване на облегалката
(11) Опора за глава
(12) Подлакътник*
(13) Нагревател на седалката*

*: ако е оборудвана тази функция

  СЕДАЛКИ

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

ONX4E030001ONX4E030001

•• РъчнаРъчна

•• МощностМощност
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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 инцидент 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 отваряне на 
въздушната възглавница, вземете под 
внимание следните предпазни мерки:
• Нагласете седалката на водача 

възможно най-назад така, че да 
запазите способността за контрол над 
автомобила.

• Нагласете седалката на пътника до 
водача възможно най-назад.

• Дръжте волана 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 пътника на 
предната седалка да поставя крака 
върху таблото, 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. Децата, 
които са големи за повдигаща седалка, 
както и възрастните 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.
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Предни седалки
Предната седалка може да се регулира с 
помощта на контролните превключватели, 
разположени от външната страна на 
възглавницата на седалката. 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, докато 
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 водача 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 оставяйте запалка 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. 
Може 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. Придвижването 
на възглавницата на седалката 
напред може да окаже силен натиск в 
коремната Ви област.

• Не позволявайте ръцете или 
пръстите Ви да се заклещят в 
механизма, докато седалката се 
движи.
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Ръчно регулиране

ONX4E030073ONX4E030073

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 в желаната позиция.
3. Освободете лоста и се уверете, че 

положението на седалката е заключено. 
Опитайте да я придвижите напред и 
назад, без да използвате лоста. Ако 
седалката се движи, тя не е заключена 
правилно.

ONX4E030074ONX4E030074

Ъгъл на облегалката
За да наклоните облегалката:
1. Завъртете копчето за облегалката назад.
2. Внимателно се отпуснете върху 

седалката и регулирайте облегалката до 
желаната позиция.

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

Наклон на облегалката
Седенето под наклон при движение на 
автомобила може да бъде опасно. Дори да 
сте сложили предпазния колан, защитата 
на системата за обезопасяване (предпазни 
колани и/или въздушни възглавници) е 
значително намалена при накланяне на 
облегалката.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НИКОГА не се возете с наклонена 
облегалка.
Возенето с наклонена облегалка 
увеличава вероятността от сериозни 
или фатални наранявания в случай на 
сблъсък или внезапно спиране.
Водачът и пътниците ВИНАГИ трябва да 
са седнали правилно, да са обезопасени 
с колани и с изправени облегалки.

Предпазните колани трябва да са плътно 
прилепени към ханша и гърдите, за да 
работят правилно. Когато облегалката е 
наклонена, раменният колан не може да 
изпълнява функцията си, защото няма да 
е прилепнал към гърдите. 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 ханшът на 
пътника да се плъзне под колана или 
вратът му да удари раменния колан.

ONX4E030075ONX4E030075

Височина на възглавницата на седалката
За да промените височината на 
възглавницата на седалката:
• Натиснете лоста няколко пъти, за да 

намалите височината.
• Издърпайте лоста няколко пъти, за да 

увеличите височината.

ONX4E030076ONX4E030076

Лумбална опора 
(за седалката на водача, ако е оборудвана тази 
функция)
• Подложката за опора на кръста може 

да се регулира чрез натискане на 
превключвателя на подложката.

• Натиснете предната част на бутона (1), 
за да увеличите опората, и задната (2) – 
за да я намалите.
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Електромеханично регулиране 
на седалката (ако е част от 
оборудването)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НИКОГА не оставяйте деца сами в 
автомобила. Електромеханичната 
седалка може да се регулира и когато 
автомобилът е изгасен.

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

седалката, когато тя 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 в 
електрооборудването.

Напред и назад

ONX4030006ONX4030006

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

или назад.
2. Освободете ръкохватката, когато 

седалката застане в желаното 
положение.

ONX4030008ONX4030008

Наклон на възглавницата на седалката (1, 
ако е оборудвана тази функция)
За да промените ъгъла на предната част на 
възглавницата:
Натиснете предната част на 
превключвателя за управление нагоре или 
надолу, съответно за да повдигнете или 
спуснете предната част на възглавницата на 
седалката.
Освободете ръкохватката, когато седалката 
застане в желаното положение.

Височина на възглавницата на седалката (2)
За да промените височината на 
възглавницата на седалката:
Натиснете задната част на превключвателя 
за управление нагоре или надолу, 
съответно за да повдигнете или спуснете 
възглавницата на седалката.
Освободете ръкохватката, когато седалката 
застане в желаното положение.
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Регулиране на ъгъла на облегалката

ONX4030007ONX4030007

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

или назад.
2. Освободете бутона, когато облегалката 

достигне желаната позиция.

Наклон на облегалката
Седенето под наклон при движение 
на автомобила може да бъде опасно. 
Дори да сте сложили предпазния колан, 
защитата на системата за обезопасяване 
(предпазни колани и въздушни възглавници) 
е значително намалена при накланяне на 
облегалката.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НИКОГА не се возете с наклонена 
облегалка.
Возенето с наклонена облегалка 
увеличава вероятността от сериозни 
или фатални наранявания в случай на 
сблъсък или внезапно спиране.
Водачът и пътниците ВИНАГИ трябва да 
са седнали правилно, да са обезопасени 
с колани и с изправени облегалки.

Предпазните колани трябва да са плътно 
прилепени към ханша и гърдите, за да 
работят правилно. Когато облегалката е 
наклонена, раменният колан не може да 
изпълнява функцията си, защото няма да 
е прилепнал към гърдите. 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 ханшът на 
пътника да се плъзне под колана или 
вратът му да удари раменния колан.
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Лумбална опора (за седалката на водача,
ако е част от оборудването)

ONX4030009ONX4030009

За да регулирате лумбалната опора:
1. Натиснете предната част на бутона (1), 

за да увеличите опората, и задната (2) – 
за да я намалите.

2. Освободете превключвателя, когато 
лумбалната опора достигне желаната 
позиция.

Бутон „Walk-in“ (ако е част от оборудването)

OTM030042OTM030042

Пътникът отзад може да управлява 
седалката на пътника отпред с 
превключвателите.
• Плъзгане напред или назад:

Натиснете превключвателя (1) или (2), за 
да преместите позицията на седалката 
на пътника отпред напред или назад.

• Ъгъл на облегалката:
Натиснете превключвателя (3) или (4), за 
да наклоните облегалката на седалката 
на пътника отпред напред или назад.



Система за безопасност

3-12

Джоб на облегалката

ONX4030018ONX4030018

Джобът на облегалката се намира на гърба 
на предните облегалки.

 ВНИМАНИЕ
Не поставяйте тежки или остри предмети 
в джобовете на облегалките. При 
инцидент е възможно да изпаднат и да 
наранят пътниците.

Задни седалки
Сгъване на задните облегалки 
Задните облегалки 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 върху сгъната облегалка, 
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 върху 
сгънатата облегалка, не трябва да 
се простират по-високо от горната 
част на предните облегалки. Товарът 
може да се плъзне напред и да 
причини нараняване или повреда при 
внезапно спиране.
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ONX4E030064ONX4E030064

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).

ONX4E030083ONX4E030083

3. Освободете облегалката от предпазния 
колан, преди да я сгънете. В противен 
случай системата на предпазните колани 
може да бъде възпрепятствана от 
облегалката.

ONX4E030084ONX4E030084
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ONX4E030079ONX4E030079

4. Извадете колана от водача (1) и лоста 
за сгъване на облегалката (2), след 
което я сгънете към предната част на 
автомобила.

ONX4E030080ONX4E030080

5. За да използвате задната седалка, 
вдигнете и натиснете облегалката назад, 
като вдигнете предната част на лоста за 
сгъване.
Бутнете силно облегалката, докато не 
се застопори на едно място. Уверете се, 
че облегалката е застопорена на едно 
място.

 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 
обезопасени правилно и е възможно 
да ударят пътниците в автомобила 
при сблъсък, причинявайки сериозно 
нараняване или смърт.
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OTM030053OTM030053

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако багажникът бъде натиснат надолу, 
за да се затвори, когато пътник е 
облегнал глава на опора за глава, 
която не е регулирана правилно, или е 
в автомобила е седнал висок пътник, 
капакът на багажника може да удари 
главата на пътника и да причини 
нараняване.

 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 
обезопасени правилно и е възможно 
да ударят пътниците в автомобила 
при сблъсък, причинявайки сериозно 
нараняване или смърт.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Двигателят трябва да бъде изключен, 
автоматичната трансмисия/
трансмисията с двоен съединител да 
бъде в положение N (Неутрално) или 
ръчната трансмисия/интелигентната 
ръчна трансмисия да бъде в положение 
R (Заден ход) или на 1-ва скорост и 
ръчната спирачка трябва да бъде 
включена добре при товарене и 
разтоварване. Неспазването на тези 
стъпки може да задвижи автомобила, 
ако предавката се премести по 
невнимание в друга позиция.

 ВНИМАНИЕ
• Бъдете внимателни, когато товарите 

багаж през задните пътнически 
седалки, за да не 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.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Товарът винаги трябва да бъде 
обезопасен, за да се предотврати 
изпадането му в автомобила при 
сблъсък и нараняване на пътниците. 
Не поставяйте предмети на задните 
седалки, тъй като те не могат да бъдат 
обезопасени правилно и е възможно да 
ударят пътниците на предните седалки 
при сблъсък.



Система за безопасност

3-16

Дистанционно сгъване/разгъване 
на облегалката на седалката 
(багажно отделение) (ако е част 
от оборудването)

ONX4E030094ONX4E030094

Натиснете превключвателя за сгъване на 
облегалката (1), който се намира от двете 
страни в багажника. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сваляне на задната облегалка
Не сваляйте задните облегалки, ако 
на седалките има пътници, домашни 
животни или багаж.
Това може да причини наранявания или 
увреждания на пътниците, домашните 
животни или багажа.

Подлакътник

ONX4E030081ONX4E030081

Подлакътникът е разположен по средата на 
задната седалка. Издърпайте подлакътника 
надолу от облегалката, за да го използвате.

Система за предупреждение 
за пътник на задната седалка 
(задни седалки) (ако е част от 
оборудването)
Функцията предупреждава водача, когато 
излезете от автомобил, а пътниците останат 
на задните седалки.
Ако отворите вратата, докато на задните 
седалки има пътници, на арматурното табло 
се показва предупредителното съобщение 
като първо предупреждение. Ако системата 
установи движение на задните седалки, 
след като заключите всички врати, ще 
получите второ предупреждение. 
Винаги проверявайте пътниците на задните 
седалки, преди да излезете. 
Повече информация ще намерите в 
„Система за предупреждение за пътник 
на задната седалка“ в глава 3.
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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.

OHI039190NOHI039190N

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

• НИКОГА не регулирайте позицията 
на опората за глава на седалката 
на водача, 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.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

OTL035061OTL035061

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

 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.

БЕЛЕЖКА
За да предотвратите повреда, НИКОГА 
не удряйте и дърпайте опорите за глава.
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Опора за глава на предните 
седалки

ONX4E030035ONX4E030035

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

ONX4030011ONX4030011

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

За да спуснете опората за глава:
1. Натиснете и задръжте бутона за 

освобождаване (2) на опората за глава.
2. Спуснете я до желаната позиция (3).

БЕЛЕЖКА

OHI038136OHI038136

Ако наклоните облегалката напред с 
вдигнати опора за глава и възглавница 
на седалката, опората за глава може да 
влезе в контакт със сенника или други 
части на автомобила.
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 Тип AТип A

ONX4E030077ONX4E030077

 Тип BТип B

ONX4030013ONX4030013

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

на копчето или бутона за ъгъла на 
облегалката (1).

2. Вдигнете опората за глава до най-
крайната позиция.

3. Натиснете бутона за освобождаване 
(3), докато издърпвате опората за глава 
нагоре (4).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НИКОГА не качвайте пътници при 
отстранена опора за глава.

 Тип AТип A

ONX4E030078ONX4E030078

 Тип BТип B

ONX4030015ONX4030015

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

дупките, докато натискате бутона за 
освобождаване (1).

3. Регулирайте облегалката за глава на 
подходящата височина.

4. Наклонете облегалката (4) с помощта 
на копчето или бутона за ъгъла на 
облегалката (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 

ONX4E030061ONX4E030061

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

ONX4030020ONX4030020

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

За да спуснете опората за глава:
1. Натиснете и задръжте бутона за 

освобождаване (2) на опората за глава.
2. Спуснете я до желаната позиция (3).

ONX4030016ONX4030016

Премахване/поставяне
За да премахнете опората за глава:
1. Вдигнете опората за глава до най-

крайната позиция.
2. Натиснете бутона за освобождаване 

(1), докато издърпвате опората за глава 
нагоре (2).

За да поставите отново опората за глава:
1. Поставете металните прътове (3) в 

дупките, докато натискате бутона за 
освобождаване (1).

2. Регулирайте облегалката за глава на 
подходящата височина.
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  Нагреватели на седалките (ако е 
част от оборудването)
Подгревът на седалките ги подгрява при 
студено време.
В меко време или при условия, при които не 
е необходим подгрев, го оставете изключен.

 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, болни и хора 

с увреждания.
• 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 подгревът е включен, като 
одеяло или възглавница. Това може да 
доведе до прегряване на нагревателя, 
причинявайки изгаряне или повреда на 
седалката.

БЕЛЕЖКА
За да предотвратите повреда на 
нагревателите и седалките:
• Никога не използвайте разтвори, като 

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

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

• Не сменяйте покритието на седалките. 
Това може да повреди нагревателя.
 Предни седалки (Тип A) Предни седалки (Тип A) 

ONX4030025ONX4030025

 Предни седалки (Тип B)Предни седалки (Тип B)

ONX4E030066ONX4E030066
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 Задни седалкиЗадни седалки

ONX4030026ONX4030026

При работещ двигател натиснете един от 
двата превключвателя, за да включите 
нагревателите на седалката на водача или 
седалката на пътника отпред.
В меко време или при условия, при 
които не е необходим подгрев, оставете 
превключвателите в положение OFF 
(изключено).
• Ръчен контрол на температурата

Всеки път, когато натиснете 
превключвателя, температурата на 
седалката се променя, както следва:
 - Предни седалки

ИЗКЛЮЧЕНО

НИСКА (     )

ВИСОКА (                  )

СРЕДНА (            )

 - Задни седалки

ИЗКЛЮЧЕНО  ВИСОКА (            )  НИСКА (     )

• Автоматичен контрол на температурата
Нагревателите на седалките започват да 
контролират автоматично температурата 
на седалките, за да предотвратят 
изгаряния от ниска температура след 
ръчно включване.
 - Предни седалки

ИЗКЛЮЧЕНО

минути

минути
НИСКА

ВИСОКА

СРЕДНА

 - Задни седалки

ИЗКЛЮЧЕНО  ВИСОКА (            )  НИСКА (     )
30 минути

Ако бъде избрана ръчно HIGH (висока) 
температура отново, температурата ще 
се контролира автоматично.

• При натискане на превключвателя 
за повече от 1,5 секунди, докато 
нагревателят работи, загряването на 
седалката ще се изключи.

• Нагревателите на седалките по 
подразбиране са изключени, когато 
контактният ключ за запалване е в 
положение ON (Включено).

• • Автоматичен контрол на комфорта 
(за седалката на водача) (ако е част от 
оборудването) 
 - Нагревателите на седалките 
контролират автоматично 
температурата на седалката в 
зависимост от температурата 
на околната среда и зададената 
температура на климатичната 
система, когато двигателят работи. 
Ако е натиснат превключвателят 
за нагревателите на седалките, 
нагревателите ще трябва да се 
контролират ръчно.
За да използвате тази функция, 
тя трябва да бъде включена от 
менюто Настройки на екрана на 
инфотейнмънт системата. 

 - Нагревателите на седалките по 
подразбиране са изключени, когато 
контактният ключ за запалване е в 
положение ON (Включено). Ако обаче 
функцията „Автоматичен контрол 
на комфорта“ е в положение ON 
(включено), нагревателят на седалката 
на водача ще се включва и изключва 
в зависимост от температурата 
на околната среда и зададената 
температура на климатичната 
система.

Повече подробности ще намерите 
в доставеното заедно с автомобила 
отделно ръководство за 
информационно-развлекателната 
система.
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 Информация
С превключвателя за нагряване на седалката 
в положение ON (включено) отоплителната 
система се изключва или включва 
автоматично в зависимост от температурата 
на седалката.

  Охлаждане на седалките (ако е 
част от оборудването)
 Тип A Тип A 

ONX4030027ONX4030027

 Тип BТип B

ONX4E030067ONX4E030067

Предвидена е вентилация 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, дръжте 
превключвателите в положение OFF 
(изключено).
При работещ двигател натиснете бутона, 
за да включите охлаждането на седалката 
на водача или седалката на пътника отпред 
(ако е част от оборудването).

БЕЛЕЖКА
За да предотвратите повреда при 
вентилацията на седалките:
• Никога 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 
найлонови торбички или вестници. 
Възможно е те да блокират достъпа 
на въздух, причинявайки неправилно 
функциониране на вентилационните 
отвори.

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

• Ако вентилационните отвори не 
работят, запалете отново автомобила. 
Ако няма промяна, препоръчваме 
да проверите автомобила при 
оторизиран представител на 
HYUNDAI.
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• Всеки път, когато натиснете 
превключвателя, въздушната струя се 
променя, както следва:

ИЗКЛЮЧЕНО

НИСКА (     )

ВИСОКА (                  )

СРЕДНА (            )

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

• Охлаждането на седалките по 
подразбиране е в положение OFF 
(изключено), когато контактният ключ за 
запалване е поставен в положение ON 
(включено).

• Автоматичен контрол на комфорта (за 
седалката на водача) (ако е част от 
оборудването)
 - Охлаждането на седалките 
контролира автоматично 
температурата на седалката в 
зависимост от температурата 
на околната среда и зададената 
температура на климатичната 
система, когато двигателят работи. 
Ако е натиснат превключвателят за 
охлаждането на седалките, то ще 
трябва да бъде контролирано ръчно.
За да използвате тази функция, 
тя трябва да бъде включена от 
менюто Настройки на екрана на 
инфотейнмънт системата.

 - Охлаждането на седалките по 
подразбиране е изключено, когато 
контактният ключ за запалване е 
в положение ON (Включено). Ако 
обаче функцията „Автоматичен 
контрол на комфорта“ е в положение 
ON (Включено), охлаждането на 
седалките ще се включва и изключва 
в зависимост от температурата 
на околната среда и зададената 
температура на климатичната 
система.

Повече подробности ще намерите 
в доставеното заедно с автомобила 
отделно ръководство за 
информационно-развлекателната 
система.

Предупреждение за пътник на 
задната седалка (ROA) (ако е 
част от оборудването)
Системата за предупреждение за пътник 
на задната седалка помага на водача да 
не оставя автомобила с пътник на задната 
седалка.

Настройка на системата
За да използвате предупреждението за 
пътник на задната седалка, то трябва 
да бъде включено от менюто „Settings“ 
(Настройки) на екрана на инфотейнмънт 
системата. Изберете: 
 - Setup → Vehicle Settings → Convenience 
→ Rear Occupant Alert (Настройка → 
Настройки на автомобила → Удобство → 
Предупреждение за пътник на задната 
седалка)

За подробна информация сканирайте 
QR кода в отделно предоставеното 
опростено ръководство.

Работа на системата
• Първо предупреждение

Когато отворите предната врата, след 
като отворите и затворите задните врати 
и изключите двигателя, на таблото се 
показва предупредителното съобщение 
„Check rear seats“ (Проверете задните 
седалки).

• Второ предупреждение
След първото предупреждение се 
включва второ предупреждение, 
когато бъде установено движение 
в автомобила, след като вратата на 
водача бъде затворена и всички врати 
бъдат заключени. Клаксонът ще се 
включи за приблизително 25 секунди. 
Ако системата продължи да засича 
движение, предупреждението ще се 
включи до 8 пъти.
Отключете вратата с ключа за 
интелигентно управление, за да спрете 
предупреждението.

• Системата следи за движение в 
автомобила в рамките на 8 часа, след 
като вратата бъде заключена.
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• Второто предупреждение се активира 
само след първото предупреждение.

Предпазни мерки на системата
• Уверете се, че всички прозорци са 

затворени. Ако има отворен прозорец, 
предупреждението може да се активира, 
ако сензорът засече неволно движение 
(напр. вятър или насекоми). 

•   ТаблоТабло  ВоланВолан

OTM048165LOTM048165L OCN7050079OCN7050079

Ако не искате да използвате системата 
за предупреждение за пътник на задната 
седалка, натиснете бутона OK на волана, 
когато първото предупреждение се 
покаже на таблото. Това ще деактивира 
веднъж второто предупреждение.

• Може да се активира предупреждение, 
ако има удар по покрива.

• Ако в автомобила има кутии или други 
препятствия, системата може да не 
ги разпознае. Или предупреждението 
може да се активира, ако кутиите или 
препятствията паднат.

• Сензорът може да не работи нормално, 
ако е покрит с чужди вещества.

• Предупреждението може да се активира, 
ако бъде засечено движение в седалката 
на водача или пътника отпред.

• Предупреждението може да се активира 
при заключени врати, ако автомобилът е 
в автомивка или наблизо има вибрации 
или шум.

• Ако автомобилът бъде стартиран 
дистанционно (ако е оборудвано 
дистанционно стартиране), 
разпознаването на движение в купето 
ще спре.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Дори и автомобилът Ви е оборудван със 
системата за предупреждение за пътник 
на задната седалка, винаги поглеждайте 
задните седалки, преди да излезете от 
автомобила.
Системата за предупреждение за пътник 
на задната седалка няма да работи, 
когато:
• Движението не продължи определен 

период от време или е минимално.
• Пътникът отзад е покрит с одеяло или 

подобна преграда.
• Винаги следете за безопасността 

на пътниците, защото функцията за 
засичане и второто предупреждение 
могат да не се включат при 
определени условия и според 
заобикалящата среда.



Система за безопасност

3-26

В този раздел се обяснява как правилно да 
използвате предпазните колани. Освен това 
се изброяват някои от нещата, които да не 
правите, когато използвате предпазните 
колани.

Предпазни мерки при 
използването на колани
Винаги слагайте предпазния си колан 
и се уверявайте, 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.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предпазните колани трябва да се 
използват от ВСИЧКИ пътници, когато 
автомобилът се движи. Вземете 
следните предпазни мерки, когато 
нагласяте и ползвате предпазните 
колани:
• 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 
пътник.

• НИКОГА не се возете с наклонена 
облегалка, ако автомобилът се движи.

• 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 върху 
чупливи предмети. При внезапно 
спиране или удар, коланът може да ги 
увреди.

• Не използвайте колана, ако е усукан. 
Усуканият колан няма да Ви защити 
правилно при инцидент.

• Не използвайте колана, 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 доведе до инцидент.

• Уверете се, че нищо не пречи на 
механизма на колана. Това може да 
попречи на колана 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 механизми 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 
монтажните механизми.

ПРЕДПАЗНИ КОЛАНИ
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Предупредителна лампа за 
коланите
Предупреждение за предпазния 
колан на водача
 Арматурно таблоАрматурно табло

1GQA20831GQA2083

Предупредителната светлина за колана на 
водача премигва в продължение на около 
6 секунди като напомняне на водача след 
завъртане на контактния ключ за запалване 
в положение ON (Включено), независимо 
дали предпазният колан е поставен или не.
Ако потеглите без колан или ако свалите 
предпазния колан, когато шофирате с под 
20 км/ч (12 mph) или спрете, съответната 
предупредителна светлина ще светне.
Ако потеглите без поставен колан или го 
откопчаете, когато шофирате с 20 км/ч 
(12 mph) или по-бързо, предупредителната 
лампа ще мига и ще се включи 
предупредителен сигнал, който ще звучи в 
продължение на около 100 секунди. 
Когато предпазният колан бъде разкопчан, 
докато шофирате, предупредителната 
лампа ще светне, когато скоростта на 
автомобила е под 20 км/ч (12 mph).
Когато скоростта достигне 20 км/ч (12 mph) 
и по-висока, предупредителната лампа 
ще започне да мига и предупредителният 
сигнал ще се включи за около 100 секунди.

Предупреждение за предпазния 
колан на пътника до водача
Предупредителната светлина премигва в 
продължение на 6 секунди като напомняне 
на пътника на предната седалка след 
преместване на контактния ключ за 
запалване в положение ON (включено), 
независимо дали коланът е поставен или 
не.
Ако потеглите без колан или ако свалите 
предпазния колан, когато шофирате с под 
20 км/ч (12 mph) или спрете, съответната 
предупредителна светлина ще светне.
Ако потеглите без поставен колан или го 
откопчаете, когато шофирате с 20 км/ч 
(12 mph) или по-бързо, предупредителната 
лампа ще мига и ще се включи 
предупредителен сигнал, който ще звучи в 
продължение на около 100 секунди.
Когато предпазният колан бъде закопчан, 
докато шофирате, предупредителната 
лампа ще светне, когато скоростта на 
автомобила е под 20 км/ч (12 mph). Когато 
скоростта достигне 20 км/ч (12 mph) и 
по-висока, предупредителната лампа ще 
започне да мига и предупредителният 
сигнал ще се включи за около 100 секунди.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Возенето в неправилно положение 
пречи на предупредителната система 
за предпазния колан на пътника до 
водача. Важно е водачът да инструктира 
пътника да е седнал правилно, както е 
указано в това Ръководство.

 Информация
• Дори предната пътническа седалка да 

не е заета, предупредителната лампа за 
предпазния колан ще мига или свети в 
продължение на 6 секунди.

• Предупреждението за предпазния колан 
на предната седалка може да работи, 
когато върху нея има поставен багаж.
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Предупреждение за предпазните 
колани на пътниците отзад (ако е 
част от оборудването)

ONX4E030068ONX4E030068

За задна лява и дясна седалка
За да напомнят на пътника отзад, 
предупредителните лампи за предпазния 
колан на пътника отзад ще светнат за 
около 6 секунди при всяко включване на 
контактния ключ за запалване, независимо 
от това дали коланът е закопчан. 
Ако започнете да шофирате без колан 
или ако свалите предпазния колан, 
когато шофирате с под 20 км/ч (12 mph), 
съответната предупредителна светлина 
ще продължи да свети, докато не сложите 
предпазния колан.

Ако продължите да шофирате без 
закопчан предпазен колан или разкопчаете 
предпазния колан, когато скоростта 
на автомобила е 20 км/ч (12 mph) 
или по-висока, предупредителният 
сигнал за предпазния колан ще звъни 
около 35 секунди и съответната 
предупредителна лампа ще мига.
Когато предпазният колан бъде разкопчан, 
докато шофирате, предупредителната 
лампа ще светне, когато скоростта на 
автомобила е под 20 км/ч (12 mph). 
Когато скоростта достигне 20 км/ч (12 mph) 
и по-висока, предупредителната лампа 
ще започне да мига и предупредителният 
сигнал ще се включи за около 35 секунди.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Возенето в неправилно положение 
пречи на предупредителната система за 
предпазния колан на пътника отзад.
Важно е водачът да инструктира 
пътника да е седнал правилно, както е 
указано в това Ръководство.

 Информация
• Дори да няма пътник на задната 

странична седалка, предупредителната 
лампа за предпазния колан ще мига или 
свети 6 секунди.

• Предупреждението за предпазния колан 
на пътника на задната странична седалка 
може да се включи и когато багаж, лаптоп 
или друго електронно устройство бъде 
поставено на задната странична седалка.
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За задна централна седалка
Предупредителната светлина премигва в 
продължение на 6 секунди като напомняне 
за предпазния колан на пътника на задната 
седалка след завъртане на контактния ключ 
за запалване в положение ON (включено), 
независимо дали коланът е поставен или 
не. 
Ако предпазният колан не е закопчан, 
когато контактният ключ за запалване 
бъде включен, предупредителната 
лампа за предпазния колан ще светне за 
около 70 секунди.
Ако потеглите без колан или ако свалите 
предпазния колан, когато шофирате 
с под 20 км/ч (12 mph), съответната 
предупредителна светлина ще продължи да 
свети за около 70 секунди.
Ако продължите да шофирате без поставен 
колан или го откопчаете, когато преминете 
границата от 20 км/ч (12 mph), ще се 
включи предупредителен сигнал, който ще 
звучи в продължение на около 35 секунди, 
придружен от премигването на съответната 
светлина.
Ако задната врата бъде отворена или 
затворена, докато автомобилът се движи 
със скорост под 10 km/h, предупредителната 
лампа и предупредителният звуков сигнал 
няма да се включат, дори след като 
скоростта се повиши над 20 км/ч (12 mph).

Система за обезопасяване с 
предпазните колани
Раменен колан и колан през 
кръста

OHI038140OHI038140

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.

OHI038137OHI038137

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

OHI038182LOHI038182L

Неправилно поставените предпазни 
колани може 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.

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 върху врата Ви.

 Предни седалкиПредни седалки

OOS037060OOS037060

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.
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OHI038142OHI038142

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

Предпазен колан на средната 
задна седалка (3-точков)

ONX4E030086ONX4E030086

За да закопчаете предпазния си колан:
1. Издърпайте пластината на езика (A) от 

дупката в модула за колана.

ONX4E030085ONX4E030085

2. Поставете пластината на езика (A) в 
закопчалката (A’) и изчакайте да чуете 
щракване, което означава, че коланът е 
заключен. Уверете се, че коланът не е 
усукан.

ONX4E030087ONX4E030087

3. Издърпайте пластината на езика (B) от 
джоба (C).
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OTLE035028OTLE035028

4. Дръпнете пластината на езика (B), 
поставете я в закопчалката (B’) и 
изчакайте да чуете щракване, което 
означава, че коланът е заключен. 
Уверете се, че коланът не е усукан.

При поставяне на средния колан на 
втория ред седалки трябва да се използва 
застопоряващия механизъм с надпис 
„CENTER“ (център).

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

OTL035031OTL035031

За да откопчаете предпазния си колан:
1. Натиснете бутона за освобождаване на 

закопчалката (B’) и извадете пластината 
на езика (B).

ONX4E030088ONX4E030088

2. Натиснете джоба (C) към края на лентата 
на колана.

3. Вкарайте пластината на езика (B) в 
джоба (C).
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OTLE035032OTLE035032

4. За да приберете предпазния колан на 
средната задна седалка, поставете 
пластината на езика в отвора (A'). 
Дръпнете плата на предпазния колан и 
го оставете да се прибере автоматично.

ONX4E030089ONX4E030089

5. Вкарайте пластината на езика (A) в 
дупката в модула за колана.

Предпазен колан с донатягане при 
удар

OJX1039118OJX1039118
[1]: Изтеглящ се предпазен колан с донатягане при удар

Предна седалка и задна седалка (ако е част от 
оборудването)

Вашият автомобил е оборудван с 
предпазни колани с донатягане при удар 
за водача, 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 системата установи твърде силно 
обтягане на предпазния колан на водача 
или пътника отпред, когато системата 
на изтеглящия механизъм се задейства, 
ограничителят на натоварването в 
изтеглящия механизъм ще отпусне 
малко съответния предпазен колан. (ако 
ограничителят на натоварването е част от 
оборудването).
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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 
разхлабен колан няма да Ви защити 
правилно при инцидент.

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

• Винаги подменяйте механизмите след 
активиране или инцидент.

• НИКОГА не проверявайте, поправяте 
или заменяйте донатягащия 
механизъм сами. Препоръчваме 
изтеглящите механизми да се 
проверяват, обслужват, ремонтират 
или подменят  от оторизиран 
представител 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, донатягащият 
механизъм може да се нагорещи и да Ви 
изгори.

 ВНИМАНИЕ
Работата по предната част на 
каросерията на автомобила може 
да повреди системата за донатягане 
на предпазните колани. Затова Ви 
съветваме да сервизирате системата 
само при оторизиран представител на 
HYUNDAI.

OHI038175LOHI038175L

ONX4E030062ONX4E030062

Системата за донатягане на предпазните 
колани се състои основно от следните 
компоненти. Тяхното местоположение е 
показано на илюстрацията по-горе:
(1) Предупредителна лампа за SRS 

въздушните възглавници
(2) Изтеглящ механизъм
(3) SRS контролен модул
(4) Заден изтеглящ механизъм (ако е част 

от оборудването)
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БЕЛЕЖКА
Сензорът, който активира SRS 
контролния модул е свързан със 
системата за донатягане на предпазните 
колани. Предупредителната лампа 
за SRS въздушните възглавници на 
таблото ще свети за около 3-6 секунди, 
след като бутона за стартиране/
спиране на двигателя бъде поставен в 
положение ON (включено), а след това 
трябва да се изключи.
Ако системата не работи правилно, 
ще светне предупредителна лампа, 
дори и SRS въздушната възглавница 
да 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 
контролният модул да бъдат проверени 
при първа възможност от оторизиран 
представител на HYUNDAI.

 Информация
• Предпазните колани с донатягане 

при удар могат да се задействат при 
определени челни или странични удари 
или преобръщане (ако сензорът за 
преобръщане е част от оборудването).

• 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 
при използването на колани
Използване 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 и рамото. Поставете 
раменната част на колана през гръдния 
кош, около гърдите и далеч от врата. 
Поставете долната част на колана под 
корема, така че да приляга ПЛЪТНО около 
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.

Използване на колани при деца
Бебета и малки деца
В повечето държави има закони, според 
които се изисква децата да пътуват в 
одобрени системи за обезопасяване на 
деца, включително повдигащи седалки. 
Възрастта, при която могат да се използват 
предпазни колани вместо система за 
обезопасяване на деца, се различава 
в отделните страни, така че трябва да 
сте наясно с конкретните изисквания 
във Вашата страна и страната, в която 
пътувате. Системата за обезопасяване на 
деца и бебета трябва да бъде поставена и 
монтирана правилно на задната седалка.
За повече информация вижте раздела 
„Система за обезопасяване на деца“ в 
настоящата глава.
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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 система 
за обезопасяване на деца на задната 
седалка, която отговаря на стандартите за 
безопасност във Вашата страна. Преди да 
закупите такава система, се уверете че тя 
разполага с етикет за съответствие с 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. Вижте 
раздела „Система за обезопасяване на 
деца“ в настоящата глава.

По-големи деца
Деца под 13 години, които са прекалено 
големи за повдигаща 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 подходяща система за 
обезопасяване на задните седалки.
Ако се налага по-голямо 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 го върнете на задната седалка и 
да използвате повдигаща седалка.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Винаги проверявайте дали коланите 

на 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 при ранени
При превозване на ранени пътници 
трябва да се използва предпазен колан. 
Посъветвайте 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 полягвайте
Седенето под наклон при движение на 
автомобила може да бъде опасно. Дори да 
сте сложили предпазния колан, защитата 
на системата за обезопасяване (предпазни 
колани и/или въздушни възглавници) е 
значително намалена при накланяне на 
облегалката.
Предпазните колани трябва да са плътно 
прилепени към ханша и гърдите, 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-голям е шансът ханшът на 
пътника да се плъзне под колана или 
вратът му да удари раменния колан.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• НИКОГА не се возете с наклонена 

облегалка.
• Возенето с наклонена облегалка 

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

• Водачът и пътниците винаги трябва 
да са седнали правилно, да са 
обезопасени с колани и с изправени 
облегалки.

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 оторизиран представител на 
HYUNDAI.
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Нашите препоръки: Децата 
винаги се возят отзад

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги обезопасявайте правилно 
децата в автомобила. Децата на 
всякаква възраст са най-обезопасени, 
когато се возят на задната седалка. 
Никога не допускайте деца да се 
возят на предната седалка до водача, 
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 рискът от нараняване при 
инцидент, внезапно спиране или внезапна 
маневра.
Според статистиката децата са в най-
голяма безопасност, когато са обезопасени 
правилно на задната седалка, вместо на 
предната. Децата, които са твърде големи 
за система за обезопасяване на деца, 
трябва да използват осигурените колани.
В повечето държави има разпоредби, 
според които се изисква 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 система за обезопасяване 
на деца, се различават в отделните страни, 
така че трябва да сте наясно с конкретните 
изисквания във Вашата страна и страната, в 
която пътувате.

Системата за обезопасяване трябва да 
е поставена правилно на седалката на 
автомобила. Винаги използвайте система 
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 автомобила. 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 
представител на HYUNDAI да 
провери системата за обезопасяване 
на деца, предпазните колани, 
ISOFIX катарамите 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:
• Се уверявайте, че системата има етикет, 

който сертифицира отговарянето на 
стандартите за безопасност във Вашата 
страна.
Системата за обезопасяване може да 
бъде поставена само ако е одобрена 
съгласно изискванията на стандарта 
ECE-R44 или ECE-R129.

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

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

• Четете и спазвайте предоставените със 
системата предупреждения и инструкции 
за монтаж и използване.

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

ONX4030031ONX4030031

Система за обезопасяване на деца, обърната 
назад
Системата за обезопасяване на деца, 
обърната назад, осигурява задържане 
към повърхността за сядане 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 система за 
обезопасяване на деца, обърната назад. 
Съществуват различни видове системи за 
обезопасяване на деца, които са насочени 
назад: предпазните системи, които са само 
за бебета, могат да се използват само 
назад. Системите 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 в такова положение за по-дълъг 
период от време.
Дръжте системата за обезопасяване на 
деца в положение, обърнато назад, докато 
височината и теглото на детето отговарят 
на разрешените от производителя на 
системата.
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ONX4030032ONX4030032

Система за обезопасяване на деца, насочена 
напред
Системата за обезопасяване на деца, 
насочена напред, осигурява задържане на 
тялото на детето с колан. Возете детето с 
колан в система за обезопасяване на деца, 
насочена напред, докато достигне горната 
граница на ограниченията за височина 
или тегло, разрешени от производителя на 
системата.
След като детето стане голямо за тази 
система, то е готово за повдигаща седалка.

Повдигащи седалки
Повдигащата седалка 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 повдигаща седалка, докато 
стане достатъчно голямо, за да използва 
предпазния колан без тази помощ.
За да се закрепи правилно, коланът трябва 
да лежи удобно в горната част на бедрата, 
а не в стомаха. Раменният колан трябва 
да лежи удобно през рамото и гърдите, 
а не през врата или лицето. Децата под 
13-годишна възраст винаги трябва да 
бъдат правилно обезопасени, за да се 
намали рискът от нараняване при инцидент, 
внезапно спиране или внезапна маневра.
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Монтиране на система за 
обезопасяване на деца (CRS)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Преди да монтирате системата за 
обезопасяване на Вашето дете, винаги:
Четете 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 
системата, опората 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 
монтиране:
• Закрепете правилно системата 

за обезопасяване на деца към 
автомобила. Всички системи за 
обезопасяване на деца трябва да бъдат 
закрепени към автомобила с долния 
колан, с ISOFIX механизми и/или с 
опорен крак.

• Уверете се, че системата за 
обезопасяване на деца е здраво 
закрепена. След като монтирате 
системата в автомобила, натиснете 
и издърпайте столчето напред и 
настрани, за да се уверите, че е здраво 
закрепено 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 системата 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 да се 
нагорещи много в затворен автомобил. 
За да предотвратите изгаряне, 
проверете повърхността на столчето 
и закопчалките, преди да поставите 
детето.



Система за безопасност

3-42

Съвместимост на системите за обезопасяване на деца с колан и ISOFIX 
за всяка позиция за сядане (CRS) съгласно разпоредбите на ООН 
(информация за потребителите на автомобили и производителите на CRS системи)
• Да: Подходящо за монтиране на указаната категория CRS система 
• Не: Неподходящо за монтиране на указаната категория CRS система
• „-“: Няма отношение 
• Таблицата е за автомобили с ляв волан. Освен за седалката на пътника отпред, 

таблицата е валидна за автомобил с десен волан. За седалката на пътника отпред на 
автомобил с десен волан използвайте информацията за място номер 3.

Категории CRS системи

Позиции за сядане

1 2

3

4 5 6
Въздушна 
възглав-
ница

ON (Вклю-
чено)

Въз-
душна 
възглав-
ница
Изклю-
чено

Универсална CRS система 
с колан Всички групи – – Не Да1)

F, R
Да
F, R

Да
F, R

Да
F, R

CRS система „i-size“ ISOFIX CRF:
F2, F2X, R1, R2 – – Не Не Да

F, R Не Да
F, R

Креватче (странично 
обърната CRS ISOFIX)

ISOFIX CRF:
L1, L2 – – Не Не Не Не Не

CRS система за бебета* с 
ISOFIX
(*: CRS ISOFIX за бебе)

ISOFIX CRF:
R1 – – Не Не Да

R Не Да
R

CRS
система за малки деца с 
ISOFIX – малка 

ISOFIX CRF:
F2, F2X, R2, R2X – – Не Не Да

F, R Не Да
F, R

CRS система за малки 
деца с ISOFIX
– голяма* (*: без повдигащи 
седалки)

ISOFIX CRF:
F3, R3 – – Не Не Да

F, R Не Да
F, R

Повдигаща седалка 
 – с намалена ширина ISO CRF: B2 – – Не Да1) Да Да Да

Повдигаща седалка 
 – с пълна ширина ISO CRF: B3 – – Не Да1) Да Да Да

Забележка1): За да се монтира универсална CRS, облегалката на пътника отпред на 1-вия 
ред трябва да бъде в напълно изправено положение
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Номер на седалката Позиция в автомобила Позиции за сядане

1 Отпред вляво

ONX4E030063ONX4E030063

2 Отпред в средата

3 Отпред вдясно

4 2-ри ред вляво

5 2-ри ред в средата

6 2-ри ред вдясно

  Ако опората за глава в автомобила не позволява CRS да се монтира правилно, опората 
за глава на съответното място трябва да се премести или да се извади

  Никога не допускайте деца да се возят на предната седалка до водача, освен ако 
въздушната възглавница е деактивирана. 

Препоръчителни CRS за автомобили съгласно разпоредбите на ООН  (за 
Европа)

Група Име Производи-
тел

Вид на захва-
щане ECE Одобрение №

Група 0+ / I

БЕБЕШКО 
СТОЛЧЕ ЗА КОЛА 

BABY-SAFE 2 
i-SIZE и БАЗА 

BABY-SAFE i-SIZE

Britax Römer ISOFIX с опорно 
краче R129/00 – E1 – 000008

Група I Duo Plus Britax Römer ISOFIX и ремък 
с кука R44/04 – E1 – 04301133

Група II KidFix2 R Britax Römer

ISOFIX и 
предпазен колан, 

CRS използва 
водача за 

хоризонталната 
част на колана

R44/04 – E1 – 04301304

Група III Junior III Graco Колан на 
автомобила

R44/04 – E11 – 03.44.164
R44/04 – E11 – 03.44.165

Информация за производителя на CRS системата (за Европа)
Britax: http://www.britax.com
Graco: http://www.gracobaby.com
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ISOFIX система за закрепване с 
катарами и ремък с кука (ISOFIX 
система) за деца
ISOFIX системата задържа системата 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 от неправилно 
монтиране. ISOFIX системата използва 
катарамите в автомобила и закрепващите 
приспособления на системата за 
обезопасяване на деца. ISOFIX системата 
премахва необходимостта от използване 
на предпазни колани за закрепване на 
системата за обезопасяване на деца към 
задните седалки.
ISOFIX катарамите са метални конектори, 
вградени в автомобила. Има две катарами 
за всяка седалка с ISOFIX, която може да 
захване система за обезопасяване на деца.
За да използвате ISOFIX системата във 
Вашия автомобил, трябва да имате 
система за обезопасяване на деца с ISOFIX 
приспособления.
Производителят на системата за 
обезопасяване на деца ще Ви даде 
инструкции как да я закрепите към ISOFIX 
катарамите.

ONX4030035ONX4030035

ISOFIX катарамите се намират на 
лявата и дясната задна седалка. 
Тяхното местоположение е показано на 
илюстрацията.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не се опитвайте да монтирате система 
за обезопасяване на деца с помощта на 
ISOFIX катарами 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.
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ONX4E030082ONX4E030082

[A]: Обозначение за мястото на закрепване ISOFIX
(Тип A- , Тип B-  ),

[B]: ISOFIX катарама

Местата на закрепване ISOFIX се намират 
между облегалката и възглавницата на 
лявата и дясната външна задна седалка и 
са обозначени със съответните символи.
Освен това катарамите ISOFIX се намират 
между облегалката и възглавницата на 
седалката на външната седалка на пътника 
отпред. (ако е част от оборудването)

Захващане на система за 
обезопасяване на деца с ISOFIX 
система за закрепване
За да монтирате съвместима с „i-Size“ 
или ISOFIX система за обезопасяване на 
деца на лявата или дясната задна външна 
седалка и на външната седалка на пътника 
отпред (ако е част от оборудването):
1. Преместете ключалката на колана далеч 

от ISOFIX катарамите.
2. Преместете далеч от катарамите всички 

други предмети, които биха могли да 
предотвратят сигурна връзка между 
системата за обезопасяване на деца и 
ISOFIX катарамите.

3. Поставете столчето върху седалката на 
автомобила и го прикрепете към ISOFIX 
катарамите съгласно инструкциите, 
предоставени от производителя на 
столчето.

4. Следвайте инструкциите на 
производителя за правилен монтаж и 
свързване на ISOFIX приспособленията 
на системата за обезопасяване на деца 
към ISOFIX катарамите.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вземете следните предпазни мерки, 
когато използвате ISOFIX системата:
• Прочетете и следвайте всички 

инструкции за монтаж към Вашата 
система за обезопасяване на деца.

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

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

• След инцидент препоръчваме 
системата ISOFIX да бъде проверена 
от Вашия представител на HYUNDAI. 
При инцидент ISOFIX системата 
може да се повреди и да не закрепва 
правилно столчето.

 Захващане на система за 
обезопасяване на деца с ремък и 
кука

ONX4E030101RONX4E030101R

Катарамите за ремъка и куката на 
системата за обезопасяване на деца се 
намират отзад на облегалките.
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ONX4030034ONX4030034

1. Поставете ремъка на системата за 
обезопасяване на деца над облегалката. 
При поставянето, моля, следвайте 
инструкциите на производителя на 
системата за обезопасяване на деца.

2. Свържете ремъка с куката към 
катарамата и го затегнете според 
инструкциите на производителя, за 
да прикрепите здраво системата за 
обезопасяване на деца към седалката.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вземете следните предпазни мерки, 
когато поставяте ремъка:
• Прочетете и следвайте всички 

инструкции за монтаж към Вашата 
система за обезопасяване на деца.

• НИКОГА не прикрепяйте повече от 
една система за обезопасяване на 
деца към една ISOFIX катарама за 
ремък с кука. Това може да доведе 
до разхлабване или счупване на 
катарамата или приставката.

• Не прикрепяйте ремъка с кука към 
нищо друго, освен към катарамата. В 
противен случай може да не работи 
правилно.

• Катарамите за системата за 
обезопасяване на деца са 
проектирани да издържат само 
натоварванията от правилно 
монтираната система.
При никакви обстоятелства те не 
трябва да се използват за предпазни 
колани или колани за възрастни или 
за прикачване на други предмети или 
оборудване към автомобила.
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Захващане на система за 
обезопасяване на деца с предпазен 
колан
Ако не използвате ISOFIX система, столчето 
трябва да бъде закрепено към задната 
седалка с долния колан.

OHI038145OHI038145

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

на деца на задната седалка и поставете 
предпазния колан около или през 
нея, следвайки инструкциите на 
производителя. Лентата на предпазния 
колан не трябва да бъде усукана.

OHI038146OHI038146

2. Поставете колана в закопчалката. 
Слушайте за „щракване“.

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

OHI038183LOHI038183L

3. Оберете максимално хлабината от 
колана, като натиснете надолу системата 
за обезопасяване на деца и издърпате 
горния колан обратно в прибиращото 
устройство.

4. Натиснете и издърпайте системата за 
обезопасяване на деца, за да се уверите, 
че предпазният колан я държи здраво на 
мястото.

Ако производителят на системата за 
обезопасяване на деца препоръча 
използването на ремък с кука заедно с 
предпазния колан, вижте стр. 3-46.
За да свалите системата за обезопасяване 
на деца, натиснете бутона за 
освобождаване на ключалката и след това 
издърпайте предпазния колан от нея, като 
му позволите да се прибере напълно.
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Действителните въздушни възглавници в автомобила може да се различават от тези на 
илюстрацията.

ONX4E030054ONX4E030054

ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ – ДОПЪЛНИТЕЛНА СИСТЕМА 
ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ

1. Предна въздушна възглавница за водача
2. Предна въздушна възглавница за 

пътника до водача
3. Въздушна възглавница за страничен 

удар*
4. Въздушна възглавница тип „завеса“*

5. Предна централна въздушна 
възглавница*

6. Превключвател ON/OFF (включено/
изключено) за въздушната възглавница 
на пътника до водача *

*: ако е оборудвана тази функция
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Автомобилите са оборудвани с допълнителна система за въздушни възглавници за 
седалката на водача 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.
Може 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 инциденти предпазните колани са единственото обезопасяване, което Ви пази.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ВЪЗДУШНИТЕ ВЪЗГЛАВНИЦИ
ВИНАГИ използвайте предпазни колани и системи за обезопасяване на деца – 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 на предната седалка до водача, освен ако 
въздушната възглавница е деактивирана.
Когато въздушната възглавница се отвори, може да удари бебето или детето, 
причинявайки сериозни или фатални наранявания.
Винаги закопчавайте децата под 13 години на задната седалка. Това е най-безопасното 
място за децата от всяка възраст. Ако на предната седалка трябва да се настани 
дете на 13 или повече години, то трябва да бъде правилно обезопасено с колан и 
седалката да се премести колкото е възможно по-назад.
Всички пътници трябва да седят изправени и с изправена облегалка, по средата на 
възглавницата на седалката със закопчан колан и краката да са опънати в удобна 
позиция, докато автомобилът не бъде паркиран и изгасен. Ако пътникът не е седнал 
правилно по време на инцидент, бързодействащата 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 
водача и пътника до него
 Предна въздушна възглавница за водачаПредна въздушна възглавница за водача

OCN7030036OCN7030036

 Предна въздушна възглавница за пътника до Предна въздушна възглавница за пътника до 
водачаводача

ONX4030037ONX4030037

Вашият автомобил е оборудван с 
допълнителна система за обезопасяване 
(SRS) и предпазни колани на седалките на 
водача и пътника до него.
Системата SRS се състои от въздушни 
възглавници, разположени в центъра на 
волана и в предния панел от страната на 
пътника над жабката. 
Въздушните възглавници са обозначени с 
релефен надпис „AIR BAG“ върху панелите.
Целта на SRS системата е да предостави 
на водача и пътника до него допълнителна 
защита от тази, предлагана само от 
системата на предпазните колани, в случай 
на силен челен удар.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от сериозно 
нараняване или смърт при отваряне 
на предните въздушни възглавници, 
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 конзола.

• Не позволявайте на пътника на 
предната седалка да поставя краката 
си върху таблото.

• Върху или в близост до модулите на 
въздушните възглавници на волана, 
арматурното табло, предното стъкло 
и панела на предния пътник над 
жабката не трябва да се поставят 
предмети (като панели за защита 
при катастрофа, стойка за мобилни 
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.
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OTM038095LOTM038095L

Превключвател ON/OFF (включено/
изключено) за въздушната възглавница 
на пътника до водача (ако е част от 
оборудването)
Целта на превключвателя 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.

ONX4E030069ONX4E030069

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

ONX4E030070ONX4E030070

За да активирате предната въздушна 
възглавница за пътника до водача:
Поставете ключа или подобно твърдо 
устройство в превключвателя ON/OFF 
(включено/изключено) на предната 
въздушна възглавница и го завъртете в 
положение ON (включено). Индикаторът за 
включване на въздушната възглавница за 
пътника (( ) ще светне.



03

3-53

 Информация
Индикаторът за включване/изключване на 
предната въздушна възглавница на пътника 
обикновено светва за около 4 секунди, след 
като контактният ключ за запалване е 
поставен в положение ON (Включено). Ако 
обаче превключвателят за запалване или 
бутонът за стартиране/спиране на двигателя 
бъде поставен в положение ON (Включено) 
през първите 3 минути след изключването, 
индикаторът няма да светне.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не допускайте пътник да се вози 
на предната седалка, когато индикаторът 
OFF (изключено) за въздушната въз-
главница свети. По време на сблъсък 
въздушната възглавница няма да се 
отвори, ако индикаторът свети. Вклю-
чете предната въздушна възглавница 
на пътника или преместете пътника на 
задната седалка.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако превключвателят ON/OFF (включе-
но/изключено) на предната въздушна 
възглавница на пътника не работи, могат 
да възникнат следните състояния:
• Предупредителният индикатор на 

въздушната възглавница (( ) на 
таблото ще светне.

• Индикаторът за изключване на въз-
душната възглавница за пътника 
( ) няма да светне, а индикаторът за 
включване (( ) ще се включи. Предна-
та въздушна възглавница на пътника 
ще се отвори при челен удар, въпреки 
че превключвателят ON/OFF (включе-
но/изключено) на предната въздушна 
възглавница на пътника е настроен 
на положение OFF (изключено).

• Препоръчваме оторизиран предста-
вител на HYUNDAI да провери колкото 
е възможно по-скоро превключвателя 
ON/OFF (включено/изключено) на 
предната въздушна възглавница на 
пътника и SRS системата за въздуш-
ни възглавници.

Странични въздушни възглавници 
и предна централна въздушна 
възглавница (ако е част от 
оборудването) 
 Въздушна възглавница за страничен ударВъздушна възглавница за страничен удар

ONX4030039ONX4030039

 Предна централна въздушна възглавница Предна централна въздушна възглавница 
(седалка на водача)(седалка на водача)

ONX4E030065ONX4E030065

OTM030030OTM030030

Вашият автомобил е оборудван с въздушна 
възглавница за страничен удар за всяка 
седалка на предния ред. Освен това във 
вътрешната страна на облегалката на 
водача е осигурена предна централна 
въздушна възглавница. Целта на 
въздушната възглавница е да предостави 
на автомобила допълнителна защита от 
тази, предлагана само от системата на 
предпазните колани.
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Въздушните възглавници за страничен 
удар и предната централна въздушна 
възглавница са проектирани да се отварят 
при определени странични удари, в 
зависимост от сериозността на удара. 
При автомобилите, оборудвани със сензор 
за преобръщане, предната централна 
въздушна възглавница, страничните и/или 
въздушните възглавници тип „завеса“ и 
механизмите за донатягане на предпазните 
колани при удар от двете страни на 
автомобила може да се задействат, ако 
сензорът установи преобръщане или 
потенциално преобръщане. 
Въздушните възглавници за страничен 
удар и предната централна въздушна 
възглавница не са проектирани да се 
отварят при всички странични удари или 
при всяко преобръщане. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от сериозно 
нараняване или смърт при отваряне на 
въздушната възглавница и предната 
централна въздушна 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.

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

• Не използвайте никакви аксесоари 
за покриване на седалките. 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 автомобила 
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 до страничните 
въздушни възглавници.

• Не удряйте по вратите, когато бутонът 
за стартиране/спиране на двигателя 
е в положение ON (Включено) 
или START (Стартиране), тъй като 
това може да доведе до отваряне 
на въздушните възглавници за 
страничен удар.

• Ако покритието на седалката 
или самата седалка е повредена, 
препоръчваме системата да 
бъде ремонтирана от оторизиран 
представител на HYUNDAI.
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Въздушни възглавници 
тип „завеса“ (ако е част от 
оборудването)

ONX4030040ONX4030040

OTM030032OTM030032

Въздушните 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 и на задните 
външни седалки при определени странични 
удари.
Въздушните възглавници тип „завеса“ са 
предназначени за отваряне по време на 
определени странични удари, в зависимост 
от сериозността на удара.

При автомобилите, оборудвани със сензор 
за преобръщане, страничните въздушни 
възглавници, въздушните възглавници тип 
„завеса“ и механизмите за донатягане при 
удар на предпазните колани от двете страни 
на автомобила могат да се задействат, 
ако сензорът установи преобръщане или 
потенциално преобръщане.
Въздушните възглавници тип „завеса“ 
не са проектирани да се отварят при 
всички странични удари или при всяко 
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 системата за 
обезопасяване на деца правилно, 
колкото е възможно по-далеч 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 автомобила 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 
въздушните възглавници тип 
„завеса“.
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Как работи системата за 
въздушните възглавници?

ONX4E030055ONX4E030055

(1) Модул на предната въздушна 
възглавница за водача 

(2) Модул на предната въздушна 
възглавница за пътника отпред 

(3) Модули на страничните въздушни 
възглавници* 

(4) Модули на въздушните възглавници тип 
„завеса“*

(5) Изтеглящ механизъм отпред
(6) Предупредителна лампа за въздушните 

възглавници 
(7) Контролен модул на SRS (SRSCM)/

сензор за преобръщане*
(8) Сензори за челен удар 
(9) Сензори за страничен удар (ускорение)*
(10) Сензори за страничен натиск (натиск)*
(11) Изтеглящ механизъм отзад*
(12) Превключвател ON/OFF (включено/

изключено) за въздушната възглавница 
на пътника до водача*

(13) Модул на предна централна въздушна 
възглавница* 

(14) Сензори за страничен удар (ускорение)*

*: ако е оборудвана тази функция

SRSCM непрекъснато следи компонентите 
на SRS, докато контактният ключ за 
запалване е във включено положение, за 
да определи дали ударът при катастрофа 
е достатъчно силен, за да се задействат 
въздушните възглавници или механизмите 
за донатягане при удар на предпазните 
колани.
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Предупредителна лампа за SRS 
въздушните възглавници

Предупредителната лампа за SRS 
системата (допълнителна система за 
обезопасяване) на арматурното табло 
показва символа за въздушна възглавница, 
изобразен на илюстрацията. Системата 
проверява електрическата система на 
въздушните възглавници за неизправности. 
Индикаторът показва, че има потенциален 
проблем със системата на въздушните 
възглавници, който може да включва 
страничните въздушни възглавници и/
или въздушните възглавници тип „завеса“, 
използвани за защита при преобръщане 
(ако сензорът за преобръщане е част от 
оборудването).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако SRS системата 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, SRS системата не 
функционира:
• Индикаторът не се включва за около 

три до шест секунди, когато бутонът 
за стартиране/спиране на двигателя е 
в положение ON (включено).

• Лампата не изгасва след три до шест 
секунди.

• Индикаторът светва, докато 
автомобилът е в движение.

• Индикаторът мига, когато двигателят 
работи.

Препоръчваме оторизиран 
представител на HYUNDAI да провери 
SRS системата колкото е възможно 
по-скоро, ако възникне някое от тези 
условия.

По време на умерен до тежък челен 
удар сензорите ще установят внезапното 
забавяне на автомобила. Ако степента на 
забавяне е достатъчно висока, контролната 
единица ще отвори предните въздушни 
възглавници навреме и с необходимата 
сила.
Предните въздушни възглавници 
предпазват водача и пътника до него, като 
реагират на челни удари, при които само 
коланите не могат да осигурят адекватно 
предпазване. Когато е необходимо, 
въздушните възглавници за страничен удар 
осигуряват защита в случай на страничен 
удар или преобръщане, като поддържат 
зоната на страничната горна част на тялото. 
• Въздушните възглавници са включени 

(могат да се надуят, ако е необходимо), 
когато ключът за запалване е в 
положение ON (Включено), или в 
първите 3 минути след изключване на 
ключа за запалване.

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

• Няма заложена 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 сензо-
рите произвеждат сигнал за електронно 
отваряне/надуване.

• Задействането на въздушните възглав-
ници зависи от голям брой фактори, 
включително скоростта на автомобила, 
ъгъла на удара и твърдостта на автомо-
билите или предметите, в които се удря 
автомобилът Ви по време на сблъсъка. 
Определящите фактори не се изчерпват 
с изброените по-горе.

• Предните въздушни възглавници ще се 
отворят и освободят за секунда. Практи-
чески е невъзможно да видите въздуш-
ните 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.
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• В допълнение към надуването, при 
сериозни странични сблъсъци при 
автомобилите, оборудвани със сензор 
за преобръщане, ще се отворят 
възглавниците за страничен удар и/
или тези тип „завеса“, ако сензорната 
система открие преобръщане.
Когато се установи преобръщане, 
въздушните възглавници тип „завеса“ ще 
останат надути по-дълго, за да осигурят 
защита от изхвърляне, особено когато 
се използват заедно с предпазните 
колани (ако е оборудван сензор за 
преобръщане).

• За да осигурят защита, въздушните 
възглавници трябва да се отворят бързо. 
Скоростта на отваряне на въздушната 
възглавница е следствие изключително 
краткото време, през което да се отвори 
въздушната възглавница между пътника 
и конструкциите на автомобила, 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 се намира прекалено близо до 
нея.

Можете да предприемете мерки за нама-
ляване на риска от нараняване от въз-
душната възглавница. Най-голям е рискът 
при седене твърде близо до въздушната 
възглавница. Въздушната възглавница има 
нужда от пространство, за да се отвори. 
Препоръчва се водачът да оставя колкото 
се може повече разстояние между средата 
на волана и гърдите си, като същевременно 
поддържа контрол над автомобила.

 Предна въздушна възглавница за водача (1)Предна въздушна възглавница за водача (1)

ODN8039077LODN8039077L

Когато SRSCM модулът установи 
достатъчно тежък удар върху предната част 
на автомобила, той автоматично ще отвори 
предните въздушни възглавници.

 Предна въздушна възглавница за водача (2)Предна въздушна възглавница за водача (2)

ODN8039078LODN8039078L

При отваряне разкъсващите се шевове, 
формовани директно в панелите, ще се 
отделят под налягането от разширяването 
на въздушните възглавници. По-
нататъшното отваряне на панелите 
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.
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 Предна въздушна възглавница за водача (3)Предна въздушна възглавница за водача (3)

ODN8039079LODN8039079L

 Предна въздушна възглавница за пътника до Предна въздушна възглавница за пътника до 
водачаводача

ODN8039080LODN8039080L

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 на пътника до водача 
над жабката, където се намира 
въздушната му възглавница.

• Не поставяйте контейнер с течен 
ароматизатор в близост до 
арматурното табло или върху 
повърхността на панела.

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 водача да вижда през предното стъкло 
или да може да управлява автомобила. 
Възглавниците тип „завеса“ може да 
останат частично надути известно време 
след отварянето им.

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

възможно най-скоро 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 отваряща се въздушна 
възглавница, може да са много 
горещи.

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

• Препоръчваме оторизиран 
представител на HYUNDAI да смени 
въздушната възглавница веднага 
след отварянето. Въздушните 
възглавници са конструирани да се 
използват само веднъж.
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Шум и дим от отваряща се 
въздушна възглавница
Когато въздушните възглавници се отварят, 
те издават силен шум и изпускат дим и прах 
в 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. При 
някои хора прахът може да влоши астмата 
им. Ако имате проблеми с дишането 
след отваряне на въздушна 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 се случи, 
измийте и изплакнете веднага със студена 
вода и потърсете медицинска помощ, ако 
симптомите продължават.

Не монтирайте система за 
обезопасяване на деца на 
седалката на пътника до водача
 Тип AТип A

OHI038169LOHI038169L

 Тип BТип B

OHI038170LOHI038170L

Никога не допускайте деца да се возят на 
предната седалка до водача, освен ако 
въздушната възглавница е деактивирана.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НИКОГА не използвайте система за 
обезопасяване на деца, обърната назад, 
на седалка, защитена от АКТИВНА 
ВЪЗГЛАВНИЦА пред нея, защото може 
да настъпи СМЪРТ или СЕРИОЗНО 
НАРАНЯВАНЕ при ДЕТЕТО.
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Защо въздушната ми 
възглавница не сработи при 
удар?
Има определени видове инциденти, при 
които въздушната възглавница не осигурява 
допълнителна защита. Те включват 
заден удар, второ или трето сблъскване 
при множество удари, както и при ниски 
скорости. Повредата на автомобила показва 
абсорбиране на енергията на сблъсъка 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 неочаквано 
отваряне на въздушна възглавница 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 може да 
се отворят, когато не трябва, или 
да не могат да се отворят, когато е 
необходимо.

• Монтажът на предпазителите на 
бронята с неоригинални части на 
Hyundai или несъответстващи части 
може да наруши защитата от удар 
и ефективността на въздушните 
възглавници.
За да се гарантира правилното 
функциониране на системата 
на въздушните възглавници, 
препоръчваме да се замени бронята 
с оригинална част на Hyundai или 
съответстваща (на оригиналната 
част), определена за Вашия 
автомобил.

• Натиснете бутона за стартиране/
спиране на двигателя в положение 
OFF (изключено) или ACC 
(аксесоари) и изчакайте 3 минути, 
когато автомобилът се тегли, за да 
предотвратите непреднамереното 
отваряне на въздушните 
възглавници.

• Препоръчваме всички ремонти 
на въздушни възглавници да 
се извършват от оторизиран 
представител на HYUNDAI.
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ONX4E030041/ONX4030042/ONX4030056/ONX4030044/ONX4030043/ONX4030045ONX4E030041/ONX4030042/ONX4030056/ONX4030044/ONX4030043/ONX4030045

1. SRS контролен модул/сензор за 
преобръщане*

2. Сензори за челен удар
3. Сензор за страничен удар (натиск)*

4. Сензор за страничен удар (ускоряване)*
5. Сензор за страничен удар (ускоряване)*

*: ако е оборудвана тази функция
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Условия за отваряне на 
въздушните възглавници

ONX4E030046ONX4E030046

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

ONX4030050ONX4030050

OTM030033OTM030033

Въздушни възглавници за страничен удар и 
въздушни възглавници тип „завеса“
Въздушните възглавници за страничен удар 
и въздушните възглавници 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 може да 
се отворят и при други видове сблъсъци, 
ако предните сензори установят достатъчно 
силен удар. Въздушните възглавници за 
страничен удар и въздушните възглавници 
тип „завеса“ са предназначени да се 
отворят при странични удари, но те може 
да се надуят при други сблъсъци, ако 
страничните сензори установят силен удар.
Освен това въздушните възглавници за 
страничен удар и въздушните възглавници 
тип „завеса“ са проектирани да се надуват, 
когато се установи преобръщане от 
сензора за преобръщане. (ако сензорът за 
преобръщане е част от оборудването)
Ако шасито на автомобила е засегнато от 
издатини върху настилката или предмети 
по неподдържани пътища, въздушните 
възглавници може да се отворят. 
Шофирайте внимателно по неподдържани 
пътища или върху повърхности, които не са 
предназначени за движение на автомобили, 
за да предотвратите нежелано отваряне на 
въздушните възглавници.
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Условия за неотваряне на 
въздушните възглавници

ONX4E030047ONX4E030047

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.

ONX4E030048ONX4E030048

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

ONX4030049ONX4030049

Предните 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 в зависимост сериозността удара 
може да се надуят страничните въздушни 
възглавници и тези от тип „завеса“, както и 
предната централна въздушна възглавница.

OTM030034OTM030034

При сблъсък под ъгъл силата на удара 
може да насочи пътниците 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.
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ONX4E030051ONX4E030051

Точно преди удара водачите често натискат 
силно спирачката. При такова силно 
спиране предната част на автомобила се 
снижава, което го кара да се „мушне“ под 
превозно средство с по-голям просвет. 
Въздушните възглавници може да не се 
отворят в тази ситуация, защото силите на 
забавяне, установени от сензорите, може да 
бъдат значително намалени.

ONX4030053ONX4030053

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

 Информация
• Автомобили, оборудвани със сензор за 

преобръщане Въздушните възглавници 
за страничен удар и въздушните 
възглавници тип „завеса“ може да се 
отворят при преобръщане, когато такова 
се установи от сензора за преобръщане.

• Автомобили, които не са оборудвани със 
сензор за преобръщане
Страничните въздушни възглавници и/
или въздушните възглавници тип „завеса“ 
може да се надуят, когато автомобилът 
се преобърне при страничен удар, ако 
автомобилът е оборудван със странични 
въздушни възглавници и/или въздушни 
възглавници тип „завеса“.

ONX4E030052ONX4E030052

Въздушните възглавници може да не се 
отворят, ако автомобилът се сблъска с 
предмети, като стълбове или дървета, 
където точката на удара е концентрирана 
и енергията на сблъсъка се абсорбира от 
конструкцията на автомобила.
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Грижа за SRS системата
На практика SRS системата не се нуждае 
от поддръжка, така че няма части, които 
бихте могли безопасно да обслужвате 
сами. Ако предупредителната лампа за 
SRS въздушните възглавници не светва 
или свети продължително, когато бутонът 
за стартиране/спиране на двигателя е в 
положение ON (включено), съветваме Ви 
да потърсите оторизиран представител 
на HYUNDAI за незабавна проверка на 
системата.
Препоръчваме всяка работа по SRS 
системата, като монтаж, демонтаж, ремонт 
или работа по волана, панела на предния 
пътник, предните седалки и релсите на 
тавана, да се извършва от оторизиран 
представител на HYUNDAI. Неправилното 
боравене с SRS системата 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 панелите за защита 
при катастрофа или промени по 
структурата на каросерията.

• Не поставяйте предмети върху или в 
близост до модулите на въздушните 
възглавници върху волана, 
арматурното табло и панела над 
жабката при пътника до водача.

• Почиствайте панелите на 
въздушните възглавници с мека 
кърпа, навлажнена с чиста вода. 
Разтворителите или почистващите 
препарати могат да повлияят 
неблагоприятно върху панелите 
на въздушните възглавници и 
правилната работа на системата.

• Препоръчваме отворените въздушни 
възглавници да се подменят 
от оторизиран представител 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. 
Препоръчваме да се консултирате 
с оторизиран представител на 
HYUNDAI за нужната 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 
автомобилът е в движение. Пътник, 
който не носи предпазен колан по време на 
катастрофа или аварийно спиране, може 
да бъде хвърлен във вътрешността на 
автомобила 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 положението 
на 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 
допълнителната система за обезопасяване 
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. 
Удари по вратите, когато бутонът за 
стартиране/спиране на двигателя е в 
положение ON (Включено) или START 
(Стартиране), може да доведе до отваряне 
на въздушните възглавници.

Добавяне на оборудване или 
промяна на оборудването на 
Вашия автомобил с въздушни 
възглавници
Ако промените автомобила си, като 
промените рамката на автомобила, 
бронята, 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

ODN8039057LODN8039057L

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 за собственика.
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 4,2-инча4,2-инча

 10,25 инча10,25 инча

Действителното арматурно табло в автомобила може да се различава от това на илюстраци-
ята.

За повече информация вижте раздела „Измервателни уреди и прибори“ в настоящата глава.
ONX4040001/ONX4040002 ONX4040001/ONX4040002 

1. Оборотомер
2. Скоростомер
3. Термометър за охлаждащата течност за 

двигателя

4. Индикатор за гориво
5. Предупредителни лампи и светлинни 

индикатори
6. LCD дисплей

  АРМАТУРНО ТАБЛО
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 Управление на арматурното 
табло
Осветление на арматурното 
табло

OCN7040019LOCN7040019L

Можете да регулирате яркостта на 
осветлението на арматурното табло от 
режима „Потребителски настройки“ на 
LCD дисплея, когато контактният ключ за 
запалване е включен („Lights → Illumination“ 
(Светлини → Осветление)). Когато 
габаритните светлини или фаровете на 
автомобила са включени, се регулират 
също интензивността на осветяване на 
вътрешния превключвател и на вътрешните 
лампи.
Ако автомобилът Ви е оборудван 
с допълнителна навигация, вижте 
ръководството за инфотеймънт 
системата, което е предоставено 
отделно.

 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.
• Показва се яркостта на осветление на 

арматурното табло.
• Ако яркостта достигне максималното или 

минималното ниво, ще чуете звук.

Измервателни уреди и прибори
Скоростомер
 4,2-инча4,2-инча
•• км/чкм/ч

ONX4040003ONX4040003

•• km/h, MPHkm/h, MPH •• MPH, km/hMPH, km/h

ONX4E040003ONX4E040003 ONX4E040018ONX4E040018
 10,25 инча10,25 инча
•• км/чкм/ч •• MPH, km/hMPH, km/h

OCN7040005OCN7040005 OBC3040005OBC3040005

Скоростомерът показва скоростта на 
автомобила и е настроен в километри в час 
(км/ч) и/или в мили в час (MPH).
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Оборотомер
 4,2-инча4,2-инча
•• Бензинов Бензинов 
двигателдвигател

•• Дизелов двигателДизелов двигател

ONX4040004ONX4040004 ONX4040005ONX4040005
 10,25 инча10,25 инча
•• Бензинов Бензинов 
двигателдвигател

•• Дизелов двигателДизелов двигател

OCN7040007OCN7040007 ONX4040006ONX4040006

Оборотомерът показва приблизителните 
обороти в минута на двигателя (rpm).
Използвайте оборотомера, за да избирате 
подходящите моменти за превключване 
на скоростите, за да предотвратите 
претоварване или превишаване на 
оборотите на двигателя.

БЕЛЕЖКА
Двигателят не трябва да работи в 
ЧЕРВЕНАТА ЗОНА на оборотомера. 
Това може да причини тежка повреда на 
двигателя.

Термометър за охлаждащата 
течност за двигателя
 4,2-инча4,2-инча
•• Тип AТип A •• Тип BТип B

ONX4040007ONX4040007 ONX4E040007ONX4E040007

 10,25 инча10,25 инча
•• Тип AТип A •• Тип BТип B

OTM040010OTM040010 OTM040010LOTM040010L

Този прибор показва температурата на 
охлаждащата течност за двигателя, когато 
контактният ключ за запалване е във 
включено положение.

БЕЛЕЖКА
Ако стрелката на прибора излезе от 
нормалния диапазон и се приближи до 
„H (Hot) or 130“ (горещо или 130), това 
означава прегряване, което може да 
повреди двигателя.
Не продължавайте да шофирате с 
прегрят двигател. Ако автомобилът 
прегрее, прочетете раздела „Ако 
двигателят прегрее“ в глава 8.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не отваряйте капачката на 
резервоара за охлаждаща течност, 
когато двигателят е горещ. Охлаждащата 
течност за двигателя е под налягане 
и може да причини тежко изгаряне. 
Изчакайте двигателя да изстине, преди 
да доливате охлаждаща течност в 
резервоара.

Индикатор за гориво
 4,2-инча4,2-инча
•• Тип AТип A •• Тип BТип B

ONX4040008ONX4040008 ONX4E040008ONX4E040008
 10,25 инча10,25 инча
•• Тип AТип A •• Тип BТип B

OTM040012OTM040012 OTM040012LOTM040012L

Този индикатор показва приблизителното 
количество гориво, оставащо в резервоара.

 Информация
• Капацитетът на горивния резервоар е 

даден в глава 2.
• Индикаторът за гориво се допълва от 

предупредителна лампа за ниско гориво, 
която ще светне, 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
Изчерпването на горивото 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 
ниво „E (Empty) or 0“ (E (празен) или 0).

БЕЛЕЖКА
Избягвайте шофиране с изключително 
ниско ниво на горивото. Оставането без 
гориво може да доведе до повреда на 
двигателя и повреда на катализатора.
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Tермометър за външна 
температура
 4,2-инча4,2-инча  10,25 инча10,25 инча

OTM040015OTM040015 OTM040013OTM040013

Този индикатор показва текущите външни 
температури на въздуха през 1°C (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.)
Може да смените единицата за 
температура от менюто „Настройки“ на 
арматурното табло. Избрано:
 - Setup → Unit → Temperature Unit → °C/°F 

(Настройка → Единици → Единица за 
температура → °C/°F)

За автомобили, оборудвани с климатроник, 
можете също да:
 - Натиснете бутона AUTO (автоматично), 
докато натискате бутона OFF 
(изключено) на климатроника за 
3 секунди.

Температурната единица ще се промени 
и на LCD дисплея, и на екрана на 
климатроника.

Километраж
 4,2-инча4,2-инча  10,25 инча10,25 инча

OTM040017OTM040017 OTM040019OTM040019

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

Разстояние до изчерпване на 
горивото
 4,2-инча4,2-инча  10,25 инча10,25 инча

OTM040018OTM040018 OTM040020OTM040020

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

• Ако изчисленото разстояние е по-малко 
от 1 км, трип компютърът ще покаже за 
разстояние до изчерпване на горивото 
„---“.
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 Информация
• Ако автомобилът не е на равна 

повърхност или захранването на 
батерията е прекъснато, оставащото 
разстояние 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 
автомобила 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 автомобила.

Икономия на гориво (за 
10.25-инчово арматурно табло) 

OTM040062LOTM040062L

Средната икономия на гориво (1) и 
моментната икономия на гориво (2) се 
показват в долната част на арматурното 
табло. 

Автоматично нулиране
За да нулирате автоматично средната 
икономия на гориво, изберете „After Ignition“ 
(След запалване) или „After Refueling“ 
(След зареждане на гориво) от менюто 
„Настройки“ на екрана на инфотейнмънт 
системата.

Предупредителна светлина за 
заледен път 
(ако е част от оборудването)

OHCR049127LOHCR049127L

Тази светлина предупреждава водача, 
че пътят може да е заледен. Когато 
термометърът за външната температура 
отчита под 4°C (40°F), предупредителната 
светлина за заледен път и термометърът 
ще мигнат 10 пъти и след това ще 
продължат да светят непрекъснато. 
Предупредителната камбанка също ще 
звънне 3 пъти.

 Информация
Ако по време на шофиране светне 
предупредителната светлина за заледен път, 
трябва да се движите по-внимателно и да 
не превишавате скоростта, да не ускорявате 
бързо, да не спирате или завивате рязко и пр.
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Индикатор за превключване на 
скоростите
Индикатор за превключване 
при автоматична скоростна 
кутия/скоростна кутия с двоен 
съединител 
(ако е част от оборудването) 
 4,2-инча4,2-инча  10,25 инча10,25 инча

OTM040016OTM040016 OCN7040013OCN7040013

Този индикатор показва използваната в 
момента предавка.

Индикатор за скоростен лост 
на автоматична скоростна 
кутия/скоростна кутия с 
двоен съединител в ръчен 
режим (за Европа, ако е част от 
оборудването)
 4,2-инча4,2-инча

OTM040016LOTM040016L

 10,25 инча10,25 инча

OCN7040014OCN7040014

В режима за ръчно превключване този 
индикатор показва коя е препоръчителната 
скорост по време на шофиране за икономия 
на гориво.
• Индикатор за превключване при 

автоматична скоростна кутия 
(6-скоростна трансмисия)
 - Повишаване на предавката: ▲2, ▲3, 
▲4, ▲5, ▲6 

 - Понижаване на предавката: ▼1, ▼2, 
▼3, ▼4, ▼5

• Индикатор за превключване при 
автоматична скоростна кутия 
(8-скоростна трансмисия)
 - Повишаване на предавката: ▲2, ▲3, 
▲4, ▲5, ▲6, ▲7, ▲8

 - Понижаване на предавката: ▼1, ▼2, 
▼3, ▼4, ▼5, ▲6, ▲7
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• Индикатор за превключване при 
скоростна кутия с двоен съединител 
(7-скоростна трансмисия)
 - Повишаване на предавката: ▲2, ▲3, 
▲4, ▲5, ▲6, ▲7

 - Понижаване на предавката: ▼1, ▼2, 
▼3, ▼4, ▼5, ▲6

Например
 : Показва, че е препоръчително 

повишаване на предавката до 3-та скорост 
(автомобилът в момента е на 2-ра или 1-ва 
скорост).

 : Показва, че е препоръчително 
понижаване на предавката до 3-та скорост 
(автомобилът в момента е на 4-та, 5-а 
или 6-а скорост).

Когато системата не работи правилно, 
индикаторът не се показва.

Индикатор за превключване 
при ръчна скоростна кутия/
интелигентна ръчна 
скоростна кутия (ако е част от 
оборудването)
 4,2-инча4,2-инча  10,25 инча10,25 инча

OTLE045134OTLE045134 OCN7040014OCN7040014

Този индикатор показва коя е 
препоръчителната предавка за шофиране 
за икономия на гориво. 
• Повишаване на предавката: ▲2, ▲3, ▲4, 
▲5, ▲6
• Понижаване на предавката: ▼1, ▼2, ▼3, 
▼4, ▼5 

Например 
 : Показва, че е препоръчително 

повишаване на предавката до 3-та скорост 
(автомобилът в момента е на 2-ра или 1-ва 
скорост). 

 : Показва, че е препоръчително 
понижаване на предавката до 3-та скорост 
(автомобилът в момента е на 4-та, 5-а 
или 6-а скорост).

Когато системата не работи правилно, 
индикаторът не се показва.
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Предупредителни лампи и 
светлинни индикатори

 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 за 
коланите

Този индикатор информира водача, че 
коланът не е сложен.
За повече подробности вижте раздел 
„Предпазни колани“ в глава 3.

Предупредителна лампа за 
въздушните възглавници

Тази предупредителна лампа светва:
• Когато завъртите превключвателя за 

запалване или натиснете бутона за 
стартиране/спиране на двигателя в 
положение ON (Включване).
 - Светва за около 3~6 секунди и изгасва.

• Когато има неизправност в SRS.
В този случай Ви препоръчваме да 
проверите автомобила при оторизиран 
представител на HYUNDAI.

Предупредителна лампа 
за ръчната спирачка и 
спирачната течност

 Тип AТип A

 Тип BТип B

Тази предупредителна лампа светва:
• Когато поставите контактния ключ за 

запалване или преместите бутона за 
стартиране/спиране на двигателя в 
положение ON (включено).
 - Индикаторът за ръчната спирачка и 
спирачната течност 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.

Ако спирачната течност 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 раздел „Спирачна течност“ 
в глава 9). 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 при оторизиран 
представител на HYUNDAI.
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Двойнодиагонална спирачна система
Вашият автомобил е оборудван с 
двойнодиагонална спирачна система. Това 
означава, че все още има спиране на две 
колела, дори ако една от двойните системи 
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
Предупредителна лампа за ръчната 
спирачка и спирачната течност
Шофирането с включена 
предупредителна лампа е опасно. 
Ако предупредителната лампа за 
ръчната спирачка и спирачната течност 
не изгасва, а ръчната спирачка е 
освободена, това показва, че спирачната 
течност в резервоара е малко.
В този случай Ви препоръчваме да 
проверите автомобила при оторизиран 
представител на HYUNDAI.

Предупредителна лампа 
за антиблокиращата 
спирачна система (ABS)
Тази предупредителна лампа светва:
• Когато поставите контактния ключ за 

запалване или преместите бутона за 
стартиране/спиране на двигателя в 
положение ON (включено).
 - Предупредителната лампа за ABS 
системата светва за около 3 секунди и 
след това изгасва.

• Когато има повреда в ABS системата.
Обърнете внимание, че хидравличната 
спирачна система все още ще работи, 
дори ако има неизправност с ABS 
системата.
В този случай Ви препоръчваме да 
проверите автомобила при оторизиран 
представител на HYUNDAI.

Предупредителна лампа за 
системата за електронно 
разпределение на 
спирачното усилие (EBD)

 Тип AТип A

 Тип BТип B

Когато предупредителните светлини за ABS 
системата и ръчната спирачка са включени 
едновременно, това може да показва 
проблем със системата за електронно 
разпределение на спирачното усилие.
В този случай Ви препоръчваме да 
проверите автомобила при оторизиран 
представител на HYUNDAI.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предупредителна лампа за системата 
за електронно разпределение на 
спирачното усилие (EBD)
Когато индикаторите за ABS системата 
и за ръчната спирачка и спирачната 
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 при оторизиран 
представител на HYUNDAI възможно 
най-скоро.

БЕЛЕЖКА
Предупредителна лампа за системата 
за електронно разпределение на 
спирачното усилие (EBD)
Когато предупредителната лампа за 
ABS системата е включена или освен 
нея са включени още индикаторите за 
ръчната спирачка и спирачната течност, 
скоростомерът, километражът или 
трипметърът може да не работят. Също 
така предупредителната лампа за EPS 
системата може да светне и усилието 
на кормилното управление може да се 
увеличи или намали.
В този случай Ви препоръчваме да 
проверите автомобила при оторизиран 
представител на HYUNDAI възможно 
най-скоро.

Предупредителна лампа 
за електрическите 
усилватели на волана (EPS)
Тази предупредителна лампа светва:
• Когато поставите контактния ключ за 

запалване или преместите бутона за 
стартиране/спиране на двигателя в 
положение ON (включено).
 - Предупредителната лампа за 
електрическите усилватели на волана 
светва за около 3 секунди и след това 
изгасва.

• Когато има повреда в електрическите 
усилватели на волана.
В този случай Ви препоръчваме да 
проверите автомобила при оторизиран 
представител на HYUNDAI.

Предупредителна лампа за 
системата за зареждане

Тази предупредителна лампа светва:
Когато има неизправност в алтернатора или 
електрическата система за зареждане.

Ако има неизправност в алтернатора или 
електрическата система за зареждане:
1. Продължете до на-близкото безопасно 

място и спрете автомобила.
2. Изключете двигателя и проверете 

ремъка на алтернатора за хлабавост или 
повреда.
Ако ремъкът е добре регулиран, може да 
има проблем в електрическата система 
за зареждане.
В този случай Ви препоръчваме да 
проверите автомобила при оторизиран 
представител на HYUNDAI възможно 
най-скоро.
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Предупредителна лампа 
за налягане на маслото в 
двигателя
Ако налягането на маслото падне поради 
недостатъчно количество моторно масло и 
пр., предупредителната лампа за налягане 
на маслото в двигателя ще светне и 
защитната система, която ограничава 
мощността на двигателя, ще се включи.
Ако тази предупредителна лампа светне по 
време на движение, карайте внимателно 
отстрани на пътя и спрете автомобила, 
проверете нивото на маслото в двигателя и 
добавете, ако е недостатъчно.
Ако моторното масло не е недостатъчно 
или ако предупредителната светлина 
не се изключи дори след добавяне, 
препоръчваме да посетите оторизиран 
представител на HYUNDAI.
Шофирането с включена предупредителна 
светлина може да доведе до повреда на 
двигателя.

  Когато налягането на маслото се 
възстанови на оптимално ниво, 
предупредителната лампа за налягането 
на маслото ще изгасне и защитната 
система, която ограничава мощността 
на двигателя, ще се изключи. Дори ако 
налягането на маслото се нормализира, 
проверете отново двигателя, когато сте на 
безопасно място.

БЕЛЕЖКА
• 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 
сериозна 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 изгасете. 
В този случай Ви препоръчваме 
да проверите автомобила при 
оторизиран представител на 
HYUNDAI.
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Предупредителна лампа 
за нивото на моторното 
масло (ако е част от 
оборудването)
Тази предупредителна лампа светва:
• Когато поставите контактния ключ за 

запалване или бутона за стартиране/
спиране на двигателя в положение ON 
(Включено)
 - Продължава да свети, докато 
двигателят не стартира.

• Когато нивото на моторното масло 
трябва да се провери.

Ако нивото на моторното масло е ниско:
1. Продължете до на-близкото безопасно 

място и спрете автомобила.
2. Изключете двигателя и проверете 

нивото на моторното масло (повече 
информация ще намерите в „Моторно 
масло“ в глава 9). Ако нивото е ниско, 
добавете масло според нуждите. Ако 
предупредителната лампа остане 
включена след добавяне на масло или 
ако не е налице масло, препоръчваме 
Ви да проверите автомобила при 
оторизиран представител на HYUNDAI 
възможно най-скоро.

Предупредителна лампа 
за температурата на 
охлаждащата течност в 
двигателя (ако е част от 
оборудването)
Тази предупредителна лампа светва:
Когато температурата на охлаждащата 
течност в двигателя е изключително висока.
Не продължавайте да шофирате с прегрят 
двигател. Ако автомобилът Ви прегрее, 
вижте раздел „Прегряване“ в глава 8.

БЕЛЕЖКА
Ако светне предупредителната лампа 
за температурата на охлаждащата 
течност в двигателя, това означава, че 
има прегряване, което може да повреди 
двигателя.

Предупредителна лампа за 
ниско ниво на горивото

Тази предупредителна лампа светва:
Когато резервоарът за гориво е почти 
празен.
Добавете гориво възможно най-скоро.

БЕЛЕЖКА
Шофирането с включена 
предупредителна лампа за ниско ниво 
на горивото E (празен) или 0 може да 
причини повреда на двигателя и на 
катализатора.
Индикатор за 
неизправност (MIL)

Този индикатор свети:
• Когато поставите контактния ключ за 

запалване или преместите бутона за 
стартиране/спиране на двигателя в 
положение ON (включено).
 - Индикаторът за неизправност светва 
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 при оторизиран 
представител на HYUNDAI.

БЕЛЕЖКА
Шофирането с включена лампа за 
неизправност (MIL) може да доведе 
до повреда на системата за контрол 
на емисиите, която да повлияе на 
управляемостта и/или икономията на 
гориво.
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БЕЛЕЖКА
• Бензинов двигател

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 при 
оторизиран представител на HYUNDAI 
възможно най-скоро.

• Дизелов двигател
Ако индикаторът за неизправност 
(MIL) мига, може да е възникнала 
неизправност, свързана със 
системата за управление на 
двигателя, която може да предизвика 
загуба на мощност, шум от 
цилиндрите и наднормени емисии.
В този случай Ви препоръчваме 
да проверите автомобила при 
оторизиран представител на 
HYUNDAI.

• Ако налягането на маслото 
падне поради недостатъчно 
количество моторно масло и пр., 
предупредителната лампа за 
налягане на маслото в двигателя 
ще светне и защитната система, 
която ограничава мощността на 
двигателя, ще се включи. След 
това предупредителната светлина 
на двигателя се включва, ако 
управлявате автомобила многократно 
и непрекъснато.

БЕЛЕЖКА
Дизелов двигател с DPF
Когато индикаторът за неизправност 
(MIL) започне да премигва, може да спре, 
след като подкарате автомобила:
• с повече от 60 km/h (37 mph) или
• над 2-ра скорост с 1500 ~ 2000 оборота 

на двигателя за определено време (за 
около 25 минути).

Ако индикаторът за неизправност (MIL) 
продължи да премигва въпреки тази 
процедура, препоръчваме системата 
на DPF да се провери от оторизиран 
представител на HYUNDAI.
Ако продължите да шофирате с мигащ 
индикатор за неизправност (MIL), 
системата на DPF може да се повреди и 
разходът на гориво да се повиши.

Предупредителна лампа за 
горивния филтър 
(за дизелови двигатели)
Тази предупредителна лампа светва:
Когато в горивния филтър се натрупа вода.
В този случай Ви препоръчваме да се 
обърнете към оторизиран представител на 
HYUNDAI за отстраняването на водата от 
горивния филтър.
Повече информация ще намерите в 
раздела „Горивен филтър“ в глава 9.

БЕЛЕЖКА
• Когато предупредителната лампа 

за горивния филтър светне, 
мощността на двигателя (скоростта 
на автомобила и оборотите на празен 
ход) може да се понижи.

• Ако продължите да шофирате със 
светеща предупредителна лампа, 
частите на двигателя (инжектор, 
горивна магистрала, горивна 
помпа за високо налягане) може 
да се повредят. В този случай 
Ви препоръчваме да проверите 
автомобила при оторизиран 
представител на HYUNDAI възможно 
най-скоро.
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Предупредителна лампа 
за изпускателната 
система (GPF) (за бензинов 
двигател, ако е част от 
оборудването)
• Тази предупредителна лампа светва, 

когато натрупаните сажди достигнат 
определено количество.

• Когато тази предупредителна лампа 
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 на 
двигателя).
Ако тази предупредителна лампа мига 
въпреки процедурата (по това време се 
показва предупредително съобщение 
на LCD дисплея), препоръчваме 
да проверите GPF системата при 
оторизиран представител на HYUNDAI.

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

Предупредителна лампа 
за изпускателната 
система (DPF) (за дизелови 
двигатели, ако е част от 
оборудването)
• Тази предупредителна лампа светва, 

когато има неизправност в системата на 
филтъра за частици в дизеловото гориво 
(DPF).

• Когато тази предупредителна лампа 
светне, тя може да се изключи след 
шофиране на автомобила с повече от 
60 км/ч за около 30 минути (над 2-та 
предавка с 1500 ~ 2500 оборота на 
двигателя).
Ако тази предупредителна лампа мига 
въпреки процедурата (тогава ще се 
покаже предупредително съобщение на 
LCD дисплея), препоръчваме да уредите 
проверка на системата на DPF от 
оторизиран представител на HYUNDAI.

БЕЛЕЖКА
Ако продължите да шофирате с 
мигаща предупредителна лампа за DPF 
продължително време, системата на 
DPF може да се повреди и разходът на 
гориво да се повиши.

Предупредителна лампа 
за SCR (за дизелови 
двигатели, ако е част от 
оборудването)
Тази предупредителна лампа светва:
Когато резервоарът за урея е почти празен.
Ако резервоарът за урея е почти празен, 
заредете урея при първа възможност.
Повече информация ще намерите 
в раздел „Селективна каталитична 
редукция (SCR)“ в глава 9.
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Предупредителна лампа 
за електронната ръчна 
спирачка (EPB) 
(ако е част от 
оборудването)
Тази предупредителна лампа светва:
• Когато поставите контактния ключ за 

запалване или преместите бутона за 
стартиране/спиране на двигателя в 
положение ON (включено).
 - Предупредителната лампа за EPB 
системата светва за около 3 секунди и 
след това изгасва.

• Когато има неизправност на 
електронната ръчна спирачка (EPB).
В този случай Ви препоръчваме да 
проверите автомобила при оторизиран 
представител на HYUNDAI.

 Информация
Предупредителната лампа за електронната 
ръчна спирачка (EPB) може да свети, когато 
индикаторът за електронната система за 
контрол на стабилността (ESC) светне, 
за да покаже, че ESC системата не работи 
правилно. Това не показва неизправност на 
електронната ръчна спирачка (EPB).

Индикаторна лампа за 
AUTO HOLD (Автоматично 
задържане) 
(ако е част от 
оборудването)
Този индикатор свети:
• [Бяло] Когато активирате функцията за 

автоматично задържане чрез натискане 
на превключвателя AUTO HOLD 
(автоматично задържане).

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

• [Жълто] Когато е налице неизправност 
на функцията за автоматично 
задържане.
В този случай Ви препоръчваме да 
проверите автомобила при оторизиран 
представител на HYUNDAI.

За повече подробности вижте раздел 
„Електронна ръчна спирачка (EPB)“ в 
глава 6.

Предупредителна лампа 
за ниско налягане в 
гумите (ако е част от 
оборудването)
Тази предупредителна лампа светва:
• Когато поставите контактния ключ за 

запалване или преместите бутона за 
стартиране/спиране на двигателя в 
положение ON (включено).
 - Предупредителната лампа за ниско 
налягане на гумите светва 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.)

Повече информация ще намерите 
в раздел „Система за следене на 
налягането в гумите (TPMS)“ в глава 8.

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 системата.
В този случай Ви препоръчваме да 
проверите автомобила при оторизиран 
представител на HYUNDAI възможно най-
скоро.
Повече информация ще намерите 
в раздел „Система за следене на 
налягането в гумите (TPMS)“ в глава 8.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Безопасно спиране
• TPMS системата 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 лампа за 
системата за безопасност 
по отношение на зоната 
отпред 
(ако е част от 
оборудването)
Тази предупредителна лампа светва:
• Когато поставите контактния ключ за 

запалване или преместите бутона за 
стартиране/спиране на двигателя в 
положение ON (включено).
 - Предупредителната лампа за 
системата за безопасност по 
отношение на зоната отпред светва за 
около 3 секунди и след това изгасва.

• Когато има неизправност в системата за 
избягване на челен сблъсък.

В този случай Ви препоръчваме да 
проверите автомобила при оторизиран 
представител на HYUNDAI.
За повече подробности вижте раздел 
„Система за избягване на челен сблъсък 
(FCA)“ в глава 7.

Индикатор за системата 
за безопасност по 
отношение на лентата 
(ако е част от 
оборудването)
Този индикатор свети:
• [Зелено] Когато са изпълнени условията 

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

за работа на системата.
• [Жълто] Когато има неизправност 

в системата за поддържане на 
траекторията в лентата на движение.
В този случай Ви препоръчваме да 
проверите автомобила при оторизиран 
представител на HYUNDAI.

За повече подробности вижте 
раздел „Система за поддържане на 
траекторията в лентата на движение 
(LKA)“ в глава 7.

Предупредителна лампа за 
превишаване на скоростта  
(ако е част от 
оборудването) 
Тази предупредителна лампа мига:
Когато шофирате автомобила с повече от 
120 км/ч.
 - Целта е да не превишавате разрешената 
скорост.

 - Предупредителния звук за превишаване 
на скоростта също ще прозвучи за около 
5 секунди.
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Предупредителна лампа 
за режим 4 задвижващи 
колела (4WD) (ако е част 
от оборудването)
Тази предупредителна лампа светва:
Когато има неизправност на 
режима 4 задвижващи колела (4WD).
В този случай Ви препоръчваме да 
проверите автомобила при оторизиран 
представител на HYUNDAI.
За повече подробности вижте раздела 
„Режим 4 задвижващи колела (4WD)“ в 
глава 6.

Предупредителна 
лампа за задържане на 
режим 4 задвижващи 
колела (4WD) (ако е част 
от оборудването)
Този индикатор свети:
• Когато поставите контактния ключ за 

запалване или бутона за стартиране/
спиране на двигателя в положение ON 
(Включване).
 - Светва за около 3 секунди и изгасва.

• Когато изберете режим за задържане 
на 4WD с натискане на бутона за 
задържане на 4WD.
 - Режимът за задържане на 4WD 
служи за увеличаване на мощността 
при шофиране по мокра настилка, 
заснежени пътища и/или пресечен 
терен.

БЕЛЕЖКА
Не използвайте режима за задържане 
на 4WD по сухи настилки и магистрали, 
защото може да предизвика шум, 
вибрации или повреда на свързаните 
с 4WD части.

Предупредителна лампа за 
LED фаровете

Тази предупредителна лампа светва:
• Когато поставите контактния ключ за 

запалване или преместите бутона за 
стартиране/спиране на двигателя в 
положение ON (включено).
 - Предупредителната лампа за LED 
фаровете светва за около 3 секунди и 
след това изгасва.

• Когато има повреда в LED фаровете.
В този случай Ви препоръчваме да 
проверите автомобила при оторизиран 
представител на HYUNDAI.

Тази предупредителна лампа мига:
Когато има повреда в свързана на LED 
фаровете част.
В този случай Ви препоръчваме да 
проверите автомобила при оторизиран 
представител на HYUNDAI.

БЕЛЕЖКА
Продължителното шофиране с 
включена или мигаща предупредителна 
лампа за LED фаровете може да намали 
живота на LED светлините.
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Индикатор за 
електронната система за 
контрол на стабилността 
(ESC) (ако е част от 
оборудването)
Този индикатор свети:
• Когато поставите контактния ключ за 

запалване или преместите бутона за 
стартиране/спиране на двигателя в 
положение ON (включено).
 - Индикаторът за електронната система 
за контрол на стабилността светва за 
около 3 секунди и след това изгасва.

• Когато има повреда в ESC системата.
В този случай Ви препоръчваме да 
проверите автомобила при оторизиран 
представител на HYUNDAI.

Този индикатор мига:
Докато ESC системата работи.
За повече подробности вижте раздел 
„Електронна система за контрол на 
стабилността (ESC)“ в глава 6.

Индикатор за изключена 
електронна система за 
контрол на стабилността 
(ESC OFF)
(ако е част от 
оборудването)
Този индикатор свети:
• Когато поставите контактния ключ за 

запалване или преместите бутона за 
стартиране/спиране на двигателя в 
положение ON (включено).
 - Индикаторът за изключена електронна 
система за контрол на стабилността 
(ESC OFF) светва за около 3 секунди и 
след това изгасва.

• Когато деактивирате ESC системата 
чрез натискане на бутона ESC OFF 
(изключена ESC система).

За повече подробности вижте раздел 
„Електронна система за контрол на 
стабилността (ESC)“ в глава 6.

Индикатор за 
имобилайзера (без ключ за 
интелигентно управление) 
(ако е част от 
оборудването)
Този индикатор свети:
• Когато автомобилът разпознае 

имобилайзера в ключа и контактният 
ключ за запалване е в положение ON 
(включено).
 - Сега може да запалите двигателя.
 - Индикаторът се изключва след 
запалване на двигателя.

Този индикатор мига:
• Когато има повреда в имобилайзерната 

система.
В този случай Ви препоръчваме да 
проверите автомобила при оторизиран 
представител на HYUNDAI.

Индикаторна лампа за 
имобилайзера (с ключ за 
интелигентно управление) 
(ако е част от 
оборудването)
Този индикатор свети до 30 секунди:
• Когато автомобилът разпознае ключа 

за интелигентно управление и бутонът 
за стартиране/спиране на двигателя е 
в положение ACC (аксесоари) или ON 
(включено).
 - Сега може да запалите двигателя.
 - Индикаторът се изключва след 
запалване на двигателя.

Този индикатор мига за няколко секунди:
• Когато ключът за интелигентно 

управление не е в автомобила.
 - В този момент не можете да 
стартирате двигателя.
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Този индикатор свети за 2 секунди и изгасва:
• Ако ключът за интелигентно управление 

е в автомобила и бутонът за стартиране/
спиране на двигателя е в положение ON 
(включено), но автомобилът не може да 
открие ключа.
В този случай Ви препоръчваме да 
проверите автомобила при оторизиран 
представител на HYUNDAI.

Този индикатор мига:
• Когато има повреда в имобилайзерната 

система.
В този случай Ви препоръчваме да 
проверите автомобила при оторизиран 
представител на HYUNDAI.

Индикатор за 
подгряващите свещи 
(за дизелови двигатели)
Този индикатор свети:
Когато двигателят се подгрява с 
контактния ключ за запалване или бутона 
за стартиране/спиране на двигателя в 
положение ON (Включено).
 - Двигателят може да се стартира, 
след като светлинният индикатор за 
подгряващите свещи изгасне.

 - Времето, за което свети, зависи от 
температурата на охлаждащата течност 
за двигателя, температурата на въздуха 
и състоянието на батерията.

Ако индикаторът продължава да свети 
или да мига, след като двигателят е загрял 
или по време на шофиране, може да има 
неизправност в системата за подгряване на 
двигателя.
В този случай Ви препоръчваме да 
проверите автомобила при оторизиран 
представител на HYUNDAI.

Индикатор за управление 
на спирачките по 
надолнище (DBC) (ако е 
част от оборудването)
Този индикатор свети:
• Когато поставите контактния ключ за 

запалване или преместите бутона за 
стартиране/спиране на двигателя в 
положение ON (включено).
 - Индикаторът за управление на 
спирачките по надолнище светва за 
около 3 секунди и след това изгасва.

• Когато включите системата с натискане 
на бутона за DBC.

Този индикатор мига:
Когато системата за управление на 
спирачките по надолнище работи.

Този светлинен индикатор свети жълто:
Когато има неизправност в системата за 
управление на спирачките по надолнище.
В този случай Ви препоръчваме да 
проверите автомобила при оторизиран 
представител на HYUNDAI.
Повече информация ще намерите в 
раздел „Управление на спирачките по 
надолнище (DBC)“ в глава 6.
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Индикатор за 
автоматичен стоп 
(ако е част от 
оборудването)
Този индикатор свети:
Когато двигателят влезе в режима за 
автоматичен стоп при празен ход на 
системата ISG (система за икономия на 
гориво на празен ход).
При автоматично стартиране на двигателя 
индикаторът за автоматичен стоп на 
арматурното табло ще започне да свети в 
бяло.

Повече информация ще намерите 
в раздела „Система ISG (система за 
икономия на гориво на празен ход)“ в 
глава 6.

 Информация
Когато двигателят се стартира автоматично 
от системата ISG, някои предупредителни 
лампи (ABS, ESC, ESC OFF, EPS или 
предупредителната лампа за ръчната 
спирачка) може да светнат за няколко 
секунди. Това се случва поради ниското 
напрежение на батерията. Това не означава 
неизправност в системата.

Индикатор за мигачите

Този индикатор 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 мигача изобщо не свети.
В този случай Ви препоръчваме да 
проверите автомобила при оторизиран 
представител на HYUNDAI.

Индикатор за дълги 
светлини

Този индикатор свети:
• Когато предните фарове светят на дълги 

светлини
• Когато лостът за мигачите се издърпва в 

положение Flash-to-Pass (изпреварване).
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Светлинен индикатор за 
къси светлини

Този индикатор свети:
Когато предните фарове светят.

Индикатор за включени 
светлини

Този индикатор свети:
Когато светят габаритните светлини или 
фаровете.

Индикатор за задните 
фарове за мъгла 
(ако е част от 
оборудването)
Този индикатор свети:
Когато задните фарове за мъгла работят.

Индикатор за асистента 
за дълги светлини (ако е 
част от оборудването)
Този индикатор свети:
Когато дългите светлини са включени и 
превключвателят е в положение AUTO 
(Автоматично).
Ако автомобилът установи приближаващи 
отпред автомобили, асистентът за дълги 
светлини автоматично ще превключи от 
дълги на къси светлини.
Повече информация ще намерите в 
раздел „Асистент за дълги светлини 
(HBA)“ в глава 5.

Индикатор за автопилот 
(ако е част от 
оборудването)
Този индикатор свети:
Когато системата на автопилота е включена.
Повече информация ще намерите в 
„Автопилот“ в глава 7.

Индикатор за спортен 
режим (SPORT) (ако е част 
от оборудването)
Този индикатор свети
Когато изберете спортен режим (SPORT) 
като режим на шофиране.
Повече информация ще намерите в 
„Интегрирана система за контрол на 
режима на шофиране“ в глава 6.

Индикатор за екологичен 
режим (ECO) 
(ако е част от 
оборудването)
Този индикатор свети
Когато изберете екологичен режим (ECO) 
като режим на шофиране.
Повече информация ще намерите в 
„Интегрирана система за контрол на 
режима на шофиране“ в глава 6.
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Индикатор за 
интелигентен режим 
(SMART) (ако е част от 
оборудването)
Този индикатор свети:
Когато изберете режим SMART 
(Интелигентен) като режим на шофиране.
Повече информация ще намерите в 
„Интегрирана система за контрол на 
режима на шофиране“ в глава 6.

Главна предупредителна 
лампа

Тази предупредителна лампа светва:
Когато има неизправност в работата на 
някоя от следните системи:
 - Неизправност в системата за избягване 
на челен сблъсък (FCA) (ако е част от 
оборудването)

 - Блокиране на радара на системата за 
избягване на челен сблъсък (ако е част 
от оборудването)

 - Неизправност в системата за 
предупреждение за сблъсък в мъртвата 
зона (BCW) (ако е част от оборудването)

 - Blind-Spot Collision Warning radar blocked 
(Блокиране на радара на системата 
за предупреждение при наличие на 
автомобил в мъртвата зона) (ако е част 
от оборудването)

 - LED headlamp malfunction (Неизправност 
в LED фаровете) 
(ако е част от оборудването)

 - High Beam Assist malfunction 
(Неизправност в асистента за дълги 
светлини) 
(ако е част от оборудването)

 - Smart Cruise Control with Stop & Go 
malfunction (Неизправност в системата 
за интелигентен автопилот с функция 
Stop & Go) (ако е част от оборудването)

 - Smart Cruise Control with Stop & Go 
radar blocked (Блокиране на радара на 
системата за интелигентен автопилот 
с функция Stop & Go) (ако е част от 
оборудването)

 - Tire Pressure Monitoring System (TPMS) 
malfunction (Неизправност в системата за 
следене на налягането в гумите (TPMS))

За да установите подробностите за 
предупрежденията, погледнете LCD 
дисплея.
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Съобщения на LCD дисплея
Shift to P (Превключете на P) (за 
система с ключ за интелигентно 
управление)
Това съобщение се показва, ако се 
опитате да изключите автомобила, без да 
превключите предавката в положение P 
(Паркиране).
Ако това случи, бутонът за стартиране/
спиране на двигателя преминава в 
положение ACC (аксесоари).

Low key battery (Слаба батерия 
на ключа) (за система с ключ за 
интелигентно управление)
Това съобщение се показва, ако батерията 
на ключа за интелигентно управление 
е изхабена, когато смените бутона за 
стартиране/спиране на двигателя в 
положение OFF (изключено).

Press START button while turning 
wheel (Натиснете бутона START, 
докато въртите волана) (за 
система с ключ за интелигентно 
управление)
Това съобщение се показва, ако воланът 
не се отключи нормално при натискане на 
бутона за стартиране/спиране на двигателя.
Трябва да натиснете бутона за стартиране/
спиране на двигателя, докато въртите 
волана надясно и наляво.

Проверете системата за 
заключване на волана 
(за система с ключ за 
интелигентно управление)
Това съобщение се показва, ако воланът 
не се заключи нормално при натискане на 
бутона за стартиране/спиране на двигателя 
в положение OFF (изключено).

Press brake pedal to start engine 
(Натиснете педала на спирачката, 
за да стартирате двигателя) (за 
система с ключ за интелигентно 
управление и автоматична 
скоростна кутия/скоростна 
кутия с двоен съединител)
Това съобщение се показва, ако бутонът 
за стартиране/спиране на двигателя се 
промени двукратно в положение ACC 
(аксесоари), като натискате бутона 
неколкократно, без да натискате спирачния 
педал.
Може да стартирате автомобила, като 
натиснете спирачния педал и след това 
натиснете бутона за стартиране/спиране на 
двигателя.

Press clutch pedal to start 
engine (Натиснете педала на 
съединителя, за да стартирате 
двигателя) (за система с ключ за 
интелигентно управление и ръчна 
скоростна кутия/интелигентна 
ръчна скоростна кутия)
Това предупредително съобщение се 
показва, ако бутонът за стартиране/
спиране на двигателя бъде поставен два 
пъти последователно в положение ACC 
(Аксесоари) без натискане на педала на 
съединителя.
Натиснете педала на съединителя, за да 
стартирате двигателя.

Ключът не е в автомобила (за 
система с ключ за интелигентно 
управление)
Това съобщение се показва, ако ключът 
за интелигентно управление не е в 
автомобила, когато излезете от него, 
а бутонът за стартиране/спиране на 
двигателя е в положение ON (Включено) 
или Start (Старт). 
Винаги изключвайте двигателя, преди да 
излезете от автомобила.
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Ключът не е намерен (за система 
с ключ за интелигентно 
управление)
Това съобщение се показва, ако ключът за 
интелигентно управление не е намерен при 
натискане на бутона за стартиране/спиране 
на двигателя.

Press START button again 
(Натиснете бутона START 
отново) (за система с ключ за 
интелигентно управление) 
Това съобщение се показва, ако не успеете 
да запалите автомобила при натискане на 
бутона за стартиране/спиране на двигателя.
Ако това се случи, опитайте се да 
стартирате двигателя, като отново 
натиснете бутона за стартиране/спиране на 
двигателя.
Ако предупредителното съобщение се 
появява всеки път, когато натиснете бутона 
за стартиране/спиране на двигателя, 
препоръчваме да проверите автомобила 
при оторизиран представител на HYUNDAI.

Press START button with key 
(Натиснете бутона СТАРТ с 
ключа) 
(за система с ключ за 
интелигентно управление) 
Това съобщение се показва, ако натиснете 
бутона за стартиране/спиране на двигателя, 
докато се извежда предупредителното 
съобщение „Key not detected“ (Ключът не е 
намерен).
В този момент индикаторът за 
имобилайзера мига.

Check BRAKE SWITCH fuse 
(Проверете предпазителя на 
СПИРАЧНИЯ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ) (за 
система с ключ за интелигентно 
управление и автоматична 
скоростна кутия/скоростна 
кутия с двоен съединител)
Това съобщение се показва, ако 
предпазителят на спирачния превключвател 
е изключен.
Трябва да го смените с нов, преди да 
запалите двигателя.
Ако това не е възможно, можете да 
стартирате двигателя, като натиснете 
бутона за стартиране/спиране на 
двигателя за 10 секунди в положение ACC 
(аксесоари).

Shift to N to start engine 
(Превключете на N, за да 
стартирате двигателя) (за 
система с ключ за интелигентно 
управление и автоматична 
скоростна кутия/скоростна 
кутия с двоен съединител)
Това предупредително съобщение се 
показва, ако се опитате да стартирате 
двигателя, но бутонът за превключване не е 
в положение N (Неутрално).

 Информация
Можете да стартирате двигателя, когато 
предавката в положение N (Неутрално). За 
по-голяма безопасност обаче препоръчваме 
да стартирате двигателя, когато предавката е 
в положение P (Паркиране).
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Индикатор за отворена врата, 
преден капак, багажник

ONX4040009ONX4040009

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

 ВНИМАНИЕ
Преди да потеглите проверете дали 
вратата/предният капак/багажникът са 
напълно затворени.

Индикатор за отворен люк 
на покрива (ако е част от 
оборудването)

ONX4040010ONX4040010

Това предупреждение се показва, ако 
изключите двигателя, когато люкът е 
отворен.
Затворете надеждно люка, преди да 
напуснете автомобила.

Ниско налягане в гумите

ONX4E040019ONX4E040019

Това предупредително съобщение се 
показва, ако налягането в гумите е ниско. 
Ще светне индикаторът за съответната 
гума.
Повече информация ще намерите 
в раздел „Система за следене на 
налягането в гумите (TPMS)“ в глава 8.



04

4-31

Светлини
 Тип AТип A  Тип BТип B

OJX1049007LOJX1049007L OJX1049062LOJX1049062L

Този индикатор показва коя външна 
светлина е избрана чрез превключвателя на 
светлините.
Може да активирате или деактивирате 
функцията за показване на чистачките/
светлините от менюто с потребителските 
настройки в LCD дисплея на таблото. 
Избрано:
 - Setup → User settings → Cluster → 

Wiper/Lights display (Настройка → 
Потребителски настройки → Табло → 
Показване на чистачките/светлините)

Чистачки
 Тип AТип A  Тип BТип B

OJX1049008LOJX1049008L OJX1049063LOJX1049063L

Този индикатор показва коя скорост на 
чистачките е избрана чрез превключвателя 
на чистачките.
Може да активирате или деактивирате 
функцията за показване на чистачките/
светлините от менюто с потребителските 
настройки в LCD дисплея на таблото.
Избрано:
 - Setup → User settings → Cluster → 

Wiper/Lights display (Настройка → 
Потребителски настройки → Табло → 
Показване на чистачките/светлините)
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Heated Steering Wheel turned off 
(Изключен подгрев на волана) (ако 
е част от оборудването) 
Това съобщение се показва, ако изключите 
подгряването на волана. 
Повече информация ще намерите в 
„Подгрев на волана“ в глава 5.

Turn FUSE SWITCH On (Включете 
ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА 
ПРЕДПАЗИТЕЛИТЕ) (ако е част от 
оборудването)
Това предупредително съобщение се 
показва, ако
превключвателят на предпазителите на 
таблото за предпазителите
под волана е изключен.
Трябва да включите превключвателя на 
предпазителите.
Повече информация ще намерите в 
„Предпазители“ в глава 9.

Low washer fluid (Ниско ниво на 
измиваща течност) (ако е част 
от оборудването)
Това съобщение се показва, ако нивото на 
течността в резервоара е почти празно.
Напълнете отново резервоара с течност за 
чистачки.

Low fuel (Ниско гориво)
Това съобщение се показва, ако 
резервоарът за гориво е почти празен.
Когато се появи това съобщение, ще светне 
предупредителна лампа върху таблото за 
ниско ниво на горивото.
Препоръчително е да потърсите най-
близката бензиностанция и да напълните 
отново резервоара възможно най-скоро.

Engine overheated/Engine has 
overheated (Двигателят е прегрял) 
(ако е част от оборудването)
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 
раздел „Прегряване“ в глава 8.

Check headlight (Проверете 
фаровете) (ако е част от 
оборудването)
Това съобщение се показва, ако фаровете 
не работят правилно. Може да се наложи 
да се подмени съответната крушка.
Уверете се, че сте сменили изгорялата 
крушка с нова, със същата мощност.

Check turn signal (Проверете 
мигачите) (ако е част от 
оборудването)
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.

Check headlamp LED (Проверете 
LED фаровете) (ако е част от 
оборудването)
Това съобщение се показва, когато има 
проблем с LED фаровете. Препоръчваме 
Ви да проверите автомобила при 
оторизиран представител на HYUNDAI.
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Low engine oil (Ниско ниво на 
моторното масло) (ако е част от 
оборудването)
Това предупредително съобщение се 
показва, когато нивото на моторното масло 
трябва да се провери.
Ако това предупредително съобщение се 
покаже, проверете нивото на моторното 
масло при първа възможност и долейте 
моторно масло, ако е необходимо.
Наливайте бавно препоръчителното масло 
през фуния малко по малко. (Вместимост за 
зареждане на масло: около 0,6 ~ 1,0 l)
Използвайте само указаното моторно 
масло. (Вижте „Препоръчителни смазочни 
материали и капацитет“ в глава 2.)
Не препълвайте с моторно масло. Нивото 
на маслото не трябва да бъде над 
отметката F (Пълно) на масломерната 
щека.

БЕЛЕЖКА
Ако съобщението продължава да се 
показва, след като долеете моторно 
масло и изминете около 50 ~ 100 km, 
след като двигателят загрее, 
препоръчваме системата да се провери 
от оторизиран представител на 
HYUNDAI.
Дори ако това съобщение не се покаже 
след стартиране на двигателя, нивото 
на моторното масло трябва редовно 
да се проверява и да се долива, ако е 
необходимо.

 Информация
Ако изминете около 50 ~ 100 км, след като 
двигателят загрее и долеете моторно масло, 
предупредителното съобщение ще се скрие.

Check High Beam Assist (HBA) 
system (Проверете системата на 
асистента за дълги светлини) 
(ако е част от оборудването)
Това предупредително съобщение се 
показва, ако има проблем с асистента 
за дълги светлини. Препоръчваме Ви да 
проверите автомобила при оторизиран 
представител на HYUNDAI.
Повече информация ще намерите в 
„Асистент за дълги светлини (HBA)“ в 
глава 5. 

Проверете системата за 
избягване на челен сблъсък (ако е 
част от оборудването)
Това предупредително съобщение 
се показва, ако има неизправност 
в системата за избягване на челен 
сблъсък. Препоръчваме Ви да проверите 
автомобила при оторизиран представител 
на HYUNDAI.
Повече информация ще намерите в 
„Система за избягване на челен сблъсък 
(FCA)“ в глава 7.

Проверете предупредителната 
система за разсейване на водача 
(ако е част от оборудването)
Това предупредително съобщение 
се показва, ако има проблем в 
предупредителната система за разсейване 
на водача. Препоръчваме Ви да проверите 
автомобила при оторизиран представител 
на HYUNDAI.
Повече информация ще намерите 
в „Предупредителна система за 
разсейване на водача (DAW)“ в глава 7. 
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Проверете системата за 
поддържане на траекторията в 
лентата на движение (ако е част 
от оборудването)
Това предупредително съобщение се 
показва, ако има проблем със системата за 
поддържане на траекторията в лентата на 
движение. Препоръчваме Ви да проверите 
автомобила при оторизиран представител 
на HYUNDAI.
Повече информация ще намерите 
в „Система за поддържане на 
траекторията в лентата на движение 
(LKA)“ в глава 7.

Проверете системата за 
предупреждение при наличие на 
автомобил в мъртвата зона (ако 
е част от оборудването)
Това предупредително съобщение се 
показва, ако има проблем със системата за 
предупреждение при наличие на автомобил 
в мъртвата зона. Препоръчваме Ви да 
проверите автомобила при оторизиран 
представител на HYUNDAI.
Повече информация ще намерите 
в „Предупреждение за сблъсък в 
мъртвата зона (BCW)“ в глава 7.

Check exhaust system (Проверете 
изпускателната система) (ако е 
част от оборудването)
Това предупредително съобщение се 
появява, ако DPF или GPF системата. В 
този момент предупредителната лампа за 
DPF или GPF също ще примигва.
В този случай препоръчваме да уредите 
проверка на системата DPF или GPF от 
оторизиран представител на HYUNDAI.
DPF: Дизелов филтър за твърди частици
GPF: Gasoline Particulate Filter (Бензинов 
филтър за твърди частици)

Low urea (Ниско ниво на уреята) (за 
дизелов двигател) (ако е част от 
оборудването)
Това предупредително съобщение се 
показва, ако резервоарът за урея е почти 
празен.
 - Когато предупредителната лампа за SCR 
светне.

Заредете урея при първа възможност.
Повече информация ще намерите в 
„Селективна каталитична редукция 
(SCR)“ в глава 9.

Check urea system (Проверете 
системата за урея) (за дизелов 
двигател) (ако е част от 
оборудването)
Това предупредително съобщение се 
показва, ако има неизправност в системата 
за урея.
В този случай препоръчваме да уредите 
проверка на системата за урея от 
оторизиран представител на HYUNDAI.
Повече информация ще намерите в 
„Селективна каталитична редукция 
(SCR)“ в глава 9.
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 Управление на LCD дисплея

ONX4E040020/ONX4E040021ONX4E040020/ONX4E040021

Режимите на LCD дисплея могат да се променят с помощта на бутоните за управление.

Превклю-
чвател Функция

Бутон MODE (Режим) за смяна на режимите

, Превключвател MOVE (Преместване) за смяна на елементите

OK Бутон SELECT/RESET (Избиране/нулиране) за избиране или нулиране на маркирания 
елемент

 LCD ДИСПЛЕЙ
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Режими на LCD дисплея 
Режими  Символ Обяснение

Трип компютър

Този режим показва информация за шофирането, като 
например регистратора на изминато разстояние, икономия 
на гориво и др. 
Повече информация ще намерите в „Трип компютър“ в тази 
глава.

TBT (за-
вой-по-завой) Този режим показва състоянието на навигацията.

Помощ при 
шофиране

– Интелигентен автопилот (SCC)  
– Система за поддържане на траекторията в лентата на движение 
(LKA)  
– Асистент за придържане в лентата (LFA) 
– Предупредителна система за разсейване на водача (DAW) 
– Разпределение на движещата сила (4WD)

Потребителски 
настройки

В този режим можете да променяте настройки за вратите, светлини-
те и т.н.

Предупрежде-
ние

Този режим показва предупредителни съобщения, свързани с 
неизправности на светлините и т.н. 
Този режим показва информация, свързана с налягането в гумите 
(TPMS), разпределението на движещата сила и оставащото количе-
ство урея.

Предоставената информация може да се различава в зависимост от това кои функции 
са приложими за Вашия автомобил.
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Режим „Трип компютър“

ONX4E040022ONX4E040022

Режимът „Трип компютър“ показва 
информация, свързана с параметрите на 
управление на автомобила, включително 
икономия на гориво, информация за разход 
и скорост на превозното средство.
Повече информация ще намерите в 
„Трип компютър“ в тази глава.

Режим TBT (завой-по-завой)

OCN7060149OCN7060149

Когато изберете изгледа „Завой-по-завой“, 
се показват навигация завой-по-завой (TBT) 
и информация за разстоянието/времето до 
дестинацията.

Режим „Помощ при шофиране“

ONX4040013ONX4040013

SCC/HDA/LKA
Този режим показва състоянието на 
интелигентния автопилот (SCC), на 
асистента за шофиране по магистрала 
(HDA) и на системата за поддържане на 
траекторията в лентата на движение (LKA).
Повече подробности ще намерите 
в информацията за всяка система в 
глава 7.

OTM070191NOTM070191N

Driver Attention Warning (Предупреждение за 
разсейване на водача)
Този режим показва състоянието на 
предупредителната система за разсейване 
на водача (DAW).
Повече информация ще намерите 
в „Предупредителна система за 
разсейване на водача (DAW)“ в глава 7.
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ONX4040014ONX4040014

Разпределение на движещата сила (4WD)
Този режим показва информация, свързана 
с движещата сила на 4WD.
Ако автомобилът е в състояние на 
заключен 4WD, този режим не се показва.
За по-подробна информация вижте 
„Четири задвижващи колела“ в глава 6.

Група „Главно предупреждение“

OIG059097LOIG059097L

Тази предупредителна лампа информира 
водача за следните ситуации:
- Неизправност в системата за избягване 

на челен сблъсък (FCA) (ако е част от 
оборудването)

- Блокиране на радара на системата за 
избягване на челен сблъсък (ако е част 
от оборудването)

- Неизправност в системата за 
предупреждение за сблъсък в мъртвата 
зона (BCW) (ако е част от оборудването)

- Blind-Spot Collision Warning radar blocked 
(Блокиране на радара на системата 
за предупреждение при наличие на 
автомобил в мъртвата зона) (ако е част 
от оборудването)

- LED headlamp malfunction (Неизправност 
в LED фаровете) 
(ако е част от оборудването)

- High Beam Assist malfunction 
(Неизправност в асистента за дълги 
светлини) 
(ако е част от оборудването)

- Smart Cruise Control malfunction 
(Неизправност на интелигентния 
автопилот) 
(ако е част от оборудването)

- Smart Cruise Control radar blocked 
(Радарът на интелигентния автопилот е 
блокиран) 
(ако е част от оборудването)

- Tire Pressure Monitoring System (TPMS) 
malfunction (Неизправност в системата за 
следене на налягането в гумите (TPMS))

Главната предупредителна лампа 
свети, ако възникне една или повече от 
горепосочените предупредителни ситуации.
В този момент иконата за главно 
предупреждение (( ) ще се покаже до 
иконата за потребителски настройки (( ) на 
LCD дисплея.
Ако предизвикалият предупреждението 
проблем бъде отстранен, главната 
предупредителна лампа ще изгасне и 
иконата за главно предупреждение ще се 
скрие.
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ONX4E040023ONX4E040023

Налягане на гумите
Този режим показва информация, свързана 
с налягането на гумите.
Повече информация ще намерите в 
„Система за следене на налягането в 
гумите (TPMS)“ в глава 8.

Ниво на уреята (дизелови 
двигатели)

OTM090070L OTM090070L OTM090071LOTM090071L

Този режим показва приблизителното 
оставащо количество урея в резервоара за 
урея.
Добавете урея, преди нивото да падне до 
[E] (празно).
Повече информация ще намерите в 
„Селективна каталитична редукция 
(SCR)“ в глава 9.

Поток на енергия (за дизелов 48V 
MHEV (хибриден), ако е част от 
оборудването)
Хибридната система информира водача 
за своя енергиен поток в различни режими 
на работа. Докато шофирате, текущият 
енергиен поток се показва в 3 режима.

ONX4E040024ONX4E040024

Спиране на автомобила
Автомобилът е спрял.
(Няма поток на енергия)

ONX4E040025ONX4E040025

Отделяне на енергия от двигателя/
регенериране на двигателя
Двигателят и регенеративната спирачка 
зареждат батерията с високо напрежение.
(Двигател и колело  Батерия)
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Режим „Потребителски 
настройки“

ONX4E040026ONX4E040026

В този режим можете да променяте 
настройки за арматурното табло, вратите, 
светлините и т.н.
1. Driver Assistance (Помощ за водача) 
2. Табло
3. Светлини 
4. Врати
5. Удобство 
6. Единици
7. Нулиране
Предоставената информация може 
да се различава в зависимост от това 
кои функции са приложими за Вашия 
автомобил.

Shift to P to edit settings (Превключете на P, за 
да редактирате настройките)
Това предупредително съобщение светва, 
ако се опитате да изберете елемент от 
режима „Потребителски настройки“, докато 
шофирате.
• Автоматична скоростна кутия/скоростна 

кутия с двоен съединител.
За Ваша безопасност променяйте 
потребителските настройки след 
паркиране на автомобила чрез 
задействане на ръчната спирачка 
и смяна на лоста в положение P 
(Паркиране).

• Ръчна скоростна кутия/Интелигентна 
ръчна скоростна кутия За ваша 
безопасност променете „Потребителски 
настройки“, след като задействате 
ръчната спирачка.

Quick guide (Help) (Кратко ръководство 
(Помощ))
Този режим осигурява кратки ръководства 
за системите в режим „Потребителски 
настройки“.
Изберете елемент, натиснете и задръжте 
бутона OK.
Повече подробности за всяка система 
ще намерите в това Ръководство за 
собственика.

 Информация
Когато инфотеймънт системата е използвана, 
се поддържа само режима „Потребителски 
настройки“ на инфотеймънт системата, но 
не и режима „Потребителски настройки“ на 
арматурното табло.
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1. Driver Assistance (Помощ за водача)

Елементи Обяснение

Удобство на 
шофиране

• Асистент за придържане в лентата
За активиране или деактивиране на асистент за придържане в лентата. 
Повече информация ще намерите в „Асистент за придържане в лентата (LFA)“ 
в глава 7.
• Асистент за шофиране по магистрала
За активиране или деактивиране на асистента за шофиране по магистрала.
Повече информация ще намерите в „Асистент за шофиране по магистрала“ в 
глава 7.
• Автоматичен контрол на скоростта на магистрала
За активиране или деактивиране на автоматичния контрол на скоростта на магистра-
ла.
Повече информация ще намерите в „Базиран на навигацията интелигентен 
автопилот (NSCC)“ в глава 7.
• Предупредителна система за ограничение на скоростта
За активиране или деактивиране на предупредителната система за ограничение на 
скоростта. 
Повече информация ще намерите в „Асистент за ограничение на скоростта“ в 
глава 7.

Време на 
предупрежде-

ние
Настройка на времето за предупрежденията от системата за помощ на водача.
• Нормално/със закъснение

Сила на звука 
на предупреж-

денията

Настройка на силата на звука за предупрежденията от системата за помощ на 
водача.
• Висока / Средна / Ниска / Изключено

Driver Attention 
Warning 

(Предупре-
ждение за 

разсейване на 
водача)

• Leading Vehicle Departure Alert (Сигнал за тръгване на превозното средство 
отпред)

За активиране или деактивиране на сигнала за тръгване на превозното средство 
отпред.
• Предупреждение за невнимателно шофиране
За предупреждение при невнимателно шофиране от водача.
Повече информация ще намерите в „Предупредителна система за разсейване 
на водача (DAW)“ в глава 7.

Безопасност 
по отношение 
на зоната 
отпред 

За да регулирате системата за избягване на челен сблъсък (FCA)
• Активен асистент
• Само предупреждение
• Изключено
Повече информация ще намерите в „Система за избягване на челен сблъсък 
(FCA)“ в глава 7.

  Предоставената информация може да се различава в зависимост от това кои функции са 
приложими за Вашия автомобил.
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Елементи Обяснение

lane safety 
(Безопасност 
по отношение 
на лентата) 

За да регулирате функцията за поддържане на траекторията в лентата на движение 
(LKA).
• Асистент
• Само предупреждение
• Изключено
Повече информация ще намерите в „Поддържане на траекторията в лентата на 
движение (LKA)“ в глава 7.

Безопасност 
по отношение 
на мъртвата 

зона 

• Blind-Spot View (Монитор за мъртвата зона)
Активиране и деактивиране на монитора за мъртвата зона.
Повече информация ще намерите в „Монитор за наблюдение на мъртвата зона 
(BVM)“ в глава 7. 
• Предупреждение за безопасно излизане (SEW)
За активиране или деактивиране на предупреждението за безопасно излизане. 
Повече информация ще намерите в „Предупреждение за безопасно излизане 
(SEW)“ в глава 7. 
• Активен асистент
• Само предупреждение
• Изключено
Активиране и деактивиране на монитора за мъртвата зона.
Повече информация ще намерите в „Монитор за наблюдение на мъртвата зона 
(BVM)“ в глава 7.

Безопасност 
по отношение 
на паркира-

нето

• Автоматично включване на обзорния монитор
За да активирате или деактивирате „Автоматично включване на обзорния монитор“.
Повече информация ще намерите в „Монитор за околната обстановка (SVM)“ 
в глава 7.
• Автоматично включване на парктроника
За активиране или деактивиране на автоматично включване на парктроника.
Повече информация ще намерите в „Преден/заден парктроник (PDW)“ в гла-
ва 7. 
• Безопасност при пресичащи отзад автомобили
За активиране или деактивиране на системата за безопасност при пресичащи отзад 
автомобили.
Повече информация ще намерите в „Система за избягване на сблъсък с преси-
чащи отзад автомобили (RCCA)“ в глава 7.

  Предоставената информация може да се различава в зависимост от това кои функции са 
приложими за Вашия автомобил.
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2. Табло

Елементи Обяснение

Нулиране на 
икономията 
на гориво

• При стартиране на автомобила
• След зареждане:
• Ръчно
За нулиране на показваната икономия на гориво.

Показване на 
чистачките/
светлините

За активиране или деактивиране на режима на чистачките/светлините.
Когато е активирано, LCD дисплеят показва избрания режим на чистачките/светлини-
те, когато го промените.

Пътни знаци За задаване на показваните пътни знаци.
Предупрежде-
ние за заледен 
пътен участък

За активиране или деактивиране на предупреждението за заледен пътен участък.

Сила на звука 
на гласовите 
указания от 
арматурното 

табло

За да регулирате силата на звука на гласовите указания от арматурното табло.

Welcome 
Sound (Звук за 
посрещане)

За активиране или деактивиране на звука при приближаване.

Избор на тема

Можете да изберете темата на арматурното табло.
• Арматурно табло тип А: Тема A / Тема B / Тема C
• Табло тип B: свързване с режим на шофиране/CLASSIC A/CLASSIC B/

CLASSIC C/CUBE
Blind-Spot View 

(Монитор за 
мъртвата зона)

• Включване и изключване на монитора за мъртвата зона.

  Предоставената информация може да се различава в зависимост от това кои функции са 
приложими за Вашия автомобил.
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3. Светлини

Елементи Обяснение

Осветление За да регулирате нивото на осветление.
• Ниво 1~20

Мигач с едно 
докосване

• Изключено: Функцията за мигач с едно докосване се изключва.
• - 3, 5, 7 Flashes (Мигания): Индикаторът за мигачите ще мигне 3, 5 или 7 пъти, 
когато лостът за мигачите се премести леко.

Повече информация ще намерите в „Осветление“ в глава 5.
Яркост на 
околната 
светлина 

(ако е част от 
оборудването)

• Изключено
• Ниво 1/2/3/4

Ambient Light 
Color (Цвят 
на околната 
светлина)

(ако е част от 
оборудването)

• Polar White/Moon White/Ice Blue/Ocean Blue/Jade Green/Orchid Green/Freesia 
Yellow/ Sunrise Red/Aurora Purple/Lightening Violet

Забавяне на 
фаровете

За активиране или деактивиране на функцията за забавяне на фаровете.
Повече информация ще намерите в „Осветление“ в глава 5.

Асистент за 
дълги светлини

За активиране или деактивиране на функцията за асистент за дълги светлини.
Повече информация ще намерите в „Асистент за дълги светлини (HBA)“ в 
глава 5.

  Предоставената информация може да се различава в зависимост от това кои функции са 
приложими за Вашия автомобил.
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4. Врати

Елементи Обяснение

Автоматично 
заключване

• Активиране при смяна на предавка: всички врати ще бъдат автоматично 
заключени, ако предавката бъде преместена от положение P (Паркиране) 
до положение R (Заден ход), N (Неутрално) или D (Шофиране). (само когато 
двигателят работи)

• Активиране при скорост: Всички врати ще се заключват автоматично, когато 
скоростта на автомобила стане по-висока от 15 km/h (9,3 mph).

• Изключено: Автоматичното заключване на вратите се изключва.

Автоматично 
отключване

• При смяна на предавката на Р: всички врати ще се отключват автоматично, 
ако предавката бъде превключена до положение P (Паркиране). (само когато 
двигателят работи)

• При изключване на двигателя/изваждане на ключа: Всички врати ще 
се отключват автоматично, когато контактният ключ бъде изваден от 
превключвателя за запалване или бутонът за стартиране/спиране на двигателя 
бъде поставен в положение OFF (Изключено).

• Изключено: Автоматичното отключване на вратите се изключва.
Отключване 
с двукратно 
натискане

За активиране или деактивиране на функцията за отключване с две натискания.

Електрически 
багажник

Ако този елемент бъде избран, функцията за електрически багажник ще бъде акти-
вирана.
Повече информация ще намерите в „Електрически багажник“ в глава 5.

Скорост на 
отваряне 
на елек-
трическия 
багажник

За регулиране на скоростта на електрическия багажник.
• Бързо/Нормално
Повече информация ще намерите в „Електрически багажник“ в глава 5.

Височина 
на отваряне 
на елек-
трическия 
багажник

За регулиране на височината на отваряне на електрическия багажник.
• Напълно отворено/Ниво 3/Ниво 2/Ниво 1/Потребителска настройка за височината

Автоматично 
затваряне на 
багажника

–

Интелигентен 
багажник

За активиране или деактивиране на интелигентния багажник.
Повече информация ще намерите в „Интелигентен багажник“ в глава 5.

  Предоставената информация може да се различава в зависимост от това кои функции са 
приложими за Вашия автомобил.
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5. Удобство

Елементи Обяснение

Лесен 
достъп до 
седалката

• Изключено: Функцията за лесен достъп до седалката е деактивирана.
• Нормално/разширено: Когато изключите двигателя, седалката на водача 
автоматично ще се премести малко (Нормално) или много (Разширено) назад, 
за да влезете или излезете по-комфортно от автомобила.

Повече информация ще намерите в „Система за запаметяване на позицията на 
водача“ в глава 5.

Предупре-
ждение за 
пътник на 
задната 
седалка

За активиране или деактивиране на предупреждението за пътник на задната седал-
ка.
Повече подробности ще намерите в „Система за предупреждение за пътник на 
задната седалка (ROA)“ в глава 5.

Огледала/
светлини при 
посрещане

• При отключване на вратите: Външните огледала се разгъват и светлината при 
приближаване се включва автоматично, когато вратите са отключени.

• При приближаване на водача: Външните огледала се разгъват и светлината 
при приближаване се включва автоматично, когато ключът за интелигентно 
управление бъде приближен до автомобила.

Повече информация ще намерите в „Система за приветстване“ в глава 5.

Безжична 
система за 
зареждане

За активиране или деактивиране на безжичната система за зареждане на предната 
седалка.
За повече подробности вижте раздел „Системата за безжично зареждане на 
мобилни телефони“ в глава 5.

Auto Rear 
Wiper (in R) 

(Автоматична 
задна 

чистачка (на 
заден ход))

За активиране или деактивиране на функцията за автоматична задна чистачка. 
Ако преместите предавката от D на R, когато работи предната чистачка, задната 
чистачка ще работи автоматично. След това, ако преместите предавката от R на D, 
задната чистачка ще спре.

Усъвършен-
ствана си-

стема против 
кражба

За активиране или деактивиране на функцията за усъвършенствана система против 
кражба.

Сервизен 
интервал

• Сервизен интервал
За активиране или деактивиране на функцията за сервизен инетервал.

• Регулиране на интервала
Ако менюто за сервизните интервали е активирано, можете да регулирате времето и 
пробега.

• Нулиране
За нулиране на интервала за обслужване.

  Предоставената информация може да се различава в зависимост от това кои функции са 
приложими за Вашия автомобил.
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6. Единици

Елементи Обяснение
Единица за 
скорост За избор на единица за скоростта. (км/ч, мили/ч)

Единица за 
температура За избор на единица за температура. (°C,°F)

Единица за 
икономия на 

гориво
За избор на единица за икономия на гориво. (км/л, л/100км, MPG)

Единица за 
налягане на 
гумите

За избор на единица за налягане на гумите. (psi, kPa, bar)

7. Нулиране

  Предоставената информация може да се различава в зависимост от това кои функции са 
приложими за Вашия автомобил.
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Трип компютър (4,2 инча)
Трип компютърът е управлявана от 
микрокомпютър информационна система 
за водача, която показва информация, 
свързана с шофирането.

 Информация
Някои данни за шофирането, съхранявани в 
трип компютъра (например средна скорост 
на автомобила), се нулират, ако батерията 
бъде изключена.

Режими на трип компютъра
Drive Info (Информация за пътуването)
• Trip distance (Разстояние на 

пътуването)
• Average Fuel Economy (Средна 

икономия на гориво)
• Instant Fuel Economy (Моментна 

икономия на гориво)

Since refueling (От зареждането)
• Trip distance (Разстояние на 

пътуването)
• Average Fuel Economy (Средна 

икономия на гориво)
• Instant Fuel Economy (Моментна 

икономия на гориво)

Accumulated Info 
(Акумулирана информация)

• Trip distance (Разстояние на 
пътуването)

• Average Fuel Economy (Средна 
икономия на гориво)

• Instant Fuel Economy (Моментна 
икономия на гориво)

Auto Stop (Автоматично спиране) 
(ако е част от оборудването)

Digital Speedometer 
(Дигитален скоростомер)

ONX4E040020ONX4E040020

ONX4E040021ONX4E040021

За да промените режима на трип 
компютъра, сменете превключвателя 
„ , “ на волана
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• Ръчно нулиране 
За да изчистите ръчно средната 
икономия на гориво, натиснете 
превключвателя OK на волана за повече 
от 1 секунда, когато се показва средната 
икономия на гориво. 

• Автоматично нулиране 
За да нулирате автоматично средната 
икономия на гориво, изберете „След 
запалване“ или „лед зареждане на 
гориво“ от менюто „Настройки“ на 
арматурното табло.
 - After Ignition (След запалване): Когато 
двигателят е бил изключен 3 или 
повече минути, средната икономия на 
гориво ще се нулира автоматично.

 - After Refueling (След зареждане): 
Средната икономия на гориво ще се 
нулира автоматично след зареждане 
на минимум 6 литра (1,6 галона) 
гориво и след като скоростта на 
движение стане по-висока от 1 км/ч 
(1 миля/ч).

 Тип AТип A  Тип BТип B

OTM040063LOTM040063L OTM040064LOTM040064L

Drive Info (Информация за пътуването)
Показват се разстояние на пътуването (1), 
средна икономия на гориво (2) и мигновена 
икономия на гориво (3).
Информацията се комбинира за всеки 
цикъл на запалване. Когато двигателят е 
изключен за 3 или повече минути, екранът 
за информация за шофирането ще се 
нулира.
За да нулирате ръчно, натиснете 
превключвателя OK на волана за повече 
от 1 секунда, когато се показва „Drive Info“ 
(Информация за пътуването). 

 Тип AТип A  Тип BТип B

OTM040065LOTM040065L OTM040066LOTM040066L

От зареждане с гориво
Показват се разстояние на пътуването (1), 
средна икономия на гориво (2) и мигновена 
икономия на гориво (3) след зареждането на 
автомобила.
За ръчно нулиране натиснете 
превключвателя OK на волана за повече 
от 1 секунда, когато се показва „Since 
refueling“ (От зареждане с гориво).
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 Тип AТип A  Тип BТип B

OTM040067LOTM040067L OTM040068LOTM040068L

Accumulated Info (Акумулирана информация)
Показват се акумулираното разстояние на 
пътуването (1), средна икономия на гориво 
(2) и мигновена икономия на гориво (3).
Информацията се натрупва след 
последното нулиране.
За ръчно нулиране натиснете 
превключвателя OK на волана за повече 
от 1 секунда, когато се показва „Accumulated 
Info“ (Акумулирана информация). 

OJX1069044OJX1069044

Auto stop (Автоматично спиране) (ако е част 
от оборудването)
Дисплеят за АВТОМАТИЧНО СПИРАНЕ 
показва изминалото време от спирането 
на двигателя от системата за икономия 
на гориво на празен ход (Idle Stop and Go 
system).
Повече информация ще намерите 
в раздела „Idle Stop and Go (ISG)“ 
(Икономия на гориво на празен ход) в 
глава 6.

OTM040045OTM040045

Digital Speedometer (Дигитален скоростомер)
Дигиталният скоростомер показва скоростта 
на автомобила.
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Трип компютър (10,25 инча)
Трип компютърът е управлявана от 
микрокомпютър информационна система 
за водача, която показва информация, 
свързана с шофирането.

 Информация
Някои данни за шофирането, съхранявани в 
трип компютъра (например средна скорост 
на автомобила), се нулират, ако батерията 
бъде изключена.

Режими на трип компютъра
Drive Info (Информация за пътуването)
• Trip distance (Разстояние на 

пътуването)
• Average Fuel Economy (Средна 

икономия на гориво)
• Таймер

Since refueling (От зареждането)
• Trip distance (Разстояние на 

пътуването)
• Average Fuel Economy (Средна 

икономия на гориво)
• Таймер

Accumulated Info 
(Акумулирана информация)

• Trip distance (Разстояние на 
пътуването)

• Average Fuel Economy (Средна 
икономия на гориво)

• Таймер

Auto Stop (Автоматично спиране) 
(ако е част от оборудването)

Digital Speedometer 
(Дигитален скоростомер)

ONX4E040020ONX4E040020

ONX4E040021ONX4E040021

За да промените режима на трип 
компютъра, сменете превключвателя 
„ , “ на волана
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• Ръчно нулиране 
За да изчистите ръчно средната 
икономия на гориво, натиснете 
превключвателя OK на волана за повече 
от 1 секунда, когато се показва средната 
икономия на гориво. 

• Автоматично нулиране 
За да нулирате автоматично средната 
икономия на гориво, изберете „След 
запалване“ или „лед зареждане на 
гориво“ от менюто „Настройки“ на 
арматурното табло.
 - After Ignition (След запалване): Когато 
двигателят е бил изключен 3 или 
повече минути, средната икономия на 
гориво ще се нулира автоматично.

 - After Refueling (След зареждане): 
Средната икономия на гориво ще се 
нулира автоматично след зареждане 
на минимум 6 литра (1,6 галона) 
гориво и след като скоростта на 
движение стане по-висока от 1 км/ч 
(1 миля/ч).

  При 10.25-инчово арматурно табло 
можете да проверявате икономията на 
гориво в централната долна част на 
таблото.

 Тип AТип A  Тип BТип B

OJX1049011LOJX1049011L OTM040061LOTM040061L

Drive Info (Информация за пътуването)
Показват се 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 3 или повече минути, екранът 
за информация за шофирането ще се 
нулира.
За да нулирате ръчно, натиснете 
превключвателя OK на волана за повече 
от 1 секунда, когато се показва „Drive Info“ 
(Информация за пътуването). 

 Тип AТип A  Тип BТип B

OJX1049013LOJX1049013L OJX1049066LOJX1049066L

От зареждане с гориво
Показват се разстоянието на пътуването (1), 
средната икономия на гориво (2) и общото 
време на шофиране (3) след зареждане на 
автомобила с гориво.
За ръчно нулиране натиснете 
превключвателя OK на волана за повече 
от 1 секунда, когато се показва „Since 
refueling“ (От зареждане с гориво).
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 Тип AТип A  Тип BТип B

OJX1049012LOJX1049012L OJX1049067LOJX1049067L

Accumulated Info (Акумулирана информация)
Показват се общото разстояние на 
пътуването (1), средната икономия на 
гориво (2) и общото време на шофиране (3).
Информацията се натрупва след 
последното нулиране.
За ръчно нулиране натиснете 
превключвателя OK на волана за повече 
от 1 секунда, когато се показва „Accumulated 
Info“ (Акумулирана информация). 

OJX1069044OJX1069044

Auto stop (Автоматично спиране) (ако е част 
от оборудването)
Дисплеят за АВТОМАТИЧНО СПИРАНЕ 
показва изминалото време от спирането 
на двигателя от системата за икономия 
на гориво на празен ход (Idle Stop and Go 
system).
Повече информация ще намерите 
в раздела „Idle Stop and Go (ISG)“ 
(Икономия на гориво на празен ход) в 
глава 6.

OTM040069LOTM040069L

Digital Speedometer (Дигитален скоростомер)
Дигиталният скоростомер показва скоростта 
на автомобила.
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ONX4E040028ONX4E040028

Настройките на автомобила в 
информационно-развлекателната система 
предоставят на потребителя опции за 
разнообразни настройки, включително 
функции за заключване/отключване на 
вратите, функции за удобство, функции за 
помощ за водача и т.н. 

Меню за настройки на автомобила 
 - Driver Assistance (Помощ за водача)
 - Табло
 - Climate (Климатик) 
 - Seat (Седалки) 
 - Светлини 
 - Врати 
 - Удобство 
Предоставената информация може 
да се различава в зависимост от това 
кои функции са приложими за Вашия 
автомобил. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не използвайте настройките на 
автомобила по време на движение. 
Това може да причини разсейване 
на вниманието, което да доведе до 
злополука. 

Настройка на автомобила 

ONX4050067ONX4050067

1. Натиснете бутона SETUP (Настройка) 
на основния модул на информационно-
развлекателната система. 

ONX4E040027ONX4E040027

2. Изберете „Vehicle“ (Автомобил) и 
променете настройката на функциите. 

Подробна информация ще намерите 
в отделното ръководство за 
информационно-развлекателната 
система. 

 НАСТРОЙКИ НА АВТОМОБИЛА (ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗВЛЕКАТЕЛНА СИСТЕМА) (АКО Е ЧАСТ ОТ ОБОРУДВАНЕТО)
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Ключ за дистанционно 
управление (ако е част от 
оборудването)

OPDE046001OPDE046001

Вашият HYUNDAI използва ключ за 
дистанционно управление, който може да 
използвате за заключване или отключване 
на шофьорската врата, вратите на 
пътниците и багажника.
1. Заключване на вратите
2. Отключване на вратите
3. Отключване на багажника

Заключване
За заключване:
1. Затворете всички врати, предния капак 

на двигателя и багажника.
2. Натиснете бутона за заключване на 

вратите (1) на ключа за дистанционно 
управление.

3. Вратите ще се заключат. Аварийните 
светлини ще мигнат. Освен това 
външното огледало за обратно 
виждане ще се прибере, ако е избрано 
„Convenience → Welcome mirror/ 
light → On door unlock“ (Удобство → 
Разгъване на огледалата/светлините 
при приближаване → При отключване 
на вратите) от режима „Потребителски 
настройки“ на LCD дисплея. Повече 
информация ще намерите в „LCD 
дисплей“ в глава 4.

4. Уверете се, че вратите са заключени, 
като проверите позицията на бутона 
за заключване на вратите вътре в 
автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не оставяйте ключовете в автомобила 
с деца без надзор. Деца, оставени без 
надзор, биха могли да поставят ключа 
в контактния ключ за запалването и да 
задействат електрическите прозорци 
или други елементи за управление 
или дори да приведат автомобила в 
движение, което може да доведе до 
сериозни наранявания или смърт.

Отключване
За отключване:
1. Натиснете бутона за отключване на 

вратите (2) върху ключа за дистанционно 
управление.

2. Вратите ще се отключат. Аварийните 
светлини ще мигнат два пъти. Освен 
това външното огледало за обратно 
виждане ще се разгъне, ако е избрано 
„Convenience → Welcome mirror/ 
light → On door unlock“ (Удобство → 
Разгъване на огледалата/светлините 
при приближаване → При отключване 
на вратите) от режима „Потребителски 
настройки“ на LCD дисплея. Повече 
информация ще намерите в „LCD 
дисплей“ в глава 4.

 Информация
След отключване на вратите те автоматично 
ще се заключат след 30 секунди, ако не 
отворите врата.

Отключване на багажника
За отключване:
1. Натиснете за повече от една секунда 

бутона за отключване на багажника (3) 
на ключа за дистанционно управление.

2. Аварийните светлини ще мигнат два 
пъти. След като багажникът бъде 
отворен и затворен, той ще се заключи 
автоматично.

ДОСТЪП ДО АВТОМОБИЛА
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 Информация
• След отключването на багажника той ще 

се заключи автоматично.
• На бутона е изписана думата „HOLD“ 

(задържане), за да Ви информира, че 
трябва да натиснете и задържите бутона за 
повече от една секунда.

Стартиране
По-подробна информация ще намерите в 
„Контактен ключ за запалване“ в глава 6.

БЕЛЕЖКА
За да се предотврати повреждане на 
ключа за дистанционно управление:
• Дръжте ключа за дистанционно 

управление далеч от вода или 
всякакъв вид течност и огън. Ако 
ключът за дистанционно управление 
се намокри отвътре (от напитки или 
влага) или се нагрее, вътрешната 
електроника може да се повреди и да 
анулира гаранцията на автомобила.

• Старайте се да не изпускате или 
хвърляте ключа за дистанционно 
управление.

• Защитете ключа за дистанционно 
управление от екстремни 
температури.

Механичен ключ

OPDE046003OPDE046003

Ако ключът за дистанционно управление 
не работи нормално, можете да заключите 
или отключите вратата, като използвате 
механичния ключ.
За да извадите ключа, натиснете бутона 
за освобождаване и ключът ще се извади 
автоматично.
Можете да приберете ключа ръчно, докато 
натискате бутона за освобождаване.

БЕЛЕЖКА
Не прибирайте ключа, без да натискате 
бутона за освобождаване. Това може да 
повреди ключа.

Предпазни мерки, свързани с ключа 
за дистанционно управление
Ключът за дистанционно управление няма 
да работи, ако е налице някое от следните 
обстоятелства:
• Ключът е в контактния ключ за 

запалване.
• Превишавате ограничението на 

разстоянието за задействане (около 10 м 
[30 фута]).

• Батерията на ключа за дистанционно 
управление е с нисък заряд.

• Възможно е други превозни средства 
или предмети да блокират сигнала.

• Времето е изключително студено.
• Ключът за дистанционно управление 

е близо до радиопредавател, като 
например радиостанция или летище, 
което може да възпрепятства 
нормалната работа на ключа за 
дистанционно управление.
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Когато ключът за дистанционно управление 
не работи правилно, отворете и затворете 
вратата с механичния ключ. Ако имате 
проблем с ключа за дистанционно 
управление, препоръчително е да се 
свържете с оторизиран представител на 
HYUNDAI.
Ако ключът за дистанционна управление е 
в непосредствена близост до мобилния Ви 
телефон, сигналът може да бъде блокиран 
от нормалните оперативни сигнали на 
Вашия мобилен телефон.
Това е особено важно, когато телефонът 
е активен, като например при повиквания, 
текстови съобщения и/или изпращане/
получаване на имейли.
Не поставяйте ключа за дистанционно 
управление и мобилния телефон на едно 
и също място и се старайте да поддържате 
достатъчно разстояние между двете 
устройства.

 Информация
Всякакви изменения, които не са изрично 
одобрени от лицето, отговарящо за 
нормативното съответствие, могат да 
анулират разрешенията на потребителя да 
използва оборудването. Ако системата за 
влизане без ключ стане неизправна поради 
изменения, които не са изрично одобрени 
от лицето, отговарящо за нормативното 
съответствие, нейният ремонт няма да бъде 
включен в гаранцията на автомобила.

БЕЛЕЖКА
Дръжте ключа за дистанционно 
управление далеч от електромагнитни 
материали, които блокират 
електромагнитните вълни до 
повърхността на ключа.

Смяна на батерията

OPD046002OPD046002

Тип батерия: CR2032 
1. Поставете тънък инструмент в прореза и 

внимателно отворете капака.
2. Извадете старата батерия и поставете 

новата. Проверете дали положението на 
батерията е правилно.

3. Поставете отново задния капак на ключа 
за дистанционно управление.

Ако подозирате, че ключът за дистанционно 
управление може да има някаква повреда 
или смятате, че същият не работи 
правилно, препоръчваме Ви да се свържете 
с оторизиран представител на HYUNDAI.

 Информация
Неправилно изхвърлената 
батерия може да бъде вредна 
за околната среда и човешкото 
здраве. Изхвърлете батерията 
в съответствие с местните 
нормативни разпоредби.
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Ключ за интелигентно 
управление (ако е част от 
оборудването)
 Тип AТип A

OTM050228LOTM050228L

 Тип B Тип B 

ONX4E050138ONX4E050138

Вашият HYUNDAI има ключ за 
интелигентно управление, с който можете 
да заключвате и отключвате вратите (и 
багажника) и дори да стартирате двигателя 
само като го носите в себе си.
1. Заключване на вратите
2. Отключване на вратите
3. Заключване/отключване на багажника 

(багажник)
Отваряне/затваряне на багажника 
(автоматична врата на багажника)

4. Дистанционно стартиране (ако е част от 
оборудването)

Заключване на автомобила

ODN8059001ODN8059001

За заключване:
1. Затворете всички врати, предния капак 

на двигателя и багажника.
2. Носете ключа за интелигентно 

управление.
3. Натиснете бутона на дръжката на 

вратата или бутона за заключване 
на вратите на ключа за интелигентно 
управление.

4. Аварийните светлини ще мигнат. Освен 
това външното огледало за обратно 
виждане ще се прибере, ако е избрано 
„Convenience → Welcome mirror/ light 
→ On door unlock or On driver approach“ 
(Удобство → Разгъване на огледалата/
светлините при приближаване → 
При отключване на вратите или при 
приближаване на водача) от режима 
„Потребителски настройки“ на LCD 
дисплея. Повече информация ще 
намерите в „LCD дисплей“ в глава 4.

5. Дръпнете дръжките отвън, за да 
проверите дали вратите са заключени.

 Информация
Бутонът на дръжката на вратата ще 
се задейства само когато ключът за 
интелигентно управление е на разстояние 
до 0,7 ~ 1 метър (28 инча до 40 инча) от 
външната дръжка на вратата.



05

5-9

Дори да натиснете бутона на външната 
дръжка на вратата, вратите няма да се 
заключат и предупредителната камбанка 
ще звъни три секунди в следните случаи:
• Ключът за интелигентно управление е в 

автомобила.
• Бутонът за стартиране/спиране 

на двигателя е в положение ACC 
(аксесоари) или ON (включено).

• Има отворена врата (без багажника).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не оставяйте ключа за интелигентно 
управление в автомобила с деца без 
надзор. Деца, оставени без надзор, биха 
могли да натиснат бутона за стартиране/
спиране на двигателя и да задействат 
електрическите прозорци или други 
елементи за управление или дори да 
приведат автомобила в движение, 
което може да доведе до сериозни 
наранявания или смърт.

Отключване на автомобила

ODN8059001ODN8059001

За отключване:
1. Носете ключа за интелигентно 

управление.
2. Натиснете бутона на дръжката на 

вратата или бутона за отключване 
на вратите на ключа за интелигентно 
управление.

3. Вратите ще се отключат. Аварийните 
светлини ще мигнат два пъти. Освен 
това външното огледало за обратно 
виждане ще се разгъне, ако е избрано 
„Удобство → Разгъване на огледалата/
светлините при приближаване → 
При отключване на вратите или при 
приближаване на водача“ от режима 
„Потребителски настройки“ на LCD 
дисплея. Повече информация ще 
намерите в „LCD дисплей“ в глава 4.

 Информация
• Бутонът на дръжката на вратата ще 

се задейства само когато ключът за 
интелигентно управление е на разстояние 
до 0,7 ~ 1 метър (28 инча до 40 инча) от 
външната дръжка на вратата. Други хора 
също могат да отворят вратите, без да 
носят ключа за интелигентно управление.

• След отключване на вратите 
те автоматично ще се заключат 
след 30 секунди, ако не отворите врата.

• Вратите може да се заключат или 
отключат, ако сензорът за докосване 
на външната дръжка на вратата бъде 
разпознат по време на миене на колата 
или поради силен дъжд. 
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• За да предотвратите неволно заключване 
или отключване на вратите: 
Натиснете бутона за заключване на 
ключа за интелигентно управление и 
незабавно натиснете бутона за отключване 
заедно с бутона за заключване за повече 
от 4 секунди. Аварийните светлини ще 
мигнат четири пъти. В това време вратите 
няма да се заключват или отключват, 
дори сензорът върху външната дръжка на 
вратата да се докосне. 
За да деактивирате функцията, натиснете 
бутона за заключване или отключване 
на вратите на ключа за интелигентно 
управление. 

Отваряне на багажника
За отключване:
1. Носете ключа за интелигентно 

управление.
2. Натиснете бутона на дръжката на 

багажника или бутона за отключване на 
багажника (3) на ключа за интелигентно 
управление за повече от една секунда.

3. Аварийните светлини ще мигнат два 
пъти.

 Информация
• Бутонът за отключване на багажника (3) 

само ще го отключи. Той няма да освободи 
ключалката и да отвори багажника 
автоматично. Ако се използва бутонът за 
отключване на багажника, някой все пак 
трябва да натисне бутона на дръжката на 
багажника, за да го отвори.

• След отключване на багажника той ще се 
заключи автоматично след 30 секунди, ако 
не бъде отворен.

Дистанционно стартиране 
на двигателя (ако е част от 
оборудването)
Можете да стартирате двигателя с бутона 
за дистанционно стартиране (4) на ключа за 
интелигентно управление.
За да стартирате двигателя дистанционно:
1. Натиснете бутона за заключване на 

вратите на ключа за интелигентно 
управление на разстояние до 10 м (32 
фута) от автомобила.

2. Натиснете бутона за дистанционно 
стартиране (4) за повече от 2 секунди в 
рамките на 4 секунди след натискането 
на бутона за заключване на вратите. 

3. Аварийните светлини ще примигнат и 
двигателят ще стартира.

4. За да изключите функцията за 
дистанционно стартиране, натиснете 
бутона за дистанционно стартиране (4) 
веднъж.

 Информация
• Автомобилът трябва да бъде в положение 

P (Паркиране), за да се стартира чрез 
функцията за дистанционно стартиране. 

• Двигателят се изключва, ако се качите 
в автомобила без регистриран ключ за 
интелигентно управление. 

• Двигателят се изключва, ако не се качите 
в автомобила в рамките на 10 минути след 
дистанционното стартиране.

• Бутонът за дистанционно стартиране 
(4) може да не работи, ако ключът 
за интелигентно управление не е на 
разстояние до 10 м (32 фута).

• Автомобилът няма да се стартира 
дистанционно, ако предният капак на 
двигателя или багажникът са отворени.

• Не оставяйте двигателя да работи 
продължително време на празен ход.
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Стартиране
Можете да стартирате автомобила, без да 
поставяте ключа.
За повече подробности вижте раздела 
„Бутон за стартиране/спиране на 
двигателя“ в глава 6.

 Информация
Ако ключът за интелигентно управление 
остане в покой известно време, функцията 
за засичане на активност на ключа ще 
спре. Повдигнете ключа за интелигентно 
управление, за да активирате функцията 
отново.

БЕЛЕЖКА
За да се предотврати повреждане на 
ключа за интелигентно управление:
• Съхранявайте ключа за интелигентно 

управление 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 ключа 
за интелигентно управление, което 
може да не бъде покрито съгласно 
гаранцията.

• Старайте се да не изпускате или 
хвърляте ключа за интелигентно 
управление.

• Защитете ключа за интелигентно 
управление от екстремни 
температури.

Механичен ключ
Ако ключът за интелигентно управление 
не работи нормално, можете да заключите 
или отключите вратата на водача, като 
използвате механичния ключ.
За да извадите механичния ключ от 
ключодържателя на ключа за интелигентно 
управление:

OFE048007OFE048007

Натиснете и задръжте бутона за 
освобождаване (1) и извадете механичния 
ключ (2). Вкарайте механичния ключ в 
ключалката на вратата. 
За да приберете механичния ключ, го 
вкарайте в отвора и го натиснете, докато 
чуете щракване.
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Загуба на ключа за интелигентно 
управление
За един автомобил могат да бъдат 
регистрирани най-много два ключа за 
интелигентно управление. Ако загубите 
ключа за интелигентно управление, е 
препоръчително незабавно да закарате – 
или изтеглите, ако е необходимо – 
автомобила и останалия ключ при 
оторизирания представител на HYUNDAI.

Предпазни мерки, свързани с ключа 
за интелигентно управление
Ключът за интелигентно управление 
може да не работи, ако е налице някое от 
следните обстоятелства:
• Ключът за интелигентно управление 

е близо до радиопредавател, като 
например радиостанция или летище, 
което може да възпрепятства 
нормалната работа на предавателя.

• Ключът за интелигентно управление 
е близо до двупосочна мобилна 
радиосистема или мобилен телефон.

• Близо до Вашия автомобил е задействан 
ключ за интелигентно управление на 
друг автомобил.

Ако ключът за интелигентно управление 
не работи правилно, отворете и затворете 
вратата с механичния ключ. Ако имате 
проблем с ключа за интелигентно 
управление, препоръчително е да се 
свържете с оторизиран представител на 
HYUNDAI.
Ако ключът за интелигентно управление е 
в непосредствена близост до мобилния Ви 
телефон, сигналът може да бъде блокиран 
от нормалните оперативни сигнали на 
Вашия мобилен телефон. Това е особено 
уместно, когато телефонът е активен, като 
например при осъществяване и приемане 
на повиквания, текстови съобщения и/или 
изпращане/получаване на имейли. Когато 
е възможно, избягвайте да държите ключа 
за интелигентно управление и мобилния 
си телефон на едно и също място, като 
джоб на панталони или яке, за да избегнете 
смущения между двете устройства.

 Информация
Всякакви изменения, които не са изрично 
одобрени от лицето, отговарящо за 
нормативното съответствие, могат да 
анулират разрешенията на потребителя да 
използва оборудването. Ако системата за 
влизане без ключ стане неизправна поради 
изменения, които не са изрично одобрени 
от лицето, отговарящо за нормативното 
съответствие, нейният ремонт няма да бъде 
включен в гаранцията на автомобила.

БЕЛЕЖКА
• Дръжте ключа за интелигентно 

управление далеч от електромагнитни 
материали, които блокират 
електромагнитните вълни до 
повърхността на ключа.

• Винаги носете ключа със себе си, 
когато напускате автомобила. Ако 
ключът за интелигентно управление 
е оставен в близост до автомобила, 
батерията на автомобила може да се 
разреди.
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Смяна на батерията
Ако ключът за интелигентно управление 
не работи правилно, опитайте да смените 
батерията с нова.
Тип батерия: CR2032
За да смените батерията:

ODN8059266ODN8059266

Ако ключът за интелигентно управление 
не работи правилно, опитайте да смените 
батерията с нова.
Свалете капака на ключа за интелигентно 
управление, като използвате отвертка 
в отвора и завъртите по посока на 
часовниковата стрелка (-).
Тип батерия: CR2032
За да смените батерията:
1. Извадете механичния ключ.
2. Използвайте тънък инструмент, за да 

отворите задния капак на ключа за 
интелигентно управление.

3. Извадете старата батерия и поставете 
новата. Проверете дали положението на 
батерията е правилно.

4. Поставете обратно задния капак на 
ключа за интелигентно управление.

Ако подозирате, че ключът за интелигентно 
управление може да има някаква повреда 
или смятате, че същият не работи 
правилно, препоръчваме Ви да се свържете 
с оторизиран представител 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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Cистема с имобилайзер
Имобилайзерната система помага за 
защитата на автомобила Ви от кражба. Ако 
се използва неправилно кодиран ключ (или 
друго устройство), горивната система на 
двигателя се блокира.
Когато бутонът за стартиране/спиране 
на двигателя е натиснат в положение 
ON (включено), индикаторът на 
имобилайзерната система следва да 
се включи за кратко, след което да се 
изключи. Ако индикаторът започне да мига, 
системата не разпознава кодирането на 
ключа.
Поставете контактния ключ за запалване 
в положение LOCK (Заключване)/OFF 
(Изключено), след което го поставете отново 
в положение ON (Включено).
Системата може да не разпознае кода 
на ключа, ако друг ключ на имобилайзер 
или друг метален предмет (например 
ключодържател) се намира близо до ключа. 
Двигателят може да не стартира, защото 
металът може да попречи на предаването 
на сигнала от транспондера.
Ако системата многократно не разпознае 
кодирането на ключа, препоръчително 
е да се свържете с Вашия оторизиран 
представител на HYUNDAI.

Не се опитвайте да променяте тази система 
или да добавяте към нея други устройства. 
Може да възникнат електрически проблеми, 
които да направят Вашия автомобил 
неизползваем.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предотвратите кражба на 
автомобила, не оставяйте резервни 
ключове в него. Паролата за 
имобилайзера е уникална за клиента 
парола и трябва да остане поверителна.

БЕЛЕЖКА
Транспондерът в ключа Ви е важна 
част от имобилайзерната система. 
Проектиран е така, че да осигури години 
безпроблемно обслужване, но трябва да 
избягвате излагането на влага, статично 
електричество и грубо боравене. 
Възможно е да възникне неизправност в 
имобилайзерната система.
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Задействане на заключването 
на вратите извън автомобила 

Механичен ключ

ONX4050066ONX4050066

1. Издърпайте дръжката на вратата.
2. Натиснете лоста (1) в долната част на 

капака с механичен ключ или плоска 
отвертка.

3. Отворете капака (2), докато натискате 
лоста.

4. Завъртете механичния ключ (3) 
към задната част на автомобила за 
отключване и към предната част за 
заключване.

След като вратите бъдат отключени, 
могат да бъдат отворени чрез дърпане на 
дръжката на вратата.
Когато затваряте вратата, натиснете я с 
ръка. Уверете се, че вратите са затворени 
надеждно.

 Информация
• Внимавайте, когато заключвате вратата 

с механичния ключ – само вратата на 
водача може да се заключва и отключва.

• Когато всички врати са заключени с 
механичния ключ, заключвайте всички 
врати с бутона за централно заключване 
на вратите вътре в автомобила. Отворете 
вратата на водача от вътрешната дръжка, 
затворете я и я заключете с механичния 
ключ.

• В глава 5, „Задействане на заключването 
на вратите вътре в автомобила“ ще 
намерите информация за заключването 
отвътре.

 Информация
• Когато отваряте капака, внимавайте да не 

го изгубите и издраскате.
• Когато капакът на ключа не се отваря, 

защото е замръзнал, можете леко да го 
почукате или загреете (с ръка и пр.).

• Не използвайте излишна сила за вратата и 
дръжката. Това може да я повреди.

 ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ВРАТИТЕ 
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Ключ за дистанционно управление

OPDE046413OPDE046413

За да заключите вратите, натиснете бутона 
за заключване на вратите (1) върху ключа 
за дистанционно управление.
За да отключите вратите, натиснете бутона 
за отключване на вратите (2) върху ключа за 
дистанционно управление.
След като вратите бъдат отключени, 
могат да бъдат отворени чрез дърпане на 
дръжката на вратата.
Когато затваряте вратата, натиснете я с 
ръка. Уверете се, че вратите са затворени 
надеждно.

Ключ за интелигентно управление

ODN8059001ODN8059001

За да заключите вратите, натиснете бутона 
на външната дръжка на вратата, докато 
носите ключа за интелигентно управление 
със себе си, или натиснете бутона за 
заключване на вратите на ключа за 
интелигентно управление.
За да отключите вратите, натиснете бутона 
на външната дръжка на вратата, докато 
носите ключа за интелигентно управление 
със себе си, или натиснете бутона за 
отключване на вратите на ключа за 
интелигентно управление.
След като вратите бъдат отключени, 
могат да бъдат отворени чрез дърпане на 
дръжката на вратата.
Когато затваряте вратата, натиснете я с 
ръка. Уверете се, че вратите са затворени 
надеждно.

 Информация
• При студен и влажен климат 

заключването и механизмите на вратите 
може да не функционират правилно 
поради замръзване.

• Ако вратата се заключва/отключва 
многократно в бърза последователност 
с ключа на автомобила или с бутона за 
заключване на вратите, системата може 
да спре да функционира временно, за 
да защити веригата и да предотврати 
повреда на компонентите на системата.
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  Задействане на заключването 
на вратите вътре в автомобила
С вътрешната дръжка на 
вратата

ONX4050004ONX4050004

Врата на водача и врата на пътника отпред
Ако дръжката от вътрешната страна на 
вратата се издърпа, когато вратата е 
заключена, вратата ще се отключи и отвори.

Задна врата 
Ако дръжката от вътрешната страна 
на вратата бъде дръпната еднократно, 
когато вратата е заключена, вратата ще 
се отключи. Ако дръжката от вътрешната 
страна на вратата бъде дръпната още 
веднъж, вратата ще се отвори. 

 Информация
Ако някога заключването на електрическа 
врата не функционира, докато сте в 
автомобила, опитайте една или повече от 
следните техники за излизане:
• Използвайте функцията за отключване 

на вратата неколкократно (както 
електронно, така и ръчно), като 
едновременно дърпате дръжката на 
вратата.

• Използвайте другите ключалки и дръжки 
на вратите.

• Спуснете предния прозорец и използвайте 
механичния ключ, за да отключите 
вратата отвън.

  С бутона за централно 
заключване и отключване на 
вратите

ONX4050005ONX4050005

• Когато натиснете частта ( ) (1) на 
бутона, всички врати на автомобила ще 
се заключат.
 - Ако някоя врата е отворена, вратите 
няма да се заключат, дори ако 
бутонът за централно заключване на 
вратите (1) е натиснат.

 - Ако ключът за интелигентно 
управление е в автомобила и 
някоя врата е отворена, вратите 
няма да се заключат, въпреки че е 
натиснат бутонът за заключване (1) 
на превключвателя за централно 
заключване на вратите.

• Когато натиснете частта ( ) (2) на 
бутона, всички врати на автомобила ще 
се отключат.

• Индикаторна светлина за вратите (3) 
Когато всички врати на автомобила 
са заключени, ще се включат 
индикаторните светлини на вратата на 
водача и на врата на пътника отпред. Ако 
някоя врата е отключена, индикаторът за 
нея ще изгасне. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Вратите трябва винаги да бъдат 

плътно затворени и заключени, 
докато превозното средство е в 
движение. Ако вратите са отключени, 
рискът да бъдете изхвърлени от 
автомобила при катастрофа се 
увеличава.

• Не дърпайте дръжката от вътрешната 
страна на вратата на водача или 
пътниците, докато превозното 
средство се движи.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не оставяйте деца или животни без 
надзор в автомобила. В затворен 
автомобил може да стане изключително 
горещо, което да причини смърт или 
сериозни наранявания на деца или 
животни без надзор, които не могат да 
излязат от автомобила. Децата могат 
да задействат функции на автомобила, 
които биха могли да ги наранят, или има 
вероятност да им бъде навредено по 
друг начин, евентуално от някой, който 
успее да влезе в автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги обезопасявайте автомобила.
Да оставите автомобила отключен 
увеличава потенциалния риск за Вас 
или другите от страна на някой, който се 
крие в него.
За да обезопасите автомобила, докато 
натискате спирачката, преместете 
предавката в положение P (Паркиране) 
(за автоматична скоростна кутия/
скоростна кутия с двоен съединител) 
или на първа скорост или R (Заден ход, 
за ръчна скоростна кутия/интелигентна 
ръчна скоростна кутия), включете 
ръчната спирачка, поставете контактния 
ключ за запалване в положение 
LOCK (Заключване)/OFF (Изключено), 
затворете всички прозорци, заключете 
всички врати и задължително вземете 
ключа със себе си.

 ВНИМАНИЕ
Отварянето на врата при приближаващ 
обект може да причини повреда или 
нараняване. Внимавайте, когато 
отваряте врати, и се оглеждайте за 
превозни средства, мотоциклети, 
велосипеди или пешеходци, 
приближаващи се към автомобила в 
посоката на движение на вратата.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако останете в автомобила за дълго, 
докато времето е много горещо или 
студено, има риск от увреждания или 
опасност за живота. Не заключвайте 
автомобила отвън, когато някой е в него.
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Осигурителни ключалки (ако е 
част от оборудването)
Някои автомобили са оборудвани със 
система с осигурителни ключалки. Когато 
са задействани, осигурителните ключалки 
не позволяват отваряне на врата отвътре 
или отвън, за да осигурят допълнителна 
безопасност за автомобила.
За заключване на автомобила с 
осигурителните ключалки, вратите трябва 
да се заключват с ключа за дистанционно 
управление или ключа за интелигентно 
управление. За отключване на автомобила 
отново трябва да се използва предавателят 
или ключът за интелигентно управление.

Функции за автоматично 
заключване и отключване на 
вратите
Система за отключване на 
вратите при удар
Всички врати ще се отключат автоматично, 
когато удар предизвика надуване на 
въздушните възглавници.

Система за заключване на 
вратите в движение 
(ако е част от оборудването) 
Всички врати ще се заключат автоматично, 
когато скоростта на автомобила стане по-
висока от 15 км/ч.
Можете да включвате и изключвате 
функциите за автоматично заключване и 
отключване на вратите от потребителските 
настройки на LCD дисплея. Повече 
информация ще намерите в „LCD 
дисплей“ в глава 4. Ако автомобилът Ви 
е оборудван с допълнителна навигация, 
вижте ръководството за инфотеймънт 
системата, което е предоставено 
отделно.

Заключване на задните врати за 
защита на деца

ONX4E050006ONX4E050006

Заключването за защита на деца е 
предвидено, за да предотврати случайно 
отваряне на задните врати от деца, седнали 
отзад. Предпазните ключалки на задните 
врати трябва да се използват, когато в 
автомобила има деца.
Заключването за защита на деца е 
разположено на страничния ръб на всяка 
задна врата. Когато ключалката за защита 
на деца е в заключено положение, задната 
врата няма да се отвори, ако дръжката от 
вътрешната страна на вратата е издърпана.
За да заключите ключалката за защита на 
деца, поставете малък плосък инструмент 
(като отвертка или нещо подобно) (1) в 
прореза и го завъртете в положение на 
заключване, както е показано.
За да можете да отворите задната врата 
от вътрешната страна на автомобила (2), 
отключете ключалката за защита на деца.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако децата случайно отворят задните 
врати, докато автомобилът е в 
движение, те могат да изпаднат от него. 
Предпазните ключалки на задните врати 
трябва да се използват винаги когато в 
автомобила има деца.
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Тази система помага за защитата на Вашия 
автомобил и ценности. Клаксонът ще 
издава звук, а аварийните светлини ще 
мигат непрекъснато, ако възникне някое от 
следните обстоятелства:
 - Някоя от вратите е отворена, без да 
се използва ключът за интелигентно 
управление.

 - Багажникът се отваря без да се използва 
ключът за интелигентно управление.

 - Капакът над двигателя се отвори.
Алармата продължава 30 секунди, след 
което системата се връща в изходно 
положение. За да изключите алармата, 
отключете вратите с ключа за интелигентно 
управление.
Алармената система против кражби се 
настройва автоматично 30 секунди след 
като заключите задните врати и багажника. 
За да се активира системата, трябва 
да заключите вратите и багажника от 
външната страна на автомобила с ключа за 
интелигентно управление или с докосване 
на сензора от външната страна на дръжката 
на вратата, докато ключът за интелигентно 
управление е у Вас.
Аварийните светлини ще мигнат и ще 
прозвучи еднократен звуков сигнал, за да 
покаже, че системата е активирана.
След като системата за сигурност бъде 
настроена, отварянето на произволна 
врата, багажника или капака над двигателя 
без използване на ключа за интелигентно 
управление ще доведе до активиране на 
алармата.
Алармената система против кражби няма 
да се настрои, ако капакът над двигателя, 
багажникът или някоя врата не са напълно 
затворени. В такъв случай проверете дали 
те са напълно затворени.
Не се опитвайте да променяте тази система 
или да добавяте към нея други устройства.

 Информация
• Не заключвайте вратите, докато всички 

пътници не напуснат автомобила. Ако 
останалият пътник напусне автомобила, 
когато системата е включена, алармата 
ще се активира.

• Ако автомобилът не бъде отключен с 
ключа за интелигентно управление, 
отворете вратите с механичния ключ и 
стартирайте двигателя, като натиснете 
директно бутона за стартиране/спиране 
на двигателя на ключа за интелигентно 
управление.

• Ако системата е деактивирана чрез 
отключване на автомобила, но нито някоя 
врата, нито багажникът бъдат отворени 
в рамките на 30 секунди, вратите ще се 
заключат и системата ще се активира 
отново автоматично.

 Информация

OHI038181LOHI038181L

Автомобили, оборудвани с алармена система 
против кражби, имат етикет, прикрепен към 
автомобила, със следните думи:
1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
2. СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ

АЛАРМЕНА СИСТЕМА ПРОТИВ КРАЖБИ
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Интегрираната система за запаметяване 
на седалката на водача съхранява и 
възстановява следните настройки за 
запаметяване с натискането на един бутон.
• Позиция на седалката на водача

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не се опитвайте да използвате 
интегрираната системата за 
запаметяване, докато автомобилът се 
движи.
Това може да предизвика загуба на 
контрол и злополука, която да доведе 
до фатален край, сериозни наранявания 
или имуществени щети.

 Информация
• Ако батерията бъде изключена, 

настройките за запаметяване ще бъдат 
изтрити.

• Ако интегрираната система за 
запаметяване не работи нормално, Ви 
препоръчваме да проверите системата при 
оторизиран представител на HYUNDAI.

Съхраняване на запаметени 
позиции
1. Превключете към P (паркиране), 

докато бутонът за стартиране/спиране 
на двигателя е в положение „ON“ 
(Включено).

2. Регулирайте позицията на седалката на 
водача, позицията на външното огледало 
за обратно виждане, позицията на 
волана, интензивността на осветлението 
на арматурното табло и височината/
яркостта на проекционния дисплей до 
желаната стойност.

3. Натиснете бутона SET (Настройка). 
Системата ще подаде еднократен звуков 
сигнал и ще ви уведоми с „Press button 
to save settings“ (Натиснете бутона, за да 
запазите настройките) на LCD дисплея 
на арматурното табло.

4. Натиснете един от бутоните за паметта 
(1 или 2) в рамките на 4 секунди. 
Системата ще издаде двукратен звуков 
сигнал, когато позицията е успешно 
запаметена.

5. На LCD дисплея на таблото ще се 
покаже „Driver 1 (or 2) settings saved“ 
(Настройките за водач 1 (или 2) са 
запазени). Съобщението се показва 
само за настройката за запаметяване на 
позицията на седалката на водача.

 ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ (АКО Е ЧАСТ 
ОТ ОБОРУДВАНЕТО) 
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Възпроизвеждане на 
запаметени позиции
1. Превключете към P (паркиране), 

докато бутонът за стартиране/спиране 
на двигателя е в положение „ON“ 
(Включено).

2. Натиснете бутона на желаната 
запаметена настройка (1 или 2). 
Системата ще подаде еднократен 
звуков сигнал, след което позицията на 
седалката на водача и интензивността 
на осветление на арматурното 
табло автоматично ще се приведат в 
запаметеното положение.

3. На LCD дисплея на таблото ще се 
покаже „Driver 1 (или 2) settings applied“ 
(Настройките за водач 1 (или 2) са 
приложени).

 Информация
• Ако натиснете бутона SET (Настройка) 

или съответния бутон, който 
възпроизвежда настройката, настройката 
ще бъде деактивирана временно. Ако 
натиснете другите бутони, настройката на 
натиснатия бутон ще бъде активирана.
Ако например натиснете бутона SET 
(Настройка) или бутона с номер 1, 
когато настройка номер 1 е включена, 
настройката ще бъде деактивирана 
временно. Ако натиснете бутона с номер 2, 
настройка номер 2 ще бъде активирана.

• Ако регулирате седалката или 
осветлението на арматурното табло, 
докато възпроизвеждате запаметените 
позиции, предварително зададените 
настройки ще станат неактивни.

Връщане на системата в 
изходно положение
Изпълнете следните процедури, за да 
нулирате интегрираната система за 
запаметяване, когато не работи правилно.

Нулиране на интегрираната 
система за запаметяване
1. Спрете автомобила и отворете вратата 

на водача с бутона за стартиране/
спиране на двигателя в положение 
ON (Включено) и превключвателя за 
скоростите в положение P (Паркиране).

2. Преместете седалката и облегалката на 
водача в най-предната позиция.

3. Натиснете едновременно бутона SET 
(Настройка) и превключвателя за 
преместване на седалката на водача 
напред за 2 секунди.

Докато нулирате интегрираната 
система за запаметяване
1. Нулирането започва със звук на 

известия.
2. Седалката и облегалката на водача се 

регулират назад със звук.
3. Седалката и облегалката на водача 

се регулират отново към позицията по 
подразбиране (централна позиция) със 
звук.

В следните случаи обаче процедурата за 
нулиране и звука може да спрат.
• Бутонът за запаметяване е натиснат.
• Превключвателят за управление на 

седалката се използва.
• Превключвателят за скоростите е 

преместен на положение, различно от P 
(Паркиране).

• Скоростта на управление надвишава 
3 км/ч.

• Вратата на водача е затворена.
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БЕЛЕЖКА
• Докато интегрираната система 

за запаметяване се нулира, ако 
нулирането и звукът спрат непълно, 
рестартирайте процедурата по 
нулиране отново.

• Уверете се, че около седалката на 
водача няма предмети, преди да 
нулирате интегрираната система за 
запаметяване.

Функция за лесен достъп
Системата автоматично ще премести 
седалката на водача, както следва:
• С ключ за дистанционно управление

 - Седалката на водача ще се премести 
назад, когато ключът за запалване е 
премахнат.

 - Седалката на водача ще се премести 
напред, когато е ключът за запалване 
е поставен.

• С ключ за интелигентно управление
 - Седалката на водача ще се премести 
назад, когато бутонът за стартиране/
спиране на двигателя се постави в 
положение OFF (Изключено).

 - Седалката на водача ще се премести 
напред, когато бутонът за стартиране/
спиране на двигателя се постави 
в положение ACC (Аксесоари) или 
START (Стартиране).

Можете да активирате или деактивирате 
функцията за лесен достъп от режима 
на потребителските настройки на LCD 
дисплея. „Convenience → Seat Easy Access 
→ Off/ Normal/Extended“ (Удобство → 
Лесен достъп до седалката → Изключено/
Нормално/Разширено).

Повече информация ще намерите в 
„LCD дисплей“ в глава 4.

 ВНИМАНИЕ
Водачът трябва да внимава, когато 
използва тази функция, за да избегне 
нараняване на пътниците или децата 
на задните седалки. При възникване на 
авария водачът трябва да преустанови 
движението на предната седалка 
(когато функцията за лесен достъп 
е активирана), като натисне бутона 
SET (Настройка) или който и да е от 
превключвателите за управление на 
седалката на водача.



Удобни функции

5-24

Електрически усилватели на 
волана (EPS)
Системата Ви помага да управлявате 
автомобила. Ако автомобилът е изключен 
или системата на усилвателите на волана 
не работи, все още можете да управлявате 
автомобила, но това ще изисква повече 
усилия.
Ако забележите някаква промяна в 
усилията, необходими за управление по 
време на нормална работа на автомобила, 
препоръчваме да се обърнете към 
оторизиран представител на HYUNDAI, за 
да провери системата.

 ВНИМАНИЕ
Ако системата на електрическите 
усилватели на волана не работи 
нормално, предупредителната светлина 

 и съобщението „Check motor driven 
power steering“ (Проверете усилвателите 
на волана, задвижвани от двигателя) ще 
светнат върху арматурното табло. Може 
да управлявате автомобила, но това ще 
изисква повече усилия за управление 
на волана. Препоръчваме Ви при първа 
възможност да закарате автомобила при 
оторизиран представител на HYUNDAI 
или в сервиз и системата да бъде 
проверена.

 Информация
Следните симптоми може да се появят при 
нормална работа на автомобила:
• Усилието за управление на волана може 

да бъде голямо непосредствено след 
натискането на бутона за стартиране/
спиране на двигателя в положение ON 
(Включено).
Това се случва, когато системата 
извършва диагностика на EPS системата. 
Когато диагностиката приключи, 
усилието за управление на волана ще се 
върне в нормалното си състояние.

• Когато напрежението на батерията е 
ниско, може да се наложи да положите 
повече усилия за управление на волана. 
Това обаче е временно състояние и ще се 
нормализира след зареждане на батерията.

• Може да се чуе щракване от релето на 
EPS системата, след като бутонът за 
стартиране/спиране на двигателя бъде 
поставен в положение ON (Включено) или 
OFF (Изключено).

• Може да се чуе шум от двигателя, когато 
автомобилът е спрял или се движи с ниска 
скорост.

• Когато управлявате волана при ниски 
температури, може да се появи необичаен 
шум. Ако температурата се повиши, 
шумът ще изчезне. Това е нормално 
състояние.

• При откриване на грешка от EPS 
системата функцията за подпомагане на 
усилието при управление на волана няма 
да се активира, за да се предотвратят 
злополуки с фатален изход. Върху 
арматурното табло може да светят 
предупредителни светлини или усилието 
за управление на волана може да е голямо. 
Ако се появят тези симптоми, закарайте 
автомобила до обезопасена зона веднага 
щом е безопасно. Препоръчваме Ви 
системата да бъде проверена възможно 
най-скоро от оторизиран представител на 
HYUNDAI.

   ВОЛАН
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   Телескопичен волан/волан с 
наклон
Когато регулирате волана в удобно 
положение, коригирайте го така, че 
да сочи към гърдите, а не към лицето 
Ви. Уверете се, че можете да виждате 
предупредителните светлини и 
измервателните уреди върху арматурното 
табло. След регулирането натиснете волана 
нагоре и надолу, за да сте сигурни, че е 
застопорен.
Винаги регулирайте позицията на волана, 
преди да шофирате.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НИКОГА не регулирайте волана по време 
на шофиране. Това може да предизвика 
загуба на контрол над автомобила и да 
доведе до инцидент.

ONX4050070ONX4050070

За да регулирате ъгъла и височината на 
волана:
1. Издърпайте надолу лоста за заключване 

(1).
2. Регулирайте волана на позицията на 

желания ъгъл (2) и разстояние напред/
назад (3).

3. Издърпайте нагоре лоста за заключване, 
за да фиксирате волана в една позиция.

 Информация
Понякога лостът за заключване може да 
не сработи напълно. Това може да се случи, 
когато зъбните колела на заключващия 
механизъм не зацепят изцяло. Ако това 
се случи, издърпайте надолу лоста за 
заключване, регулирайте отново волана, 
след което издърпайте отново нагоре лоста за 
заключване, за да фиксирате волана в една 
позиция.

  Подгрев на волана 
(ако е част от оборудването)
 Тип A Тип A 

ONX4050008ONX4050008

 Тип BТип B

ONX4E050139ONX4E050139

Когато контактният ключ за запалване е 
в положение ON (включено) или когато 
двигателят работи, натиснете бутона за 
подгряване на волана, за да го загреете.
Индикаторът на бутона ще светне.
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За да изключите подгряването на волана, 
натиснете отново бутона. Индикаторът на 
бутона ще се изключи.
• Автоматичен контрол на комфорта (за 

седалката на водача) (ако е част от 
оборудването)
 - Подгревът на волана контролира 
автоматично температурата на волана 
в зависимост от температурата 
на околната среда и зададената 
температура на климатичната 
система, когато двигателят работи. 
Ако е натиснат превключвателя за 
подгряването на волана, то ще трябва 
да бъде контролирано ръчно.
За да използвате тази функция, 
тя трябва да бъде включена от 
менюто Настройки на екрана на 
инфотейнмънт системата.

 - Подгревът на волана по подразбиране 
е изключен, когато контактният ключ 
за запалване е в положение ON 
(Включено). Ако обаче функцията 
„Автоматичен контрол на комфорта“ 
е в положение ON (Включено), 
подгревът на волана ще се включва 
и изключва в зависимост от 
температурата на околната среда 
и зададената температура на 
климатичната система.

За повече подробности препоръчваме 
да се свържете с оторизиран 
представител на HYUNDAI.

 Информация
Подгревът на волана се изключва 
автоматично около 30 минути след 
включването.

БЕЛЕЖКА
Не монтирайте никакви покрития или 
аксесоари върху волана. Покрития и 
аксесоари могат да причинят повреда на 
системата за подгрев на волана.

 Клаксон

OCN7050016OCN7050016

За да чуете звука на клаксона, натиснете 
зоната, обозначена със съответния символ 
върху волана (вижте илюстрацията). 
Клаксонът ще се задейства само при 
натискане на тази зона.

БЕЛЕЖКА
Не удряйте силно клаксона, за да го 
задействате, а също така не го удряйте с 
юмрук. Не натискайте клаксона с остър 
предмет.
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Вътрешно огледало за обратно 
виждане
Преди да управлявате автомобила, 
проверете дали вътрешното огледало 
за обратно виждане е позиционирано 
правилно. Регулирайте огледалото за 
обратно виждане така, че изгледът през 
задното стъкло да е правилно центриран.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уверете се, че видимостта Ви не е 
възпрепятствана. Не поставяйте 
предмети на задната седалка, товарната 
зона или зад задните опори за глава, 
които могат да възпрепятстват 
видимостта Ви през задното стъкло.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предотвратите сериозни 
наранявания при катастрофа или 
разтваряне на въздушната възглавница, 
не променяйте огледалото за обратно 
виждане и не монтирайте широко 
огледало.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НИКОГА не регулирайте огледалото, 
докато шофирате. Това може да 
предизвика загуба на контрол над 
автомобила и да доведе до инцидент.

БЕЛЕЖКА
Когато почиствате огледалото, 
използвайте хартиена кърпа или 
подобен материал, навлажнен с 
препарат за почистване на стъкло. Не 
пръскайте препарата за почистване на 
стъкло директно върху огледалото, тъй 
като това може да доведе до проникване 
на течния препарат в корпуса на 
огледалото.

Огледало за обратно виждане 
през деня/нощта (ако е част от 
оборудването)

ODN8059025LODN8059025L
[A]: Ден, [B]: Нощ

Регулирайте преди шофиране и докато 
лостът за ден/нощ е в позиция „ден“.
Издърпайте лоста за ден/нощ към Вас, за 
да намалите отблясъците от фаровете на 
автомобилите зад Вас по време на нощно 
шофиране.
Не забравяйте, че губите известна яснота 
при обратно виждане при позиция „нощ“.

ОГЛЕДАЛА
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Електрохромирано огледало 
(ако е част от оборудването)

ODN8059023LODN8059023L
[A]: Индикатор

Електрическото огледало за обратно 
виждане автоматично контролира 
отблясъците от фаровете на превозните 
средства отзад при шофиране през нощта 
или в условия на слаба осветеност.
Когато двигателят работи, отблясъците 
се контролират автоматично от сензора, 
монтиран в огледалото за обратно виждане. 
Сензорът разпознава нивото на осветеност 
около автомобила и автоматично регулира 
контрола на отблясъците на фаровете от 
превозните средства зад Вас.
Всеки път, когато лостът е поставен 
в положение R (задна), огледалото 
автоматично ще преминава към най-ярката 
настройка, за да подобри видимостта на 
водача зад автомобила.

  Външни огледала за обратно 
виждане

ONX4050009ONX4050009

Вашият автомобил е оборудван както с 
ляво, така и с дясно външно огледало за 
обратно виждане. Огледалата могат да се 
регулират дистанционно с превключвателя 
за регулиране на огледалата. Външните 
огледала за обратно виждане могат 
да бъдат прибрани навътре, за да се 
предотврати повреда при преминаване 
през автоматична автомивка или при 
преминаване през тясна улица.
Външното огледало за обратно виждане е 
изпъкнало. Предметите, 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 да 
смените лентите.
Не забравяйте да регулирате външните 
огледала за обратно виждане на желаната 
позиция, преди да започнете да шофирате.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не регулирайте и не прибирайте навътре 
външните огледала за обратно виждане 
по време на шофиране. Това може 
да предизвика загуба на контрол над 
автомобила и да доведе до инцидент.

БЕЛЕЖКА
• Не изстъргвайте лед от предната 

страна на огледалото; това може да 
повреди повърхността на стъклото.

• Ако огледалото е заяло заради лед, не 
го регулирайте със сила. Използвайте 
одобрен спрей за размразяване (не 
радиаторен антифриз), гъба или 
мека кърпа с много топла вода или 
преместете автомобила на топло 
място и оставете леда да се разтопи.

• Не почиствайте огледалото с 
груби абразиви, гориво или други 
почистващи препарати на петролна 
основа.

  Регулиране на огледалата за 
обратно виждане

ONX4050010ONX4050010

1. Поставете лостчето (1) в положение 
L (ляво) или R (дясно), за да изберете 
огледалото за обратно виждане, което 
ще регулирате.

2. Използвайте четирипосочния 
превключвател (2), за да регулирате 
избраното огледало нагоре, надолу, 
наляво или надясно.

3. След регулирането преместете лостчето 
(1) към средата, за да предотвратите 
случайно регулиране.

БЕЛЕЖКА
• 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 
от необходимото, защото това може 
да повреди мотора.

• Не се опитвайте да регулирате ръчно 
огледалата за обратно виждане, 
защото това може да повреди мотора.
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  Прибиране на външните огледала 
за обратно виждане

ONX4E050009ONX4E050009

Ръчно
За да приберете навътре огледалото за 
обратно виждане, хванете корпуса на 
огледалото, а след това го сгънете навътре 
към страничната част на автомобила.

ONX4050011ONX4050011

Електрическо
Външното огледало за обратно виждане 
може да бъде прибрано навътре или 
разгънато чрез натискане на бутона, както е 
показано по-долу.

• Ако е избрано „Convenience → Welcome 
mirror/light → On door unlock“ (Удобство 
→ Разгъване на огледалата/светлините 
при приближаване → При отключване на 
вратите) в режима на потребителските 
настройки на LCD дисплея, външното 
огледало ще се прибира или разгъва 
автоматично, както следва:
 - Огледалото ще се прибира навътре 
или разгъва, когато вратата се заключи 
или отключи с ключа за интелигентно 
управление.

 - Огледалото ще се прибира навътре 
или разгъва, когато вратата се заключи 
или отключи с бутона на дръжката от 
външната страна на вратата.

• Ако е избрано „Convenience → Welcome 
mirror/light → On door unlock“ (Удобство 
→ Огледало/светлини при приближаване 
→ При отключване на вратите) и 
„Convenience → Welcome mirror/ light 
→ On driver approach“ (Удобство → 
Огледало/светлини при приближаване 
→ При приближаване на водача) в 
режима „User Settings“ (Потребителски 
настройки) на LCD дисплея, външното 
огледало ще се разгъва автоматично, 
когато се приближите към автомобила 
с ключ за интелигентно управление 
(всички врати са затворени и заключени).

БЕЛЕЖКА
Електрическият тип външно огледало 
за обратно виждане работи, въпреки 
че контактния ключ за запалване е в 
положение OFF (изключено). Все пак, за 
да предотвратите ненужното разреждане 
на батерията, не регулирайте огледалата 
по-дълго от необходимото, когато 
двигателят не е включен.

БЕЛЕЖКА
Не прибирайте навътре електрическия 
тип външно огледало за обратно 
виждане ръчно. Това може да доведе до 
повреда на мотора.
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ONX4050013ONX4050013

   ПРОЗОРЦИ

(1) Бутон за електрическия прозорец на 
водача

(2) Бутон за електрическия прозорец на 
пътника на предната седалка

(3) Бутон за електрическия прозорец на 
задната врата (лява)

(4) Бутон за електрическия прозорец на 
задната врата (дясна)

(5) Отваряне и затваряне на прозорците
(6) Автоматичен електрически прозорец*
(7) Бутон за централно заключване на 

електрическите прозорци

*: ако е оборудвана тази функция
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Електрически прозорци
Контактният ключ за запалване трябва да 
бъде в положение ON (включено), за да 
можете да вдигате или спускате прозорците. 
Всяка врата има бутон на електрическия 
прозорец, с който се управлява прозорецът 
на тази врата. Водачът има бутон за 
централно заключване на електрическите 
прозорци, който може да блокира 
прозорците на пътниците. Електрическите 
прозорци могат да се отварят и затварят 
в рамките на около 3 минути, след като 
контактния ключ за запалване бъде 
поставен в положение ACC (Аксесоари) или 
OFF (Изключено). Ако предните врати са 
отворени обаче, електрическите прозорци 
няма да могат да се отварят и затварят 
дори през тези 3 минути.

Отваряне и затваряне на 
прозорците

OCN7050082OCN7050082

За отваряне:
Натиснете бутона на прозореца надолу до 
първото място на задържане (5). Пуснете 
бутона, когато искате да спре прозорецът.

За затваряне:
Издърпайте бутона на прозореца нагоре до 
първото място на задържане (5). Пуснете 
бутона, когато искате да спре прозорецът.

Автоматично сваляне на 
прозореца (ако е част от 
оборудването)
При кратко натискане или издърпване 
на бутона на електрическия прозорец 
до второто положение на задържане (6) 
прозорецът се спуска напълно, дори при 
пускане на бутона.
За да спрете прозореца в желаното 
положение, докато е задействан, 
издърпайте нагоре или натиснете надолу и 
освободете бутона.

Автоматично сваляне/вдигане 
на прозореца (ако е част от 
оборудването)
При кратко натискане или издърпване 
на бутона на електрическия прозорец 
до второто положение на задържане (6) 
прозорецът се спуска или вдига напълно, 
дори при пускане на бутона. За да спрете 
прозореца в желаното положение, докато 
е задействан, издърпайте нагоре или 
натиснете надолу и освободете бутона.

Връщане на електрическите 
прозорци в изходно положение
Ако електрическите прозорци не работят 
нормално, системата за автоматичните 
електрически прозорци трябва да се върне 
в изходно положение, както следва:
1. Поставете контактния ключ за запалване 

в положение ON (Влючено).
2. Затворете прозореца и продължете 

да издърпвате нагоре бутона на 
електрическия прозорец поне за една 
секунда.

Ако електрическите прозорци не работят 
изправно след връщане в изходно 
положение, препоръчваме системата 
да бъде проверена от оторизиран 
представител на HYUNDAI.
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Автоматично връщане (ако е 
част от оборудването)

OCN7050026OCN7050026

Ако прозорецът усети някакво препятствие, 
докато се затваря автоматично, той спира 
и се спуска около 30 см, за да позволи 
предметът да бъде отстранен.
Ако прозорецът установи съпротивление, 
докато бутонът на електрическия прозорец 
се издърпва нагоре продължително, 
прозорецът ще спре движението нагоре, 
след което ще се спусне около 2,5 см.
Ако бутонът на електрическия прозорец 
отново се издърпа нагоре продължително в 
рамките на 5 секунди, след като прозорецът 
е спуснат от функцията за автоматично 
връщане, то автоматичното връщане на 
прозореца няма да се задейства.

 Информация
Функцията за автоматично връщане е 
активна само когато се използва функцията 
„Автоматично движение нагоре“, като 
издърпате напълно бутона до второто 
задържане.

БЕЛЕЖКА
Не поставяйте аксесоари по прозорците. 
Функцията за автоматично връщане 
може да не работи.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уверете се, че частите на тялото 
или други предмети са безопасно 
отстранени от пътя на движението, 
преди да затворите прозорците, за да 
избегнете наранявания или повреда на 
автомобила.
Предмети с диаметър по-малък от 4 мм, 
захванати между стъклото и горния 
канал на прозореца, може да не бъдат 
засечени от функцията за автоматично 
връщане и прозорецът няма да спре и 
да обърне посоката.

  Бутон за централно заключване 
на електрическите прозорци

OCN7050027OCN7050027

Водачът на автомобила може да блокира 
бутоните на електрическите прозорци на 
задните пътнически врати чрез натискане 
на бутона за централно заключване.
Когато бъде натиснат бутонът за централно 
заключване на електрическите прозорци:
• Главният превключвател на водача 

управлява всички електрически 
прозорци.

• Превключвателят на пътника отпред 
управлява само електрическия прозорец 
на пътника отпред.

• Превключвателят за задните 
електрически прозорци не действа.

  Ако се използва централното 
заключване на електрическите прозорци 
(индикаторът се включва), пътниците 
на задните седалки не могат да отворят 
задните врати.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не позволявайте на децата да играят 
с електрическите прозорци. Дръжте 
бутона за централно заключване на 
електрическите прозорци на вратата на 
водача в положение LOCK (заключено). 
Неволно задействане на прозореца 
от дете може да доведе до сериозно 
нараняване или смърт.

БЕЛЕЖКА
• За да предотвратите евентуални 

повреди в системата на 
електрическите прозорци, не 
отваряйте и не затваряйте два или 
повече прозореца едновременно. 
Това ще гарантира и дълготрайност 
на предпазителя.

• Никога не се опитвайте да използвате 
главния бутон на вратата на водача 
и отделния бутон на прозореца 
на вратата едновременно в 
противоположни посоки. Ако това се 
случи, прозорецът ще спре и няма да 
може да бъде отворен или затворен.

Функция за дистанционно 
затваряне на прозорци (ако е част 
от оборудването)

ONX4E050141ONX4E050141

Все още можете да управлявате 
движението на прозорците при изключен 
двигател, като натиснете бутона за 
заключване (1) на вратите за повече от 
3 секунди. Прозорецът се вдига, докато 
натискате бутона за заключване на вратите. 
Движението на прозореца спира, когато 
спрете да натискате бутона.

 Информация
• Функцията за дистанционно затваряне 

на прозорци може да прекъсне внезапно, 
когато се отдалечите от автомобила си, 
докато я използвате. Стойте близо до 
автомобила си, докато следите движението 
на прозореца.

• Някой от прозорците може да спре да се 
движи, когато бъде прекъснат от натиск с 
определена сила. Но останалите прозорци 
ще продължат да се движат. Затова трябва 
да сте сигурни, че всички прозорци са 
затворени.

• Функцията за дистанционно затваряне 
на прозорци се използва при оборудване с 
автоматични електрически прозорци.
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Ако автомобилът Ви е оборудван с люк, 
можете да го плъзгате или накланяте с лост 
за управление на люка, който се намира 
върху конзолата над главата Ви.

ONX4E050142ONX4E050142

Контактният ключ за запалване трябва да 
бъде в положение ON (включено), за да 
можете да отворите или затворите люка.
Люкът може да бъде задействан в рамките 
на около 3 минути, след като бутонът за 
стартиране/спиране на двигателя бъде 
поставен в положение ACC (Аксесоари) или 
LOCK (Заключване) (или OFF (Изключено)). 
Ако обаче предната врата е отворена, 
люкът не може да бъде задействан дори в 
рамките на 3 минути.

 Информация
• При студен и влажен климат люкът може 

да не функционира правилно поради 
замръзване.

• След измиване на автомобила или 
при дъждовна буря, не забравяйте да 
избършете водата, която се е събрала 
върху люка, преди да го използвате.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Никога не регулирайте люка или 

сенника, докато шофирате. Това 
може да доведе до загуба на 
контрол и инцидент, който може да 
причини сериозни наранявания или 
имуществени щети.

• Преди работа с люка се уверете, че по 
пътя на движението му няма глави, 
ръце, други части на тялото или 
предмети.

• Не изкарвайте главата, ръцете 
или тялото си извън люка, докато 
шофирате, за да избегнете сериозни 
наранявания.

• Не оставяйте двигателя да работи 
и ключа в автомобила с деца без 
надзор. Оставените без надзор деца 
биха могли да задействат люка, 
което може да доведе до сериозни 
наранявания.

• Не сядайте върху горната част на 
автомобила. Това може да причини 
нараняване или повреда на 
автомобила.

• Не включвайте люка, докато 
използвате багажника на покрива 
за превоз на товари. Това може да 
доведе до освобождаване на товара и 
разсейване на водача.

• Не трябва да допускате багаж да се 
подава през люка, докато шофирате.

БЕЛЕЖКА
• Не продължавайте да движите лоста 

за управление на люка, след като 
той е напълно отворен, затворен или 
наклонен. Възможно е да възникнат 
повреди на мотора или компонентите 
на системата.

• Уверете се, че люкът е затворен 
напълно, когато излизате от 
автомобила.
Ако люкът бъде оставен отворен, 
дъжд или сняг може да намокри 
вътрешността на автомобила. Освен 
това оставянето на люка отворен, 
когато автомобилът е без надзор, 
може да привлече крадци.

  ПАНОРАМЕН ЛЮК (АКО Е ЧАСТ ОТ ОБОРУДВАНЕТО)



Удобни функции

5-36

Сенник

ONX4050016ONX4050016

За да отворите сенника:
Дръпнете ключа за управление на люка 
назад до първото място на задържане.

За да затворите сенника:
Натиснете ключа за управление на 
люка напред до първото положение на 
задържане.

За да спрете сенника на желаното 
положение, докато люкът се движи, 
натиснете ключа за управление назад или 
напред и освободете ключа за управление.

 Информация
• За да поставите лоста за управление на 

люка до първото положение на задържане, 
се изисква съвсем леко докосване.

• Гънките, образувани на сенника като 
характеристика на материала, са 
нормални.

 ВНИМАНИЕ
Не дърпайте и не натискайте сенника с 
ръка, тъй като такова действие може да 
го повреди или да доведе до неговата 
неизправност.

Плъзгане на люка

ONX4050017ONX4050017

Когато сенникът е затворен:
Ако дръпнете ключа за управление на 
люка назад след първото положение на 
задържане, сенникът ще се плъзне докрай 
до отворено положение и стъклото на люка 
ще се отвори докрай.

Когато сенникът е отворен:
Ако дръпнете ключа за управление на 
люка назад, стъклото на люка ще се отвори 
докрай. 

За да спрете люка на желаното положение, 
докато той се отваря, натиснете ключа за 
управление назад или напред и освободете 
ключа за управление.

 Информация
Само предното стъкло на люка се отваря и 
затваря.



05

5-37

Hаклон на люка

ODN8059238ODN8059238

Когато сенникът е затворен:
Ако натиснете ключа за управление на люка 
нагоре, сенникът ще се отвори, след което 
стъклото на люка ще се наклони, за да се 
отвори.

Когато сенникът е отворен:
Ако натиснете ключа за управление на люка 
напред, стъклото на люка ще се наклони, за 
да се отвори. 

За да спрете люка на желаното положение, 
докато той се отваря, натиснете ключа за 
управление назад или напред и освободете 
ключа за управление.

Затваряне на люка

ONX4050018ONX4050018

За да затворите стъклото на люка:
Натиснете ключа за управление на 
люка напред до първото положение на 
задържане.

За да затворите стъклото на люка и 
сенника:
Натиснете ключа за управление на 
люка напред до второто положение на 
задържане. Стъклото на люка ще се 
затвори, след което сенникът ще се затвори 
автоматично.

За да спрете люка на желаното положение, 
докато той се отваря, натиснете ключа за 
управление назад или напред и освободете 
ключа за управление.

 ВНИМАНИЕ
Затворете люка, когато шофирате в 
запрашена среда. Прахът може да 
причини неизправност в системата на 
автомобила.
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Автоматично връщане

ODH043039ODH043039

Ако люкът усети някакво препятствие, 
докато се затваря автоматично, той ще 
обърне посоката, а след това ще спре, за да 
позволи предметът да бъде отстранен.
Функцията за автоматично връщане не 
работи, ако между плъзгащото се стъкло и 
крилото на люка има малко препятствие.
Винаги трябва да проверявате дали всички 
пътници и предмети са далеч от люка, 
преди да го затворите.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Малки предмети, които могат да се 

захванат между стъклото и крилото 
на люка, може да не бъдат засечени 
от системата за автоматично 
връщане. В този случай стъклото на 
люка няма да открие предмета и няма 
да обърне посоката на движението 
си.

• Уверете се, че частите на тялото 
или други предмети са безопасно 
отстранени от пътя на движението, 
преди да затворите люка, за да 
избегнете наранявания или повреда 
на автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• За да не допуснете случайното 

отваряне на люка, особено от дете, 
не позволявайте на деца да боравят 
с люка.

• Не сядайте върху горната част на 
автомобила. Това може да причини 
повреда на автомобила.

БЕЛЕЖКА
• За да предотвратите повреда на 

люка, периодично отстранявайте 
всякакви замърсявания, които може 
да се натрупат върху направляващата 
шина.

• Не се опитвайте да отваряте люка, 
когато температурата е под границата 
на замръзване или когато люкът е 
покрит със сняг или лед, в противен 
случай моторът може да се повреди. 
При студен и влажен климат люкът 
може да не функционира правилно.

Връщане на люка в изходно 
положение

ONX4E050143ONX4E050143

При някои обстоятелства може да се 
наложи да се върне люкът в изходно 
положение. Някои случаи, при които може 
да се изисква връщане на люка в изходно 
положение, включват:
 - Когато батерията е или откачена, или 
разредена

 - Когато предпазителят на люка е сменен
 - Ако функцията с едно докосване AUTO 

OPEN/CLOSE (автоматично отваряне/
затваряне) на люка не работи правилно
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Процедура за връщане на люка в изходно 
положение:
1. Препоръчва се да изпълните 

процедурата за връщане в изходно 
положение при работещ двигател на 
автомобила. Стартирайте автомобила в 
положение P (паркиране).

2. Уверете се, че сенникът и люкът са в 
напълно затворено положение. Ако 
сенникът и люкът са отворени, натиснете 
ключа за управление напред, докато се 
затворят напълно.

3. Освободете ключа за управление, когато 
сенникът и люкът се затворят напълно.

4. Натиснете ключа за управление напред 
за около 10 секунди, докато люкът се 
премести леко.

5. Освободете ключа за управление.

6. В рамките на 3 секунди натиснете и 
задръжте ключа за управление напред, 
докато сенникът и люкът се задействат, 
както следва:
Отваряне на сенника → отваряне на 
стъклото → затваряне на стъклото → 
затваряне на сенника

Не освобождавайте ключа, докато не 
приключи операцията.
Ако освободите ключа за управление 
по време на операцията, започнете 
процедурата отново от стъпка 2.

7. Освободете ключа за управление на 
люка след приключване на всички 
стъпки. Системата на люка е върната в 
изходно положение.

 Информация
Ако люкът не е върнат в изходно положение, 
когато батерията на автомобила е изключена 
или разредена или предпазителят на люка 
е изгорял, люкът може да не функционира 
нормално.
За по-подробна информация препоръчваме 
да се свържете с оторизиран представител на 
HYUNDAI.

Предупреждение за отворен 
люк

ONX4040010ONX4040010

• Ако водачът изключи двигателя, 
когато люкът не е напълно затворен, 
предупредителният сигнал ще прозвучи 
за няколко секунди и на LCD дисплея 
ще се появи предупреждение за отворен 
люк.

Затворете добре люка, когато напускате 
автомобила.
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   Преден капак
Отваряне на предния капак

ONX4050020ONX4050020

1. Паркирайте автомобила и дръпнете 
ръчната спирачка.

2. Издърпайте лоста за освобождаване, за 
да отключите предния капак. Предният 
капак трябва да се отвори леко.

ONX4050021ONX4050021

3. Отидете до предната част на 
автомобила, повдигнете леко предния 
капак, избутайте нагоре допълнителната 
ключалка (1) отвътре в средата на капака 
и повдигнете капака (2).

ONX4050022ONX4050022

4. Издърпайте опорния прът.
5. Подпрете отворения преден капак с 

опорния прът (3).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Хващайте опорния прът за 

гумираната част. Гумата ще Ви 
предпази от изгаряне, когато 
двигателят е горещ.

• Опорният прът трябва да бъде 
поставен изцяло в наличния отвор 
при всеки оглед на отделението за 
двигателя. Това ще попречи на капака 
да падне и да ви нарани.

  ВЪНШНИ ФУНКЦИИ
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Заваряне на предния капак
1. Преди да затворите предния капак, 

проверете в и около отделението на 
двигателя, за да сте сигурни за следното:
 - Всички инструменти или други 
свободни предмети са отстранени от 
зоната на отделението на двигателя 
или зоната на отваряне на капака

 - Всички ръкавици, парцали или други 
запалими материали са отстранени 
от отделението на двигателя

 - Всички капачки на пълнителите са 
плътно и правилно поставени

2. Закрепете опорния прът със скобата, за 
да не трака.

3. Свалете предния капак на около 30 см 
(12 инча) над затвореното положение и 
го оставете да се спусне сам. Уверете се, 
че той се фиксира на мястото си.

4. Проверете дали предният капак се е 
фиксирал правилно. Ако предният капак 
може да се повдигне леко, значи не е 
добре заключен. Отворете го отново и го 
затворете малко по-силно.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Преди да затворите предния капак, 

проверете дали сте отстранили 
всички препятствия около отвора на 
капака.

• Винаги проверявайте отново, 
за да сте сигурни, че капакът 
е здраво заключен, преди да 
шофирате. Проверете дали няма 
предупредителна светлина или 
съобщение за отворен преден капак 
на арматурното табло. Шофирането с 
отворен преден капак може да доведе 
до пълна загуба на видимост, което 
може да причини катастрофа.

• Не местете автомобила, докато 
предният капак е в повдигнато 
положение, тъй като зрението е 
възпрепятствано, което може да 
доведе до злополука и капакът да 
падне или да се повреди.

  Багажник
Отваряне на багажника

ONX4E050056RONX4E050056R

Скоростният лост трябва да бъде на P 
(Паркиране) и ръчната спирачка трябва да 
бъде включена.
След това извършете едно от следните 
действия:
1. Отключете всички врати с бутона за 

отключване на вратите на ключа за 
дистанционно управление или ключа 
за интелигентно управление. Натиснете 
бутона върху дръжката на багажника и го 
отворете.

2. Натиснете и задръжте бутона за 
отключване на багажника на ключа за 
дистанционно управление или ключа 
за интелигентно управление. Натиснете 
бутона върху дръжката на багажника и го 
отворете.

3. С ключа за интелигентно управление във 
Вас натиснете бутона върху дръжката на 
багажника и го отворете.
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Затваряне на багажника

ONX4E050057RONX4E050057R

Спуснете капака на багажника и натиснете, 
докато се заключи. За да сте сигурни, че 
капакът на багажника е здраво затворен, 
винаги проверявайте, като се опитате да го 
издърпате отново, без да натискате бутона 
върху дръжката на багажника.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Докато автомобилът е в движение, 
капакът на багажника трябва да 
бъде напълно затворен. Ако бъде 
оставен отворен или открехнат, 
отровни изгорели газове, съдържащи 
въглероден оксид (CO), могат да влязат 
в автомобила и да причинят тежки 
заболявания или смърт.

БЕЛЕЖКА
За да не допуснете цилиндрите и 
монтажните елементи на багажника да се 
повредят, винаги затваряйте багажника, 
преди да шофирате.

 Информация
При студен и влажен климат заключването 
и механизмите на багажника могат да не 
функционират правилно поради замръзване.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ONX4E050058RONX4E050058R

Не се дръжте за частта (газова подпора), 
която поддържа багажника. Имайте 
предвид, че деформация на тази 
част може да причини повреда на 
автомобила и да създаде опасност от 
наранявания.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• В багажното отделение НИКОГА 

не трябва да влизат хора. Ако 
багажникът е частично или напълно 
затворен и човекът не може да 
излезе, това може да причини тежки 
увреждания или смърт поради 
липса на въздух, натрупване на 
изгорели газове, бързо загряване или 
измръзване. Багажното отделение 
е също така много опасно при 
катастрофа, защото не е защитено 
пространство за пътниците, а е 
част от зоната на увреждане на 
автомобила.

• Автомобилът трябва да се заключва 
и ключовете трябва да се съхраняват 
на недостъпни за деца места. 
Родителите трябва да обяснят на 
децата колко опасно е да се играе в 
багажното отделение.
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Аварийно освобождаване на капака 
на багажника

ONX4E050059RONX4E050059R

Автомобилът Ви е оборудван с авариен 
лост за освобождаване на вратата на 
багажника, разположен в долната част на 
багажника. Когато някой случайно бъде 
затворен в багажника, последният може да 
бъде отворен чрез преместване на лоста 
по посоката на стрелката и натискане на 
вратата на багажника навън.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• При спешни случаи трябва да знаете 

къде се намира аварийният лост 
за освобождаване на вратата на 
багажника в автомобила и как да 
отворите багажника, ако случайно се 
заключите в багажното отделение.

• В никакъв случай не трябва да 
разрешавате на когото и да е да 
влиза в багажното отделение на 
автомобила. Багажното отделение 
е много опасно място в случай на 
катастрофа.

• Използвайте лоста за освобождаване 
само за спешни случаи. Бъдете 
изключително внимателни, особено 
докато автомобилът е в движение.

 Електрически багажник (ако е 
част от оборудването)
Бутонът за отваряне/затваряне на 
електрическия багажник отваря и затваря 
автоматично багажника.

Преди да използвате 
електрическия багажник
Електрическият багажник работи, когато 
превключвателят за запалване е в 
положение ON (Включено), а предавката е 
преместена в положение на P (Паркиране, 
за автомобил с автоматична скоростна 
кутия/скоростна кутия с двоен съединител) 
или неутрално (за автомобил с ръчна 
скоростна кутия/интелигентна ръчна 
скоростна кутия). Когато обаче двигателят 
е изключен, багажникът ще се използва 
независимо от положението на скоростния 
лост.
От съображения за безопасност, преди 
да се опитате да отворите или затворите 
багажника, уверете се, че автомобилът е в 
положение P (Паркиране).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Никога не оставяйте деца без надзор 

в автомобила. Децата могат да 
задействат електрическия багажник. 
При това те могат да наранят себе 
си или други хора, или да повредят 
автомобила.

• Уверете се, че около багажника няма 
хора или предмети, преди да го 
отваряте или затваряте. Изчакайте 
докато багажникът се отвори напълно 
и спре, преди да товарите или 
разтоварвате багаж или пътници в и 
от автомобила.

БЕЛЕЖКА
Не се опитвайте да отваряте и 
затваряте ръчно електрическия капак 
на багажника. Това може да повреди 
електрическия капак на багажника. Ако 
се налага да отваряте или затваряте 
ръчно електрическия капак на 
багажника, когато батерията е изтощена 
или разединена, не натискайте силно.
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 Отваряне на електрическия 
багажник

ONX4E050144ONX4E050144

Електрическият капак на багажника ще се 
отвори автоматично, когато:
• Натиснете за около една секунда бутона 

за отключване на багажника на ключа за 
дистанционно управление или на ключа 
за интелигентно управление.

ONX4050028ONX4050028

• Натиснете бутона за електрическия 
багажник за около една секунда.

За аварийно спиране по време на 
работа натиснете за кратко бутона за 
електрическия багажник.

ONX4E050060RONX4E050060R

• Натиснете превключвателя на дръжката 
за багажника (1), докато носите ключа за 
интелигентно управление със себе си.

Затваряне на електрическия 
багажник

ONX4E050144ONX4E050144

• Натиснете бутона за отваряне/затваряне 
на багажника, който се намира върху 
ключа, и задръжте, докато багажникът се 
затвори напълно.

• Пускането на бутона за отваряне/
затваряне на багажника, който се 
намира върху ключа, спира движението 
на багажника със звуков сигнал около 
5 секунди.

• За извънредно спиране, докато 
електрическият капак на багажника 
се движи, натиснете бързо бутона 
за отваряне/затваряне на капака на 
багажника, който се намира върху ключа.
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ONX4050028ONX4050028

• За да затворите напълно електрическия 
капак на багажника, когато е отворен, 
трябва да натиснете бутона за 
затваряне, докато се затвори. По време 
на затварянето звуковият сигнал е 
непрекъснат. Ако освободите бутона 
за затваряне, докато затваряте, 
капакът на багажника ще спре да се 
затваря и звуковият сигнал ще звучи 
приблизително за 5 секунди.

• За извънредно спиране, докато 
електрическият капак на багажника 
се движи, натиснете бързо бутона за 
отваряне/затваряне на електрическия 
капак на багажника.

ONX4E050062RONX4E050062R

• Натиснете вътрешния бутон за 
електрическия багажник за около една 
секунда, когато багажникът е отворен.
Багажникът ще се затвори и заключи 
автоматично.

Автоматично връщане

ONX4E050030ONX4E050030

По време на електрическо отваряне или 
затваряне, ако електрическият багажник 
разпознае някакъв предмет, той ще спре 
и ще се премести в противоположната 
посока.
Функцията за автоматично връщане може 
да не работи, ако предметите са твърде 
меки или тънки, или ако багажникът е почти 
напълно затворен близо до заключеното 
положение.
Трябва да внимавате да няма предмети, 
запречващи отвора на багажника.
Ако функцията за автоматично връщане 
бъде използвана повече от два пъти, докато 
се опитвате да отворите или затворите 
багажника, електрическият багажник може 
да спре в това положение. Ако това се 
случи, затворете ръчно багажника и след 
това опитайте отново да го използвате 
автоматично.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не поставяйте умишлено 
предмети или части от тялото си на пътя 
на електрическия багажник, за да се 
уверите, че функцията за автоматично 
връщане работи.

БЕЛЕЖКА
Не поставяйте тежки предмети върху 
електрическия багажник, преди да го 
отворите или затворите. Допълнителна 
тежест може да наруши работата на 
системата.
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Неработни условия на 
електрическия багажник
• Електрическият багажник не се отваря, 

когато автомобилът се движи.
Ще звучи звуков сигнал, ако шофирате 
с отворен багажник. Спрете автомобила 
незабавно на безопасно място и 
проверете дали багажникът е отворен.

• Непрекъснатото отваряне и затваряне на 
багажника за повече от 5 минути може 
да повреди мотора му. Ако това се случи, 
системата на електрическия багажник 
ще премине в режим на термална 
защита, за да предотврати прегряване 
на мотора. В режима на термална 
защита, електрическият багажник няма 
да работи. Ако някой от бутоните за 
електрическия багажник е натиснат, за 
да се опитате да отворите багажника, 
ще прозвучи звуков сигнал 3 пъти, но 
багажникът ще остане затворен.
Оставете системата на електрическия 
багажник да изстине за около 1 минута, 
преди да я използвате отново.

Нулиране на електрическия 
багажник

ONX4E050145ONX4E050145

Ако батерията е разредена или изключена, 
или ако предпазителят на електрическия 
багажник е сменен или свален, нулирайте 
електрическия багажник, като извършите 
следната процедура: 
1. Автоматична скоростна кутия/скоростна 

кутия с двоен съединител: поставете 
скоростния лост в положение P 
(Паркиране). Ръчна скоростна кутия/
Интелигентна ръчна скоростна кутия: 
поставете предавката в неутрално 
положение.

2. Натиснете едновременно вътрешния 
бутон за електрическия багажник (B) 
и превключвателя на дръжката за 
багажника (A) за повече от 3 секунди. Ще 
прозвучи звън.

3. Затворете ръчно багажника. 
Ако електрическият багажник не 
работи изправно след извършване 
на горепосочената процедура, Ви 
препоръчваме системата да се провери от 
оторизиран представител на HYUNDAI.

 Информация
Ако електрическият багажник не 
работи нормално, проверете отново дали 
скоростният лост е в правилното положение.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ONX4E050058RONX4E050058R

Не се дръжте за и не се опитвайте 
да дърпате подпорите на вратата 
на багажника. Имайте предвид, че 
деформацията на подпорите на вратата 
на багажника може да причини повреда 
на автомобила и риск от нараняване.

Настройване на електрическия 
багажник 
Водачът може да избере височината или 
скоростта на отваряне на електрическия 
багажник от меню „Settings“ (Настройки) на 
екрана на информационно-развлекателната 
система. 

OJX1059111LOJX1059111L

Височина на отваряне на електрическия 
багажник 
За регулиране на височината на отваряне 
на електрическия багажник изберете „Setup 
(Настройка) → Vehicle Settings (Настройки 
на автомобила) → Door/Tailgate (Врата/
багажник) → Power Tailgate Opening Height 
(Височина на отваряне на електрическия 
багажник) → Full Open/Level 3/ Level 2/Level 
1/User Height Setting (Напълно отворено/
Ниво 3/2/1/Потребителска настройка за 
височината)“.
Повече подробности ще намерите 
в отделното ръководство за 
информационно-развлекателната 
система.



Удобни функции

5-48

Ако е избрано „User Height Setting“ 
(Потребителска настройка за височината), 
следвайте инструкциите по-долу, за да 
зададете ръчно височината на отваряне на 
електрическия багажник. 
Поставете ръчно багажника на 
предпочитаната от Вас височина. 

ONX4E050062RONX4E050062R

Натиснете бутона за отваряне/затваряне на 
електрическия багажник, разположен вътре 
в задната врата, за повече от 3 секунди. 
Затворете ръчно багажника, след като чуете 
звуковия сигнал. Багажникът ще се отвори 
до автоматично регулираната височина, 
която е зададена.

Скорост на отваряне на електрическия 
багажник 
Можете да регулирате скоростта на 
отваряне на електрическия багажник от 
режима на потребителските настройки 
на LCD дисплея. „Door (Врати) → Power 
Tailgate Opening Speed (Скорост на 
отваряне на електрическия багажник) → 
Fast/Slow (Бързо/Бавно)“.
Повече информация ще намерите в 
„LCD дисплей“ в глава 4. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Докато автомобилът е в движение, 
багажникът трябва да бъде напълно 
затворен. Ако бъде оставен отворен 
или открехнат, отровни изгорели газове, 
съдържащи въглероден оксид (CO), 
могат да влязат в автомобила и да 
причинят тежки заболявания или смърт.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В задната товарна зона е забранено 
да се возят пътници без предпазни 
средства. Пътниците винаги трябва 
да бъдат осигурени с подходящи 
предпазни средства за предотвратяване 
на наранявания при злополука или 
внезапно спиране.
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Аварийно освобождаване на капака 
на багажника

ONX4E050059RONX4E050059R

Автомобилът Ви е оборудван с авариен 
лост за освобождаване на вратата на 
багажника, разположен в долната част на 
багажника вътре в автомобила.
Когато някой случайно бъде затворен 
в багажника, последният може да бъде 
отворен чрез преместване на лоста по 
посоката на стрелката и натискане на 
вратата на багажника навън.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Разберете местоположението на 

лоста за аварийно освобождаване 
на вратата на багажника във Вашия 
автомобил и научете начина на 
отваряне на багажника с негова 
помощ.

• В никакъв случай не трябва да 
разрешавате на когото и да е да 
влиза в багажното отделение на 
автомобила. Багажното отделение 
е много опасно място в случай на 
катастрофа.

• Използвайте лоста за освобождаване 
само за спешни случаи. Бъдете 
изключително внимателни, особено 
докато автомобилът е в движение.

Интелигентен багажник (ако е 
част от оборудването)

ONX4E050063RONX4E050063R

При автомобил, оборудван с ключ за 
интелигентно управление, багажникът може 
да бъде отворен с активиране без ръце чрез 
системата за интелигентен багажник.

Използване на интелигентния 
багажник
Системата за интелигентен багажник без 
ръце може да се отваря автоматично, когато 
са изпълнени следните условия:
• Опцията за интелигентен багажник 

е активирана в менюто „Settings“ 
(Настройки) на екрана на инфотейнмънт 
системата.

• Интелигентният багажник се активира и е 
готов 15 секунди, след като всички врати 
са затворени и заключени.

• Интелигентният багажник ще се 
отвори, когато бъде разпознат ключът 
за интелигентно управление в зоната 
зад автомобила в продължение на 3 
секунди.
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 Информация
Интелигентният багажник НЕ работи, 
когато:
• Някоя врата не е заключена или 

затворена.
• Ключът за интелигентно управление е 

разпознат в рамките на 15 секунди след 
затварянето и заключването на вратите.

• Ключът за интелигентно управление 
е разпознат в рамките на 15 секунди 
след затварянето и заключването 
на вратите, и е в рамките на 1,5 м 
от дръжките на предните врати. (за 
автомобили, оборудвани със светлина при 
приближаване)

• Ключът за интелигентно управление е в 
автомобила.

1. Настройки
За да активирате интелигентния 
багажник, отворете режим 
„Потребителски настройки“ и изберете 
„Smart Tailgate“ (Интелигентен багажник) 
на LCD дисплея.

2. Разпознаване и предупреждение
Зоната за разпознаване на 
интелигентния багажник обхваща 
приблизително 50-100 см зад 
автомобила. Ако се намирате в зоната 
за разпознаване и носите ключа за 
интелигентно управление, аварийните 
светлини ще примигнат и ще прозвучи 
звън, за да ви предупреди, че 
интелигентният багажник ще се отвори.

 Информация
Не влизайте в обхвата на засичане, ако 
не желаете багажникът да се отвори. Ако 
неволно сте влезли в зоната за разпознаване 
и аварийните светлини и звуковият сигнал 
започнат да работят, излезте от зоната 
зад автомобила с ключа за интелигентно 
управление. Багажникът ще остане затворен.

3. Автоматично отваряне
След като аварийните светлини 
примигнат и прозвучи звуков сигнал 
6 пъти, интелигентният багажникът ще 
се отвори.

Деактивиране на интелигентния 
багажник

OTM050057LOTM050057L

1. Заключване на вратите
2. Отключване на вратите
3. Заключване/отключване на багажника 

(багажник)
Отваряне/затваряне на багажника 
(автоматична врата на багажника)
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Ако натиснете някой от бутоните на ключа 
за интелигентно управление по време на 
етапа „Разпознаване и предупреждение“, 
интелигентният багажник ще бъде 
деактивирана.
Уверете се, че знаете как да деактивирате 
интелигентния багажник при спешни 
ситуации.
• Ако натиснете бутона за отключване на 

вратите (2), интелигентният багажник ще 
бъде деактивирана временно. Но ако не 
отворите врата в рамките на 30 секунди, 
интелигентният багажник ще бъде 
активирана отново.

• Ако натиснете бутона за отваряне 
на капака на багажника (3) за повече 
от 1 секунда, багажникът се отваря.

• Интелигентният багажник ще продължи 
да се активира, ако натиснете бутона за 
заключване на вратите (1) или бутона за 
отваряне/затваряне на багажника (3) на 
ключа за интелигентно управление, стига 
да не е вече на етап „Разпознаване и 
предупреждение“.

• Ако сте деактивирали интелигентния 
багажник с автоматично отваряне 
чрез натискане на бутона на ключа за 
интелигентно управление и сте отворили 
врата, интелигентният багажник ще 
бъде активиран отново при затваряне и 
заключване на всички врати.

Зона за разпознаване

ONX4E050032ONX4E050032

• Зоната за разпознаване на 
интелигентния багажник обхваща 
приблизително 50-100 см зад 
автомобила. Ако се намирате в зоната 
за разпознаване и носите ключа за 
интелигентно управление, аварийните 
светлини ще примигнат и ще прозвучи 
звън за около 3 секунди, за да ви 
предупреди, че багажникът ще се отвори.

• Предупреждението спира веднага когато 
ключът за интелигентно управление 
излезе от зоната за разпознаване в 
рамките на 3-секундния период.

 Информация
• Интелигентният багажник може да не 

работи изправно в следните случаи:
 - Ключът за интелигентно управление 
е близо до радиопредавател, като 
например радиостанция или летище, 
което може да възпрепятства 
нормалната работа на предавателя.

 - Ключът за интелигентно управление 
е близо до двупосочна мобилна 
радиосистема или мобилен телефон.

 - Близо до Вашия автомобил е задействан 
ключ за интелигентно управление на 
друг автомобил.

• Зоната за разпознаване на интелигентния 
багажник може да се промени, когато:
 - Автомобилът е паркиран на стръмен 
наклон.

 - Едната страна на автомобила е по-
високо или по-ниско в сравнение с 
другата.
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  Капак на резервоара за гориво
Отваряне на капака на резервоара

ONX4E050033ONX4E050033

1. Изключете двигателя.
2. Уверете се, че всички врати са 

отключени.
3. Натиснете централната част на задния 

ръб на капак на резервоара за гориво.

ONX4050034ONX4050034

4. Издърпайте капака на резервоара 
(1) навън, за да получите достъп до 
капачката на резервоара.

5. За да свалите капачката на 
резервоара (2), завъртете я обратно на 
часовниковата стрелка. Може да чуете 
съскащ шум, тъй като налягането вътре 
в резервоара се изравнява.

6. Поставете капачката върху капака на 
резервоара.

 Информация
Капакът на резервоара ще се отключи, когато 
всички врати са отключени.
За да отключите капака на резервоара за 
гориво:
• Натиснете бутона за отключване върху 

ключа за интелигентно управление
• Натиснете бутона за отключване на 

централната врата на тапицерията на 
подлакътника на шофьорската врата

Капакът на резервоара ще се заключи, когато 
всички врати са заключени.
За да заключите капака на резервоара за 
гориво:
• Натиснете бутона за заключване върху 

ключа за интелигентно управление
• Натиснете бутона за заключване на 

централната врата на тапицерията на 
подлакътника на шофьорската врата 

  Всички врати ще се заключат 
автоматично, след като скоростта на 
автомобила стане по-висока от 15 км/ч
Капакът на резервоара за гориво също се 
заключва, когато скоростта на автомобила 
надвишава 15 км/ч

 Информация
Вижте раздела „Селективна каталитична 
редукция (SCR)“ за информация относно 
уреята за автомобили с дизелови двигатели.

 Информация
Ако капакът на резервоара не се отвори, 
защото около него се е образувал лед, 
потупайте леко или го натиснете, за да 
разбиете леда и да освободите капака. Не 
отваряйте с лост капака. Ако е необходимо, 
напръскайте около капака с одобрена течност 
за размразяване (не използвайте радиаторен 
антифриз) или преместете автомобила на 
топло място и оставете леда да се разтопи.
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Затваряне на капака на резервоара
1. За да поставите капачката на 

резервоара, завъртете я по посока 
на часовниковата стрелка, докато не 
щракне еднократно.

2. Затворете капака на резервоара, докато 
се застопори здраво.

 Информация
Оставете врата на автомобила в позиция 
ЗАКЛЮЧЕНО и затворете добре капака 
на резервоара за гориво, за да се заключи 
капакът.
Ако капакът на резервоара за гориво не е 
добре затворен, няма да се заключи.

 ВНИМАНИЕ
Капакът трябва да бъде заключен, 
когато автомобилът се мие (с вода под 
налягане, на автомивка и пр.)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Автомобилното гориво е силно 
запалимо и експлозивно. Неспазването 
на тези указания може да доведе до 
СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ или СМЪРТ:
• Прочетете и съблюдавайте всички 

предупреждения, разлепени на 
бензиностанцията.

• Преди зареждане с бензин обърнете 
внимание на мястото за аварийно 
спиране на горивото, ако има такова, 
на бензиностанцията.

• Преди да докоснете дюзата за 
гориво, трябва да елиминирате 
потенциалното натрупване на 
статично електричество, като 
докоснете с гола ръка метална част на 
автомобила, на безопасно разстояние 
от гърловината на резервоара, 
дюзата или друг източник на бензин.

• Не използвайте мобилни 
телефони, докато зареждате с 
гориво. Електрическият ток и/или 
електронните смущения от мобилните 
телефони потенциално могат да 
запалят бензиновите пари и да 
предизвикат пожар.

• Не се връщайте в автомобила, след 
като започнете да зареждате с гориво. 
Можете да генерирате натрупване 
на статично електричество чрез 
докосване, триене или плъзгане 
върху някой предмет или плат, 
способен да произвежда статично 
електричество. Освобождаването 
на статично електричество може 
да запали бензиновите пари, 
причинявайки пожар. Ако трябва да 
влезете отново в автомобила, трябва 
отново да елиминирате потенциално 
опасното освобождаване на статично 
електричество, като докоснете с гола 
ръка метална част на автомобила, 
далеч от гърловината на резервоара, 
дюзата или друг източник на гориво.
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• Когато използвате одобрен преносим 
контейнер за гориво, не забравяйте 
да поставите контейнера на 
земята преди зареждане с гориво. 
Освобождаването на статично 
електричество от контейнера 
може да запали бензиновите пари, 
причинявайки пожар.
След като започне зареждането на 
гориво контактът между голата Ви 
ръка и автомобила трябва да се 
запази до приключване на пълненето.

• Използвайте само одобрени 
преносими пластмасови контейнери 
за гориво, предназначени за превоз и 
съхраняване на гориво.

• Когато зареждате, винаги 
премествайте предавката в 
положение P (Паркиране) (за 
автоматична скоростна кутия/
скоростна кутия с двоен съединител) 
или първа скорост или R (Заден 
ход, за ръчна скоростна кутия/
интелигентна ръчна скоростна 
кутия), включвайте ръчната спирачка 
и поставяйте контактния ключ 
за запалване в положение LOCK 
(Заключване)/OFF (Изключено). 
Искрите, отделени от електрически 
компоненти, свързани с двигателя, 
могат да възпламенят бензиновите 
пари, причинявайки пожар.

• Не използвайте кибрит или запалка, 
не пушете и не оставяйте запалена 
цигара в автомобила, докато сте на 
бензиностанция, особено по време на 
зареждане.

• Не препълвайте и не допълвайте 
до горе резервоара на автомобила, 
което може да доведе до разливане 
на гориво.

• Ако по време на зареждане с 
гориво избухне пожар, напуснете 
околността на автомобила и 
незабавно се свържете с управителя 
на бензиностанцията, а след това с 
местната пожарна служба. Следвайте 
инструкциите за безопасност, които те 
Ви дават.

• Ако се разпръска гориво под 
налягане, то може да покрие дрехите 
или кожата Ви и по този начин да Ви 
изложи на риск от пожар и изгаряния. 
Винаги махайте внимателно и бавно 
капачката за горивото. Ако капачката 
изпуска гориво или чуете съскащ 
звук, изчакайте да спре, преди 
напълно да свалите капачката.

• Винаги проверявайте дали капачката 
на резервоара е поставена правилно, 
за да предотвратите разлив на гориво 
в случай на инцидент.

 Информация
Уверете се, че зареждате автомобила си в 
съответствие с раздел „Изискванията за 
горивото“, предложени в глава 1.

БЕЛЕЖКА
• Не разливайте гориво по външните 

повърхности на автомобила. 
Всякакъв вид гориво, разлято по 
боядисани повърхности, може да 
повреди боята.

• Ако е необходима подмяна на 
капачката на резервоара за гориво, 
препоръчваме да използвате само 
оригинална капачка от HYUNDAI или 
еквивалентната, посочена за Вашия 
автомобил. Неправилната капачка 
на резервоара може да доведе до 
сериозна неизправност на горивната 
система или системата за контрол на 
емисиите.
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Външни светлини
 Управление на осветлението
За да задействате светлините, завъртете 
копчето в края на лоста за управление в 
някое от следните положения:
 Тип AТип A

ODN8059200ODN8059200

 Тип BТип B

ONX4E050175ONX4E050175

 Тип CТип C

ODN8059200LODN8059200L

1. Положение OFF (Изключено) (O)
2. Положение за AUTO (Автоматични) 

светлини (ако е част от оборудването)
3. Габаритни светлини
4. Фарове

Дневни светлини
Дневните светлини могат да помогнат на 
другите по-лесно да виждат предната част 
на автомобила Ви през деня, особено след 
зазоряване и преди залез слънце.

Системата на дневните светлини ще 
изключи съответните светлини, когато:
• Предните фарове са включени.
• Ръчната спирачка е включена.
• Автомобилът е с изключен двигател.

ODN8059201ODN8059201

Автоматични фарове
Габаритните светлини и фаровете ще 
се включат или изключат автоматично 
в зависимост от количеството дневна 
светлина, измерено от сензора за околната 
светлина (1) в горния край на предното 
стъкло.

Дори и функцията за автоматични фарове 
да е задействана, препоръчва се да 
включите фаровете ръчно, когато шофирате 
през нощта или в мъгла, управлявате 
автомобила в дъжд или когато влезете в 
тъмни зони, като тунели и съоръжения за 
паркиране.

   ОСВЕТЛЕНИЕ
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БЕЛЕЖКА
• Не покривайте и не разливайте нищо 

върху сензора (1), разположен в 
горния край на предното стъкло.

• Не почиствайте сензора с препарат 
за почистване на прозорци; 
почистващият препарат може 
да остави лек филм, който да 
възпрепятства работата на сензора.

• Ако автомобилът Ви има тонирани 
прозорци или други видове метално 
покритие на предното стъкло, 
системата на автоматичните фарове 
може да не функционира правилно.

ODN8059202ODN8059202

Габаритни светлини (( )
Габаритните светлини, лампата на 
регистрационния номер и лампата на 
таблото с контролно-измервателни уреди са 
включени.

ODN8059203ODN8059203

Фарове (( )
Фаровете, габаритните светлини, лампата 
на регистрационния номер и лампата на 
таблото с контролно-измервателни уреди са 
включени.

 Информация
Контактният ключ за запалване трябва да 
бъде в положение ON (включено), за да се 
включат фаровете.
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Задействане на дългите 
светлини

ODN8059205ODN8059205

За да включите фаровете за дълги 
светлини, избутайте лоста в посока далеч от 
Вас. Лостът ще се върне в първоначалното 
си положение.
Индикаторът за дълги светлини ще светне 
при включване на дългите светлини на 
фаровете.
За да изключите фаровете за дълги 
светлини, дръпнете лоста към Вас. Ще се 
включат късите светлини.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не използвайте дълги светлини, когато 
други автомобили се приближават към 
Вас. Дългите светлини могат да нарушат 
видимостта на другия водач.

ODN8059204ODN8059204

За да премигнат фаровете за дълги 
светлини, дръпнете лоста към себе си, а 
след това го освободете. Дългите светлини 
ще останат включени, докато държите 
лоста към Вас.

Мигачи и сигнали за промяна на 
лентата на движение

ODN8059207ODN8059207

За да сигнализирате завой, натиснете 
надолу лоста за ляв завой или нагоре 
за десен завой в положение (A). За да 
подадете сигнал за преминаване в друга 
лента, придвижете леко лоста за мигачите и 
го задръжте в положение (B).
Лостът ще се върне в изключеното 
положение, когато бъде пуснат или завоят 
бъде извършен.
Ако индикаторът не свети и не мига или 
ако мига необичайно, може да е изгоряла 
крушка на някой от мигачите и да се изисква 
подмяна.

Мигач с едно докосване
За да използвате функцията на мигач с едно 
докосване, натиснете лоста за мигачите 
нагоре или надолу в положение (B), а след 
това го освободете.
Сигналите за промяна на лентата на 
движение ще мигат 3, 5 или 7 пъти.
Можете да активирате функцията на мигач 
с едно докосване или да изберете броя 
примигвания, като изберете „Setup → User 
Settings → Lights → One Touch Turn Signal → 
Off/3 flashes/5 flashes/7 flashes“ (Настройка 
→ Потребителски настройки → Светлини 
→ Мигач с едно докосване → Изключено/3 
примигвания/5 примигвания/7 примигвания) 
на LCD дисплея на арматурното табло.
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Задни фарове за мъгла (ако е част 
от оборудването)

ODN8059280LODN8059280L

За да включите задните фарове за мъгла:
Поставете превключвателя за фаровете 
в положение на фарове, а след това 
завъртете превключвателя за фаровете (1) 
в положение на задни фарове за мъгла.

За да изключите задните фарове за мъгла, 
изпълнете едно от следните действия:
• Изключете превключвателя за фаровете.
• Завъртете отново превключвателя за 

фаровете (1) в положение на задни 
фарове за мъгла.

Функция за пестене на батерията
Целта на тази функция е да предотврати 
разреждането на батерията. Системата 
автоматично изключва габаритните 
светлини, когато водачът изключи двигателя 
на автомобила и отвори вратата си.
При тази функция габаритните светлини 
ще се изключат автоматично, ако водачът 
паркира отстрани на пътя през нощта.
Ако е необходимо да оставите светлините 
включени при изключен автомобил, 
извършете следното:
(1) Отворете вратата от страната на 

водача.
(2) Изключете и отново включете 

габаритните светлини, като използвате 
превключвателя за фаровете на 
кормилната колона.

Функция за задържане на 
фаровете 
(ако е част от оборудването)
Ако поставите контактния ключ за 
запалване в положение ACC (Аксесоари) 
или положение OFF (Изключено) при 
включени фарове, фаровете (и/или 
габаритите) ще продължат да светят 
около 5 минути. Ако обаче вратата на 
водача се отвори и затвори, фаровете 
се изключват след 15 секунди. Освен 
това, когато двигателят на автомобила е 
изключен, ако вратата на водача се отвори 
и затвори, фаровете (и/или габаритните 
светлини) се изключват след 15 секунди.
Фаровете (и/или габаритните светлини) 
могат да бъдат изключени чрез двукратно 
натискане на бутона за заключване върху 
ключа за дистанционно управление или 
ключа за интелигентно управление или чрез 
завъртане на превключвателя за фаровете 
в положение на изключени или автоматични 
фарове.
Можете да активирате функцията за 
забавяне на фаровете, като изберете „Setup 
→ User Settings → Lights → Headlight Delay“ 
(Настройка → Потребителски настройки → 
Светлини → Забавяне на фаровете).

БЕЛЕЖКА
Ако водачът излезе от автомобила през 
друга врата, различна от тази на водача, 
функцията за пестене на батерията не се 
задейства и функцията за забавяне на 
фаровете не се изключва автоматично.
Това може да доведе до разреждане на 
батерията. За да избегнете разреждане 
на батерията, изключете фаровете 
ръчно от превключвателя за фаровете, 
преди да излезете от автомобила.
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  Устройство за регулиране на 
нивото на фаровете

ONX4050037ONX4050037

Ръчен тип (ако е част от оборудването)
За да регулирате нивото на фаровете 
според броя на пътниците и теглото на 
товара в багажното отделение, завъртете 
превключвателя за регулиране на нивото на 
светлините.
Колкото по-голямо е числото на позицията 
на превключвателя, толкова по-ниско е 
нивото на светлината на фаровете. Винаги 
поставяйте светлината на фаровете на 
подходящото ниво, в противен случай 
фаровете може да заслепят другите 
участници в движението.

По-долу са изброени примери за подходящи 
настройки на превключвателя за различни 
товари. За условия на натоварване, 
различни от изброените, регулирайте 
позицията на превключвателя според най-
близката подобна ситуация.

Състояние на 
натоварване

Позиция на 
превключвателя

Само за водача 0

Водач и пътник на 
предната седалка 0

Всички пътници 
(включително водач) 1

Всички пътници 
(включително водач) и 
максимално допустим 
товар

2

Водач и максимално 
допустим товар 3

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако функцията не работи правилно, 
препоръчваме системата да бъде 
проверена от оторизиран представител 
на HYUNDAI. Не се опитвайте да 
проверявате или подменяте кабелите 
сами.
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Асистент за къси светлини – 
статични светлини 
(ако е част от оборудването)
Когато завивате, за по-голяма видимост и 
безопасност лявата или дясната странична 
светлина на асистента за къси светлини 
– статични светлини – ще се включи 
автоматично. Асистентът за къси светлини – 
статични светлини ще се включи в следните 
случаи: 
Скоростта на автомобила е по-ниска 
от 10 km/h (6 mph) и воланът е завъртян 
на около 80 градуса при включени къси 
светлини.
Скоростта на автомобила е между 10 км/ч 
и 90 км/ч и воланът е завъртян на 
около 35 градуса при включени къси 
светлини.
Когато автомобилът се движи на заден 
ход и някое от предишните условия е 
изпълнено, се включва светлината от 
срещуположната страна на страната, на 
която е завъртян воланът.
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ODN8059206ODN8059206

Асистентът за дълги светлини автоматично 
превключва между дълги и къси светлини 
в зависимост от осветеността, засечените 
автомобили и пътната обстановка. 

Сензор за разпознаване (камера за 
предно виждане)

ONX4E050146ONX4E050146
[1]: Камера за предно виждане

Камерата за предно виждане се използва за 
установяване на осветеността и засичане 
на автомобилите по време на шофиране.
Вижте на изображението по-горе 
подробности за местоположението на 
регистриращия сензор.

БЕЛЕЖКА
Поддържайте камерата за предно 
виждане в изрядно състояние, за да 
работи оптимално асистентът за дълги 
светлини.
За повече подробности относно 
предпазните мерки за камерата за 
предно виждане вижте раздела 
„Система за избягване на челен сблъсък 
(FCA)“ в глава 7. 

Настройки на системата
Когато двигателят е включен, изберете 
Lights (Светлини) → High Beam Assist 
(Асистент за дълги светлини) (или HBA 
(High Beam Assist) (HBA (Асистент за дълги 
светлини))) от менюто Настройки, за да 
включите асистента за дълги светлини, 
или отменете избора, за да изключите 
системата.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За Ваша безопасност променете 
настройките, след като паркирате 
автомобила на безопасно 
местоположение.

АСИСТЕНТ ЗА ДЪЛГИ СВЕТЛИНИ (HBA) (АКО Е ЧАСТ ОТ 
ОБОРУДВАНЕТО) 
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Работа на системата
Показания и управление
• След като изберете High Beam Assist 

(Асистент за дълги светлини) в менюто 
Настройки, асистентът за дълги светлини 
ще работи по следната процедура: 
- Поставете превключвателя за 
светлините в положението AUTO 
(Автоматични) и натиснете лостчето 
за светлините към арматурното табло. 
Светлинният индикатор за асистента 
за дълги светлини (( ) на таблото ще 
светне и системата ще се включи.

- Когато системата работи, дългите 
светлини ще се включат, когато 
скоростта на автомобила е 
над 40 km/h (25 mph). Когато скоростта 
на автомобила е под 25 km/h (15 mph), 
дългите светлини няма да се включат.

- Светлинният индикатор за дългите 
светлини ( ) на таблото ще свети, 
когато дългите светлини са включени.

• Когато асистентът за дълги светлини 
е включен, ако се използва лостчето 
или превключвателят за светлините, 
системата ще работи по следния начин: 
- Ако лостчето за светлините бъде 
придвижено навътре, когато дългите 
светлини са изключени, дългите 
светлини ще се включат, без да 
се изключва асистентът за дълги 
светлини. Когато пуснете лостчето за 
светлините, то ще се върне в средата 
и дългите светлини ще се изключат.

- Ако лостчето за светлините е 
дръпнато към Вас, когато дългите 
светлини са включени от асистента за 
дълги светлини, късите светлини ще се 
включат и системата ще се изключи.

- Ако превключвателят за светлините 
бъде поставен от AUTO (Автоматични) 
в друго положение (фарове/габарити/
изключено), асистентът за дълги 
светлини ще се изключи и ще се 
включат съответните светлини.

• Когато асистентът за дълги светлини 
е включен, дългите светлини ще се 
превключат на къси в следните случаи:
- При засичане на фарове на 
насрещнодвижещо се превозно 
средство.

- При засичане на задни светлини 
на движещо се отпред превозно 
средство.

- При засичане на фарове или 
задни светлини на мотоциклет или 
велосипед.

- Когато околната светлина е 
достатъчно ярка, за да не се изискват 
дълги светлини.

- При засичане на улични лампи или 
други светлини.

Неизправност на системата и 
ограничения
Неизправност на системата
 Тип AТип A  Тип BТип B

OTM050218NOTM050218N OTM050218LOTM050218L

Когато асистентът за дълги светлини не 
работи изправно, предупредителното 
съобщение „Check High Beam Assist (HBA) 
system“ или „Check HBA (High Beam Assist 
system)“ (Проверете системата на асистента 
за дълги светлини (HBA)) ще се покаже и 
предупредителната лампа  на таблото ще 
светне. Препоръчваме системата да бъде 
проверена от оторизиран представител на 
HYUNDAI.
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Ограничения на системата
Асистентът за дълги светлини може да не 
работи изправно в следните случаи:
• Светлината от превозното средство не 

се открива поради повреда на лампата 
или защото е скрита от погледа и т.н.

• Фаровете на превозното средство са 
покрити с прах, сняг или вода.

• Фаровете на превозното средство са 
изключени, но са включени фаровете за 
мъгла и т.н.

• Има лампа, която има подобна форма 
като тази на превозно средство.

• Фаровете са повредени или не са 
ремонтирани правилно.

• Фаровете не са насочени правилно.
• Шофиране по тесен и извит път, 

необработен път, нагоре или надолу по 
наклонен участък.

• Превозното средство отпред се вижда 
частично на кръстовище или извит път.

• Отпред има светофар, отразяващ знак, 
мигащ знак или огледало.

• Отпред има временен отражател или 
мигащо устройство (строителна зона).

• Условията на пътя са лоши, като 
например мокри, заледени или покрити 
със сняг участъци.

• От завой изведнъж се появява превозно 
средство.

• Превозното средство е наклонено 
поради спукана гума или се тегли.

• Светлината от превозното средство не 
се засича поради изгорели газове, дим, 
мъгла, сняг и т.н.

За повече подробности относно 
ограниченията на камерата за предно 
виждане вижте раздела „Система за 
избягване на челен сблъсък (FCA)“ в 
глава 7. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• В определени случаи асистентът за 

дълги светлини може да не работи 
изправно. Водачът носи отговорност 
за безопасно шофиране и трябва 
винаги да проверявате условията на 
пътя за Ваша безопасност.

• Когато асистентът за дълги светлини 
не работи изправно, превключвайте 
ръчно между дълги и къси светлини.
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ВЪТРЕШНИ СВЕТЛИНИ
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не използвайте вътрешните светлини, 
когато шофирате в тъмното. Те могат 
да затъмнят изгледа Ви и да причинят 
инцидент.

БЕЛЕЖКА
Не използвайте вътрешните светлини 
продължително време, когато 
двигателят на автомобила е изгасен, за 
да не се разреди батерията.

Автоматично изключване на 
вътрешните светлини
Вътрешните светлини автоматично ще се 
изключат приблизително 10 минути след 
изключване на двигателя на автомобила 
и затваряне на вратите. Ако някоя врата е 
отворена, лампата ще изгасне 40 минути 
след изключването на двигателя на 
автомобила. Ако вратите са заключени 
с ключа за интелигентно управление 
и автомобилът навлиза в етапа на 
задействане на алармената система против 
кражби, светлините ще се изключат след 
пет секунди.

Предни лампи

ONX4E050147ONX4E050147

(1) Предна лампа за разчитане на карта
(2) Лампа на предната врата:
(3) Лампата в предната част на купето е 

включена/изключена

Предна лампа за разчитане на карта:
Докоснете някоя от иконите, за да включите 
или изключите лампата за разчитане на 
карта. Тази светлина генерира светлинен 
лъч за удобно използване като лампа за 
разчитане на карта през нощта или като 
персонална лампа за водача и пътника на 
предната седалка.
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Лампа на вратата ( ):
Предните или задните лампи в купето 
се включват, когато се отворят предните 
или задните врати. Когато вратите 
се отключат с ключа за интелигентно 
управление, предните и задните лампи 
светват приблизително за 30 секунди, 
докато не се отвори някоя врата. Предните 
и задните лампи в купето изгасват 
постепенно приблизително 30 секунди след 
затваряне на вратата. Ако обаче бутонът 
за стартиране/спиране на двигателя e в 
положение ON (Включено) или всички врати 
са заключени, предните и задните светлини 
ще се изключат. Ако някоя врата се отвори, 
когато контактният ключ за запалване e 
в положение ACC (аксесоари) или OFF 
(изключено), предните и задните лампи ще 
продължат да светят в продължение на 
около 20 минути.

Вътрешна лампа (( )
Натиснете бутона, за да включите 
вътрешната лампа за предните/задните 
седалки.

Задни лампи (ако е част от 
оборудването)
 Тип AТип A

ODN8059211ODN8059211

 Тип BТип B

OLFP048099OLFP048099

Бутон за задната вътрешна лампа:
Натиснете този бутон, за да включите или 
изключите вътрешната лампа.
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Лампа за огледалата за 
пътниците (ако е част от 
оборудването)

OTM050200OTM050200

Натиснете бутона, за да включите или 
изключите светлината.
•  :  Лампата ще се включи при 

натискане на този бутон.
•  :  Лампата ще се изключи при 

натискане на този бутон.

Лампа в жабката

ONX4050039ONX4050039

Лампата в жабката се включва при отваряне 
на жабката.

Лампа в багажника

ONX4E050073ONX4E050073

Лампата в багажното отделение се включва, 
когато се отвори вратата на багажника.
Лампата в багажното отделение се 
изключва, когато се затвори вратата на 
багажника.
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Система за удобство при 
влизане

ONX4E050038ONX4E050038

Системата за удобство при влизане 
помага водачът да е видим, като включва 
светлините на автомобила, когато той се 
приближи към автомобила.

Лампа на дръжката на вратата
Когато всички врати (и багажникът) са 
затворени и заключени, лампата на 
дръжката на вратата ще се включи за около 
15 секунди, ако бъде извършено някое от 
следните действия.
1. Ако е избрано „Convenience → Welcome 

mirror/ light → On door unlock“ (Удобство 
→ Разгъване на огледалата/светлините 
при приближаване → При отключване 
на вратите) от режима „Потребителски 
настройки“ на LCD дисплея.
• Лампите ще се включат, когато бъде 
натиснат бутонът за заключване на 
вратите на ключа за интелигентно 
управление.

• Лампите ще се включат, когато бъде 
натиснат бутонът на външната дръжка 
на вратата и ключът за интелигентно 
управление е в обхвата.

2. Ако е избрано „Convenience → Welcome 
mirror/ light → On door unlock“ (Удобство 
→ Огледало/светлини при приближаване 
→ При отключване на вратите) и 
„Convenience → Welcome mirror/ light 
→ On driver approach” (Удобство → 
Огледало/светлини при приближаване 
→ При приближаване на водача) в 
режима „User Settings“ (Потребителски 
настройки) на LCD дисплея, лампите 
ще се включат, когато се доближите към 
автомобила с ключа за интелигентно 
управление.

Можете да активирате или деактивирате 
функцията за светлина при приближаване 
от потребителските настройки на LCD 
дисплея.
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Фарове и габарити
Когато фаровете (превключвателят за 
светлините е в положение фарове или 
AUTO (Автоматично)) са включени и 
всички врати (и багажникът) са заключени 
и затворени, габаритите и фаровете ще се 
светват за 15 секунди, когато на ключа за 
дистанционно управление или ключа за 
интелигентно управление бъде натиснат 
бутонът за отключване на вратите.
Ако натиснете бутона за отключване или 
заключване на вратите в този момент, 
габаритите и фаровете ще се изключат 
веднага.

Вътрешни светлини
Когато бутонът за вътрешната лампа е 
в положението  и всички врати (и 
багажникът) са затворени и заключени, 
вътрешната лампа ще свети 30 секунди във 
всеки един от следните случаи:
 - Когато бъде натиснат бутонът за 
отключване на вратите на ключа за 
дистанционно управление или ключа за 
интелигентно управление.

 - Когато поставите ръката си във 
външната дръжка на вратата, докато 
ключът за интелигентно управление е у 
Вас.

В този момент, ако натиснете бутона за 
заключване или отключване на вратите 
на ключа за интелигентно управление, 
светлините ще се изключат веднага.
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 �Чистачки/устройство за измиване на предното �Чистачки/устройство за измиване на предното 
стъклостъкло
•• Тип AТип A

ONX4E050148ONX4E050148

•• Тип BТип B

ONX4050042ONX4050042

•• Тип CТип C

ONX4E050042RONX4E050042R

A. Управление на скоростта на чистачките 
(предни)
• V / MIST (Мъгла) – еднократно 
избърсване

• O/OFF (Изключено) – изключване
• ---/INT –(Интервал) –  периодично 

почистване 
AUTO* – автоматично почистване

• 1 / LO – бавни чистачки
• 2/HI – бързи чистачки

B. Регулиране на времето за периодично 
почистване

C. Измиване с кратко избърсване (предни)

 Чистачка/устройство за измиване на задното Чистачка/устройство за измиване на задното 
стъклостъкло
•• Тип AТип A

ONX4E050149ONX4E050149

•• Тип BТип B

ONX4050043ONX4050043

•• Тип CТип C

ONX4E050043RONX4E050043R

D. Регулиране на задната чистачка*
• 2/HI – бързи чистачки
• 1 / LO – бавни чистачки
• O/OFF (Изключено) – изключване

E. Измиване с кратко избърсване (задни)

*: ако е оборудвана тази функция

 ЧИСТАЧКИ И УСТРОЙСТВА ЗА ИЗМИВАНЕ
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Чистачки на предното стъкло
Действа по следния начин, когато 
контактният ключ за запалване бъде 
включен:
V (ЛЕКО 
ЗАМЪГЛЯВА-
НЕ):

За еднократно избърсване 
придвижете лоста надолу 
(V) или нагоре (в положение 
MIST (Мъгла)) и го пуснете. 
Ако задържите лоста в тази 
позиция, чистачките ще 
чистят без прекъсване.

O (ИЗКЛЮЧЕ-
НО):

Чистачките не работят.

--- (ПЕРИО-
ДИЧНО):

Чистачките работят на 
един и същ интервал. 
Използвайте този режим 
при лек дъжд или мъгла. За 
да промените скоростта, 
завъртете бутона за 
управление на скоростта.

1 (НИСКА 
СКОРОСТ):

Чистачките работят на по-
ниска скорост.

2 (ВИСОКА 
СКОРОСТ):

Чистачките работят на по-
висока скорост.

 Информация
При натрупване на голямо количество сняг 
или лед върху предното стъкло размразете 
стъклото за около 10 минути или до 
премахване на снега и/или леда, преди да 
използвате чистачките на предното стъкло, за 
да сте сигурни, че работят правилно.
Ако не премахнете снега и/или леда преди 
използването на чистачките и устройствата 
за измиване, това може да повреди системата.

Автоматичен контрол 
(ако е част от оборудването)

ONX4EH050002ONX4EH050002

Датчикът за дъжд върху горната част на 
предното стъкло отчита количеството 
валежи и настройва подходящи интервали 
на почистване.
Времето за работа на чистачките ще се 
контролира автоматично в зависимост от 
количеството валежи.
Когато дъждът спре, и чистачките спират.
За да промените настройката за 
чувствителност, завъртете бутона за 
управление на чувствителността.
Ако превключвателят за чистачките е 
настроен на автоматичен режим, когато 
бутонът за стартиране/спиране на 
двигателя е в положение ON (включено), 
чистачките ще се задействат еднократно, за 
да се извърши самопроверка на системата. 
Поставете чистачките в положение OFF (O) 
(изключено), когато не се използват.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете нараняване от 
чистачките на предното стъкло, когато 
двигателят работи и превключвателят 
на чистачките е в автоматичен режим:
• Не докосвайте горния край на 

стъклото срещу датчика за дъжд.
• Не забърсвайте горния край на 

стъклото с влажна или мокра кърпа.
• Не упражнявайте натиск върху 

предното стъкло.

БЕЛЕЖКА
• Когато миете автомобила, поставяйте 

превключвателя на чистачките 
в положение OFF (изключено), 
за да избегнете автоматичното 
им задействане. Ако сте избрали 
автоматичен режим, чистачките биха 
могли да се задействат по време на 
миенето и да се повредят.

• Не махайте покритието на датчика 
за дъжд в горния край на предното 
стъкло, от страната на пътника до 
водача. Това може да доведе до 
повреда на компоненти на системата, 
която да не се покрива от гаранцията 
на автомобила.

• 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.

Устройства за измиване на 
предното стъкло

ONX4E050044ONX4E050044

В положение OFF (O) (Изключено) дръпнете 
леко лоста към себе си, за да пръснете 
струя течност за измиване върху предното 
стъкло и да стартирате 1–3 цикъла на 
чистачките. Действието ще продължи, 
докато не освободите лоста. Ако 
устройството не функционира, проверете 
дали в резервоара му има течност за 
чистачки.

Рециркулация на въздуха, когато 
се използва течност за чистачки 
Когато се използва течност за миене, за 
да се намали всеки неприятен аромат на 
течността за миене в купето, режимът на 
рециркулация и климатикът се активират 
автоматично в зависимост от външната 
температура. Ако изберете режим на свеж 
въздух, докато функцията работи, тя ще 
се възобнови след определен период от 
време. Възможно е да не работи при някои 
условия като студено време или изключен 
двигател. 
Повече информация ще намерите в 
раздела „Допълнителни функции на 
климатичния контрол“ в тази глава.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато външната температура е под 
границата на замръзване, ВИНАГИ 
затопляйте предното стъкло, като 
използвате размразяването, за 
да предотвратите замръзване на 
почистващата течност върху предното 
стъкло и замъгляване, което може 
да доведе до злополука и сериозни 
наранявания или смърт.

БЕЛЕЖКА
• За да предотвратите евентуална 

повреда на помпата на устройството 
за измиване, не го използвайте при 
празен резервоар.

• За да предотвратите евентуална 
повреда на чистачките или предното 
стъкло, не използвайте чистачките, 
когато предното стъкло е сухо.

• За да предотвратите повреда на 
рамената и останалите части на 
чистачките, не правете опити да ги 
задвижвате с ръка.

• За да предотвратите евентуална 
повреда на чистачките и системата 
за измиване, използвайте течности 
против замръзване през зимния сезон 
или в студено време.

 Чистачка и устройство за 
измиване на задното стъкло

ONX4E050150ONX4E050150

Превключвателят за чистачката и 
устройството за измиване на задното 
стъкло е разположен в края на лоста за 
чистачките. Завъртете превключвателя в 
желаното положение, за да задействате 
задната чистачка и устройство за измиване.
HI (2) – бързи чистачки
LO (1) – бавни чистачки
OFF (O) – изключено

ONX4E050045ONX4E050045

Избутайте лоста в посока далеч от Вас, за 
да пръснете течност върху задното стъкло 
и да задействате задната чистачка за 1 – 3 
работни цикъла. Действието ще продължи, 
докато не освободите лоста.
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Auto rear wiper (Автоматична 
задна чистачка) (ако е част от 
оборудването)
Задната чистачка ще се задейства 
автоматично, когато автомобилът се движи 
назад с включени предни чистачки, ако сте 
избрали тази функция от менюто настройки 
на LCD дисплея. Изберете:
 - Setup → User Settings → Convenience 
→ Auto Rear Wiper (in R) (Настройка → 
Потребителски настройки → Удобство → 
Автоматична задна чистачка (на заден 
ход))
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ONX4E050151ONX4E050151

  КЛИМАТИК (АКО Е ЧАСТ ОТ ОБОРУДВАНЕТО)

1. Копче за регулиране на скоростта на 
вентилатора

2. Копче за регулиране на температурата
3. Бутон за размразяване на предното 

стъкло 
4. Бутон за размразяване на задното 

стъкло

5. Бутон A/C (Климатик)
6. Бутон за контрол на входящия въздух
7. Бутон за избор на режим
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Избор на режим

ONX4050102ONX4050102

Действителната форма на климатика може да се различава от илюстрацията.

Отопление и климатизация
1. Стартирайте двигателя.
2. Поставете режима в избраното 

положение.
За подобряване на ефективността на 
отоплението и охлаждането изберете:
 - Отопление: 
 - Охлаждане: 

3. Задайте желаната от Вас температура 
чрез механизма за управление.

4. Поставете бутона за контрол на 
входящия въздух в положение за свеж 
въздух.

5. Задайте желаната от Вас скорост 
на вентилатора чрез механизма за 
управление.

6. Ако желаете, включете климатика.
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ONX4E050152ONX4E050152

Бутонът за избор на режим контролира 
посоката на въздушния поток през 
вентилационната система.

Размразяване (A, B)

По-голямата част от въздушния поток е 
насочена към предното стъкло.

Към лицето (B, C, E)

Въздушният поток е насочен към горната 
част на тялото и лицето. Освен това може 
да контролирате насочването на въздуха от 
всеки изходен отвор.

Към пода (A, B, D, E, F)

По-голямата част от въздушния поток е 
насочена към пода.  
Освен това можете да изберете 2~3 режима 
едновременно.
 - Режим към лицето ( ) + към пода ( )
 - Режим към лицето ( ) + размразяване 

( )
 - Режим към пода ( ) + размразяване 

( )
 - режим към лицето ( ) + към пода ( ) 

+ размразяване ( )

Нагревател на предното стъкло 
(A, B)

По-голямата част от въздушния поток 
е насочена към предното стъкло, а 
малка част е насочена към страничните 
устройства против замръзване на стъклата.

ONX4E050153ONX4E050153

Максимално ниво на климатика (B, C) (ако е 
част от оборудването) 
Режимът за максимално ниво на климатика 
се използва за по-бързо охлаждане на 
вътрешността на автомобила. Въздушният 
поток е насочен към горната част на тялото 
и лицето. 
В този режим позицията на климатика 
и на рециркулацията не могат да бъдат 
избрани. Завъртете режима на скоростта на 
вентилатора, за да регулирате. 



05

5-77

 Отпред Отпред 

ONX4050104ONX4050104

 Отзад Отзад 

ONX4050105ONX4050105

Вентилационни отвори на арматурното табло
Въздухът от вентилационните отвори на 
арматурното табло може да бъде насочен 
нагоре/надолу или наляво/надясно с 
помощта на лоста за регулиране.
Освен това вентилационните отвори могат 
да бъдат изцяло ЗАТВОРЕНИ.
Преместете лоста на  позиция за 
затваряне и на  позиция за отваряне. 
Отворът за въздух на третия ред обаче не 
може да бъде затворен.

Контрол на температурата

ONX4E050106ONX4E050106

Температурата ще се повишава 
със завъртане на копчето надясно. 
Температурата ще се понижава със 
завъртане на копчето наляво.

Контрол на входящия въздух

ONX4E050154ONX4E050154

Бутонът за контрол на входящия въздух 
се използва за избор на режим на свеж 
въздух (външен въздух) или режим на 
рециркулация (въздух в купето). 
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Режим на рециркулация
Когато е избран режим на 
рециркулация, системата ще 
използва въздуха от купето и 
ще го нагрява или охлажда 
според избраната функция. 

Режим на свеж въздух 
Когато е избран режим за свеж 
въздух, в автомобила се вкарва 
въздух отвън, който се нагрява 
или охлажда според избраната 
функция.

 Информация
Препоръчва се работа на системата главно в 
режим за свеж въздух. Използвайте режима 
на рециркулация временно, само когато е 
необходимо. 
Продължителната работа на нагревателя 
в режим на рециркулация без включен 
климатик може да причини замъгляване на 
предното стъкло. 
Освен това продължителната работа на 
климатика в режим на рециркулация може 
да изсуши прекомерно въздуха в купето и да 
се появи неприятна миризма поради застоял 
въздух. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Продължителното използване на 

климатичната система в режим на 
рециркулация може да доведе до 
сънливост на пътниците в купето. 
Това може да причини загуба на 
контрол над автомобила и злополука. 

• Продължителното използване на 
системата в режим на рециркулация с 
изключен климатик може да повиши 
влажността в купето. 

• Това може да доведе до натрупване 
на конденз върху предното стъкло и 
затруднена видимост. 

• Не спете в автомобила и не стойте 
в паркирания автомобил с вдигнати 
прозорци при включено парно или 
климатик за продължителен период 
от време. Това може да увеличи 
нивата на въглероден диоксид в 
купето, което да доведе до сериозни 
наранявания или смърт. 
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Контрол на скоростта на 
вентилатора

ONX4E050107ONX4E050107

Завъртете копчето надясно, за да увеличите 
оборотите на вентилатора и въздушния 
поток. Завъртете копчето наляво, за да 
намалите оборотите на вентилатора и 
въздушния поток.
Поставяне на копчето за оборотите на 
вентилатора в положение „0“ изключва 
вентилатора.

БЕЛЕЖКА
Работата на вентилатора, когато 
контактният ключ за запалване е в 
положение ON (Включено), може да 
доведе до разреждане на батерията. 
Можете да регулирате вентилатора, 
докато двигателят работи.

Климатик (A/C) (ако е част от 
оборудването)

ONX4E050155ONX4E050155

Натиснете бутона A/C (Климатик), за да 
включите климатичната система (индика-
торът ще светне). Натиснете бутона отново, 
за да изключите климатичната система.

Работа на системата
Вентилация
1. Изберете режим към лицето .
2. Поставете бутона за контрол на 

входящия въздух в положение за свеж 
въздух.

3. Задайте желаната от Вас температура 
чрез механизма за управление.

4. Задайте желаната от Вас скорост 
на вентилатора чрез механизма за 
управление.

Отопление
1. Изберете режим към лицето .
2. Поставете бутона за контрол на 

входящия въздух в положение за свеж 
въздух.

3. Задайте желаната от Вас температура 
чрез механизма за управление.

4. Задайте желаната от Вас скорост 
на вентилатора чрез механизма за 
управление.

5. Ако желаете, включете климатика с 
копчето за регулиране на температурата, 
настройте го да затопля, за да изсуши 
въздуха, преди да влезе в купето.

Ако предното стъкло се замъгли, изберете 
бутона за размразяване на предното 
стъкло.

Съвети за експлоатация
• За да предотвратите навлизането на 

прах и неприятни изпарения в купето 
през вентилационната система, 
временно поставете бутона за контрол 
на входящия въздух в положение за 
рециркулация. След като излезете 
от проблемния район, задължително 
връщайте копчето на режима за свеж 
въздух, за да може в автомобила да 
влиза свеж въздух. Така водачът ще 
остане бодър и ще се чувства удобно. 

• За да предотвратите замъгляване на 
предното стъкло отвътре, изберете 
режим за свеж въздух и желаните 
обороти на вентилатора, включете 
климатичната система и я настройте на 
желаната температура. 
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Климатична
Климатичните системи HYUNDAI са 
заредени с хладилен агент R-134a или 
R-1234yf.
1. Стартирайте двигателя. Натиснете 

бутона за климатика.
2. Изберете режим към лицето .
3. Задайте временно контрола на 

входящия въздух на режим на 
рециркулация, за да може купето 
да се охлади бързо. При достигане 
на желаната температура в купето 
променете отново контрола на входящия 
въздух на режим за свеж въздух. 

4. Регулирайте скоростта на вентилатора 
и температурата, за да поддържате 
максимален комфорт.

 Информация

ONX4050071ONX4050071

Автомобилът е зареден с R-134a или R-1234yf 
в зависимост от действащите разпоредби 
в съответната държава към момента на 
производство. Можете да разберете кой 
хладилен агент за климатик е използван във 
Вашия автомобил на етикета, разположен 
от вътрешната страна на предния капак. В 
глава 8 е посочено къде е поставен етикетът 
за хладилния агент в климатика.

БЕЛЕЖКА
• За да се осигури изправна и 

безопасна работа на системата 
на хладилния агент, тя трябва да 
се обслужва само от обучени и 
сертифицирани техници.

• Системата на хладилния агент трябва 
да се обслужва на място с добра 
вентилация.

• Изпарителят на климатика 
(охладителната спирала) никога 
не трябва да се ремонтира или 
сменя с части от стар или повреден 
автомобил, а новите изпарители 
MAC за смяна трябва да бъдат 
сертифицирани (и етикетирани) като 
отговарящи на стандарт J2842 на SAE.

БЕЛЕЖКА
• Когато използвате климатичната 

система, следете внимателно 
показанията на термометъра 
при изкачване на наклон или в 
натоварено движение, когато 
температурите навън са високи. 
Работата на климатичната система 
може да причини прегряване на 
двигателя. Ако термометърът показва 
прегряване на двигателя, оставете 
вентилатора да работи, но изключете 
климатичната система.

• Когато отворите прозорците във 
влажно време, работата на климатика 
може да причини образуване на 
водни капки в автомобила. Тъй като 
водните капки могат да причинят 
повреда на електроапаратурата, 
климатикът трябва да се използва 
само със затворени прозорци.
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Съвети за експлоатация на климатичната 
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, превключете от режим на 
рециркулация към свеж въздух. 

• За да намалите влагата по прозорците 
в дъждовни или влажни дни, намалете 
влажността в автомобила, като 
задействате климатичната система при 
затворени прозорци и люк.

• Докато климатичната система работи, 
може да забележите периодично лека 
промяна в оборотите на двигателя при 
превключването на компресора на 
климатика. Това е нормална особеност 
на работата на системата. 

• Използвайте климатичната система 
всеки месец за няколко минути, за да 
гарантирате максимална работа на 
системата.

• Когато използвате климатичната 
система, може да забележите капки 
(и дори локвички) чиста вода на пода 
от страната на пътника отпред. Това 
е нормална особеност на работата на 
системата. 

• Ако използвате климатика много 
интензивно, разликата между 
температурата на атмосферния въздух 
и тази на предното стъкло може да 
причини замъгляване на външната 
повърхност на стъклото, което ще 
доведе до загуба на видимост. В този 
случай поставете копчето за избор на 
режим в положение  и копчето за 
оборотите на вентилатора на най-ниски 
обороти.

Поддръжка на системата
Въздушен филтър в купето

OIK047401LOIK047401L
[A]: външен въздух, [B]: рециркулиращ въздух
[C]: Въздушен филтър в купето, [D] : Вентилатор
[E]: ядро на изпарителя, [F]: ядро на нагревателя

Този филтър е монтиран зад жабката. Той 
филтрира праха или другите замърсители, 
които навлизат в автомобила през 
системата за отопление и климатизация. 
Препоръчваме въздушният филтър на 
климатика да се сменя от оторизиран 
представител на HYUNDAI по графика за 
поддръжка. Ако автомобилът се шофира в 
тежки условия – например по прашни или 
неравни пътища, – филтърът на климатика 
трябва да се проверява и сменя по-често. 
Ако скоростта на въздушния поток внезапно 
намалее, препоръчваме системата да се 
провери при оторизиран представител на 
HYUNDAI.

 Информация
Сменете филтъра в съответствие с графика 
за поддръжка. 
Ако автомобилът се шофира в тежки 
условия – например по прашни или неравни 
пътища, – филтърът на климатика трябва да 
се проверява и сменя по-често. 
Когато скоростта на въздушния поток 
внезапно намалее, препоръчваме системата 
да се провери при оторизиран представител 
на HYUNDAI.
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Проверка на количеството 
хладилен агент на климатика 
и смазочния материал на 
компресора
Когато количеството на хладилния агент 
е ниско, ефективността на климатика 
намалява. Препълването също намалява 
ефективността на климатичната система.
Следователно, ако установите необичайна 
работа, препоръчваме системата да бъде 
проверена от оторизиран представител на 
HYUNDAI.

БЕЛЕЖКА
Важно е да се използва правилният 
вид и количество масло и хладилен 
агент. В противен случай може да 
възникнат повреди на компресора и 
неправилна работа на системата. За да 
предотвратите повреда, климатичната 
система във Вашия автомобил трябва 
да бъде обслужвана само от обучени и 
сертифицирани техници.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Автомобили, оборудвани с R-134a

Тъй като хладилният агент е 
под много високо налягане, 
климатичната система трябва 
да бъде обслужвана само от 
обучени и сертифицирани 
техници.

Всички хладилни агенти трябва да бъдат 
връщани с подходящо оборудване.
Отвеждането на хладилни агенти 
директно в атмосферата е вредно за 
хората и околната среда. Неспазването 
на тези предупреждения може да доведе 
до сериозни наранявания.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Автомобили, оборудвани с R-1234yf

Тъй като хладилният агент 
е леко запалим и работи 
при високо налягане, 
климатичната система трябва 
да бъде обслужвана само от 
обучени и сертифицирани 
техници. Важно е да се 
използва правилният вид и 
количество масло и хладилен 
агент.

Всички хладилни агенти трябва да бъдат 
връщани с подходящо оборудване.
Отвеждането на хладилни агенти 
директно в атмосферата е вредно за 
хората и околната среда. Неспазването 
на тези предупреждения може да доведе 
до сериозни наранявания.

ONX4050071ONX4050071

Етикет за хладилния агент на климатика
Можете да разберете кой хладилен агент за 
климатик е използван във Вашия автомобил 
на етикета, разположен от вътрешната 
страна на предния капак.
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 ПримерПример
•• Тип AТип A

OHYK059004OHYK059004

•• Тип BТип B

OHYK059001OHYK059001

Всеки символ и спецификация на етикета 
на хладилния агент за климатика означава 
следното:
1. Класификация на хладилния агент
2. Количество хладилен агент
3. Класификация на смазочния материал 

на компресора
4. Внимание
5. Запалим хладилен агент
6. Да се изисква регистриран техник, който 

да обслужва климатичната система
7. Ръководство за обслужване
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  Предни седалки Предни седалки
        – Тип A        – Тип A

        – Тип B        – Тип B

Действителната форма на климатика може да се различава от илюстрацията.
ONX4E050159/ONX4E050157ONX4E050159/ONX4E050157

КЛИМАТРОНИК (АКО Е ЧАСТ ОТ ОБОРУДВАНЕТО)

1. Бутон/копче за регулиране на 
температурата от страната на водача

2. Бутон/копче за регулиране на 
температурата от страната на пътника 
отпред

3. Бутон за автоматичен контрол 
4. Бутон за контрол на входящия въздух
5. Бутон за изключване 
6. Бутон за размразяване на предното 

стъкло 
7. Бутон A/C (Климатик)

8. Бутон за регулиране на скоростта на 
вентилатора

9. Бутон за избор на режим
10. Бутон за режим на мултивъздушен поток
11. Бутон за размразяване на задното 

стъкло
12. Бутон SYNC (синхронизиране)
13. Информационен екран за климатичния 

контрол
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        – Тип C        – Тип C

        – Тип D        – Тип D

Действителната форма на климатика може да се различава от илюстрацията.
ONX4E050158/ONX4E050156ONX4E050158/ONX4E050156

1. Бутон/копче за регулиране на 
температурата от страната на водача

2. Бутон/копче за регулиране на 
температурата от страната на пътника 
отпред

3. Бутон за автоматичен контрол 
4. Бутон за контрол на входящия въздух
5. Бутон за изключване 
6. Бутон за размразяване на предното 

стъкло 

7. Бутон A/C (Климатик)
8. Бутон за регулиране на скоростта на 

вентилатора
9. Бутон за избор на режим
10. Бутон за режим на мултивъздушен поток
11. Бутон за размразяване на задното 

стъкло
12. Бутон SYNC (синхронизиране)
13. Информационен екран за климатичния 

контрол
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        – Тип E        – Тип E

Действителната форма на климатика може да се различава от илюстрацията. 
ONX4E050160ONX4E050160

1. Бутон/копче за регулиране на 
температурата от страната на водача

2. Бутон/копче за регулиране на 
температурата от страната на пътника 
отпред

3. Бутон за автоматичен контрол 
4. Бутон за контрол на входящия въздух
5. Бутон за изключване 
6. Бутон за размразяване на предното 

стъкло 
7. Бутон A/C (Климатик)

8. Бутон за регулиране на скоростта на 
вентилатора

9. Бутон за избор на режим
10. Бутон за режим на мултивъздушен поток
11. Бутон за размразяване на задното 

стъкло
12. Бутон SYNC (синхронизиране)
13. Информационен екран за климатичния 

контрол

  Тип A, B, C : За Европа / Тип D, E : С изключение на Европа
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 Седалка на 2-ия ред (ако е част от оборудването)Седалка на 2-ия ред (ако е част от оборудването)

ONX4E050161ONX4E050161

1. Контрол на температурата 

 Автоматично отопление и 
климатизация
Климатроникът се управлява чрез задаване 
на желаната температура.
1. Натиснете бутона AUTO (автоматично). 

Режимите, скоростта на вентилатора, 
входящият въздух и климатикът ще 
се управляват автоматично според 
зададената от Вас температура.

ONX4E050162ONX4E050162

Можете да контролирате силата на 
въздушния поток в три степени, като 
натиснете бутона AUTO (автоматично) по 
време на автоматична работа.

 - HIGH: Осигурява бързо охлаждане и 
затопляне със силен въздушен поток 

 - MEDIUM: Осигурява охлаждане и 
затопляне със средно силен въздушен 
поток

 - LOW: Подходящо е за водачи, които 
предпочитат слаб въздушен поток. 

 Седалка на водачаСедалка на водача  Седалка на пътникСедалка на пътник

ONX4050113ONX4050113 ONX4050122ONX4050122
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2. Завъртете бутона/копчето за регулиране 
на температурата на желаната 
температура. Ако температурата е 
зададена на най-ниската настройка (Lo), 
климатикът ще работи непрекъснато.
След като купето се охлади достатъчно, 
регулирайте бутона/копчето до по-висока 
температура, ако е възможно. 

За да изключите автоматичното 
управление, натиснете някой от следните 
бутони:
 - Бутон за избор на режим
 - Бутон за размразяване на предното 
стъкло (Натиснете бутона още 
веднъж, за да отмените функцията 
за размразяване на предното стъкло. 
Знакът „AUTO“ (Автоматично) отново ще 
светне на информационния дисплей.)

 - Бутон за регулиране на скоростта на 
вентилатора
Избраната функция ще бъде 
управлявана ръчно, докато други 
функции работят автоматично.

За удобство и за подобряване на 
ефективността на климатичната система 
използвайте бутонаAUTO(Автоматично) и 
изберете температура 22°C.

ONX4EH050002ONX4EH050002

 Информация
Не поставяйте нищо близо до сензора, за да 
осигурите по-добро управление на системата 
за отопление и охлаждане.

Ръчно отопление и 
климатизация
Системата за отопление и охлаждане може 
да се управлява ръчно чрез натискане 
на бутони, различни от бутона AUTO 
(автоматично). В този случай системата 
работи последователно в зависимост от 
реда на избраните бутони. При натискане 
на някой бутон, с изключение на бутона 
AUTO (автоматично) при използване на 
автоматичната функция, неизбраните 
функции се контролират автоматично.
1. Стартирайте двигателя.
2. Поставете режима в избраното 

положение. За подобряване на 
ефективността на отоплението и 
охлаждането изберете:
 - Отопление: 
 - Охлаждане: 

3. Задайте желаната от Вас температура 
чрез механизма за управление.

4. Поставете бутона за контрол на 
входящия въздух в положение за свеж 
въздух. 

5. Задайте желаната от Вас скорост 
на вентилатора чрез механизма за 
управление.

6. Ако желаете, включете климатика.
7. Натиснете бутона AUTO (автоматично), 

за да преминете към пълен автоматичен 
контрол на системата.
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Избор на режим 

ONX4050118ONX4050118

Действителната форма на климатика може да се различава от илюстрацията.
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За Европа
 Тип A Тип A 

ONX4E050179RONX4E050179R

 Тип BТип B

ONX4E050163ONX4E050163

Бутонът за избор на режим контролира 
посоката на въздушния поток през 
вентилационната система.

С изключение на Европа
 Тип A Тип A 

ONX4050116ONX4050116

 Тип BТип B

ONX4050117ONX4050117

Бутонът за избор на режим контролира 
посоката на въздушния поток през 
вентилационната система. 
Посоката на въздушния поток се завърта, 
както следва: 
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За Европа

Размразяване (A, B)

По-голямата част от въздушния поток е 
насочена към предното стъкло.

Към лицето (B, C, E)

Въздушният поток е насочен към горната 
част на тялото и лицето. Освен това може 
да контролирате насочването на въздуха от 
всеки изходен отвор.

Към пода (A, B, D, E, F)

По-голямата част от въздушния поток е 
насочена към пода.  
Освен това можете да изберете 2~3 режима 
едновременно.
 - Режим към лицето ( ) + към пода ( )
 - Режим към лицето ( ) + размразяване 

( )
 - Режим към пода ( ) + размразяване 

( )
 - режим към лицето ( ) + към пода ( ) 

+ размразяване ( )

Режим на мултивъздушен поток (B, 
C, D, E, F, G)

Лек бриз излиза от изпускателните отвори.

 Отпред Отпред 

ONX4050104ONX4050104

 Отзад Отзад 

ONX4050105ONX4050105

Вентилационни отвори на арматурното табло
Въздухът от вентилационните отвори на 
арматурното табло може да бъде насочен 
нагоре/надолу или наляво/надясно с 
помощта на лоста за регулиране.
Освен това вентилационните отвори могат 
да бъдат изцяло ЗАТВОРЕНИ.
Преместете лоста на  позиция за 
затваряне и на  позиция за отваряне. 
Отворът за въздух на третия ред обаче не 
може да бъде затворен.
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С изключение на Европа

Към лицето (B, C, E)

Въздушният поток е насочен към горната 
част на тялото и лицето. Освен това може 
да контролирате насочването на въздуха от 
всеки изходен отвор.

Към лицето и пода (B, C, D, E, F)

Въздушният поток е насочен към лицето и 
пода.

Към пода (A, B, D, E, F)

По-голямата част от въздушния поток е 
насочена към пода, а малка част е насочена 
към предното стъкло и страничните 
устройства против замръзване на стъклата.

Към пода/размразяване 
(A, B, D, E, F)

По-голямата част от въздушния поток е 
насочена към пода и предното стъкло, а 
малка част е насочена към страничните 
устройства против замръзване на стъклата.

Размразяване (A, B)

По-голямата част от въздушния поток 
е насочена към предното стъкло, а 
малка част е насочена към страничните 
устройства против замръзване на стъклата.

Режим на мултивъздушен поток (B, 
C, D, E, F, G)

Лек бриз излиза от изпускателните отвори.

 Отпред Отпред 

ONX4050104ONX4050104

 Отзад Отзад 

ONX4050105ONX4050105

Вентилационни отвори на арматурното табло
Въздухът от вентилационните отвори на 
арматурното табло може да бъде насочен 
нагоре/надолу или наляво/надясно с 
помощта на лоста за регулиране.
Освен това вентилационните отвори могат 
да бъдат изцяло ЗАТВОРЕНИ.
Преместете лоста на  позиция за 
затваряне и на  позиция за отваряне. 
Отворът за въздух на третия ред обаче не 
може да бъде затворен.
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контрол на температурата
 Предни седалкиПредни седалки
•• Тип AТип A •• Тип BТип B

ONX4050114ONX4050114 ONX4050115ONX4050115

Температурата ще се повишава 
при натискане на копчето нагоре. 
Температурата ще се понижава при 
натискане на копчето надолу.

 Задни седалкиЗадни седалки

ONX4E050164ONX4E050164

Можете да регулирате температурата, 
като използвате бутона за контрол на 
температурата.

 Тип AТип A  Тип BТип B

ONX4050121ONX4050121 ONX4050122ONX4050122

Еднакво регулиране на температурата
Натиснете бутона „SYNC“ (Синхронизиране) 
(включен светлинен индикатор), за да 
регулирате еднакво температурата от 
страната на водача и от страната на 
пътника. 

Индивидуално регулиране на температурата 
Натиснете бутона „SYNC“ (Синхронизиране) 
(изключен светлинен индикатор), за да 
регулирате индивидуално температурата 
от страната на водача и от страната на 
пътника. 

Превключване на температурата
Ако батерията бъде изтощена или 
разединена, показанието за температурата 
ще се върне на градуси по Целзий.
За да промените температурната единица 
от °C на °F или от °F на °C:
 - Климатроник Натиснете бутона AUTO 

(Автоматично) за 3 секунди, докато 
натискате бутона OFF (Изключване). (ако 
е част от оборудването)

 - Арматурно табло или екран на 
информационно-развлекателната 
система
Отворете Setup → Unit → Temperature 
unit (Настройка → Единици → Единица 
за температура).

Единицата за температура на LCD дисплея 
на таблото и екрана на климатичната 
система ще се промени.
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Контрол на входящия въздух
Бутонът за контрол на входящия въздух 
се използва за избор на режим на свеж 
въздух (външен въздух) или режим на 
рециркулация (въздух в купето). 

Режим на рециркулация 
Когато е избран режим на 
рециркулация, системата ще 
използва въздуха от купето и 
ще го нагрява или охлажда 
според избраната функция.

Режим на свеж въздух
 Тип AТип A Когато е избран режим за 

свеж въздух, в автомобила се 
вкарва въздух отвън, който се 
нагрява или охлажда според 
избраната функция.

 Тип BТип B

 Информация
Препоръчва се работа на системата главно в 
режим за свеж въздух. Използвайте режима 
на рециркулация временно, само когато 
е необходимо. Продължителната работа 
на нагревателя в режим на рециркулация 
без включен климатик може да причини 
замъгляване на предното стъкло. Освен това 
продължителната работа на климатика в 
режим на рециркулация може да изсуши 
прекомерно въздуха в купето и да се появи 
неприятна миризма поради застоял въздух. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Продължителното използване на 

климатичната система в режим на 
рециркулация може да доведе до 
сънливост на пътниците в купето. 
Това може да причини загуба на 
контрол над автомобила и злополука. 

• Продължителното използване на 
системата в режим на рециркулация с 
изключен климатик може да повиши 
влажността в купето. Това може да 
доведе до натрупване на конденз 
върху предното стъкло и затруднена 
видимост. 

• Не спете в автомобила и не стойте 
в паркирания автомобил с вдигнати 
прозорци при включено парно или 
климатик за продължителен период 
от време. Това може да увеличи 
нивата на въглероден диоксид в 
купето, което да доведе до сериозни 
наранявания или смърт.
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Контрол на скоростта на 
вентилатора
 Тип AТип A  Тип BТип B

ONX4050123ONX4050123 ONX4050124ONX4050124
 Тип AТип A  Тип BТип B

ONX4E050181RONX4E050181R ONX4E050182RONX4E050182R

Оборотите на вентилатора могат да се 
регулират с копчето за оборотите на 
вентилатора.
Повече въздух се осигурява при по-висока 
скорост на вентилатора.
Натискането на бутона OFF (изключване) 
изключва вентилатора.

БЕЛЕЖКА
Задействането на вентилатора, когато 
контактният ключ за запалване е в 
положение ON (включено), може да 
доведе до разреждане на батерията. 
Можете да регулирате вентилатора, 
докато двигателят работи.

Климатична
Натиснете бутона A/C 
(Климатик), за да включите 
климатичната система 
(индикаторът ще светне).
Натиснете бутона отново, за 
да изключите климатичната 
система.

Режим на изключване 
 С изклю-С изклю-
чение на чение на 
ЕвропаЕвропа

 За ЕвропаЗа Европа

Натиснете бутона OFF 
(изключване), за да изключите 
климатика. Можете да 
използвате обаче бутоните за 
режим и входящ въздух, 
докато контактният ключ за 
запалване е в положение ON 
(Включено).

Климатикът се изключва при следните 
условия:
 - Изберете бутона OFF (Изключване), 
когато скоростта на вентилатора е 
зададена на ниво 1

 - Натиснете бутона OFF (Изключване) за 
поне 1,2 секунди
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Режим на мултивъздушен поток (ако е част от оборудването)

Действителната форма на климатика може да се различава от илюстрацията.

ONX4050129
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 Тип AТип A

ONX4050127ONX4050127

 Тип BТип B

ONX4050128ONX4050128

Ако бъде натиснат бутонът за режим на 
мултивъздушен поток, лекият бриз от 
изпускателните отвори ще осигури приятна 
атмосфера.
Ако бутонът за режима на мултивъздушен 
поток бъде натиснат, когато обемът на 
въздуха е над ниво 4, той намалява до 
ниво 3.

OFF (Изключено)
Ако натиснете бутона още веднъж, той 
се връща към предишния режим на 
мултивъздушен поток. Ако натиснете бутона 
за избор на режим, той работи според 
променената посока на въздушната струя. 

Работа на системата
Вентилация
1. Изберете режим към лицето .
2. Поставете бутона за контрол на 

входящия въздух в положение за свеж 
въздух.

3. Задайте желаната от Вас температура 
чрез механизма за управление.

4. Задайте желаната от Вас скорост 
на вентилатора чрез механизма за 
управление.

Отопление
1. Изберете режим към лицето .
2. Поставете бутона за контрол на 

входящия въздух в положение за свеж 
въздух.

3. Задайте желаната от Вас температура 
чрез механизма за управление.

4. Задайте желаната от Вас скорост 
на вентилатора чрез механизма за 
управление.

5. Ако желаете, включете климатика с 
копчето за регулиране на температурата, 
настройте го да затопля, за да изсуши 
въздуха, преди да влезе в купето.

Ако предното стъкло се замъгли, изберете 
режим към пода и размразяване    или 
завъртете копчето за избор на режим  на 
режим на размразяване. 

Съвети за експлоатация
• За да предотвратите навлизането на 

прах и неприятни изпарения в купето 
през вентилационната система, 
временно поставете бутона за контрол 
на входящия въздух в положение за 
рециркулация. След като излезете 
от проблемния район, задължително 
връщайте копчето на режима за свеж 
въздух, за да може в автомобила да 
влиза свеж въздух. Така водачът ще 
остане бодър и ще се чувства удобно. 

• За да предотвратите замъгляване на 
предното стъкло отвътре, изберете 
режим за свеж въздух и желаните 
обороти на вентилатора, включете 
климатичната система и я настройте на 
желаната температура. 
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Климатична
Климатичните системи HYUNDAI са 
заредени с хладилен агент R-134a или 
R-1234yf.
1. Стартирайте двигателя. Натиснете 

бутона за климатика.
2. Изберете режим към лицето  .
3. Задайте временно контрола на 

входящия въздух на режим на 
рециркулация, за да може купето 
да се охлади бързо. При достигане 
на желаната температура в купето 
променете отново контрола на входящия 
въздух на режим за свеж въздух. 

4. Регулирайте скоростта на вентилатора 
и температурата, за да поддържате 
максимален комфорт.

 Информация

ONX4050071ONX4050071
Автомобилът Ви използва R-134a или 
R1234yf според нормативните регламенти във 
Вашата държава към датата на производство. 
Можете да разберете кой хладилен агент за 
климатик е използван във Вашия автомобил 
на етикета, разположен от вътрешната страна 
на предния капак. В глава 8 е посочено къде 
е поставен етикетът за хладилния агент в 
климатика.

БЕЛЕЖКА
• За да се осигури изправна и 

безопасна работа на системата 
на хладилния агент, тя трябва да 
се обслужва само от обучени и 
сертифицирани техници.

• Системата на хладилния агент трябва 
да се обслужва на място с добра 
вентилация.

• Изпарителят на климатика 
(охладителната спирала) никога 
не трябва да се ремонтира или 
сменя с части от стар или повреден 
автомобил, а новите изпарители 
MAC за смяна трябва да бъдат 
сертифицирани (и етикетирани) като 
отговарящи на стандарт J2842 на SAE.

БЕЛЕЖКА
• Когато използвате климатичната 

система, следете внимателно 
показанията на термометъра 
при изкачване на наклон или в 
натоварено движение, когато 
температурите навън са високи. 
Работата на климатичната система 
може да причини прегряване на 
двигателя. Ако термометърът показва 
прегряване на двигателя, оставете 
вентилатора да работи, но изключете 
климатичната система.

• Когато отворите прозорците във 
влажно време, работата на климатика 
може да причини образуване на 
водни капки в автомобила. Тъй като 
водните капки могат да причинят 
повреда на електроапаратурата, 
климатикът трябва да се използва 
само със затворени прозорци.
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Съвети за експлоатация на климатичната 
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, превключете от режим на 
рециркулация към свеж въздух. 

• За да намалите влагата по прозорците 
в дъждовни или влажни дни, намалете 
влажността в автомобила, като 
задействате климатичната система при 
затворени прозорци и люк.

• Докато климатичната система работи, 
може да забележите периодично лека 
промяна в оборотите на двигателя при 
превключването на компресора на 
климатика. Това е нормална особеност 
на работата на системата. 

• Използвайте климатичната система 
всеки месец за няколко минути, за да 
гарантирате максимална работа на 
системата.

• Когато използвате климатичната 
система, може да забележите капки 
(и дори локвички) чиста вода на пода 
от страната на пътника отпред. Това 
е нормална особеност на работата на 
системата. 

• Ако използвате климатика много 
интензивно, разликата между 
температурата на атмосферния въздух 
и тази на предното стъкло може да 
причини замъгляване на външната 
повърхност на стъклото, което ще 
доведе до загуба на видимост. В такъв 
случай изберете режим  и завъртете 
копчето за оборотите на вентилатора на 
най-ниската стойност.

Поддръжка на системата
Въздушен филтър в купето

OIK047401LOIK047401L
[A]: външен въздух, [B]: рециркулиращ въздух
[C]: Въздушен филтър в купето, [D] : Вентилатор
[E]: ядро на изпарителя, [F]: ядро на нагревателя

Въздушният филтър на климатика, 
монтиран зад жабката, филтрира праха 
и другите замърсители, влизащи отвън в 
автомобила през системата за отопление и 
климатизация. 
Ако прах или други замърсители се 
натрупат във филтъра с времето, 
въздушният поток от отворите може да 
намалее и да причини натрупване на влага 
по предното стъкло отвътре, дори ако е 
избран режим на външен (свеж) въздух. 
Ако това се случи, препоръчваме 
въздушният филтър на климатика да се 
смени от оторизиран представител на 
HYUNDAI. 

 Информация
• Сменете филтъра в съответствие с 

графика за поддръжка. 
Ако автомобилът се шофира в тежки 
условия – например по прашни или 
неравни пътища, – филтърът на 
климатика трябва да се проверява и 
сменя по-често. 

• Когато скоростта на въздушния поток 
внезапно намалее, препоръчваме 
системата да се провери при оторизиран 
представител на HYUNDAI. 
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Проверка на количеството 
хладилен агент на климатика 
и смазочния материал на 
компресора
Когато количеството на хладилния агент 
е ниско, ефективността на климатика 
намалява. Препълването също намалява 
ефективността на климатичната система.
Следователно, ако установите необичайна 
работа, препоръчваме системата да бъде 
проверена от оторизиран представител на 
HYUNDAI.

БЕЛЕЖКА
Важно е да се използва правилният 
вид и количество масло и хладилен 
агент. В противен случай може да 
възникнат повреди на компресора и 
неправилна работа на системата. За да 
предотвратите повреда, климатичната 
система във Вашия автомобил трябва 
да бъде обслужвана само от обучени и 
сертифицирани техници.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Автомобили, оборудвани с R-134a

Тъй като хладилният агент е 
под много високо налягане, 
климатичната система трябва 
да бъде обслужвана само от 
обучени и сертифицирани 
техници.

Всички хладилни агенти трябва да бъдат 
връщани с подходящо оборудване.
Отвеждането на хладилни агенти 
директно в атмосферата е вредно за 
хората и околната среда. Неспазването 
на тези предупреждения може да доведе 
до сериозни наранявания.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Автомобили, оборудвани с R-1234yf

Тъй като хладилният агент 
е леко запалим и работи 
при високо налягане, 
климатичната система трябва 
да бъде обслужвана само от 
обучени и сертифицирани 
техници. Важно е да се 
използва правилният вид и 
количество масло и хладилен 
агент.

Всички хладилни агенти трябва да бъдат 
връщани с подходящо оборудване.
Отвеждането на хладилни агенти 
директно в атмосферата е вредно за 
хората и околната среда. Неспазването 
на тези предупреждения може да доведе 
до сериозни наранявания.
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ONX4050071ONX4050071

Етикет за хладилния агент на климатика
Можете да разберете кой хладилен агент за 
климатик е използван във Вашия автомобил 
на етикета, разположен от вътрешната 
страна на предния капак.

 ПримерПример
•• Тип AТип A

OHYK059004OHYK059004

•• Тип BТип B

OHYK059001OHYK059001

Всеки символ и спецификация на етикета 
на хладилния агент за климатика означава 
следното:
1. Класификация на хладилния агент
2. Количество хладилен агент
3. Класификация на смазочния материал 

на компресора
4. Внимание
5. Запалим хладилен агент
6. Да се изисква регистриран техник, който 

да обслужва климатичната система
7. Ръководство за обслужване
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РАЗМРАЗЯВАНЕ И ПОДСУШАВАНЕ НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Нагряване на предното стъкло
Не използвайте позицията  или при 
охлаждане в изключително влажно 
време. Разликата между температурата 
на външния въздух и тази на предното 
стъкло може да причини замъгляване 
на външната повърхност на предното 
стъкло, което да доведе до загуба на 
видимост и сериозно нараняване или 
смърт. В този случай настройте бутона 
за избор на режим в положение , а 
копчето за регулиране на скоростта на 
вентилатора на по-ниска скорост.

• За максимална ефективност на 
размразяването настройте копчето за 
регулиране на температурата и това 
за скоростта на вентилатора на най-
високата степен.

• Ако при размразяването или 
подсушаването искате да духа топъл 
въздух към пода, настройте режима в 
положение за размразяване и към пода.

• Преди да потеглите, изчистете напълно 
снега и леда от предното стъкло, задното 
стъкло, външните огледала за обратно 
виждане и всички странични прозорци.

• Изчистете напълно снега и леда от 
предния капак и входа за въздух на 
решетката на капака, за да подобрите 
ефективността на нагревателя и 
размразяването и да намалите 
вероятността от замъгляване на 
вътрешността на предното стъкло.

БЕЛЕЖКА
Ако температурата на двигателя 
продължава да бъде ниска след 
стартиране, може да се наложи кратък 
период на загряване на двигателя, 
за да се затопли или да се нагорещи 
въздушния поток.

Климатик
За да подсушите предното 
стъкло отвътре

ONX4050132ONX4050132

1. Изберете всяка скорост на вентилатора с 
изключение на позиция „0“.

2. Изберете желаната температура.
3. Натиснете бутона за размразяване ( ).
4. Режимът за свеж въздух ще бъде избран 

автоматично. Освен това, климатикът 
(ако е част от оборудването) ще работи 
автоматично, ако е избран режимът в 
позиция . 

Ако климатикът и режимът за свеж въздух 
не са избрани автоматично, натиснете 
съответния бутон ръчно.
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За размразяване на предното 
стъкло отвън

ONX4050133ONX4050133

1. Поставете скоростта на вентилатора на 
най-високата (крайно дясно) позиция.

2. Изберете максимална температура.
3. Натиснете бутона за размразяване ( ).
4. Режимът за свеж въздух и климатикът 

(ако е част от оборудването) ще бъдат 
избрани автоматично.

Климатроник
За да подсушите предното 
стъкло отвътре

ONX4050134ONX4050134

ONX4050136ONX4050136

1. Изберете желаната скорост на 
вентилатора.

2. Изберете желаната температура.
3. Натиснете бутона за размразяване ( ).
4. Климатичната система ще се включи и 

автоматично ще се настрои на режим 
за свеж въздух и високи обороти 
на вентилатора според измерената 
температура на атмосферния въздух. 

Ако климатичната система не се настрои 
автоматично на режим за свеж въздух и 
високи обороти на вентилатора, ги изберете 
ръчно със съответния бутон или копче. 
Ако е избрана позицията  , по-ниските 
обороти на вентилатора ще бъдат 
превключени към по-високи.
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За размразяване на предното 
стъкло отвън

ONX4050135ONX4050135

ONX4050136ONX4050136

1. Задайте най-високите обороти на 
вентилатора.

2. Настройте температурата на най-горещо 
(HI).

3. Натиснете бутона за размразяване ( ).
4. Климатичната система ще се включи 

и автоматично ще се настрои на свеж 
въздух според измерената температура 
на атмосферния въздух. 

Ако е избрана позицията , по-ниските 
обороти на вентилатора ще бъдат 
превключени към по-високи.

Система за автоматично 
подсушаване (само за 
климатроник, ако е част от 
оборудването)
Автоматичното подсушаване намалява 
възможността за замъгляване на 
вътрешната страна на предното стъкло, 
като установява автоматично влагата върху 
стъклото.
Системата за автоматично подсушаване 
работи, когато е включен нагревателят или 
климатикът.

 Информация
Системата за автоматично подсушаване може 
да не работи нормално, когато температурата 
отвън е под -10 °C.

За да включвате и изключвате системата 
за автоматично подсушаване, задръжте 
натиснат бутона за нагревателя на 
предното стъкло 3 секунди. На дисплея 
на климатичната система ще се покаже 
„ADS OFF“, за да съобщи, че системата се 
изключва. За да включите отново системата 
за автоматично подсушаване, изпълнете 
описаната по-горе процедура и „ADS OFF“ 
ще се скрие.
Ако батерията е била разединена или 
изтощена, автоматичното подсушаване 
се връща автоматично във включено 
състояние.

 Информация
За по-ефективна работа не избирайте 
рециркулация, докато системата за 
автоматично подсушаване работи.

БЕЛЕЖКА
Не сваляйте капака на сензора в горната 
част на предното стъкло.
Това може да доведе до повреда на 
части на системата, която да не се 
покрива от гаранцията на автомобила.
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Нагревател на задното стъкло

БЕЛЕЖКА
За да се предотврати повреда на 
проводниците за размразяване на 
задното стъкло, прикрепени към 
вътрешната повърхност на стъклото, 
никога не използвайте остри 
инструменти или абразивни средства за 
почистването му.

Нагревателят загрява стъклото, 
за да отстрани скреж, кондензат 
и тънък лед от вътрешната 
и външната повърхност на 
стъклото, докато двигателят 
работи.

• За да включите нагревателя, натиснете 
предназначения за това бутон, 
разположен на панела в средата. 
Индикаторът на бутона за размразяване 
на задното стъкло свети, когато 
нагревателят е включен.

• За да изключите нагревателя, натиснете 
отново същия бутон.

 Информация
• Ако върху задното стъкло има натрупан 

сняг, избършете го, преди да включите 
задния нагревател.

• Нагревателят на задното стъкло 
автоматично се изключва след 
приблизително 20 минути или когато 
бутонът за стартиране/спиране 
на двигателя е в положение OFF 
(Изключено).

Нагревател на външните 
огледала за обратно виждане (ако 
е част от оборудването)
Ако Вашият автомобил е оборудван с 
нагреватели за външните огледала, те ще 
се задействат едновременно с включването 
на нагревателя на задното стъкло.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ НА КЛИМАТИЧНИЯ КОНТРОЛ
Система за автоматично 
подсушаване 
(ако е част от оборудването) 

ONX4050046ONX4050046

Автоматичното подсушаване намалява 
възможността за замъгляване на 
вътрешната страна на предното стъкло, 
като усеща автоматично влагата върху 
стъклото.
Системата за автоматично подсушаване 
работи, когато е включен нагревателят или 
климатикът.

 Информация
Системата за автоматично подсушаване може 
да не работи нормално, когато външната 
температура е под -10°C.

Извън Европа
Когато системата за 
автоматично подсушаване 
работи, индикаторът ще свети.
 Ако в автомобила се установи 
високо ниво на влажност, 
системата за автоматично 
подсушаване ще бъде 
активирана. Следните 
стъпки ще бъдат изпълнени 
автоматично:

Стъпка 1) Климатикът ще се включи.
Стъпка 2) Контролът на входящия въздух 

ще се промени в режим за свеж 
въздух.

Стъпка 3) Режимът ще се промени на 
размразяване, за да се насочи 
въздушният поток към предното 
стъкло.

Стъпка 4) Скоростта на вентилатора ще 
бъде зададена на максимална 
степен.

Ако климатикът е изключен или ръчно е 
избран режим на рециркулация, докато 
системата за автоматично подсушаване 
е включена, индикаторът на системата за 
автоматично подсушаване ще мигне 3 пъти, 
за да покаже, че ръчната настройка е била 
отменена.

За Европа
Възможно е климатикът да бъде 
изключен, докато е включена системата за 
автоматично подсушаване. 
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Включване или изключване на 
системата за автоматично 
подсушаване
Климатик
Натиснете бутона за размразяване на 
предното стъкло за 3 секунди, когато 
бутонът за стартиране/спиране на 
двигателя е в положение ON (Включено). 
Когато системата за автоматично 
подсушаване е изключена, символът ADS 
OFF (изключена система за автоматично 
подсушаване) ще мигне 3 пъти, а върху 
информационния екран за климатичния 
контрол ще се покаже ADS OFF.
Когато системата за автоматично 
подсушаване е включена, символът ADS 
OFF (изключена система за автоматично 
подсушаване) ще мигне 6 пъти, без сигнал.

Инфотейнмънт система
Системата за автоматично подсушаване 
може да бъде включена и изключена, 
като изберете „Setup → Vehicle Settings 
→ Climate → Defog/Defrost Options → 
Auto Defog“ (Настройка → Настройки на 
автомобила → Климатик → Опции за 
подсушаване/размразяване → Автоматично 
подсушаване) от екрана на системата за 
инфотейнмънт.
Подробна информация ще намерите 
в отделното ръководство за 
инфотейнмънт системата.

 Информация
• Когато климатикът е включен от 

системата за автоматично подсушаване и 
се опитате да го изключите, индикаторът 
ще мигне 3 пъти, но климатикът няма да 
бъде изключен.

• За да поддържате ефективността и ефи-
касността на системата за автоматично 
подсушаване, не избирайте режим на 
рециркулация, докато системата работи.

• Когато системата за автоматично подсу-
шаване работи, копчето за регулиране 
на скоростта на вентилатора, копчето за 
регулиране на температурата и бутонът 
за контрол на входящия въздух са деакти-
вирани.

БЕЛЕЖКА
Не махайте покритието на сензора за 
дъжд в горния край на предното стъкло.
Това може да доведе до повреда на 
части на системата, която да не се 
покрива от гаранцията на автомобила.

Автоматично изсушаване 
на въздуха (ако е част от 
оборудването)
За да се увеличи качеството на въздуха в 
купето и да се намали замъгляването на 
предното стъкло, режимът на рециркулация 
автоматично се изключва приблизително 
след 5 до 30 минути в зависимост от 
външната температура и всмукването на 
въздух ще се промени в режим за свеж 
въздух.

Включване или изключване на 
автоматичното изсушаване 
на въздуха (ако е част от 
оборудването)
Климатик
За да включите или изключите функцията 
за автоматично изсушаване на въздуха, 
изберете режима към лицето ( ) и 
натиснете бутона за контрол на входящия 
въздух ( ) поне пет пъти в рамките 
на три секунди. Когато автоматичното 
изсушаване на въздуха е включено, 
индикаторът на бутона за контрол на 
входящия въздух ще примигне 6 пъти. 
Когато е изключена, ще примигне 3 пъти.

Инфотейнмънт система
Автоматичното изсушаване на въздуха 
може да бъде включена и изключена, 
като изберете „Setup → Vehicle Settings 
→ Climate → Automatic Ventilation → Auto 
Dehumidify“ (Настройка → Настройки на 
автомобила → Климатик → Автоматична 
вентилация → Автоматично изсушаване 
на въздуха) от екрана на системата за 
инфотейнмънт.
Подробна информация ще намерите 
в отделното ръководство за 
инфотейнмънт системата.
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Рециркулация на въздуха, 
когато се използва течност 
за чистачки (ако е част от 
оборудването)
Режимът на рециркулация се активира 
автоматично, за да намали навлизането 
на неприятна миризма на течността за 
чистачките в купето, когато се използват 
чистачките.
Когато се премести на режим на 
рециркулация, неприятният аромат може да 
се влезе в автомобила.
В студено време обаче не може да бъде 
избран режимът за рециркулация, за да 
се предотврати замъгляване на предното 
стъкло.

Включване или изключване на 
„Активиране при използване на 
течност за чистачки“
Климатик
За да включите или изключите функцията 
„Активиране при използване на течност за 
чистачки“, изберете режима към пода ( ) 
и след това натиснете бутона за контрол 
на входящия въздух ( ) четири пъти в 
рамите на две секунди, докато натискате 
иконата за климатика.
Когато функцията „Активиране при изпол-
зване на течност за чистачки“ е включена, 
индикаторът на бутона за контрол на вхо-
дящия въздух ще примигне 6 пъти. Когато е 
изключена, ще примигне 3 пъти.

Инфотейнмънт система
Функцията „Активиране при използване 
на течност за чистачки“ може да бъде 
включена и изключена, като изберете „Setup 
→ Vehicle Settings → Climate → Recirculate 
Air → Activate upon Washer Fluid Use (или 
Interlocking washer fluid)“ (Настройка → 
Настройки на автомобила → Климатик → 
Рециркулиране на въздуха → Активиране 
при използване на течност за чистачки (или 
течност за кръстосани чистачки)) от екрана 
на инфотейнмънт системата.
Подробна информация ще намерите 
в отделното ръководство за 
инфотейнмънт системата.

Рециркулация на въздуха 
от люка (ако е част от 
оборудването)
Когато люкът е отворен, автоматично ще 
бъде избран режим за свеж въздух. Ако 
тогава натиснете бутона за контрол на 
входящия въздух, ще бъде избран режим 
на рециркулация, но режимът ще се върне 
обратно към свеж въздух след 3 минути. 
Когато люкът се затвори, циркулацията 
на въздуха ще се върне в избраната 
първоначална позиция.

Автоматично Контроли, 
които използват настройки 
за климатика (за седалката на 
водача)
Температурата на модула за подгряване 
на седалката на водача, охлаждане 
на седалките и подгряване на волана 
се контролира автоматично според 
вътрешната и външната температура на 
автомобила, когато двигателят работи.
За да използвате тези функции, те трябва 
да бъдат включени от менюто „Settings“ 
(Настройки) на екрана на инфотейнмънт 
системата. Изберете:
 - Setup → Vehicle Settings → Seat → 

Heated/Ventilated Features → Heated/
Ventilated Features → Auto (Настройка → 
Настройки на автомобила → Седалка → 
Функции за подгряване/вентилация → 
Функции за подгряване/вентилация → 
Автоматично). Контроли, които използват 
настройки за климатика

За повече подробности относно 
автоматичния контрол на комфорта 
вижте раздел „Подгрев и охлаждане 
на седалките“ в глава 3 и раздела 
„Подгряване на волана“ в глава 5.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не съхранявайте цигари, 
бутилки с пропан или други запалими/
експлозивни материали в автомобила. 
Тези предмети могат да се запалят и/
или да експлодират, ако автомобилът 
е изложен на високи температури за 
продължителни периоди от време.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВИНАГИ дръжте капаците на 
отделенията за съхранение плътно 
затворени по време на шофиране. 
Предметите в автомобила Ви се движат 
толкова бързо, колкото и той. Ако трябва 
да спрете или да завиете бързо, или ако 
има катастрофа, предметите могат да 
излетят и да причинят нараняване, ако 
ударят водача или пътник.

БЕЛЕЖКА
За да избегнете евентуална кражба, не 
оставяйте ценности в отделенията за 
съхранение.

Централна конзола за 
съхранение

ONX4050047ONX4050047

За отваряне:
Натиснете бутона .

   Жабка

ONX4050048ONX4050048

За отваряне:
Дръпнете лоста.

 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.

ОТДЕЛЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
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Кутия за багаж (ако е част от 
оборудването)

ONX4E050076ONX4E050076

Можете да поставите комплект за първа 
помощ, отразяващ триъгълник (предна 
кутия), инструменти и т.н. в кутията за лесен 
достъп.
• Хванете дръжката на горната част на 

капака и го вдигнете.
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ВЪТРЕШНИ ФУНКЦИИ
 Поставка за чаши
 ОтпредОтпред

ONX4050050ONX4050050

 ОтзадОтзад

ONX4050051ONX4050051
В поставката можете да слагате малки или 
големи чаши с напитки.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Избягвайте рязкото тръгване 

и спиране, когато използвате 
поставката за чаши, за да 
предотвратите разливането на 
напитката си. 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 
необезопасени чаши, бутилки, 
кенчета и т.н. в поставката за чаши, 
съдържащи гореща течност, когато 
автомобилът е в движение. Възможно 
е да възникнат наранявания при 
внезапно спиране или сблъсък.

• Слагайте само меки чаши в 
поставката. Твърдите предмети могат 
да Ви наранят при инцидент.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Съхранявайте кенчетата или бутилките 
далеч от пряка слънчева светлина и не 
ги поставяйте в горещ автомобил. Могат 
да гръмнат.

БЕЛЕЖКА
• Дръжте напитките си затворени 

по време на шофиране, за да 
предотвратите разливането им. Ако 
течността се разлее, може да попадне 
в електрическата/електронната 
система на автомобила и да повреди 
електрическите/електронните части.

• Когато почиствате разлети течности, 
не използвайте горещ въздух, за да 
издухате или изсушите поставката 
за чаши. Това може да повреди 
вътрешната част на автомобила.
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Пепелник (ако е част от 
оборудването)

OPDE046419OPDE046419

За да използвате пепелника, отворете 
капака.

За да почистите пепелника:
Пластмасовото кошче трябва да бъде 
свалено чрез повдигане на пластмасовото 
отделение на пепелника нагоре, след като 
завъртите капака обратно на часовниковата 
стрелка и го издърпате.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поставянето на запалени цигари или 
клечки кибрит в пепелник с други 
запалими материали може да причини 
пожар.

Сенник

OTM048089OTM048089

За да използвате сенника, издърпайте го 
надолу.
За да използвате сенника за блокиране 
на слънцето от страничния прозорец, 
издърпайте го надолу, освободете го от 
скобата (1) и го завъртете настрани (2) към 
прозореца.
За да използвате огледалото над себе 
си, свалете сенника и плъзнете капака на 
огледалото (3).
Регулирайте сенника напред или назад 
(4) според необходимостта (ако е част от 
оборудването). Използвайте държача за 
билети (5), за да държите в него билети.
След употреба затворете здраво капака 
на огледалото и върнете сенника в 
първоначалното му положение.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За своя безопасност не блокирайте 
изгледа си, когато използвате сенника.

БЕЛЕЖКА
Държачът (5), точно до огледалото, 
може да се използва за билети за пътни 
такси или билети за паркиране. Бъдете 
внимателни, когато поставяте билети 
в държача, за да избегнете повреда. 
Избягвайте да поставяте няколко билета, 
тъй като това също може да го повреди.
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   Захранващ контакт
 ОтпредОтпред

ONX4E050166ONX4E050166

  Отзад Отзад

ONX4E050167ONX4E050167

Захранващият контакт е предназначен за 
мобилни телефони или други устройства, 
които работят с електрическите системи 
на автомобила. Устройствата не трябва 
да черпят повече от 180 вата при работещ 
двигател.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Избягвайте електрически удари. Не 
поставяйте пръстите си или чужди 
предмети (игли и т.н.) в електрическия 
контакт и не го докосвайте с мокра ръка.

 ВНИМАНИЕ
За да предотвратите повреда на 
захранващите контакти:
• Използвайте захранващия контакт, 

само докато двигателят работи, и 
изваждайте куплунга на аксесоара 
след употреба. Използването на 
устройството за продължителни 
периоди от време с изключен 
двигател може да доведе до 
изтощаване на батерията.

• Използвайте само електрически 
аксесоари на 12 V с консумация 
под 180 W.

• Настройте климатика или нагревателя 
на най-ниската степен, когато 
използвате контакта.

• Затворете капака, 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 
аудиосмущения и неизправности 
в други електронни системи или 
устройства, използвани във Вашия 
автомобил.

• Натиснете щепсела на устройството 
докрай. Ако не се осъществи добър 
контакт, щепселът може да прегрее и 
предпазителят да се отвори.

• Оборудваните с батерия 
електрически/електронни устройства 
трябва да имат защита от обратен 
ток. Токът от батерията може да 
потече в електрическата/електронната 
система на автомобила и да причини 
неизправност.
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   USB зарядно
 ОтпредОтпред

ONX4E050168ONX4E050168

  Отзад Отзад

ONX4050054ONX4050054

USB зарядното е предназначено за 
презареждане на батерии на малки 
електрически устройства с помощта на USB 
кабел.
Електрическите устройства могат да бъдат 
зареждани, когато бутонът за стартиране/
спиране на двигателя е в положение ACC 
(аксесоари) или ON (включено) (или START 
(стартиране)).
На електрическото устройство може да се 
наблюдава състоянието на зареждане на 
батерията.
Извадете USB кабела от USB порта след 
употреба.
• Смартфонът или таблетът могат да 

се нагорещят при зареждане. Това 
не показва повреда в системата за 
зареждане.

• Телефон или таблет с различен метод 
на зареждане може да не се заредят 
правилно. В този случай използвайте 
отделно зарядно.

• Терминалът за зареждане е само 
за зареждане на устройства. Не го 
използвайте за включване на аудио или 
за възпроизвеждане на мултимедия на 
инфотейнмънт системата.

   Система за безжично зареждане 
на смартфони (ако е част от 
оборудването)
 Тип AТип A

ONX4050055ONX4050055

 Тип BТип B

ONX4E050169ONX4E050169
[A]: светлинен индикатор, [B]: подложка за зареждане

При определени модели автомобилът се 
предлага оборудван с безжично зарядно за 
смартфони.
Системата е на разположение, когато 
всички врати са затворени и бутонът за 
стартиране/спиране на двигателя е в 
положение ON (Включено) (или START 
(Стартиране)).
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Зареждане на смартфон
Системата за безжично зареждане на 
смартфон зарежда само Qi-съвместими 
смартфони ( ). Прочетете етикета на 
кутията на смартфона или посетете 
уебсайта на производителя, за да 
проверите дали поддържа технологията Qi.
Процесът на безжично зареждане започва, 
когато поставите Qi-съвместим смартфон 
върху подложката за зареждане.
1. Премахнете от нея всякакви други 

предмети, включително ключа за 
интелигентно управление. В противен 
случай процесът може да бъде 
прекъснат. Поставете смартфона в 
центъра на подложката за зареждане.

2. Индикаторът светва в оранжево, когато 
смартфонът се зарежда. Индикаторът 
ще светне в синьо, когато зареждането е 
приключило.

3. Можете да включвате и изключвате 
функцията за безжично зареждане 
от менюто „Settings“ (Настройки) на 
арматурното табло. Изберете:
 - Setup → User settings → Convenience 
→ Wireless Charging (Настройка → 
Потребителски настройки → Удобство 
→ Безжично зареждане) 

Ако смартфонът Ви не се зарежда:
 - Леко променете позицията му върху 
подложката.

 - Уверете се, че индикаторът свети в 
оранжево.

Индикаторът ще мига в оранжево за 
10 секунди, ако има неизправност в 
системата за безжично зареждане.
В този случай временно прекратете процеса 
на зареждане и опитайте да заредите 
отново.
Системата Ви предупреждава чрез 
съобщение на LCD дисплея, ако 
смартфонът все още е върху подложката 
след изключване на автомобила и отваряне 
на предната врата.

При някои марки смартфони системата 
може да не предупреди, че смартфонът е 
оставен на подложката. Това се дължи на 
определени особености на смартфона, а не 
е неизправност в безжичното зареждане.
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БЕЛЕЖКА
• Системата за безжично зареждане 

няма да поддържа смартфони, които 
не са съвместими с технологията Qi 
( ).

• Когато поставяте смартфона си 
върху подложката за зареждане, 
разположете го в средата за 
оптимално зареждане. Ако 
смартфонът Ви е изместен настрани, 
скоростта на зареждане може да е по-
ниска и в някои случаи смартфонът 
може да има по-висока топлинна 
проводимост.

• В някои случаи безжичното зареждане 
може да спре временно, когато се 
използва ключът за интелигентно 
управление, независимо дали 
за запалване на двигателя на 
автомобила или за заключване/
отключване на вратите и т.н.

• Когато зареждате определени 
смартфони, индикаторът за 
зареждане може да не се промени в 
синьо, когато смартфонът 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, например монета, 
между системата за зареждане и 
смартфона.

• Когато зареждате някои смартфони 
с функция за защита, скоростта 
на безжичното зареждане може да 
намалее и то да спре.

• Ако смартфонът има дебел капак, 
безжичното зареждане може да не е 
възможно.

• Ако смартфонът не е в пълен контакт 
с подложката, 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 със 
смартфона по време на процеса на 
зареждане.

• Когато върху подложката за 
зареждане бъде поставен смартфон 
без функция за безжично зареждане 
или метален предмет, може да се чуе 
лек шум. Този слаб звук се дължи 
на факта, че автомобилът изисква 
съвместимост на обекта, поставен 
върху подложката за зареждане. Това 
не се отразява по никакъв начин на 
автомобила или смартфона.

 Информация
Зареждането спира и ако контактният ключ 
за запалване бъде поставен в положение OFF 
(Изключено).
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Часовник
Часовникът може да бъде настроен от 
инфотейнмънт системата.
Подробна информация ще намерите 
в отделното ръководство за 
инфотейнмънт системата.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не се опитвайте да настроите часовника 
по време на шофиране. Това може да 
доведе до разсеяност и злополука, 
свързана с телесна повреда или смърт.

Закачалка

OTM048095OTM048095

Тези закачалки не са предназначени да 
държат големи или тежки вещи.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

OTM048096OTM048096

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 щета на 
автомобила или телесна повреда.

Куки за закрепване на стелки
ВИНАГИ използвайте куките за закрепване, 
за да прикрепите стелките към автомобила. 
Те ги предпазват от хлъзгане напред.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не наслагвайте допълнително стелки 
или други подобни артикули върху 
стелките. Ако използвате всесезонни 
стелки, отстранете текстилните постелки, 
преди да ги поставите. Използвайте 
само стелки, предназначени за 
свързване с куките.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Следните действия трябва да се спазват 
при поставяне на КАКВИТО И ДА Е 
подови настилки в автомобила.
• Уверете се, че сте отстранили 

защитния филм, прикрепен върху 
текстила, преди да поставите 
дадена стелка върху текстилната 
подова настилка. В противен случай 
постелката 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 
куките за закрепване на стелки на 
автомобила.

• Не използвайте НИКАКВИ подложки, 
които не могат да бъдат здраво 
закрепени към държачите.

• Не поставяйте подложките една 
върху друга (напр. всесезонна гумена 
върху текстилна). На всяка една 
позиция трябва да бъде поставена 
само една стелка.

ВАЖНО: Автомобилът е произведен с 
куки за закрепване на стелка на мястото 
на водача, които задържат здраво 
стелката. За да избегнете всякакви 
смущения при работа с педалите, 
HYUNDAI препоръчва монтиране на 
оригинална стелка, предназначена за 
използване във Вашия автомобил.

Странична завеса (ако е част от 
оборудването)

OTM050206OTM050206

За да използвате страничната завеса:
1. Вдигнете завесата за държача (1).
2. Закачете завесата от двете страни на 

държача.

 ВНИМАНИЕ
• Винаги закачайте завесата от двете 

страни на държача. Ако е закачена 
само от едната страна, завесата може 
да се повреди.

• Внимавайте между автомобила и 
страничната завеса да не попадне 
някакъв външен предмет. Това 
може да попречи на вдигането на 
страничната завеса.
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Държачи за мрежата за багаж

ONX4E050080ONX4E050080

За да предотвратите разместването на 
багаж, можете да използвате четирите 
държача, намиращи на страните на 
багажното отделение, за да прикрепите 
мрежата за багаж.
Уверете се, че мрежата за багаж е здраво 
закрепена към държачите в багажното 
отделение.
Ако е необходимо, препоръчваме да се 
свържете с оторизиран представител на 
HYUNDAI, за да получите мрежа за багаж.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Избягвайте наранявания на очите. НЕ 
изпъвайте прекалено много мрежата за 
багаж. ВИНАГИ дръжте лицето и тялото 
си извън обсега мрежата за багаж. НЕ 
използвайте мрежата, когато ремъка 
има видими признаци на износване или 
повреда.
Използвайте мрежата за багаж само 
за леки предмети, за да не се местят в 
багажното отделение.

Екран за безопасност на 
товарната зона (ако е част от 
оборудването)

ONX4E050170ONX4E050170

Използвайте екрана за безопасност на 
товарната зона, за да покривате багаж в 
товарната зона.

Използване на екрана за 
безопасност на товарната зона

ONX4E050171ONX4E050171

1. Дръпнете екрана за безопасност на 
товарната зона към задната част на 
автомобила чрез дръжката (1).

2. Поставете направляващия щифт (2) в 
жлеба (3).

 Информация
Издърпайте екрана за безопасност на 
товарната зона с ръчката в центъра, за да не 
изпадне направляващият щифт от жлеба.
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Когато екранът за безопасност на товарната 
зона не се използва:
1. Дръпнете екрана за безопасност назад и 

го извадете от жлебовете.
2. Екранът за безопасност се плъзга 

автоматично на мястото си.

 Информация
Екранът за безопасност на товарната зона 
може да не се плъзне автоматично на мястото 
си, ако не е издърпан докрай. Издърпайте 
екрана за безопасност докрай и след това го 
оставете бавно да се прибере обратно.

БЕЛЕЖКА
Не поставяйте багаж върху защитния 
капак, когато не го използвате, защото 
може да се повреди.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не поставяйте предмети върху екрана 

за безопасност на товарната зона. 
Такива предмети могат да бъдат 
изхвърлени в купето и да наранят 
пътниците при инцидент или рязко 
спиране.

• Не позволявайте на никого да се 
вози в багажното отделение. То е 
предназначено само за багаж.

• Поддържайте баланса на автомобила 
и поставяйте багажа колкото може 
по-напред.

Сваляне на екрана за безопасност 
на товарната зона

ONX4E050172ONX4E050172

1. Натиснете едната страна на екрана за 
безопасност на товарната зона навътре, 
за да компресирате пружината, и 
освободете екрана от автомобила.

2. Докато пружината е натисната, 
издърпайте екрана за безопасност на 
товарната зона.

3. Отворете поставката за багаж и 
съхранете екрана в нея.
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Сваляне на екрана за безопасност 
на товарната зона от 
поставката за багаж

OJX1059271LOJX1059271L

1. Вдигнете нагоре капака.

OJX1059272LOJX1059272L

2. Натиснете навътре направляващия 
щифт.

OJX1059273LOJX1059273L

3. Докато натискате направляващия щифт, 
изтеглете защитния капак за багаж.
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Багажник на покрива (ако е част 
от оборудването)

ONX4050057ONX4050057

Ако автомобилът има багажник на покрива, 
можете да носите багаж върху автомобила.

БЕЛЕЖКА
Ако автомобилът е оборудван с люк, не 
поставяйте багаж на покрива, така че да 
пречи на движението на люка.

БЕЛЕЖКА
• Когато носите багаж на покрива, 

вземете необходимите мерки 
багажът да не повреди покрива на 
автомобила.

• Когато носите обемисти предмети на 
багажника на покрива, те не трябва да 
стърчат отпред, отзад или отстрани 
на покрива.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• По-долу е посочено максималното 

тегло, което може да носи багажникът 
на покрива.
Разпределете товара възможно най-
добре върху багажника на покрива и 
го закрепете здраво.

БАГАЖНИК
НА ПОКРИВА

100 kg (220 lbs.)
РАВНОМЕРНО 
РАЗПРЕДЕЛЕНО

Превишаване на посоченото 
ограничение за натоварването 
на багажника на покрива може да 
повреди автомобила.

• Центърът на тежестта на автомобила 
се измества нагоре, когато багажникът 
на покрива е натоварен.
Избягвайте внезапното тръгване, 
спиране, рязко завиване, резки 
маневри или високи скорости, 
които могат да доведат до загуба на 
контрол или преобръщане, водещи 
до произшествие.

• Шофирайте бавно и завивайте 
внимателно, когато носите багаж на 
покрива.
Силни възходящи въздушни течения 
от преминаващи автомобили или 
метеорологични условия могат да 
упражнят внезапен натиск нагоре 
върху багажа на покрива. Това важи 
особено, когато се пренасят големи, 
плоски елементи, като например 
дървени плоскости или матраци. 
Това може да свали багаж от покрива 
и да причини увреждания на 
автомобила или автомобили и хора 
близо до него.

• За да предотвратите увреждания 
или загуба на багаж, проверявайте 
редовно преди и по време на 
шофиране дали багажът на покрива е 
здраво закрепен.

ВЪНШНИ ФУНКЦИИ
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 ИНФОТЕЙНМЪНТ СИСТЕМА
БЕЛЕЖКА

• Ако монтирате допълнително HID 
фарове, електронните устройства и 
аудиоустройствата на автомобила Ви 
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 могат да причинят 
повреда или промяна в цвета.

  USB порт

ONX4E050173ONX4E050173

Можете да използвате USB кабел за 
свързване на аудиоустройства с USB порта 
на автомобила.

 Информация
Когато използвате преносимо 
аудиоустройство, свързано в електрическия 
контакт, може да възникне шум по време 
на възпроизвеждане. Ако това се случи, 
използвайте източника на захранване на 
преносимото аудиоустройство.

  Антена
Полюсна антена (ако е част от 
оборудването)

ONX4050059ONX4050059

Полюсната антена може да приема 
аналогово радио на средни (AM) и 
ултракъси (FM) вълни.
Тази полюсна антена може да се сваля.
Завъртете антената обратно на 
часовниковата стрелка, за да я извадите.
Въртете я по посока на часовниковата 
стрелка, за да я монтирате отново.

БЕЛЕЖКА
• 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 антената на 
покрива, важно е да бъде напълно 
затегната и регулирана в изправено 
положение, за да се гарантира 
правилното приемане.

• Когато има товар върху багажника на 
покрива, не го поставяйте близо до 
антената, за да осигурите правилното 
приемане.
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Антена тип „перка на акула“ (ако 
е част от оборудването)

ONX4050058ONX4050058

Антената тип „перка на акула“ получава 
предавани данни. (например: аналогово 
радио (AM/FM), цифрово радио (DAB), GPS)

   Средства за дистанционно 
управление върху волана

OCN7050073LOCN7050073L

БЕЛЕЖКА
Не използвайте едновременно няколко 
бутона за дистанционно управление на 
аудиосистемата.

VOLUME (сила на звука) (VOL + / 
VOL -) (1)
• Завъртете този бутон нагоре, за да 

увеличите силата на звука.
• Завъртете този бутон надолу, за да 

намалите силата на звука.

SEEK/PRESET (търсене/
предварителна настройка) (  / 

) (2)
Ако този превключвател се премести нагоре 
или надолу и се задържи за 0,8 секунди или 
повече, той ще работи в следните режими:
• Режим RADIO (радио)

Функционира като бутон за автоматично 
търсене. Търси, докато освободите 
бутона.

• Режим MEDIA (мултимедия)
Функционира като бутон за превъртане 
напред/назад (FF/RW).

Ако този превключвател се премести нагоре 
или надолу, той ще работи в следните 
режими:
• Режим RADIO (радио)

Функционира като бутон за избор на 
предишна/следваща предварително 
настроена станция (PRESET STATION 
UP/DOWN).

• Режим MEDIA (мултимедия)
Функционира като бутон за избор на 
предишен/следващ запис (TRACK UP/
DOWN).

РЕЖИМ (3)
Натиснете този бутон, за да сменяте 
режимите между радио или AUX.

MUTE (без звук) ( ) (4)
• Натиснете този бутон, за да изключите 

звука.
• Натиснете отново бутона, за да включите 

звука.

 Информация
Повече информация за бутоните за 
управление на аудиосистемата ще намерите 
на следващите страници в тази глава или 
в отделно предоставено ръководство за 
информационно-развлекателна система.
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Инфотеймънт система 
(ако е част от оборудването)
Подробна информация ще намерите в 
отделното ръководство за инфотейнмънт 
системата.

 Гласово разпознаване (ако е 
част от оборудването)

OCN7050081OCN7050081

Подробна информация ще намерите 
в отделното ръководство за 
инфотейнмънт системата.

  Безжична Bluetooth® технология
 Тип AТип A

OCN7050075OCN7050075

 Тип BТип B

ONX4050062ONX4050062

ONX4E050174ONX4E050174
(1) Бутон за повикване/отговор
(2) Бутон за край на повикването
(3) Микрофон
• Аудиосистема: Повече информация ще 

намерите в „АУДИОСИСТЕМА“ в тази 
глава. 

• Навигация: Подробна информация за 
използването на Bluetooth® устройството 
за свободни ръце е дадена в отделно 
доставеното ръководство.
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 ВНИМАНИЕ
За да избегнете разсейване на водача, не 
използвайте прекомерно устройството 
по време на движение на автомобила, 
което може да доведе до инцидент.

Как работи радиото на 
автомобила
Приемане на FM

OJF045308LOJF045308L

AM и FM радиосигнали се излъчват от 
кулите на предавателите, разположени 
около Вашия град. Те се приемат от 
радиоантената на автомобила Ви. Този 
сигнал след това се приема от радиото и се 
изпраща до колонките на автомобила Ви.
Когато до автомобила Ви стигне силен 
радиосигнал, прецизното проектиране на 
Вашата аудиосистема гарантира възможно 
най-доброто 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.

Приемане на AM (MW, LW)

OJF045309LOJF045309L

АМ излъчванията могат да се приемат на 
по-големи разстояния от FM излъчванията. 
Това е така, защото АМ радиовълните 
се предават при ниски честоти. Тези 
дълги, нискочестотни радиовълни могат 
да следват кривата на земята, вместо да 
пътуват направо в атмосферата.
Освен това завиват около препятствия, така 
че да могат да осигурят по-добро покритие 
на сигнала.
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FM радиостанция

OJF045310LOJF045310L

FM вълните се предават при високи честоти 
и не се огъват, за да следват земната 
повърхност. Поради това FM излъчванията 
обикновено се губят на кратки разстояния 
от станцията. Също така FM сигналите 
лесно се влияят от сгради, планини или 
други препятствия. Това може да доведе до 
определени условия, които да Ви накарат 
да помислите, че съществува проблем с 
радиото Ви.

Следните условия са нормални и не 
показват проблеми с радиото:

JBM004JBM004

• Затихване – когато автомобилът Ви 
се отдалечава от радиостанцията, 
сигналът ще отслабне и звукът ще 
започне да затихва. Когато това се случи, 
предлагаме да изберете друга по-силна 
станция.

• Трептене/смущение – слаби FM 
сигнали или големи препятствия 
между предавателя и радиото Ви могат 
да нарушат сигнала, причинявайки 
смущение или трептящи шумове. 
Намаляването на нивото на високите 
трептения може да намали този ефект, 
докато нарушението се изчисти.

OJF045311LOJF045311L

• Превключване на 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 радиото 
Ви е проектирано така, че да приема 
най-ясния сигнал. Ако това се случи, 
изберете друга станция с по-силен 
сигнал.

• Многократно отменяне – 
радиосигналите, които се приемат от 
няколко посоки, могат да причинят 
изкривяване на звука 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.
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Използване на мобилен телефон 
или двупосочно радио
Когато в автомобила се използва 
мобилен телефон, може да се чува шум 
от аудиосистемата. Това не означава, че 
нещо не е наред с аудиооборудването. 
В такъв случай използвайте мобилния 
телефон колкото е възможно по-далеч от 
аудиооборудването.

БЕЛЕЖКА
При използване на комуникационна 
система, като например мобилен 
телефон или комплект радиоустройства, 
в автомобила трябва да се монтира 
отделна външна антена. Когато се 
използва мобилен телефон или 
комплект радиоустройства само с 
вътрешна антена, тя може да повлияе 
на електрическата система и на 
безопасната работа на автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не използвайте мобилен телефон, 
докато шофирате. Спрете на безопасно 
място, за да използвате телефона.

iPod®

iPod® е регистрирана търговска марка на 
Apple Inc.

Безжична Bluetooth® технология
Маркировката и логата за Bluetooth® са 
регистрирани търговски марки, собственост 
на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на 
такива марки от HYUNDAI става с лиценз.
Други търговски марки и търговски 
наименования са тези на съответните им 
собственици.

За използване на безжична Bluetooth® 
технология е необходим мобилен телефон с 
активирана безжична Bluetooth® технология.
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АУДИОСИСТЕМА (БЕЗ СЕНЗОРЕН ЕКРАН)

  Действителният вид и оформление на системата може да се различават в зависимост от 
модела и спецификацията на автомобила.

Оформление на системата – контролен панел

(С безжична технология Bluetooth®)

(1) Бутон AUDIO (аудиосистема)
•  При натискане се показва прозорецът 
за избор на радио/плейър.

• Когато се покаже прозорецът за избор, 
можете да направите желания избор с 
въртене и натискане на копчето [TUNE 
(Настройка)].

• Когато прозорецът за избор е изключен 
в настройките: [MENU/CLOCK (Меню/
часовник)]  Mode popup (Прозорец 
за избор), можете да превключвате 
с натискане на бутона [AUDIO  
(Аудиосистема)] на контролния панел. 
При всяко натискане на бутона [AUDIO 
(Аудиосистема)] на контролния панел 
системата превключва радио  
плейър и обратно.

(2) Бутон PHONE (телефон)
• 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.

(3) Бутон FAV (запаметени)
• Докато слушате радиото, можете да 
натиснете този бутон, за да отворите 
следващата страница със запаметени 
станции.

(4) Бутон POWER (захранване)/копче 
VOL (сила на звука)
• Натиснете, за да включите или 
изключите системата.

• Завъртете, за да регулирате силата на 
звука на системата.
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  Действителният вид и оформление на системата може да се различават в зависимост от 
модела и спецификацията на автомобила.

(С безжична технология Bluetooth®)

(5) Бутон SEEK/TRACK (търсене/запис)
• Промяна на станция/запис/файл.
• Докато слушате радиото, натиснете и 
задръжте, за да търсите станция.

• Докато възпроизвеждате мултимедия, 
натиснете и задръжте, за да 
превъртите назад или напред (с 
изключение на режима за аудио през 
Bluetooth).

(6) Бутон MENU/CLOCK (меню/часовник)
• Натиснете за достъп до екрана на 
менюто за текущия режим.

• Натиснете и задръжте за достъп до 
екрана за настройка на часа.

(7) Копче TUNE (настройване на 
честотата)/копче FILE (файл)/бутон 
ENTER (въвеждане)
• Докато слушате радиото, завъртете, за 
да настроите честотата.

• Докато възпроизвеждате мултимедия, 
завъртете за търсене на запис/файл (с 
изключение на режима за аудио през 
Bluetooth).

• Когато намерите песента или файла с 
въртене на копчето, го натиснете, за да 
започне да се възпроизвежда (освен 
при използване на Bluetooth аудио 
устройство).

(8)  Бутони с цифри (от 1 RPT 
(Повтаряне) до 4 BACK (Връщане))
• Докато слушате радиото, натиснете, за 
да слушате запаметена радиостанция.

• Докато слушате радиото, натиснете и 
задръжте, за да запаметите текущата 
станция.

• В USB или Bluetooth режим можете 
да натиснете бутона [1 RPT 
(Повтаряне)], за да промените 
режима на повтаряне. Можете да 
натиснете бутона 
[2 SHFL (Разбъркване)], за да 
промените реда на разбъркване.

• Можете да натиснете бутона [4 BACK 
(Връщане)], за да се върнете на 
предишния екран (освен от списъка 
със запаметени станции на радиото).
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Оформление на системата 
– дистанционно управление 
върху волана

(Модел оборудван с Bluetooth®)
  Действителният вид и оформление на 
системата може да се различават в 
зависимост от модела и спецификацията 
на автомобила.

(1) Бутон MUTE (без звук) 
• Натиснете, за да изключите или 
включите звука на системата.

• По време на повикване натиснете, 
за да включите или изключите 
микрофона.

• Натиснете за пауза или продължаване 
на възпроизвеждането от плейъра. 
(ако е част от оборудването)

(2) Бутон MODE (режим)
• Натиснете, за да превключите между 
режим радио и мултимедия.

• Натиснете и задръжте, за да включите 
или изключите системата.

(3) Лост за сила на звука
• Натиснете нагоре или надолу, за да 
регулирате 
звука.

(4) Лост за нагоре/надолу
• Промяна на станция/запис/файл.
• Докато слушате радиото, натиснете, за 
да слушате предишната/следващата 
запаметена радиостанция.

• Докато слушате радиото, натиснете и 
задръжте, за да търсите станция.

• Докато възпроизвеждате мултимедия, 
натиснете и задръжте, за да 
превъртите назад или напред (с 
изключение на режима за аудио през 
Bluetooth).

(5) Бутон за повикване/отговор
• Натиснете, за да започнете 
свързването на мобилен телефон чрез 
Bluetooth.

• Когато сте свързали телефон по 
Bluetooth, можете да натиснете този 
бутон, за да отворите списъка с 
повикванията. Натиснете и задръжте, 
за да наберете последния телефонен 
номер. При входящо повикването 
натиснете, за да отговорите.

• По време на повикване натиснете, 
за да превключите между активното 
повикване и задържаното повикване. 
Натиснете и задръжте, за да 
превключите повикването между 
системата и мобилния телефон.

(6) Бутон за край на повикването
• При входящо повикването, го 
отхвърляте.

• По време на повикване, го 
прекратявате.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – 
относно шофирането

• Не използвайте системата по 
време на шофиране. Разсейване 
при шофиране може да доведе 
до загуба на контрол над 
автомобила и злополука, сериозно 
телесно нараняване или смърт. 
Основната отговорност на водача е 
безопасното и законово управление 
на автомобила и всички ръчни 
устройства, оборудване или системи 
на автомобила, които отклоняват 
вниманието на водача от тази 
отговорност, никога не трябва да се 
използват по време на управление на 
автомобила.

• Избягвайте да гледате екрана, 
докато шофирате. Разсейването 
при шофиране може да доведе до 
пътнотранспортно произшествие. 
Спрете автомобила на безопасно 
място, преди да използвате функции, 
изискващи няколко операции.

• Спрете автомобила, преди да 
използвате мобилния си телефон. 
Използването на мобилен телефон по 
време на шофиране може да доведе 
до пътнотранспортно произшествие. 
Ако е необходимо, използвайте 
функцията Bluetooth Handsfree, за 
да осъществявате повиквания, и 
приключете повикването колкото е 
възможно по-бързо.

• Поддържайте силата на звука 
достатъчно ниска, за да чувате 
външните звуци. Шофирането 
без възможност за чуване на 
външни звуци може да доведе до 
пътнотранспортно произшествие. 
Дълго слушане на силен звук може да 
доведе до увреждане на слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 – относно работата със 
системата

• Не разглобявайте и не 
модифицирайте системата. Това може 
да доведе до инцидент, пожар или 
токов удар.

• Не допускайте навлизането на 
течности или чужди вещества в 
системата. Те могат да доведат 
до вредни изпарения, пожар или 
системна неизправност.

• Спрете да използвате системата, 
ако тя не функционира правилно, 
например ако не се извежда звук 
или картина. 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 
подобно действие може да причини 
токов удар.

БЕЛЕЖКА
Производител: HYUNDAI MOBIS Co., Ltd.
203, Teheran-ro, Gangnam-gu, 
Seoul, 06141, Корея
Телефон: +82-31-260-2707

i Информация
 –  относно работата на 
системата

• Използвайте системата, когато двигателят 
работи. Използването на системата за 
продължително време, когато двигателят 
е спрян, може да разреди батерията.

• 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 включени в 
гаранцията.
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i 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 да причини химически повреди на 
повърхността.

• Ако нанесете течност върху 
вентилационната решетка, повърхността 
ѝ може да се деформира от излизащия 
въздух.

• Ако желаете да промените положението 
на инсталираното устройство, се 
обърнете към магазина, от който сте го 
закупили, или към центъра за техническо 
обслужване. За инсталирането или 
разглобяването на устройството е 
необходим технически опит.

БЕЛЕЖКА
• Ако имате някакви проблеми със 

системата, обадете се там, където 
сте я закупили, или на търговския 
представител.

• Поставянето на инфотейнмънт 
системата в електромагнитна среда 
може да доведе до смущения в шума.

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, като натиснете бутона 
[POWER] (захранване) на контролния 
панел. За да я използвате отново, на-
тиснете бутона [POWER] (захранване) 
повторно.

След като сте изключили двигателя, си-
стемата автоматично ще се изключи след 
известно време или веднага при отваряне 
на вратата на водача.
• В зависимост от модела или специфика-

циите на автомобила системата може да 
се изключи веднага след изгасянето на 
двигателя.

• Когато включите отново системата, 
предишният режим и настройките ще 
останат непроменени.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Някои функции може да бъдат изклю-

чени, когато автомобилът се движи, 
от съображения за безопасност. Те ра-
ботят само когато автомобилът спре. 
Паркирайте автомобила на безопасно 
място, преди да използвате някоя от 
тях.

• Спрете да използвате системата, ако 
тя не функционира правилно, напри-
мер ако не се извежда звук или карти-
на. Ако продължавате да използвате 
системата, когато тя не функционира 
правилно, може да се стигне до по-
жар, токов удар или повреда в нея.

i  Информация
Можете да включите системата, когато 
контактният ключ за запалване е поставен 
в позиция ACC (аксесоари) или ON (вклю-
чено). Използването на системата за продъ-
лжителен период, без да работи двигателят, 
изтощава батерията. Ако възнамерявате 
да използвате системата за продължително 
време, включете двигателя.
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Включване или изключване на 
дисплея
За да предотвратите отблясъци, можете 
да изключите екрана. Екранът може да 
бъде изключен само докато системата е 
включена.
1. Натиснете бутона [MENU/CLOCK (Меню/

часовник)] на контролния панел.
2. Когато се покаже прозорецът за избор, 

въртете копчето [TUNE (Настройка)], 
за да изберете Display off (Изключен 
дисплей) и натиснете копчето.
• За да включите отново екрана, 
натиснете който и да е от бутоните на 
контролния панел.

Запознаване с основните 
функции
Можете да изберете позиция или да 
коригирате настройките, като използвате 
бутоните с номера и копчето [TUNE] 
(настройване на честотата) на контролния 
панел.

Избиране на позиция
Номерирани позиции
Натиснете съответния номер на бутон.

Позиции без номера
Завъртете копчето [TUNE] (настройване 
на честотата), за да изберете желаната 
позиция, след което го натиснете.

Регулиране на настройките
Завъртете копчето [TUNE] (настройване на 
честотата), за да регулирате стойността, 
а след това го натиснете, за да запазите 
промените.
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Включване на радиото
1. Натиснете бутона [AUDIO 

(Аудиосистема)] на контролния панел.
2. Когато се покаже прозорецът за избор, 

можете да направите желания избор 
за радиото с въртене и натискане на 
копчето [TUNE (Настройка)].

Режим FM/AM

(1) Настоящ радиорежим
(2) Информация за радиостанцията
(3) Предварително зададен списък

Натиснете бутона [MENU/CLOCK (Меню/
часовник)] на контролния панел, за да 
отворите следното меню:
• Autostore (Автоматично запаметяване): 

Запаметява станции в списъка.
• Scan (Сканиране): Системата търси 

радиостанции със силни радиосигнали 
и възпроизвежда всяка за около пет 
секунди.

• Sound settings (Настройки за 
звука): Можете да промените 
настройките, свързани със звука, като 
местоположението, където ще бъде 
концентриран звукът, и нивото на изхода 
за всеки обхват.
 - Положение: Избор на мястото в 
автомобила, към което ще бъде 
насочен звукът. Изберете Fade (Fader) 
(Затихване) или Balance (Баланс) и 
изберете желаното място с въртене 
и натискане на копчето [TUNE 
(Настройка)]. За да насочите звука 
към центъра на автомобила, изберете 
Centre (Center) (Център).

 - Equaliser (Tone) (еквалайзер): 
Регулирайте изходното ниво за всеки 
режим на звука.

 - Speed dependent vol. (Усилване 
според скоростта): Силата на звука 
се регулира според скоростта на 
движение.

БЕЛЕЖКА
• В зависимост от моделите и 

спецификациите на автомобилите 
наличните опции могат да се 
различават.

• В зависимост от спецификациите на 
системата или усилвателя във Вашия 
автомобил наличните опции може да 
са различни.

• Mode popup (Прозорец за избор): 
Дали да се показва прозорец за избор 
при натискане на бутона [AUDIO 
(Аудиосистема)] на контролния панел.

• Date/Time (Дата/час): Можете да 
промените датата и часа, които се 
показват на дисплея на системата.
 - Set date(задаване на дата): задайте 
дата, която да се показва на дисплея.

 - Set time (задаване на час): задайте 
часа, който да се показва на дисплея.

 - Time format (формат на часа): 
изберете 12-часов или 24-часов 
формат.

 - Display (Power Off) (Показване 
след изключване): дали часовникът 
да се показва, когато системата е 
изключена.

• Language (Език): Можете да промените 
езика на дисплея.

РАДИО
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Режим FM/AM (с RDS)

(1) Настоящ радиорежим
(2) Информация за радиостанцията
(3) Предварително зададен списък

Натиснете бутона [MENU/CLOCK (Меню/
часовник)] на контролния панел, за да 
отворите следното меню:
• Traffic announcement (Информация за 

движението): Включване и изключване 
на съобщенията с информация за 
движението. Съобщенията и програмите 
ще бъдат получени автоматично, ако са 
налични.

• Autostore (Автоматично запаметяване): 
Запаметява станции в списъка.

• Scan (Сканиране): Системата търси 
станции със силни радиосигнали и 
превключва на всяка за около пет 
секунди.

• Sound settings (Настройки за 
звука): Можете да промените 
настройките, свързани със звука, като 
местоположението, където ще бъде 
концентриран звукът, и нивото на изхода 
за всеки обхват.
 - Положение: Избор на мястото в 
автомобила, към което ще бъде 
насочен звукът. Изберете Fade (Fader) 
(Затихване) или Balance (Баланс) и 
изберете желаното място с въртене 
и натискане на копчето [TUNE 
(Настройка)]. За да насочите звука 
към центъра на автомобила, изберете 
Centre (Center) (Център).

 - Equaliser (Tone) (еквалайзер): 
Регулирайте изходното ниво за всеки 
режим на звука.

 - Speed dependent vol. (Усилване 
според скоростта): Силата на звука 
се регулира според скоростта на 
движение.

БЕЛЕЖКА
• В зависимост от моделите и 

спецификациите на автомобилите 
наличните опции могат да се 
различават.

• В зависимост от спецификациите на 
системата или усилвателя във Вашия 
автомобил наличните опции може да 
са различни.

• Mode popup (Прозорец за избор): 
Дали да се показва прозорец за избор 
при натискане на бутона [AUDIO 
(Аудиосистема)] на контролния панел.

• Date/Time (Дата/час): Можете да 
промените датата и часа, които се 
показват на дисплея на системата.
 - Set date(задаване на дата): задайте 
дата, която да се показва на дисплея.

 - Set time (задаване на час): задайте 
часа, който да се показва на дисплея.

 - Time format (формат на часа): 
изберете 12-часов или 24-часов 
формат.

 - Display (Power Off) (Показване 
след изключване): дали часовникът 
да се показва, когато системата е 
изключена.

• Language (Език): Можете да промените 
езика на дисплея.
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Цифрово радио (DAB)

(1) Настоящ радиорежим
(2) Информация за радиостанцията
(3) Предварително зададен списък

Натиснете бутона [MENU/CLOCK (Меню/
часовник)] на контролния панел, за да 
отворите следното меню:
• Traffic announcement (Информация за 

движението): Включване и изключване 
на съобщенията с информация за 
движението. Съобщенията и програмите 
ще бъдат получени автоматично, ако са 
налични.

• List (списък): показва всички налични 
радиостанции.

• Scan (Сканиране): Системата търси 
станции със силни радиосигнали и 
превключва на всяка за около пет 
секунди.

• Sound Settings (Настройки за 
звука): Можете да промените 
настройките, свързани със звука, като 
местоположението, където ще бъде 
концентриран звукът, и нивото на изхода 
за всеки обхват.
 - Balance (Баланс): Избор на мястото 
в автомобила, към което ще бъде 
насочен звукът. Изберете Balance 
(баланс), завъртете копчето [TUNE] 
(настройване на честотата), за 
да изберете желаната позиция, 
след което натиснете копчето. За 
да зададете звука в центъра на 
автомобила, изберете Centre (център).

 - Equaliser (еквалайзер): регулирайте 
изходното ниво за всеки режим на 
звука.

 - Speed dependent vol. (Усилване 
според скоростта): Силата на звука 
се регулира според скоростта на 
движение.

БЕЛЕЖКА
• В зависимост от моделите и 

спецификациите на автомобилите 
наличните опции могат да се 
различават.

• В зависимост от спецификациите на 
системата или усилвателя във Вашия 
автомобил наличните опции може да 
са различни.

• Mode popup (Прозорец за избор): 
Дали да се показва прозорец за избор 
при натискане на бутона [AUDIO 
(Аудиосистема)] на контролния панел.

• Date/Time (Дата/час): Можете да 
промените датата и часа, които се 
показват на дисплея на системата.
 - Set date (задаване на дата): задайте 
дата, която да се показва на дисплея.

 - Set time (задаване на час): задайте 
часа, който да се показва на дисплея.

 - Time format (формат на часа): 
изберете 12-часов или 24-часов 
формат.

 - Display (Power Off) (Показване 
след изключване): дали часовникът 
да се показва, когато системата е 
изключена.

• Language (Език): Можете да промените 
езика на дисплея.
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Промяна на радиорежима
1. Натиснете бутона [AUDIO 

(Аудиосистема)] на контролния панел.
2. Когато се покаже прозорецът за избор, 

можете да направите желания избор 
за радиото с въртене и натискане на 
копчето [TUNE (Настройка)].
• При всяко натискане на бутона 

[MODE (Режим)] на волана радиото 
превключва на FM  AM и обратно.

БЕЛЕЖКА
Когато прозорецът за избор е изключен 
в настройките: [MENU/CLOCK (Меню/
часовник)]  Mode popup (Прозорец 
за избор), можете да превключвате 
радиото с натискане на бутона [AUDIO 
(Аудиосистема)] на контролния панел.
При всяко натискане на бутона [AUDIO 
(Аудио)] на контролния панел радиото 
превключва на FM  DAB (ако е част от 
оборудването)  AM и обратно.

Сканиране за налични 
радиостанции
Можете да слушате всяка радиостанция за 
няколко секунди, за да тествате сигнала и 
да изберете желаната от Вас.
1. От екрана на радиото натиснете бутона 

[MENU/CLOCK (Меню/часовник)] на 
контролния панел.

2. Когато се покаже прозорецът за избор, 
въртете копчето [TUNE (Настройка)], 
за да изберете Scan (Сканиране) и 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] (настройване на честотата).
• Можете да продължите да слушате 
избраната станция.

Търсене на радиостанции
За да намерите предишната или 
следващата станция, натиснете бутона 
[< SEEK (Търсене)]/[TRACK > (Песен)] на 
контролния панел.
• Можете също така да натиснете и 

задържите бутона 
[< SEEK (Търсене)]/[TRACK > (Песен)], 
за да търсите бързо станциите. Когато 
пуснете бутона, автоматично се избира 
станция със силен сигнал.

Ако знаете точната честота на 
радиостанцията, която искате да слушате, 
завъртете копчето [TUNE] (настройване на 
честотата) върху контролния панел, за да 
промените честотата.
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Запазване на радиостанции
Можете да запаметите най-често слушаните 
станции и да ги избирате от списъка.

Запаметяване на избраната в 
момента станция
Докато слушате радиото, натиснете и 
задръжте бутона с желания номер на 
контролния панел.
• Радиостанцията, която слушате, ще 

бъде добавена към избрания номер.
• За да изберете следващата страница 

със запаметени станции, натиснете 
бутона [FAV (Запаметени)].

БЕЛЕЖКА
• Можете да запаметите до 12 станции 

от всеки диапазон.
• Ако на избрания номер вече има 

запаметена станция, тя ще бъде 
заменена с избраната в момента 
станция.

Използване на функцията за 
автоматично запаметяване
Можете да търсите станции със силен 
сигнал в околността. Намерените станции 
могат автоматично да се запаметят в 
списъка.
1. От екрана на радиото натиснете бутона 

[MENU/CLOCK (Меню/часовник)] на 
контролния панел.

2. Когато се покаже прозорецът за избор, 
въртете копчето [TUNE (Настройка)], за 
да изберете Autostore (Автоматично 
запаметяване) и го натиснете.

Слушане на запазени 
радиостанции
Режим FM/AM
1. Потвърдете предварително зададения 

номер за радиостанцията, която искате 
да слушате.
• За да видите следващата страница със 
запаметени станции, натиснете бутона 
[FAV (Запаметени)].

2. Натиснете бутона с желания номер 
върху контролния панел.
• Можете да сменяте станциите и с 
превключвателя нагоре/надолу на 
волана.
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Използване на мултимедийния 
плейър
Можете да слушате музика от най-различни 
устройства – USB флашки, плейъри, 
смартфони и пр.
1. Свържете устройство с USB порта на 

автомобила.
• Възпроизвеждането може да започне 
веднага в зависимост от устройството, 
което свързвате със системата.

2. Натиснете бутона [AUDIO 
(Аудиосистема)] на контролния панел.

3. Когато се покаже прозорецът за избор, 
можете да направите желания избор с 
въртене и натискане на копчето [TUNE 
(Настройка)].

БЕЛЕЖКА
• За да стартирате плейъра, натиснете 

бутона [AUDIO (Аудиосистема)] на 
контролния панел.

• Можете също да промените режима, 
като натиснете неколкократно бутона 
[MODE] (мултимедия) върху волана.

• Уверете се, че сте свързали или 
изключили външните USB устройства 
със захранването на системата.

• Когато прозорецът за избор 
е изключен в [MENU/CLOCK 
(Меню/часовник)]  Mode popup 
(Прозорец за избор), можете да 
превключвате плейъра с натискане 
на бутона [AUDIO (Аудиосистема)] на 
контролния панел.
При всяко натискане на бутона [AUDIO 
(Аудиосистема)] на контролния панел 
плейърът превключва на USB  
Bluetooth аудиоустройство и обратно.

• В зависимост от моделите и 
спецификациите на автомобилите 
бутоните, видът и мястото на USB 
порта в автомобила може да са 
различни.

• Не свързвайте смартфон или 
MP3 плейър със системата по 
няколко начина – 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 наслагват и 
това да доведе до влошаване или 
изкривяване на звука. Деактивирайте 
еквалайзер функцията на 
устройството, ако е възможно.

Използване на USB режим
Можете да възпроизвеждате мултимедийни 
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 с USB порта на 
автомобила.
• Възпроизвеждането започва веднага.
• Натиснете бутона [AUDIO 

(Аудиосистема)] на контролния панел, 
за да се покаже прозорецът за избор, 
въртете копчето [TUNE (Настройка)], за 
да изберете USB и го натиснете.

МУЛТИМЕДИЕН ПЛЕЙЪР
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(1) Текущ номер на файла и общ брой 
файлове

(2) Време на възпроизвеждане
(3) Информация за песента, която се 

изпълнява в момента

Натиснете бутона [MENU/CLOCK (Меню/
часовник)] на контролния панел, за да 
отворите следното меню:
• List (Списък): Отваря списъка с 

файлове.
• Folder list (Списък с папки): Отваря 

списъка с папки.
• Information (Информация): Показва 

информация за песента, която слушате 
в момента.

• Sound settings (Настройки за 
звука): Можете да промените 
настройките, свързани със звука, като 
местоположението, където ще бъде 
концентриран звукът, и нивото на изхода 
за всеки обхват.
 - Положение: Избор на мястото в 
автомобила, към което ще бъде 
насочен звукът. Изберете Fade (Fader) 
(Затихване) или Balance (Баланс) и 
изберете желаното място с въртене 
и натискане на копчето [TUNE 
(Настройка)]. За да насочите звука 
към центъра на автомобила, изберете 
Centre (Center) (Център).

 - Equaliser (Tone) (еквалайзер): 
Регулирайте изходното ниво за всеки 
режим на звука.

 - Speed dependent vol. (Усилване 
според скоростта): Силата на звука 
се регулира според скоростта на 
движение.

БЕЛЕЖКА
• В зависимост от моделите и 

спецификациите на автомобилите 
наличните опции могат да се 
различават.

• В зависимост от спецификациите на 
системата или усилвателя във Вашия 
автомобил наличните опции може да 
са различни.

• Song information (Media Display) 
(Информация за песента/файла): 
Избор дали да се показва Folder/File 
(Папка/файл), или Artist/Title/Album 
(Изпълнител/заглавие/албум), когато се 
възпроизвеждат MP3 файлове.

• Mode popup (Прозорец за избор): 
Дали да се показва прозорец за избор 
при натискане на бутона [AUDIO 
(Аудиосистема)] на контролния панел.

• Date/Time (Дата/час): Можете да 
промените датата и часа, които се 
показват на дисплея на системата.
 - Set date(задаване на дата): задайте 
дата, която да се показва на дисплея.

 - Set time (задаване на час): задайте 
часа, който да се показва на дисплея.

 - Time format (формат на часа): 
изберете 12-часов или 24-часов 
формат.

 - Display (Power Off) (Показване 
след изключване): дали часовникът 
да се показва, когато системата е 
изключена.

• Language (Език): Можете да промените 
езика на дисплея.

Превъртане напред/назад
Натиснете и задръжте бутона [< SEEK 
(Търсене)]/[TRACK > (Песен)] на 
контролния панел.
• Можете също да натиснете и задържите 

превключвателя нагоре/надолу на 
волана.
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Рестартиране на текущото 
възпроизвеждане
След като чуете 2 секунди от песента, 
натиснете бутона [< SEEK (Търсене)] на 
контролния панел.
• Можете също така да натиснете бутона 

със стрелка нагоре на волана.

Възпроизвеждане на предишната 
или следващата песен.
За да върнете предишната песен, натиснете 
бутона [< SEEK (Търсене)] на контролния 
панел през първите 2 секунди от песента. 
За да чуете следващата песен, натиснете 
бутона 
[TRACK > (Песен)] на контролния панел.
• След първите 2 секунди от песента 

трябва да натиснете бутона [< SEEK 
(Търсене)] на контролния панел два 
пъти, за да върнете предишната песен.

• Можете също да натиснете 
превключвателя нагоре/надолу на 
волана.

БЕЛЕЖКА
Натиснете бутона [MENU/CLOCK] (Меню/
часовник) на контролния панел, за да 
се покаже прозорецът за избор, въртете 
копчето [TUNE] (Настройка), за да 
намерите търсената песен и натиснете 
копчето, за да я чуете.

Многократно възпроизвеждане
Натиснете бутона [1 RPT (Повторение)] на 
контролния панел. Режимът на повторно 
възпроизвеждане се сменя всеки път, 
когато го натиснете. Съответната икона на 
режима ще се покаже на екрана.

Възпроизвеждане в произволен 
ред
Натиснете бутона 
[2 SHFL (Разбъркване)] на контролния 
панел. Режимът на възпроизвеждане в 
разбъркан ред се активира или деактивира 
всеки път, когато го натиснете. Когато 
активирате режима за разбъркване, иконата 
на съответния режим ще се покаже на 
екрана.

БЕЛЕЖКА
В зависимост от свързаното Bluetooth 
устройство или мобилен телефон, 
функциите за повторение и разбъркан 
ред може да не се поддържат.

Търсене на папки
1. Натиснете бутона [MENU/CLOCK (Меню/

часовник)] на контролния панел.
2. Когато се покаже прозорецът за избор, 

въртете копчето [TUNE (Настройка)], за 
да изберете Folder list (Списък с папки) и 
го натиснете.

3. Намерете търсената папка във Folder 
list (Списък с папки) и натиснете копчето 
[TUNE (Настройка)].
• Възпроизвежда се първата песен в 
избраната папка.

i  Информация
• Запалете двигателя на автомобила, 

преди да свържете USB устройство със 
системата. Запалването на двигателя при 
свързано USB устройство със системата 
може да повреди устройството.

• Бъдете внимателни със статичното 
електричество, когато свързвате или 
изключвате USB устройство. Статичното 
електричество може да доведе до повреда 
на системата.

• Не позволявайте тялото Ви или външни 
обекти да имат контакт с USB порта. Това 
може да причини инцидент или повреда в 
системата.

• Не включвайте и изключвайте 
многократно USB конектора в кратък 
период от време. Това може да предизвика 
грешка в устройството или повреда в 
системата.

• Не използвайте USB устройство за цели, 
различни от възпроизвеждането на 
файлове. Използването на USB аксесоари 
за зареждане или отопление може да 
доведе до лошо възпроизвеждане или 
неизправност в системата.
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БЕЛЕЖКА
• Когато свързвате USB устройство 

за съхранение, не използвайте 
удължаващ кабел. Свържете го 
директно с 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 са 
разпознати като сменяеми дискове

• USB устройството може да не 
бъде разпознато в зависимост от 
състоянието му.

• Някои USB устройства може да не са 
съвместими със системата Ви.

• В зависимост от типа на USB 
устройството, капацитета или 
формата на файловете, времето за 
разпознаване на устройството може 
да е по-дълго.

• Възпроизвеждането на изображения 
и видео не се поддържа.

Свързване на Bluetooth 
устройства
Bluetooth е технология за безжична мрежа 
с малък обсег на действие. Чрез Bluetooth 
можете да свързвате безжично близки 
мобилни устройства, за да изпращате 
и получавате данни между тях. Това Ви 
позволява ефективно да използвате 
устройствата си.
За да използвате Bluetooth, първо трябва 
да свържете Bluetooth устройство със 
системата, например мобилен телефон или 
MP3 плейър. Уверете се, че устройството, 
което искате да свържете, поддържа 
Bluetooth.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Паркирайте автомобила на безопасно 
място, преди да свързвате Bluetooth 
устройства. Разсейване при шофиране 
може да причини пътнотранспортно 
произшествие и да доведе до телесна 
повреда или смърт.

БЕЛЕЖКА
• В системата 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 
грешка в комуникацията между 
автомобила и Bluetooth устройството, 
изтрийте сдвоените устройства 
и отново свържете Bluetooth 
устройствата.

BLUETOOTH
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• 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 ги 
регистрирайте отново и ги 
свържете.

• Bluetooth връзката не е налична, 
когато Bluetooth функцията на 
устройството е изключена. Уверете 
се, че сте включили функцията 
Bluetooth на устройството.

Сдвояване на устройства със 
системата
За Bluetooth връзка първо сдвоете 
устройството със системата, за да 
го добавите към списъка с Bluetooth 
устройства. Можете да регистрирате до пет 
устройства.
1. Натиснете бутона [PHONE (Телефон)] 

на контролния панел, изберете Phone 
settings (Настройки на телефона)  
Add new device (Добавяне на ново 
устройство).
• Ако сдвоявате устройство със 
системата за пръв път, можете 
също така да натиснете бутона за 
повикване/отговор на волана.

2. На Bluetooth устройството, което искате 
да свържете, активирайте Bluetooth, 
потърсете системата на Вашия 
автомобил, а след това я изберете.
• Проверете Bluetooth името на 
системата, което се показва в 
изскачащия прозорец за нова 
регистрация на екрана на системата.

3. Въведете или потвърдете ключа за 
достъп, за да потвърдите връзката.
• Ако екранът за въвеждане на ключ 
за достъп се покаже на екрана на 
Bluetooth устройството, въведете 
ключа „0000“, който се показва на 
екрана на системата. 

• Ако на екрана на Bluetooth 
устройството се покаже 6-цифреният 
ключ, уверете се, че ключът за достъп 
за Bluetooth, показан на Bluetooth 
устройството, е същият като този на 
екрана на системата и потвърдете 
връзката от устройството.

БЕЛЕЖКА
• Илюстрацията на екрана в 

настоящото Ръководство е примерна. 
Проверете екрана на системата за 
точното име на Bluetooth системата и 
името на Bluetooth устройството.

• Ключът за достъп 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 вижте 
ръководството за потребителя на 
мобилния си телефон.

• За да регистрирате ново устройство, 
повторете стъпки от 1 до 3.
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• Ако използвате функцията за 
автоматично свързване чрез 
Bluetooth, повикването може да 
бъде прехвърлено към функцията 
за свободни ръце, 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 
устройството си.

• Когато устройството е свързано със 
системата по Bluetooth, батерията 
на устройството може да се изтощи 
по-бързо.

Свързване на сдвоено устройство
За да използвате Bluetooth устройство в 
системата, свържете сдвоеното устройство 
с нея. Вашата система може да се свързва 
само с едно устройство наведнъж.
1. Натиснете бутона [PHONE (Телефон)] 

на контролния панел, изберете Phone 
settings (Настройки на телефона)  
Paired devices (Сдвоени устройства).
• Ако няма свързано устройство, 
натиснете бутона за повикване/отговор 
на волана.

2. Завъртете копчето [TUNE] (настройване 
на честотата), за да изберете 
устройството, което да се свърже, а след 
това натиснете копчето.
• Ако друго устройство вече е свързано 
със системата, изключете го. Изберете 
свързаното устройство, за да го 
изключите.

БЕЛЕЖКА
• Ако връзката прекъсне, защото 

устройството е извън обхват или 
възникне грешка в него, връзката 
ще бъде възстановена автоматично, 
когато устройството влезе в обхват 
или когато грешката бъде изчистена.

• В зависимост от приоритета за 
автоматично свързване 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. Натиснете бутона [PHONE (Телефон)] 

на контролния панел, изберете Phone 
settings (Настройки на телефона)  
Paired devices (Сдвоени устройства).

2. Въртете копчето [TUNE (Настройка)], 
за да изберете свързаното в момента 
устройство и го натиснете.

3. Натиснете бутона [1 RPT (Повторение)], 
за да изберете Yes (Да).

Изтриване на сдвоени 
устройства
Ако вече не искате да използвате сдвоено 
Bluetooth устройство или ако искате да 
свържете ново устройство, когато списъкът 
с Bluetooth устройства е пълен, изтрийте 
сдвоените устройства.
1. Натиснете бутона [PHONE (Телефон)] 

на контролния панел, изберете Phone 
settings (Настройки на телефона) 
 Delete devices (Изтриване на 
устройства).

2. Завъртете копчето [TUNE] (настройване 
на честотата), за да изберете 
устройството, което да изтриете, а след 
това натиснете копчето.

3. Натиснете бутона [1 RPT (Повторение)], 
за да изберете Yes (Да).

БЕЛЕЖКА
• Когато изтриете сдвоено устройство, 

хронологията на повикванията и 
контактите, съхранени в системата, 
също се изтриват.

• За да използвате повторно изтрито 
устройство, трябва да го сдвоите 
отново.
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Използване на Bluetooth 
аудиоустройство
Можете да слушате музика, съхранявана в 
свързаното Bluetooth аудиоустройство, през 
високоговорителите на автомобила.
1. Натиснете бутона [AUDIO 

(Аудиосистема)] на контролния панел.
2. Когато се покаже прозорецът за избор, 

въртете копчето [TUNE (Настройка)], за 
да изберете Bluetooth audio (Bluetooth 
аудиоустройство) и го натиснете.

(1) Информация за песента, която се 
изпълнява в момента

1. Натиснете бутона [MENU/CLOCK (Меню/
часовник)] на контролния панел, за да се 
покаже следващото меню.

2. Въртете копчето [TUNE (Настройка)], за 
да изберете опцията и го натиснете.
• Sound settings (Настройки за 
звука): Можете да промените 
настройките, свързани със звука, като 
местоположението, където ще бъде 
концентриран звукът, и нивото на 
изхода за всеки обхват.
–  Position (Положение): избор на 
мястото в автомобила, към което 
ще бъде насочен звукът. Изберете 
Fade (Fader) (Затихване) или 
Balance (Баланс) и изберете 
желаното място с въртене и 
натискане на копчето [TUNE 
(Настройка)]. За да насочите 
звука към центъра на автомобила, 
изберете Centre (Center) (Център).

-  Equaliser (Tone) (Еквалайзер): 
регулирайте изходното ниво за всеки 
режим на звука.

–  Speed dependent vol. (Сила на 
звука, зависеща от скоростта на 
автомобила): Задайте силата на 
звука да се регулира автоматично 
според скоростта на шофиране.

БЕЛЕЖКА
• В зависимост от моделите и 

спецификациите на автомобилите 
наличните опции могат да се 
различават.

• В зависимост от спецификациите на 
системата или усилвателя във Вашия 
автомобил наличните опции може да 
са различни.

• Mode popup (Прозорец за избор): 
Дали да се показва прозорец за избор 
при натискане на бутона [AUDIO 
(Аудиосистема)] на контролния панел.

• Date/Time (Дата/час): Можете да 
промените датата и часа, които се 
показват на дисплея на системата.
–  Set date (Задаване на дата): 
задайте дата, която да се показва на 
дисплея.

–  Set time (Задаване на час): задайте 
часа, който да се показва на 
дисплея.

–  Time format (Формат на часа): 
избор на 12-часов или 24-часов 
формат за часа на дисплея.

–  Display (Power Off) (Показване 
след изключване): дали часовникът 
да се показва, когато системата е 
изключена.

• Language (Език): Можете да промените 
езика на дисплея.
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Пауза/възобновяване на 
възпроизвеждането
За пауза на възпроизвеждането 
натиснете копчето [TUNE (Настройка)] 
на контролния панел. За продължаване 
на възпроизвеждането натиснете отново 
копчето [TUNE (Настройка)].
• Можете също така да натиснете бутона 

за изключване на звука на волана.

Многократно възпроизвеждане
Натиснете бутона 
[1 RPT (Повторение)] на контролния панел. 
Режимът на повторно възпроизвеждане 
се сменя всеки път, когато го натиснете. 
Съответната икона на режима ще се покаже 
на екрана.

Възпроизвеждане в произволен 
ред
Натиснете бутона 
[2 SHFL (Разбъркване)] на контролния 
панел. Режимът на възпроизвеждане в 
разбъркан ред се активира или деактивира 
всеки път, когато го натиснете. Когато 
активирате режима за разбъркване, иконата 
на съответния режим ще се покаже на 
екрана.

БЕЛЕЖКА
В зависимост от свързаното Bluetooth 
устройство или мобилен телефон, 
функциите за повторение и разбъркан 
ред може да не се поддържат.

БЕЛЕЖКА
• В зависимост от свързаното Bluetooth 

устройство, мобилния телефон 
или музикалния плейър, който 
използвате, начините за управление 
на възпроизвеждането може да се 
различават.

• В зависимост от използвания от Вас 
музикален плейър може да не се 
поддържа поточно предаване.

• В зависимост от свързаното Bluetooth 
устройство или мобилен телефон 
някои функции може да не се 
поддържат.

• Ако телефонът с Bluetooth е 
използван за възпроизвеждане на 
музика и получава или осъществява 
телефонно обаждане, музиката ще 
спре.

• Получаването на входящо 
повикване или извършването на 
изходящо повикване по време 
на възпроизвеждане на аудио 
през Bluetooth може да доведе до 
аудиосмущения.

• Ако използвате режима за 
телефон през Bluetooth, докато 
използвате аудио през Bluetooth, 
възпроизвеждането може да не 
се възобнови автоматично, след 
като завършите повикването, в 
зависимост от свързания мобилен 
телефон.

• Преместването на записа нагоре/
надолу по време на възпроизвеждане 
на аудио през Bluetooth може да 
доведе до шумове при някои мобилни 
телефони.

• Функцията „Превъртане напред/
назад“ не се поддържа в режим на 
аудио през Bluetooth.

• Функцията за плейлист не се 
поддържа в режим на аудио през 
Bluetooth.

• Ако Bluetooth устройството е 
изключено, режимът за аудио през 
Bluetooth ще спре.
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Използване на Bluetooth 
телефон
Можете да използвате Bluetooth, за да 
говорите по телефона със свободни 
ръце. Преглеждайте информацията за 
повикванията на екрана на системата 
и осъществявайте или приемайте 
повиквания безопасно и удобно чрез 
вградения микрофон и високоговорители на 
автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Паркирайте автомобила на 

безопасно място, преди да свързвате 
Bluetooth устройства. Разсейване 
при шофиране може да причини 
пътнотранспортно произшествие и 
да доведе до телесна повреда или 
смърт.

• Никога не избирайте телефонен 
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 намалява 
способността за справяне с 
неочаквани ситуации, които могат 
да доведат до произшествие. 
Ако е необходимо, използвайте 
функцията Bluetooth Handsfree, за 
да осъществявате повиквания, и 
приключете повикването колкото е 
възможно по-бързо.

БЕЛЕЖКА
• Не можете да осъществите достъп до 

екрана на телефона, ако няма свързан 
мобилен телефон. За да използвате 
функцията за телефон през Bluetooth, 
свържете мобилен телефон със 
системата.

• Функцията Bluetooth Handsfree 
може да не работи, когато излизате 
извън зоната на клетъчно покритие, 
например 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 купето на автомобила е шумно
 - Мобилният телефон е разположен 
в близост до метални предмети, 
например кенче с напитка.

• В зависимост от свързания мобилен 
телефон качеството и силата на звука 
при Bluetooth Handsfree може да се 
различават.
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Осъществяване на повикване
Ако мобилният Ви телефон е свързан 
със системата, можете да осъществите 
повикване, като изберете име от 
хронологията на повикванията или от 
списъка с контакти.
1. Натиснете бутона [PHONE] (телефон) 

върху контролния панел.
• Друга възможност е да натиснете 
бутона за повикване/отговор върху 
волана.

2. Изберете телефонен номер.
• За да изберете номер от списъка с 
предпочитани, изберете Favourites 
(предпочитани).

• За да изберете номер от хронологията 
на повикванията, изберете Call history 
(хронология на повикванията).

• За да изберете телефонен номер 
от списъка с контакти в свързания 
мобилен телефон, изберете Contacts 
(Контакти).

3. За да приключите разговора, натиснете 
бутона [2 SHFL (Разбъркване)] на 
контролния панел.
• Друга възможност е да натиснете 
бутона за край на повикването върху 
волана.

Регистриране на най-често използвани 
номера
Можете да използвате по-лесно Bluetooth за 
разговори по телефона, като регистрирате 
най-често използваните номера.
1. На екрана Phone (Телефон) въртете 

копчето [TUNE (Настройка)] на 
контролния панел, за да изберете 
Favourites (Най-често използвани) и го 
натиснете.

2. Изберете [MENU/CLOCK (Меню/
часовник)] Add new favourites 
(Добавяне на най-често използвани).

3. Натиснете бутона [1 RPT (Повторение)] и 
изберете телефонния номер.

Използване на списъка с предпочитани 
номера
1. На екрана Phone (Телефон) въртете 

копчето [TUNE (Настройка)] на 
контролния панел, за да изберете 
Favourites (Най-често използвани) и го 
натиснете.

2. Завъртете копчето [TUNE] (настройване 
на честотата), за да изберете желания 
контакт, а след това натиснете копчето, 
за да осъществите повикването.

Натиснете бутона [MENU/CLOCK (Меню/
часовник)] на контролния панел, за да 
отворите следното меню:
•  Add new favourites (Добавяне на най-

често използвани): Добавя телефонен 
номер към най-често използваните.

• Delete items (Изтриване на номера): 
Изтриване на номер от най-често 
използваните.

•  Delete all (Изтриване на всички): 
Изтриване на всички най-често 
използвани номера.
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БЕЛЕЖКА
• 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 добавете 
отново позициите в предпочитани.

• Когато свържете нов мобилен 
телефон, предпочитаните Ви номера 
за предишния мобилен телефон 
няма да се показват, но ще останат 
в системата, докато не изтриете 
предишния телефон от списъка с 
устройствата.

Използване на хронологията на 
повикванията
1. На екрана Phone (Телефон) въртете 

копчето [TUNE (Настройка)] на 
контролния панел, за да изберете Call 
history (Списък с повиквания) и го 
натиснете.

2. Завъртете копчето [TUNE] (настройване 
на честотата), за да изберете желания 
запис, а след това натиснете копчето, за 
да осъществите повикването.

Натиснете бутона [MENU/CLOCK (Меню/
часовник)] на контролния панел, за да 
отворите следното меню:
• Download (Изтегляне): Изтегляне на 

списъка с повикванията.
•  All calls (Всички повиквания): Показване 

на всички повиквания.

•  Dialled calls (Набрани повиквания): 
Показване само на набраните 
повиквания.

•  Received calls (Приети повиквания): 
Показване само на приетите повиквания.

• Missed calls (Пропуснати повиквания): 
Показване само на пропуснатите 
повиквания.

БЕЛЕЖКА
• Някои телефони може да не 

поддържат функцията за изтегляне.
• Списъкът с повикванията е достъпен, 

само след като бъде изтеглен, когато 
мобилният телефон е свързан със 
системата.

• Повикванията от ограничени номера 
не се запазват в списъка с хронология 
на повикванията.

• За всеки отделен списък ще бъдат 
изтеглени до 50 повиквания.

• Информацията за продължителността 
и часа на повикванията няма да се 
показва на екрана на системата.

• Необходимо е разрешение за 
изтегляне на хронологията на 
повикванията от мобилния 
телефон. Когато се опитвате да 
изтеглите данни, може да се наложи 
да разрешите изтеглянето от 
мобилния телефон. Ако изтеглянето 
е неуспешно, проверете екрана 
на мобилния телефон за някакво 
уведомление или настройка на 
разрешенията на мобилния телефон.

• Когато изтеглите хронологията на 
повикванията, всички стари данни ще 
бъдат изтрити.
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Използване на списъка с контакти
1. На екрана Phone (Телефон) въртете 

копчето [TUNE (Настройка)] на 
контролния панел, за да изберете 
Contacts (Контакти) и го натиснете.

2. Завъртете копчето [TUNE] (настройване 
на честотата), за да изберете желаната 
група от буквено-цифрови знаци, а след 
това го натиснете.

3. Завъртете копчето [TUNE] (настройване 
на честотата), за да изберете желания 
контакт, а след това натиснете копчето, 
за да осъществите повикването.

Натиснете бутона [MENU/CLOCK (Меню/
часовник)] на контролния панел, за да се 
покаже следващото меню:
•  Download (Изтегляне): Изтегляне на 

контактите от мобилния телефон.

БЕЛЕЖКА
• 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 контакта 
от устройството си.

• Някои телефони може да не 
поддържат функцията за изтегляне.

• В зависимост от системните 
спецификации някои от изтеглените 
контакти може 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 бъдат изтеглени.

• Специалните знаци и цифри, 
използвани в името на контакта, може 
да не се показват правилно.

• Необходимо е разрешение за 
изтегляне на контактите от мобилния 
телефон. Когато се опитвате да 
изтеглите данни, може да се наложи 
да разрешите изтеглянето от 
мобилния телефон. Ако изтеглянето 
е неуспешно, проверете екрана 
на мобилния телефон за някакво 
уведомление или настройка на 
разрешенията на мобилния телефон.

• В зависимост от типа или 
състоянието на мобилния телефон 
изтеглянето може да отнеме повече 
време.

• Когато изтеглите контактите си, 
всички стари данни ще бъдат изтрити.

• Не можете да редактирате или 
изтривате контактите си в системата.

• Когато свържете нов мобилен 
телефон, изтеглените контакти от 
предишния телефон няма да се 
показват, но ще останат в системата, 
докато не изтриете предишния 
телефон от списъка с устройства.
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Отговаряне на повиквания
Когато има входящо повикване, на екрана 
на системата се появява изскачащ 
прозорец, който уведомява за входящото 
повикване.

За да приемете повикването, натиснете 
бутона [1 RPT (Повторение)] на контролния 
панел.
• Друга възможност е да натиснете бутона 

за повикване/отговор върху волана.

За да откажете повикването, натиснете 
бутона [2 SHFL (Разбъркване)] на 
контролния панел.
• Друга възможност е да натиснете бутона 

за край на повикването върху волана.

БЕЛЕЖКА
• 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 обхвата на 
връзката. 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, който е показан по-долу. 
Натиснете бутон, за да изпълните желаната 
функция.

За да прехвърлите разговора към мобилния 
телефон, натиснете бутона [1 RPT 
(Повторение)] на контролния панел.
• Друга възможност е да натиснете и 

задържите бутона за повикване/отговор 
върху волана.

За да приключите разговора, натиснете 
бутона [2 SHFL (Разбъркване)] на 
контролния панел.
• Друга възможност е да натиснете бутона 

за край на повикването върху волана.

Натиснете бутона [MENU/CLOCK (Меню/
часовник)] на контролния панел, за да се 
покаже следващото меню:
• Microphone Volume (Outgoing Volume) 

(Усилване на микрофона): Можете да 
настроите усилването на микрофона или 
да го изключите, за да не Ви чува другата 
страна.
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БЕЛЕЖКА
• Ако информацията за обаждащия 

се е запаметена в списъка Ви 
с контакти, ще се покаже името 
и телефонният му номер. Ако 
информацията за обаждащия се не е 
запаметена в списъка Ви с контакти, 
ще се покаже само телефонният му 
номер.

• Не можете да превключвате към 
друг екран, като например екрана 
на аудиосистемата или екрана за 
настройки, по време на повикване 
през Bluetooth.

• В зависимост от вида на 
мобилния телефон качеството на 
повикванията може да варира. На 
някои телефони гласът Ви може да 
бъде по-слаб за отсрещната 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 повикването може 
да не се поддържа.
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Общоевропейската система eCall осигурява 
автоматично обслужване на спешни 
повиквания при пътнотранспортни или 
други произшествия по пътищата.

SOS
Водачът или пътник може да направи 
спешно повикване до съответните дежурни 
аварийни служби, като натисне бутона SOS.
• Звукът от аудиосистемата се изключва и 

на екрана се показва SOS.

БЕЛЕЖКА
• Повече информация ще намерите в 

„Спешни ситуации“ в ръководството.
• Тази услуга може да не се поддържа 

във Вашия регион.
• Надписът на бутона може да се 

различава във Вашия регион или 
модел на автомобила.

ОБЩОЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ECALL (АКО Е ЧАСТ ОТ 
ОБОРУДВАНЕТО)
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ИКОНИ ЗА СЪСТОЯНИЕ НА СИСТЕМАТА
Иконите за състояние се показват в горната 
част на екрана, за да се види текущото 
състояние на системата.
Запознайте се с иконите за състояние, 
които се появяват, когато извършвате 
определени действия или функции, както и 
с техните значения.

Bluetooth

Икона Описание

Ниво на батерията на свързаното 
Bluetooth устройство
Мобилен телефон или 
аудиоустройство, свързани по 
Bluetooth

Bluetooth разговор в ход

Микрофонът е изключен по време на 
Bluetooth повикване

Изтегляне на хронологията на 
повикванията от мобилен телефон, 
свързан със системата чрез Bluetooth

Изтегляне на контактите от мобилен 
телефон, свързан със системата чрез 
Bluetooth

Signal strength (сила на сигнала)

Икона Описание
Сила на сигнала на мобилния 
телефон, свързан чрез Bluetooth

БЕЛЕЖКА
• Нивото на батерията, което се показва 

на екрана, може да се различава от 
нивото на батерията, показано на 
свързаното устройство.

• Силата на сигнала, която се показва 
на екрана, може да се различава 
от силата на сигнала, показана на 
свързания мобилен телефон.

• В зависимост от модела на 
автомобила и спецификациите някои 
икони може да не се показват.
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USB

Поддържани аудиоформати
• Спецификации на аудиофайла

 - Аудиоформат WAVeform
 - MPEG1/2/2.5 Audio Layer3
 - Windows Media Audio версия 7.X/8.X

• Скорости на предаване на информация
 - MPEG1 (Layer3):    

32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/2
24/256/320 kbps

 - MPEG2 (Layer3):    
8/16/24/32/40/48/56/64/80/96/112/128/14
4/160 kbps

 - MPEG2.5 (Layer3):   
8/16/24/32/40/48/56/64/80/96/112/128/14
4/160 kbps

 - WMA (High Range): 
48/64/80/96/128/160/192 kbps

• Битове на проба
 - WAV (PCM(Stereo)): 24 bit
 - WAV (IMA ADPCM): 4 bit
 - WAV (MS ADPCM): 4 bit

• Честота на дискретизация
 - MPEG1: 44100/48000/32000 Hz
 - MPEG2: 22050/24000/16000 Hz
 - MPEG2.5: 11025/12000/8000Hz
 - WMA: 32000/44100/48000 Hz
 - WAV: 44100/48000 Hz

• Максимална дължина на имената на 
папките и файловете (Unicode): 40 
английски или корейски знака

• Поддържани знаци за имена на папки/
файлове (поддръжка на Unicode): 2604 
корейски знака, 94 буквено-цифрови 
знака, 4888 китайски знака с общо 
предназначение, 986 специални знака

• Максимален брой папки: 1000
• Максимален брой файлове: 5 000

БЕЛЕЖКА
• 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 
(управление на цифровите права).

• За MP3/WMA компресирани файлове 
и WAV файл разликите в качеството 
на звука ще са зависимост от 
скоростта на предаване. (Музикалните 
файлове с по-висока скорост на 
предаване имат по-добро качество на 
звука.)

• Японски или опростени китайски 
символи в имена на папки или 
файлове може да не се показват 
правилно.

Поддържани USB устройства за 
съхранение
• Байт/сектор: 64 kbyte или по-малко
• Файлова система: 

FAT12/16/32 (препоръчително), exFAT/
NTFS

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ИНФОТЕЙНМЪНТ СИСТЕМАТА 
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БЕЛЕЖКА
• Гарантирана е работата само за USB 

устройство за съхранение с метален 
капак и конектор тип щепсел.
 - USB устройства за съхранение с 
пластмасов щепсел може да не 
бъдат разпознати.

 - USB устройства за съхранение 
при типове карти с памет, като CF 
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 мултимедийни файлове 
може да не се възпроизвеждат.

• Използвайте USB 2.0 устройства за 
по-добра съвместимост.

Bluetooth
• Bluetooth клас на мощност 2: -6 до 4 dBm
• Мощност на антената: макс. 3 mW
• Честотен диапазон: 2400 до 2483,5 MHz
• Версия на софтуера за Bluetooth патч 

RAM: 1

Други търговски марки и търговски 
наименования са тези на съответните им 
собственици.

• Маркировката и логата за Bluetooth® 
са регистрирани търговски марки, 
собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко 
използване на такива марки от HYUNDAI 
става с лиценз.

ТЪРГОВСКИ МАРКИ
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Сертифициране по FCC
Това оборудване е тествано и отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас „B“ 
(Class B) съгласно част 15 от Правилата на FCC. Тези ограничения имат за цел осигуряване 
на разумна защита срещу вредни смущения при инсталиране в жилищна среда.

Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не се 
инсталира и използва според инструкциите, може да причини вредни смущения на радио 
комуникациите. Няма обаче гаранция, че при конкретно инсталиране няма да възникнат 
смущения. Ако това оборудване причини вредни смущения на радио или телевизионен 
сигнал, което може да бъде установено чрез изключване и включване на оборудването, 
потребителят трябва да опита да коригира смущението чрез прилагане на една или повече 
от следните мерки:

• Промяна на ориентацията или местоположението на приемащата антена.
• Увеличаване на разстоянието между оборудването и приемника.
• Свързване на оборудването към контакт в различна верига от тази, към която е свързан 

приемника.
• Обърнете се за помощ към търговеца или към опитен радио/телевизионен техник.

Внимание: Всякакви промени или изменения на това устройство, които не са изрично 
одобрени от производителя могат да анулират разрешенията Ви да използвате 
оборудването.

Това устройство спазва част 15 от Правилата на FCC. Използването му зависи от следните 
две условия: (1) Това устройство не може да причинява вредни смущения, и (2) това 
устройство трябва да приема всички получени смущения, включително смущения, които 
могат да причинят нежелана работа.

Това оборудване спазва ограниченията на FCC за излагане на радиация, зададени за 
неконтролирана среда.

Това оборудване трябва да бъде инсталирано и използвано на минимум 20 см между 
радиатора и тялото Ви. Този предавател не трябва да бъде комбиниран или да работи 
заедно с друга антена или предавател, освен ако това не е разрешено от FCC.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
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5-159

CE



Удобни функции

5-160

NCC

Съгласно техническите регламенти на NCC за радиочестотни устройства с ниска мощност:

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 устройства с ниска мощност.

Член 14
Прилагането на електрически устройства с ниска мощност не трябва да влияе на 
безопасността на навигацията, нито да пречи на законовата комуникация; ако бъде 
установено смущение, услугата ще бъде спряна, докато се подобри и смущението престане 
да съществува.
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BSMI



Удобни функции

5-162

IFETEL
“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este 
equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar 
cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.”

UkrSEPRO
Категория Елемент Спецификации

Производител
HYUNDAI MOBIS Co., Ltd.
203, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06141, 
Korea

Bluetooth

Честотен диапазон 2400 до 2483,5 MHz

Поддържана Bluetooth 
спецификация 4,1

Поддържан профил HFP (1.7), A2DP (1.3), AVRCP (1.6), PBAP (1.2)

Мощност на антената 2,5 mW (максимум)

Брой канали 79

Версия на софтуера 
за Bluetooth патч RAM 1

TRA
OMAN-TRA

D192564

TRA/TA-R/9407/20

EAC
Категория Спецификации

Модел AU210GWRP

Производител HYUNDAI MOBIS Co., Ltd.
203, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06141, Korea

Дата на производство Проверете продукта за дати
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Въглеродният окис (СО) е токсичен. Вдишването на СО може да причини безсъзнание 
и смърт.
Отработените газове от двигателя съдържат въглероден окис, който не може да бъде видян 
или помирисан.

Не вдишвайте отработените газове от двигателя.
Ако усетите миризма на изгорели газове в автомобила, незабавно отворете прозорците. 
Излагането на СО може да причини изпадане в безсъзнание и смърт от задушаване.

Уверете се, че системата не изпуска.
Изпускателната система трябва да бъде проверявана винаги, когато автомобилът се повдига 
за смяна на маслото или за друга цел. Ако чуете промяна в звука на изпускателната уредба 
или ако минете над нещо, което удари автомобила от долната страна, препоръчваме 
изпускателната система да бъде проверена възможно най-скоро от оторизиран представител 
на HYUNDAI.

Не включвайте двигателя в затворена зона.
Оставянето на двигателя на празен ход в гаража Ви, дори при отворена гаражна врата, е 
опасно. Запалете двигателя дотолкова, че да тръгнете и да изкарате автомобила от гаража.

Избягвайте работа на празен ход на двигателя продължително време, когато в 
автомобила има хора.
Ако е необходима работа на двигателя за продължителен период от време с хора в 
автомобила, не забравяйте да правите това само в открито пространство, като входящият 
въздух е настроен на „Fresh“ (свеж въздух), а контролът на вентилатора е настроен на висока 
степен.

Поддържайте въздушните отвори чисти.
За да осигурите правилна работа на вентилационната система, поддържайте 
вентилационните отвори, които са разположени пред предното стъкло, без сняг, лед, листа 
или други препятствия.

Ако трябва да управлявате автомобила с отворен багажник:
Затворете всички прозорци.
Отворете вентилационните отвори на арматурното табло.
Задайте контрола на входящия въздух в режим „Fresh“ (свеж въздух), управлението на 
въздушния поток на „Floor“ (към пода) или „Face“ (към лицето), а контролният механизъм на 
вентилатора да бъде настроен на „high“ (висока степен).
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Преди да влезете в автомобила
• Уверете се, че всички прозорци, външни 

огледала и външни светлини са чисти и 
свободни от препятствия.

• Премахнете скреж, сняг или лед.
• Огледайте гумите за неравномерно 

износване и повреда.
• Проверете под автомобила за следи от 

течове.
• Уверете се, че зад Вас няма 

препятствия, ако възнамерявате да 
тръгнете на заден ход.

Преди да стартирате двигателя
• Уверете се, че предният капак, 

багажникът и вратите са добре 
затворени и заключени.

• Регулирайте позицията на седалката и 
волана.

• Регулирайте вътрешното и външните 
огледала за обратно виждане.

• Проверете дали работят всички 
светлини.

• Сложете си предпазния колан. 
Проверете дали всички пътници са 
сложили предпазните си колани.

• Проверете измервателните уреди, 
индикаторите и съобщенията на 
дисплея на арматурното табло, когато 
контактният ключ за запалване е в 
положение ON (включено).

• Проверете дали всички предмети, които 
возите, са правилно поставени и добре 
закрепени.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от СЕРИОЗНО 
НАРАНЯВАНЕ или СМЪРТ, вземете 
следните предпазни мерки:
• ВИНАГИ слагайте предпазния си 

колан. Всички пътници трябва да 
поставят правилно предпазния 
си колан, когато автомобилът е в 
движение. За повече информация 
вижте раздел „Предпазни колани“ в 
глава 3.

• Винаги управлявайте автомобила 
внимателно. Имайте предвид, че 
другите шофьори или пешеходци 
може да бъдат невнимателни и да 
допуснат грешки.

• Съсредоточете се върху шофирането. 
Разсейването на водача може да 
причини инциденти.

• Оставете достатъчно дистанция 
между Вас и автомобила пред Вас

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НИКОГА не шофирайте след употреба на 
алкохол или прием на наркотици.
Шофирането след употреба на алкохол 
или прием на наркотици е опасно и може 
да причини злополука и СЕРИОЗНО 
НАРАНЯВАНЕ или СМЪРТ.
Шофирането в нетрезво състояние 
е главната причина за смъртност по 
магистралите всяка година. Дори малко 
количество алкохол ще повлияе на 
рефлексите, възприятията и преценката 
Ви. Само едно питие може да намали 
способността Ви да реагирате на 
променящите се условия и аварийни 
ситуации, а времето Ви за реакция се 
влошава с всяко допълнително питие.
Шофирането под въздействието на 
наркотици е също толкова опасно, ако 
не и по-опасно, от шофирането под 
влиянието на алкохол.
Вероятността да претърпите сериозен 
инцидент е много по-голяма, ако 
употребите алкохол или приемете 
наркотици и шофирате. Ако употребите 
алкохол или приемете наркотици, не 
шофирайте. Не се возете с шофьор, 
който е употребил алкохол или приел 
наркотици. Използвайте специализиран 
шофьор или си извикайте такси.

ПРЕДИ ДА ПОТЕГЛИТЕ
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от СЕРИОЗНО 
НАРАНЯВАНЕ или СМЪРТ, вземете 
следните предпазни мерки:
• НИКОГА не позволявайте на деца 

или на лице, което не познава 
автомобила, да пипат ключа за 
запалване или свързани с него части. 
Автомобилът може да се задвижи 
неочаквано и внезапно.

• НИКОГА не се пресягайте през волана 
за ключа за запалване или друг бутон, 
когато автомобилът е в движение. 
Наличието на ръката Ви в тази зона 
може да доведе до загуба на контрол 
над автомобила и произшествие.

 Контактен ключ за запалване 
(ако е част от оборудването)

OTM060051LOTM060051L
[A]: LOCK (Заключване), [B]: ACC (аксесоари)
[C]: ON (Включено), [D]: START (стартиране)

При отваряне на предната врата 
контактният ключ за запалване ще светне, 
при условие че не е в положение ON 
(включено). Лампата ще изгасне, веднага 
щом контактният ключ за запалване 
бъде включен, или около 30 секунди 
след затваряне на вратата. (ако е част от 
оборудването)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• НИКОГА не завъртайте контактния 

ключ на позиция LOCK (заключено) 
или ACC (аксесоари), докато 
автомобилът е в движение, освен ако 
не е налице спешен случай.
Това ще предизвика изключване 
на двигателя и загуба на серво 
системата за волана и спирачките. 
Това може да доведе до загуба на 
контрол над посоката и спирачната 
функция, което може да причини 
инцидент.

• Преди да станете от седалката на 
водача, автомобилът задължително 
трябва да бъде на 1-ва скорост (за 
автомобил с ръчна скоростна кутия/
интелигентна ръчна скоростна кутия) 
или P (Паркиране, за автомобил 
с автоматична скоростна кутия/
скоростна кутия с двоен съединител), 
ръчната спирачка трябва да бъде 
включена и контактният ключ 
за запалване трябва да бъде в 
положение LOCK (Заключване).
Ако тези предпазни мерки не са 
спазени, автомобилът може да се 
задвижи неочаквано.

БЕЛЕЖКА
Никога не използвайте покрития за 
ключалки за вторично вграждане. 
Това може да доведе до повреда при 
стартиране поради неизправност в 
комуникацията.

КЛЮЧ ЗА ЗАПАЛВАНЕ
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Позиции на контактния ключ за запалване

Позиция 
на кон-
тактния 
ключ

Действие Забележки

LOCK (за-
ключено)

За да завъртите контактния ключ за 
запалване в позиция LOCK (заключено), 
натиснете ключа в позиция ACC 
(аксесоари) и го завъртете на позиция 
LOCK (заключено).
Ключът може да бъде изваден в позиция 
LOCK (заключено).
Воланът се заключва, за да предпази 
автомобила от кражба. (ако е част от 
оборудването)

ACC (аксе-
соари)

Някои електрически аксесоари могат да се 
използват. Воланът се отключва.

Ако изпитвате затруднение да завъртите 
ключа на позиция ACC (аксесоари), 
завъртете го, докато въртите волана 
надясно и наляво, за да го освободите.

ON (вклю-
чено)

Това е нормалното положение на 
ключа след стартиране на двигателя. 
Всички функции и принадлежности са 
използваеми.
Можете да проверите предупредителните 
светлини, когато завъртите контактния 
ключ от ACC (аксесоари) на ON (включено).

Не оставяйте контактния ключ за 
запалване в положение ON (Включено), 
когато двигателят не работи, за да не се 
изтощава батерията.

START 
(стартира-

не)

За да стартирате двигателя, завъртете 
контактния ключ за запалване в положение 
START (Стартиране). Контактният ключ се 
връща в позиция ON (включено), когато 
освободите ключа.

Двигателят ще е нестабилен, докато не 
освободите ключа.
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Стартиране на двигателя

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Винаги носете подходящи обувки, 

когато управлявате автомобила си. 
Неподходящи обувки – например 
с високи токчета, обувки за ски, 
сандали, джапанки и пр. – може да 
попречат да използвате педалите на 
спирачките, газта и съединителя.

• Не стартирайте двигателя, докато 
е натиснат педалът на газта. 
Автомобилът може да се задвижи, 
което да причини инцидент.

• Изчакайте, докато оборотите 
на двигателя се нормализират. 
Автомобилът може да се задвижи 
внезапно, ако педалът на спирачката 
е освободен, а оборотите са високи.

Стартиране на бензиновия двигател
Автомобил с ръчна скоростна кутия/
интелигентна ръчна скоростна кутия: 
1. Уверете се, че ръчната спирачка е 

дръпната.
2. Скоростният лост трябва да бъде на N 

(Неутрално).
3. Натиснете педала на съединителя и 

спирачките. 
4. Завъртете контактния ключ за запалване 

в положение START (стартиране). 
Задръжте ключа (най-много 10 секунди), 
докато двигателят стартира и след това 
го пуснете. 

Автомобил с автоматична скоростна кутия/
скоростна кутия с двоен съединител:
1. Уверете се, че ръчната спирачка е 

дръпната.
2. Задължително преместете предавката в 

положение P (Паркиране).
3. Натиснете педала на спирачката.
4. Завъртете контактния ключ за запалване 

в положение START (стартиране). 
Задръжте ключа (най-много 10 секунди), 
докато двигателят стартира и след това 
го пуснете.

 Информация
• Не чакайте двигателя да загрее, докато 

автомобилът е неподвижен.
Започнете да шофирате при средни 
обороти на двигателя. (Трябва да се 
избягва рязкото ускоряване и забавяне.)

• Винаги стартирайте двигателя на 
автомобила, когато кракът Ви е върху 
педала за спирачките. Не натискайте 
педала за газта, когато стартирате 
двигателя на автомобила. Не форсирайте 
двигателя, докато е в процес на загряване.

БЕЛЕЖКА
За да предотвратите повреда на 
автомобила:
• Не задържайте ключа в положение 

START (стартиране) за повече 
от 10 секунди. Изчакайте от 5 до 
10 секунди, преди да опитате отново.

• Не завъртайте контактния ключ 
за запалване в позиция START 
(стартиране) при работещ двигател. 
Това може да повреди стартера.

• Ако пътните условия позволяват, 
може да поставите превключвателя 
за скоростите в положение N 
(Неутрално), докато автомобилът 
все още се движи, и да поставите 
превключвателя за запалване в 
положение START (Стартиране), за 
да опитате да стартирате двигателя 
отново. 

• Не бутайте и не теглете автомобила, 
за да стартирате двигателя.
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Стартиране на дизеловия двигател
За да стартирате дизеловия двигател, 
когато е студен, той трябва първо да се 
подгрее, след това да се стартира, да 
загрее и тогава вече можете да потеглите.
Автомобил с ръчна скоростна кутия/
интелигентна ръчна скоростна кутия: 
1. Уверете се, че ръчната спирачка е 

дръпната.
2. Уверете се, че лостът за смяна на 

предавките е в положение P (паркиране). 
3. Натиснете педала на спирачката. 
4. Завъртете контактния ключ за запалване 

в положение ON (Включено), за да 
подгреете двигателя. Индикаторът за 
подгряващите свещи ( ) ще светне. 

5. Когато индикаторът за подгряващите 
свещи ( ) изгасне, завъртете 
контактния ключ за запалване в 
положение START (Стартиране). 
Задръжте ключа (най-много 10 секунди), 
докато двигателят стартира и след това 
го пуснете.

Автомобил с автоматична скоростна кутия/
скоростна кутия с двоен съединител : 
1. Уверете се, че ръчната спирачка е 

дръпната.
2. Задължително преместете предавката в 

положение P (Паркиране).
3. Натиснете педала на спирачката.
4. Завъртете контактния ключ за запалване 

в положение ON (Включено), за да 
подгреете двигателя. Индикаторът за 
подгряващите свещи ( ) ще светне.

5. Когато индикаторът за подгряващите 
свещи ( ) изгасне, завъртете 
контактния ключ за запалване в 
положение START (Стартиране). 
Задръжте ключа (най-много 10 секунди), 
докато двигателят стартира и след това 
го пуснете.

БЕЛЕЖКА
Ако двигателят не стартира 
до 10 секунди след подгряването, 
завъртете контактния ключ за запалване 
още веднъж в положение LOCK 
(Заключване) и изчакайте 10 секунди. 
След това завъртете контактния ключ за 
запалване в положение ON (Включено), 
за да подгреете двигателя отново.

Стартиране и спиране на двигателя при 
турбокомпресор с междинен охладител
1. Не форсирайте двигателя веднага след 

стартирането.
Ако двигателят е студен, го оставете 
няколко секунди на празен ход, за да 
може турбокомпресорът да се смаже 
добре.

2. След шофиране на високи скорости 
или продължително шофиране, което 
натоварва силно двигателя, го оставете 
на празен ход около 1 минута, преди да 
го изключите.
Това време на празен ход ще позволи 
на турбокомпресора да изстине преди 
изключването на двигателя.

БЕЛЕЖКА
Не изключвайте двигателя веднага, след 
като е бил силно натоварен. Това може 
да причини тежка повреда на двигателя 
или турбокомпресора.

БЕЛЕЖКА
За да предотвратите повреда на 
автомобила:
• Не задържайте ключа в положение 

START (стартиране) за повече 
от 10 секунди. Изчакайте от 5 до 
10 секунди, преди да опитате отново.

• Не завъртайте контактния ключ 
за запалване в позиция START 
(стартиране) при работещ двигател. 
Това може да повреди стартера.
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• Ако пътните условия позволяват, 
може да поставите превключвателя 
за скоростите в положение N 
(Неутрално), докато автомобилът 
все още се движи, и да поставите 
превключвателя за запалване в 
положение START (Стартиране), за 
да опитате да стартирате двигателя 
отново. 

• Не бутайте и не теглете автомобила, 
за да стартирате двигателя.

   Бутон за стартиране/спиране на 
двигателя 
(ако е част от оборудването)

ONX4060001ONX4060001

При всяко отваряне на предната врата 
бутонът за стартиране/спиране на двигателя 
ще светне и ще изгасне 30 секунди след 
затварянето на вратата.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да изключите автомобила при спешен 
случай:
Натиснете и задръжте бутона за 
стартиране/спиране на двигателя за 
повече от две секунди ИЛИ бързо 
натиснете и пуснете три пъти бутона 
за стартиране/спиране на двигателя (в 
рамките на три секунди).
Ако автомобилът все още се движи, 
можете да го запалите отново, без да 
натискате педала на спирачките, като 
натиснете бутона за стартиране/спиране 
на двигателя, докато предавката е в 
положение N (Неутрално).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• НИКОГА не натискайте бутона за 

стартиране/спиране на двигателя, 
докато автомобилът е в движение, 
освен при аварийна ситуация. 
Това ще доведе до изключване на 
автомобила и загуба на асистента 
за мощност за волана и спирачните 
системи. Това може да доведе до 
загуба на контрол над посоката и 
спирачната функция, което може да 
причини инцидент.

• Преди да напуснете автомобила, се 
уверете, че предавката е на позиция 
P (Паркиране), дръпнете ръчната 
спирачка, натиснете бутона за 
стартиране/спиране на двигателя в 
позиция OFF (Изключено) и вземете 
ключа за интелигентно управление 
с Вас. Ако тези предпазни мерки не 
са спазени, автомобилът може да се 
задвижи неочаквано.

• НИКОГА не се пресягайте през 
волана за бутона за стартиране/
спиране на двигателя или друг бутон, 
когато автомобилът е в движение. 
Наличието на ръката Ви в тази зона 
може да доведе до загуба на контрол 
над автомобила и произшествие.
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Позиции на бутона за стартиране/спиране на двигателя
–  автомобил с ръчна скоростна кутия/интелигентна ръчна скоростна 
кутия

Позиция 
на бутона Действие Бележка

OFF (Из-
ключено)

• За да изключите двигателя, спрете 
автомобила и натиснете бутона за 
стартиране/спиране на двигателя. 

• Воланът се заключва, за да предпази 
автомобила от кражба. (ако е част от 
оборудването)

Ако воланът не е заключен правилно, 
когато отворите вратата на водача, ще 
чуете предупредителен звук.

ACC (аксе-
соари)

• Натиснете бутона за стартиране/
спиране на двигателя, когато е в 
положение OFF (Изключено), без да 
натискате педала на съединителя. 

• Електрически аксесоари могат да се 
използват. 

• Воланът се отключва.

• Ако оставите бутона за стартиране/
спиране на двигателя в положение 
ACC (аксесоари) за повече от един 
час, захранването на батерията ще 
се изключи автоматично, за да се 
предотврати разреждане. 

• Ако воланът не се отключи правилно, 
бутонът за стартиране/спиране на 
двигателя няма да работи. Натиснете 
бутона за стартиране/спиране на 
двигателя, докато въртите волана 
надясно и наляво, за да го освободите.

ON (Вклю-
чено)

• Натиснете бутона за стартиране/
спиране на двигателя, докато е в 
позиция ACC (Аксесоари), без да 
натискате педала на съединителя.

• Предупредителните светлини могат да 
бъдат проверени преди стартирането 
на двигателя.

Не оставяйте бутона за стартиране/
спиране на двигателя в положение ON 
(Включено), когато двигателят не работи, за 
да не се изтощава батерията.

START 
(стартира-

не)

За да стартирате двигателя, натиснете 
педала на съединителя и спирачките и 
след това натиснете бутона за стартиране/
спиране на двигателя със скоростния лост 
в неутралното положение.

Ако натиснете бутона за стартиране/
спиране на двигателя, без да натиснете 
педала на съединителя, двигателят не 
стартира и положението на бутона за 
стартиране/спиране на двигателя се 
променя по следния начин:
OFF (Изключено) → ACC (Аксесоари) → 
ON (Включено) → OFF (Изключено)
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Позиции на бутона за стартиране/спиране на двигателя
–  автомобил с автоматична скоростна кутия/скоростна кутия с двоен 
съединител

Позиция 
на бутона Действие Забележки

OFF (Из-
ключено)

За да изключите двигателя, натиснете 
бутона за стартиране/спиране на 
двигателя, когато предавката е в 
положение P (Паркиране).
Имайте предвид, че ако бутонът за 
стартиране/спиране на двигателя бъде 
натиснат, когато предавката е в положение 
D (Шофиране) или R (Заден ход), 
предавката автоматично ще се превключи 
в P (Паркиране).
Ако бутонът за стартиране/спиране на 
двигателя бъде натиснат, когато предавката 
е в положение N (Неутрално), бутонът 
за стартиране/спиране на двигателя ще 
премине в положение ACC (Аксесоари).
Воланът се заключва, за да предпази 
автомобила от кражба.

Ако воланът не е заключен правилно, 
когато отворите вратата на водача, ще 
чуете предупредителен звук.

ACC (аксе-
соари)

Натиснете бутона за стартиране/спиране 
на двигателя, когато той е в положение 
OFF (изключено), без да натискате педала 
на спирачката.
Някои електрически принадлежности могат 
да бъдат използвани.
Воланът се отключва.

• Ако оставите бутона за стартиране/
спиране на двигателя в положение 
ACC (аксесоари) за повече от един 
час, захранването на батерията ще 
се изключи автоматично, за да се 
предотврати разреждане.

• Ако воланът не се отключи правилно, 
бутонът за стартиране/спиране на 
двигателя няма да работи. Натиснете 
бутона за стартиране/спиране на 
двигателя, докато въртите волана 
надясно и наляво, за да го освободите.

ON (вклю-
чено)

Натиснете бутона за стартиране/спиране 
на двигателя, докато е в позиция ACC 
(аксесоари), без да натискате педала на 
спирачката.
Предупредителните светлини могат да 
бъдат проверени преди стартирането на 
двигателя.

Не оставяйте бутона за стартиране/
спиране на двигателя в положение ON 
(Включено), когато двигателят не работи, за 
да не се изтощава батерията.

START 
(стартира-

не)

За да стартирате двигателя, натиснете 
спирачния педал и бутона за стартиране/
спиране на двигателя с предавката 
в положение P (Паркиране) или N 
(Неутрално).
За по-голяма безопасност стартирайте 
двигателя с предавката в положение P 
(Паркиране).

Ако натиснете бутона за стартиране/
спиране на двигателя, без да натискате 
педала на спирачката, двигателят не се 
стартира и бутонът за стартиране/спиране 
на двигателя се променя по следния начин:
OFF (изключено) → ACC (аксесоари) → 
ON (включено) → OFF (изключено) или 
ACC (аксесоари)
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Стартиране на двигателя

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Винаги носете подходящи обувки, 

когато управлявате автомобила 
си. Неподходящи обувки с високи 
токчета, ски обувки, сандали, 
джапанки и т.н. могат да Ви 
попречат да използвате педалите на 
спирачките и газта.

• Не стартирайте двигателя, докато е 
натиснат педалът на газта.
Автомобилът може да се задвижи, 
което да причини инцидент.

• Изчакайте, докато оборотите 
на двигателя се нормализират. 
Автомобилът може да се задвижи 
внезапно, ако педалът на спирачката 
е освободен, а оборотите са високи.

 Информация
• Автомобилът ще се запали с натискане 

на бутона за стартиране/спиране 
на двигателя само ако ключът за 
интелигентно управление е в автомобила.

• Дори ключът за интелигентно управление 
да е в автомобила, ако той е далеч от 
водача, двигателят може да не стартира.

• Когато бутонът за стартиране/спиране на 
двигателя е в позиция ACC (аксесоари) 
или ON (включено), ако има отворена 
врата, системата проверява за ключа 
за интелигентно управление. Когато 
ключът за интелигентно управление не е 
в автомобила, индикаторът „ “ ще 
мига и ще се появи предупреждението 
„Key not in vehicle“ (Ключът не е в 
автомобила). Когато всички врати 
са затворени, звъненето ще звучи в 
продължение на около 5 секунди. Дръжте 
ключа за интелигентно управление в 
автомобила.

Стартиране на бензиновия двигател
Автомобил с ръчна скоростна кутия: 
1. Винаги носете ключа за интелигентно 

управление с Вас. 
2. Уверете се, че ръчната спирачка е 

дръпната.
3. Скоростният лост трябва да бъде на N 

(Неутрално).
4. Натиснете педала на съединителя и 

спирачките. 
5. Натиснете бутона за стартиране/спиране 

на двигателя.

Автомобил с интелигентна ръчна скоростна 
кутия:
1. Уверете се, че ръчната спирачка е 

дръпната.
2. Натиснете педала на съединителя 

докрай и сменете предавката в 
неутрално положение.

3. Продължавайте да натискате педала 
на съединителя и спирачния педал и 
натиснете бутона за стартиране/спиране 
на двигателя в положение START 
(Стартиране).

Ако натиснете бутона за стартиране/
спиране на двигателя в положение START 
(Стартиране), без да натиснете педала на 
съединителя и спирачния педал, двигателят 
няма да запали и на екрана на арматурното 
табло ще се покаже следното изскачащо 
съобщение.

OPDE050563LOPDE050563L

Когато скоростният лост не е в положение 
N (Неутрално), на екрана на арматурното 
табло ще се покаже следното изскачащо 
съобщение.
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OPDE050564LOPDE050564L

Автомобил с автоматична скоростна кутия/
скоростна кутия с двоен съединител:
1. Винаги носете ключа за интелигентно 

управление с Вас.
2. Уверете се, че ръчната спирачка е 

дръпната.
3. Задължително преместете предавката в 

положение P (Паркиране).
4. Натиснете педала на спирачката.
5. Натиснете бутона за стартиране/спиране 

на двигателя.

 Информация
• Не чакайте двигателя да загрее, докато 

автомобилът е неподвижен.
Започнете да шофирате при средни 
обороти на двигателя. Трябва да се 
избягва рязкото ускоряване и забавяне.

• Винаги стартирайте двигателя на 
автомобила, когато кракът Ви е върху 
педала за спирачките. Не натискайте 
педала за газта, когато стартирате 
двигателя на автомобила. Не форсирайте 
двигателя, докато е в процес на загряване.

Стартиране на дизеловия двигател
За да стартирате дизеловия двигател, 
когато е студен, той трябва първо да се 
подгрее, след това да се стартира и да 
загрее, преди да шофирате.
Автомобил с ръчна скоростна кутия:
1. Винаги носете ключа за интелигентно 

управление с Вас. 
2. Уверете се, че ръчната спирачка е 

дръпната.
3. Скоростният лост трябва да бъде в 

неутрално положение. 
4. Натиснете педала на съединителя и 

спирачния педал. 
5. Натиснете бутона за стартиране/спиране 

на двигателя. 
6. Продължете да натискате спирачния 

педал, докато индикаторът за 
подгряващите свещи ( ) изгасне.

7. Когато индикаторът за подгряващите 
свещи ( ) изгасне, двигателят ще 
стартира.

Автомобил с интелигентна ръчна скоростна 
кутия: 
1. Уверете се, че ръчната спирачка е 

дръпната.
2. Натиснете педала на съединителя 

докрай и сменете предавката в 
неутрално положение.

3. Продължавайте да натискате педала 
на съединителя и спирачния педал и 
натиснете бутона за стартиране/спиране 
на двигателя в положение START 
(Стартиране).

4. Продължете да натискате спирачния 
педал, докато индикаторът за 
подгряващите свещи ( ) изгасне.

5. Когато индикаторът за подгряващите 
свещи ( ) изгасне, двигателят ще 
стартира.
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Ако натиснете бутона за стартиране/
спиране на двигателя в положение START 
(Стартиране), без да натиснете педала на 
съединителя и спирачния педал, двигателят 
няма да запали и на екрана на арматурното 
табло ще се покаже следното изскачащо 
съобщение.

OPDE050563LOPDE050563L

Когато скоростният лост не е в положение 
N (Неутрално), на екрана на арматурното 
табло ще се покаже следното изскачащо 
съобщение.

OPDE050564LOPDE050564L

Автомобил с автоматична скоростна кутия/
скоростна кутия с двоен съединител : 
1. Винаги носете ключа за интелигентно 

управление с Вас.
2. Уверете се, че ръчната спирачка е 

дръпната.
3. Задължително преместете предавката в 

положение P (Паркиране).
4. Натиснете педала на спирачката.
5. Натиснете бутона за стартиране/спиране 

на двигателя.
6. Продължете да натискате спирачния 

педал, докато индикаторът за 
подгряващите свещи ( ) изгасне.

7. Когато индикаторът за подгряващите 
свещи ( ) изгасне, двигателят ще 
стартира.

 Информация
Ако бутонът за стартиране/спиране на 
двигателя бъде натиснат, докато двигателят 
се подгрява, двигателят може да стартира.
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Стартиране и спиране на двигателя с 
турбокомпресор с междинен охладител
1. Не форсирайте двигателя веднага след 

стартирането. Ако двигателят е студен, 
го оставете няколко секунди на празен 
ход, за да може турбокомпресорът да се 
смаже добре.

2. След шофиране на високи скорости 
или продължително шофиране, което 
натоварва силно двигателя, го оставете 
на празен ход около 1 минута, преди 
да го изключите. Това време на празен 
ход ще позволи на турбокомпресора 
да изстине преди изключването на 
двигателя.

БЕЛЕЖКА
Не изключвайте двигателя веднага, след 
като е бил силно натоварен. Това може 
да причини тежка повреда на двигателя 
или турбокомпресора.

БЕЛЕЖКА
За да предотвратите повреда на 
автомобила:
• Ако двигателят спре в движение, 

не се опитвайте да поставяте 
превключвателя за скоростите в 
положение P (Паркиране). 
Ако условията на пътя и движението 
позволяват, можете да поставите 
превключвателя за скоростите в 
положение N (Неутрално), докато 
автомобилът е в движение, и да 
натиснете бутона за стартиране/
спиране на двигателя, за да се 
опитате да стартирате отново 
двигателя.

• Не бутайте и не теглете автомобила 
си, за да стартирате двигателя.

БЕЛЕЖКА
За да предотвратите повреда на 
автомобила:
Не натискайте бутона за стартиране/
спиране на двигателя по-
продължително от 10 секунди, освен ако 
предпазителят на лампата за стоп не е 
изгорял.
Когато изгори предпазителят на лампата 
за стоп, не можете да стартирате 
нормално двигателя. Сменете 
предпазителя с нов. Ако не можете 
да смените предпазителя, можете да 
стартирате двигателя, като натиснете 
и задържите бутона за стартиране/
спиране на двигателя за 10 секунди, 
докато бутонът за стартиране/спиране 
на двигателя е в положение ACC 
(Аксесоари).
За Ваша безопасност винаги натискайте 
педала на спирачката, преди да запалите 
автомобила.
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 Информация
Ако батерията на ключа за интелигентно 
управление е слаба или той не работи 
правилно, можете да стартирате двигателя 
на автомобила, като натиснете бутона за 
стартиране/спиране на двигателя с ключа 
за интелигентно управление в посока на 
изображението по-горе.

Изключване на двигателя
1. Спрете автомобила и натиснете 

спирачния педал докрай.
2. Задължително преместете предавката в 

положение P (Паркиране).
3. Натиснете бутона за стартиране/

спиране на двигателя в положение 
OFF (Изключено) и дръпнете ръчната 
спирачка.

Дистанционно стартиране (ако е 
част от оборудването)

OTM060055LOTM060055L

Можете да стартирате двигателя с бутона 
за дистанционно стартиране на ключа за 
интелигентно управление.

За да стартирате двигателя дистанционно:
1. Натиснете бутона за заключване на 

вратите на разстояние от 10 метра от 
автомобила.

2. Натиснете бутона за дистанционно 
стартиране ( ) за повече от 2 секунди 
през първите 4 секунди след 
заключването на вратите. Аварийните 
светлини ще мигнат.

3. За да изключите функцията за 
дистанционно стартиране, натиснете 
бутона за дистанционно стартиране ( ) 
веднъж.

• Бутонът за дистанционно стартиране 
( ) може да не работи, ако ключът за 
интелигентно управление не е в рамките 
на 10 метра от автомобила.

• Автомобилът няма да се стартира 
дистанционно, ако предният капак на 
двигателя или багажникът са отворени.

• Автомобилът трябва да бъде в 
положение P (Паркиране), за да 
се стартира чрез функцията за 
дистанционно стартиране.

• Двигателят се изключва, ако се качите 
в автомобила без регистриран ключ за 
интелигентно управление. 

• Двигателят се изключва, ако не се качите 
в автомобила в рамките на 10 минути 
след дистанционното стартиране.

• Не оставяйте двигателя на празен ход за 
продължителен период от време. 
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ОБОРУДВАНЕТО)

ONX4E060038ONX4E060038

Работа с ръчна скоростна кутия 
Ръчната скоростна кутия има 6 скорости 
напред. Скоростната кутия е напълно 
синхронизирана на всички скорости напред, 
за да може да превключва лесно на по-
висока или по-ниска скорост.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Преди да станете от седалката на 
водача, скоростният лост задължително 
трябва да бъде на 1-ва скорост, когато 
автомобилът е паркиран на нагорнище, и 
на R (Заден ход) на надолнище, ръчната 
спирачка трябва да бъде включена и 
контактният ключ за запалване трябва да 
бъде в положение LOCK (Заключване)/
OFF (Изключено). Ако тези предпазни 
мерки не са спазени, автомобилът може 
да се задвижи неочаквано.

За да превключите на R (Заден ход), 
автомобилът трябва да бъде напълно спрял 
и скоростният лост трябва да се постави 
първо в неутрално положение и след това 
на R (Заден ход).

Когато автомобилът е напълно спрял и 
трудно превключва на 1-ва скорост или R 
(Заден ход): 
1. Поставете скоростния лост в неутрално 

положение и освободете педала на 
съединителя. 

2. Натиснете педала на съединителя и 
след това превключете на първа скорост 
или R (Заден ход).

 Информация
В студено време автомобилът може да 
превключва трудно скоростите, докато 
трансмисионното масло загрее. 

 РЪЧНА СКОРОСТНА КУТИЯ (АКО Е ЧАСТ ОТ 
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Използване на съединителя (ако е 
част от оборудването)
Педалът на съединителя трябва да се 
натиска докрай преди:
 - Стартиране на двигателя 
Двигателят няма да стартира, без да 
натиснете педала на съединителя. 

 - Превключване на скоростите
За да потеглите, освободете бавно 
педала на съединителя и натиснете 
педала на газта.

Освобождавайте бавно педала на 
съединителя. Педалът на съединителя 
винаги трябва да бъде освободен по време 
на шофиране. 

БЕЛЕЖКА
За да предотвратите излишно износване 
или повреда на съединителя:
• Не дръжте крака на педала на 

съединителя, докато шофирате.
• Не задържайте автомобила с включен 

съединител под наклон, докато 
чакате светофар и пр.

• Винаги натискайте педала на 
съединителя докрай, за да 
предотвратите шум и повреда.

• Не потегляйте на 2-ра скорост, освен 
на хлъзгав път.

• Натиснете педала на съединителя 
докрай и внимавайте да не го 
натиснете отново, преди да се 
върне в изходно положение, след 
като го освободите. Ако  натискате 
последователно педала, преди да 
се върне в изходно положение, 
системата на съединителя може да се 
повреди.

Превключване на по-ниска скорост
Превключвайте на по-ниска скорост, 
когато трябва да забавите автомобила в 
натоварено движение или когато трябва да 
се изкачвате по стръмен наклон, за да не се 
претоварва двигателят. 
Превключването на по-ниска скорост също 
така намалява опасността от блокиране на 
двигателя и улеснява ускоряването, когато 
трябва отново да повишите скоростта. 
Когато автомобилът се движи по 
надолнище, превключването на по-ниска 
скорост помага за поддържането на 
безопасна скорост, като осигурява спирачна 
способност на двигателя и намалява 
износването на спирачките. 

БЕЛЕЖКА
За предотвратяване на повреда на 
двигателя, съединителя и скоростната 
кутия:
• При превключване от 5-а на 4-та 

скорост, внимавайте да не 
придвижите неволно скоростния 
лост настрани и да превключите 
на 2-ра скорост. Рязко понижаване 
на предавката може да повиши 
оборотите на двигателя, така че  
оборотомерът да влезе в червената 
зона. 

• Не превключвайте на по-ниска 
скорост с повече от две степени 
и не превключвайте, когато 
двигателят работи на високи обороти 
(от 5000 оборота в минута нагоре). 
Такова превключване на по-ниска 
скорост може да повреди двигателя, 
съединителя и скоростната кутия.
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Добри практики на шофиране 
• Никога не изключвайте автомобила от 

скорост, за да се движите по инерция по 
надолнище. Това е крайно опасно. 

• Не натискайте газта и спирачките 
едновременно. Това може да причини 
прегряване и повреда на спирачките и 
свързаните с тях части.
Когато шофирате продължително 
по надолнище, намалете скоростта 
и превключете на по-ниска скорост. 
Спирачната способност на двигателя ще 
помогне за намаляването на скоростта 
на автомобила.

• Намалете скоростта, преди да 
превключвате на по-ниска скорост. Това 
ще помогне за предотвратяване на 
превишаване на оборотите на двигателя, 
което може да причини повреда. 

• Намалете скоростта при страничен 
вятър. Така ще имате много по-добър 
контрол върху автомобила.

• Автомобилът задължително трябва 
да бъде напълно спрял преди 
превключване на R (Заден ход) за 
предотвратяване на повреда на 
скоростната кутия.

• Бъдете изключително внимателни при 
шофиране върху хлъзгава повърхност. 
Бъдете особено внимателни при 
спиране, ускоряване или превключване 
на предавките. Рязката промяна на 
скоростта на автомобила върху хлъзгава 
повърхност може да причини загуба 
на сцепление на колелата, загуба на 
контрол върху автомобила и злополука.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не превключвайте бързо, за да 
използвате спирачната способност 
на двигателя (от по-висока на по-
ниска скорост) по хлъзгави пътища. 
Автомобилът може да се хлъзне и да 
предизвика инцидент. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от СЕРИОЗНО 
НАРАНЯВАНЕ или СМЪРТ:
• ЗАДЪЛЖИТЕЛНО поставяйте 

предпазния 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 смени 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, като завърта 
прекомерно волана.

• В случай че автомобилът Ви 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.

 Информация – Механизъм за 
бързо понижаване на предавката 
(ако е част от оборудването)

Ако натиснете педала на газта, оборудван 
с устройство Kickdown, извън точката на 
съпротивление, това увеличава мощността 
на двигателя. Може да почувствате, когато 
оборудването Kickdown започне да работи и 
да чуете звука от работата на Kickdown. Това 
е нормална работа, а не повреда. 
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Системата на интелигентната ръчна 
скоростна кутия (iMT) използва E-Clutch 
(електронен съединител) и технологията 
SSC (старт/стоп при инерция). Когато 
автомобилът е в движение по инерция, 
автоматично се изключва мощността на 
двигателя, за да намали разхода на гориво.

Работа на интелигентната ръчна 
скоростна кутия (iMT)

ONX4E060038ONX4E060038

Интелигентната ръчна скоростна кутия 
(iMT) има 6 предавки за движение напред. 
Моделът на превключване на предавките е 
показан върху скоростния лост.
Скоростната кутия е напълно 
синхронизирана на всички скорости 
напред, за да може да превключва 
лесно на по-висока или по-ниска скорост. 
Натиснете педала на съединителя докрай, 
когато сменяте предавката, след което го 
отпуснете бавно. 
Ако автомобилът Ви е оборудван с функция 
за заключване на контактния ключ за 
запалване, двигателят няма да запали, 
когато се опитате да го включите, без да 
натиснете спирачния педал и педала на 
съединителя. (ако е част от оборудването)
Трябва да върнете скоростния лост в 
неутрално положение, преди да смените 
предавката на R (Заден ход). Издърпайте 
пръстена и достатъчно дръпнете лоста за 
превключване на скоростната кутия наляво 
и след това преминете в положение на 
заден ход (R). Уверете се, че автомобилът 
е спрян напълно, преди да смените 
предавката на R (Заден ход).
Двигателят не трябва да работи, когато 

оборотомерът (обороти в минута) е в 
червената зона.

 ВНИМАНИЕ
• Когато превключвате от пета на 

четвърта предавка, трябва да 
внимавате да не натиснете случайно 
лоста настрани така, че да включите 
втората предавка. Подобно рязко 
понижаване на предавката може да 
повиши оборотите на двигателя, 
така че оборотомерът да влезе 
в червената зона. Работата на 
превишени обороти на двигателя 
и скоростната кутия би могла да 
повреди двигателя.

• Не превключвайте на по-ниска 
предавка с повече от 2 степени и не 
превключвайте, когато двигателят 
работи на високи обороти 
(от 5 000 оборота в минута нагоре). 
Такова превключване на по-ниска 
скорост може да повреди двигателя, 
съединителя и скоростната кутия.

• В студено време автомобилът може 
да превключва трудно скоростите, 
докато трансмисионното масло 
загрее. Това е нормално и не уврежда 
скоростната кутия.

• Ако сте спрели напълно и е трудно 
да превключите на 1-ва предавка или 
на R (Заден ход), оставете скоростния 
лост в положение N (Неутрално) и 
отпуснете съединителя. Натиснете 
отново педала на съединителя и след 
това превключете на 1-ва предавка 
или R (Заден ход).

• За да избегнете преждевременно 
износване и повреда на съединителя, 
не карайте с крак, опиращ се на 
педала на съединителя. Също така, 
не използвайте съединителя, за да 
задържите превозното средство 
спряно нагоре, докато чакате 
светофар и т.н.

 ИНТЕЛИГЕНТНА РЪЧНА СКОРОСТНА КУТИЯ (IMT) (АКО Е 
ЧАСТ ОТ ОБОРУДВАНЕТО)



06

6-21

• Не използвайте лоста за 
превключване като подлакътник по 
време на шофиране, тъй като това 
може да доведе до преждевременно 
износване на вилките за смяна на 
предавките.

• За да не увредите системата на 
съединителя, не потегляйте на 2-ра 
предавка, освен на хлъзгав път.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Преди да напуснете автомобила, 

трябва да дръпнете ръчната спирачка 
докрай и да изгасите двигателя. 
След това се уверете, че е избрана 
1-ва предавка, когато автомобилът е 
паркиран на равна повърхност или по 
наклон нагоре, и е избрано положение 
R (Заден ход) по наклон надолу. 
Възможно е да възникне неочаквано 
и внезапно движение на автомобила, 
ако тези предпазни мерки не са 
спазени в посочения ред.

• Не натискайте бързо двигателната 
спирачка (при превключване от 
по-висока към по-ниска предавка) 
по хлъзгави пътища. Автомобилът 
може да се хлъзне и да предизвика 
инцидент.

Използване на съединителя
Трябва да натиснете педала на 
съединителя докрай, преди да смените 
предавката, след което да го отпуснете 
бавно. Педалът на съединителя винаги 
трябва да бъде напълно освободен по 
време на шофиране. Не дръжте крака на 
педала на съединителя, докато шофирате. 
Това може да причини ненужно износване. 
Не натискайте съединителя само донякъде, 
за да задържите автомобила на наклон. 
Това причинява ненужно износване. 
Използвайте спирачния педал или ръчната 
спирачка, за да задържите автомобила 
на наклон. Не натискайте педала на 
съединителя рязко и многократно.

 ВНИМАНИЕ
Когато използвайте педала на 
съединителя, го натискайте докрай. Ако 
не натиснете педала на съединителя 
напълно, съединителят може да се 
повреди или да възникне шум.

Превключване на по-ниска скорост
Когато трябва да намалите скоростта 
поради натоварено движение или при 
изкачване по стръмен наклон, превключете 
на по-ниска предавка, за да не се претовари 
двигателят. Превключването на по-ниска 
предавка намалява вероятността от 
блокиране на двигателя и осигурява по-
добро ускоряване, когато трябва отново да 
увеличите скоростта. Когато автомобилът 
се спуска по стръмни хълмове, 
превключването на по-ниска предавка 
помага за поддържане на безопасна 
скорост и удължава живота на спирачките. 
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Добри практики на шофиране
• Никога не изключвайте автомобила от 

скорост, за да се движите по инерция 
по надолнище. Това е изключително 
опасно. Винаги оставяйте автомобила на 
предавка.

• Не натискайте газта и спирачките 
едновременно. Това може да доведе 
до тяхното прегряване и неизправност. 
Вместо това, когато шофирате 
продължително по надолнище и 
превключете на по-ниска скорост. По 
този начин спирачната способност на 
двигателя ще помага за забавянето на 
автомобила.

• Намалете скоростта, преди да 
превключвате на по-ниска скорост. Това 
ще помогне за предотвратяване на 
превишаване на оборотите на двигателя, 
което може да причини повреда.

• Намалете скоростта при страничен 
вятър. Така ще имате много по-добър 
контрол върху автомобила.

• Уверете се, че автомобилът е спрян 
напълно, преди да опитате да 
превключите на заден ход. В противен 
случай скоростната кутия може да се 
повреди.

• Бъдете изключително внимателни при 
шофиране върху хлъзгава повърхност. 
Бъдете особено внимателни при 
спиране, ускоряване или превключване 
на предавките. Рязката промяна на 
скоростта на автомобила върху хлъзгава 
повърхност може да причини загуба на 
сцепление и водачът да загуби контрол 
над автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Винаги си слагайте предпазния 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 смени 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, като завърта 
прекомерно волана.

• В случай че автомобилът Ви напусне 
пътното платно, не правете резки 
движения. Вместо това намалете 
скоростта, преди да се върнете 
обратно в пътните ленти.

• Никога не превишавайте посочените 
ограничения на скоростта.

 Информация – Механизъм за 
бързо понижаване на предавката 
(ако е част от оборудването)

Ако натиснете педала на газта, оборудван 
с устройство Kickdown, извън точката на 
съпротивление, това увеличава мощността 
на двигателя. Може да почувствате, когато 
оборудването Kickdown започне да работи и 
да чуете звука от работата на Kickdown. Това 
е нормална работа, а не повреда. 
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 Тип лостТип лост

ONX4E060039ONX4E060039
[A]: Скоростен лост [B]: Бутон за освобождаване [C]: Режим за ръчно превключване

Натиснете педала на спирачката и бутона за освобождаване, докато местите лоста за 
превключване на предавките.
Натиснете бутона за освобождаване, докато премествате лоста за превключване на предавките.
Лостът за превключване на предавките може да работи свободно.

 БутонБутон

ONX4060003ONX4060003

Работа с автоматична скоростна кутия
Автоматичната скоростна кутия има шест скорости напред (осем скорости напред, ако е част 
от оборудването) и една скорост на заден ход.
Отделните предавки се избират автоматично в положение D (шофиране).

   АВТОМАТИЧНА СКОРОСТНА КУТИЯ (АКО Е ЧАСТ ОТ 
ОБОРУДВАНЕТО)
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Индикаторът върху арматурното табло 
показва позицията на лоста/бутона за 
превключване на предавките, когато 
контактният ключ за запалване е в позиция 
ON (включено).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от сериозно 
нараняване или смърт:
• ВИНАГИ проверявайте за хора, 

особено за деца, в близост до Вашия 
автомобил, преди да превключите 
предавката на D (шофиране) или R 
(заден ход).

• Преди да напуснете автомобила, 
уверете се, че лостът за смяна 
на предавките е в положение P 
(Паркиране), след което дръпнете 
ръчната спирачка и поставете 
контактния ключ за запалване в 
позиция LOCK (Заключено)/OFF 
(Изключено). Възможно е да възникне 
неочаквано и внезапно движение 
на автомобила, ако тези предпазни 
мерки не са спазени.

• Когато използвате перото на волана 
(режим на ръчно превключване), 
не превключвайте бързо, за да 
използвате спирачната способност 
на двигателя (от висока на по-ниска 
скорост) на хлъзгави пътища. 
Автомобилът може да се хлъзне и да 
предизвика инцидент.

Обхват на трансмисията 
Индикаторът върху арматурното табло 
показва позицията на лоста/бутона за 
превключване на предавките, когато 
контактният ключ за запалване е в позиция 
ON (включено). 

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 изпълнили всички тези указания 
и пак не можете да преместите лоста от 
P (Паркиране), вижте „Освобождаване на 
скоростния лост“ в тази глава. (лост за 
смяна на предавките)
Скоростният лост/бутон трябва да бъде 
в положение Р (паркиране), преди да 
изключите двигателя.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Ако превключите на позиция P 

(паркиране), докато автомобилът е 
в движение, това може да доведе до 
загуба на контрол върху него.

• След като автомобилът е спрял, 
уверете се, че е в положение P 
(Паркиране), дръпнете ръчната 
спирачка и изключете двигателя. 

• При паркиране под наклон 
поставете предавката в положение 
P (Паркиране) и включете ръчната 
спирачка, за да предотвратите 
потегляне на автомобила надолу.

• Не използвайте позиция P (паркиране) 
вместо ръчната спирачка.
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R (заден ход)
Използвайте тази позиция, за да 
управлявате автомобила назад.

БЕЛЕЖКА
Винаги спирайте напълно, преди да 
превключите на R (Заден ход). Може 
да повредите трансмисията, ако 
превключите на R (Заден ход), когато 
автомобилът е в движение.
Когато спрете автомобила в положение 
R (Заден ход), ако отворите вратата на 
водача с разкопчан предпазен колан, 
предавката се превключва автоматично 
в положение P (Паркиране) (тип бутон).  
Когато обаче автомобилът се движи в 
положение R (Заден ход), ако отворите 
вратата на водача при незакопчан 
предпазен колан, предавката може да 
не бъде превключена автоматично в 
положение P (Паркиране), за да бъде 
защитена автоматичната скоростна 
кутия (тип бутон).

N (Неутрално)
Колелата и скоростната кутия не са 
задействани.
Използвайте N (Неутрално) положение, ако 
трябва да стартирате изключил двигател 
или да спрете при работещ двигател. 
Превключете на позиция P (паркиране), ако 
трябва да оставите автомобила си поради 
някаква причина.
Винаги натискайте педала на спирачката, 
когато превключвате от N (неутрално) на 
друга скорост.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не превключвайте предавки, освен 
ако краката Ви не са върху педала на 
спирачката. Превключването, докато 
двигателят работи с високи обороти, 
може да предизвика бързо движение 
на автомобила. Може да изгубите 
контрол над него и да ударите хора или 
предмети.

D (шофиране)
Това е нормалната позиция за шофиране. 
Скоростната кутия автоматично ще 
превключва 6-те (или 8-те) скорости, за да 
осигури най-добра икономия на гориво и 
мощност.
За да потеглите напред, натиснете бутона 
D (Шофиране), докато натискате спирачния 
педал при включен двигател. (бутон)
След това натиснете плавно педала на 
газта.
За допълнителна мощност при 
изпреварване на друго превозно средство 
или при шофиране по наклон нагоре, 
натиснете по-силно педала за газта. Тогава 
скоростната кутия автоматично преминава 
към следващата долна предавка (или 
предавки според случая).
Когато спрете автомобила в положение 
D (Шофиране), ако отворите вратата на 
водача с разкопчан предпазен колан, 
предавката се превключва автоматично в 
положение P (Паркиране). (тип бутон)
Но, когато преместите предавката в 
положение D (Шофиране), ако отворите 
вратата на водача с разкопчан предпазен 
колан, предавката може да не се превключи 
автоматично в положение P (Паркиране), 
за да се предпази автоматичната скоростна 
кутия. (бутон)
Превключвателят DRIVE MODE (Режим 
на шофиране) дава възможност на водача 
да превключва от нормален режим 
(NORMAL) на екологичен режим (ECO) или 
спортен режим (SPORT) (ако функциите са 
оборудвани).

Повече подробности ще намерите в 
„Интегрирана система за контрол на 
режима на шофиране“ по-долу в тази 
глава.
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За оставане в положение N (Неутрално), 
когато двигателят е изключен (тип бутон)

ONX4060004ONX4060004

ONX4E060021ONX4E060021
[A]: тип A, [B]: тип B

Ако желаете автомобилът да остане в 
положение N (Неутрално), след като 
двигателят бъде изключен (в състояние 
ACC (Аксесоари)), направете следното.
1. Изключете ръчната спирачка при 

работещ двигател или с бутона за 
стартиране/спиране на двигателя 
в положение ON (Включено). Ако е 
активирано AUTO HOLD (Автоматично 
задържане), изключете го.

2. Натиснете бутона N (Неутрално), докато 
натискате спирачния педал.

3. Когато свалите крака си от педала 
на спирачката, на LCD дисплея на 
арматурното табло ще се появи 
съобщението „Press and hold OK button 
to stay in Neutral when vehicle is Off 
(Натиснете и задръжте бутона OK, за 
да останете в неутрално положение, 
когато превозното средство не работи)“ 
(или „Hold OK button to stay in neutral gear 
position when vehicle is Off (Задръжте 
бутона OK, за да останете на неутрална 
предавка, когато превозното средство не 
работи)“).

4. Натиснете и задръжте бутона OK на 
волана за повече от 1 секунда.

5. Когато съобщението „Vehicle will stay in 
(N). Change gear to cancel (Автомобилът 
ще остане в неутрално положение. За 
отмяна превключете на скорост)“ (или 
„N will stay engaged when the vehicle is 
Off (Неутралното положение ще остане 
включено, след като автомобилът 
бъде изключен)“) се покаже на LCD 
дисплея на таблото, натиснете бутона за 
стартиране/спиране на двигателя, докато 
натискате спирачния педал.
Ако обаче отворите вратата на водача, 
предавката автоматично ще се 
превключи в положение P (Паркиране), 
а бутонът за стартиране/спиране на 
двигателя ще се промени в положение 
OFF (Изключено).
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БЕЛЕЖКА
Когато предавката е в положение N 
(Неутрално), бутонът за стартиране/
спиране на двигателя ще бъде в 
положение ACC (Аксесоари). Имайте 
предвид, че вратите не могат да се 
заключват в положение ACC (Аксесоари) 
или батерията може да се изтощи, 
ако бъде оставена в положение ACC 
(Аксесоари) за продължителен период 
от време.

OCN7060007OCN7060007

Режим DS (Drive Sporty) (Спортно шофиране) 
За да превключите на режим Ds, 
преместете скоростния лост от положение 
D (напред) към централното положение на 
режима на ръчно превключване. Логиката 
на управление на двигателя и трансмисията 
автоматично ще бъдат оптимизирани за 
спортно шофиране. 
В режим Ds, ако преместите скоростния 
лост към + (нагоре) или - (надолу), 
скоростта ще се промени към режим на 
ръчно превключване. Ако скоростният лост 
бъде преместен обратно на положение 
D (напред), ще се промени на D (напред). 
Автомобилът ще се управлява според 
избрания режим от режима на шофиране 
(NORMAL, ECO, SPORT).

Режим на ръчно превключване 
(скоростен лост)

ONX4E060040ONX4E060040
[A]: + (Повишаване), [B]: - (Понижаване)

Независимо дали автомобилът е спрял 
или е в движение, ръчният режим се 
избира чрез натискане на лоста за 
превключване от позиция D (шофиране) 
на ръчно управление. За да се върнете 
на D (Напред), върнете скоростния лост в 
изходното положение.

В режим за ръчно превключване с 
преместване на скоростния лост назад 
и напред ще можете да избирате 
препоръчителния скоростен диапазон за 
текущите условия на движението.
+ (Повиша-
ване):

Натиснете лоста веднъж 
напред, за да превключите на 
следващата по-висока скорост.

- (Понижа-
ване):

Натиснете лоста веднъж 
назад, за да превключите на 
следващата по-ниска скорост.
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 Информация
• Могат да се избират само шестте (или 

осемте) скорости напред. За движение 
назад или паркиране преместете лоста за 
смяна на предавките до позиция R (заден 
ход) или P (паркиране) според нуждите.

• 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 превключи автоматично.

• Ако лостът е сложен на + (Повишаване) 
или - (Понижаване), скоростната кутия 
не може да направи исканата смяна, 
ако следващата предавка е извън 
диапазона на допустимите обороти на 
двигателя. Водачът трябва да извърши 
превключването на предавките в 
съответствие с условията на пътя, като 
внимава да запази оборотите на двигателя 
под червената зона.

• При шофиране по хлъзгав път натиснете 
скоростния лост напред в положение 
+ (Повишаване). Така скоростната кутия 
ще превключи на 2-ра скорост, което е 
по-добре за гладко шофиране по хлъзгав 
път. Натиснете превключвателят за 
скоростите към - (Понижаване), за да 
превключите обратно на 1-ва скорост.

Освобождаване на скоростния 
лост (скоростен лост)
Ако лостът за превключване на предавките 
не може да бъде преместен от позиция 
P (паркиране) на позиция R (заден ход) с 
натиснат педал на спирачката, продължете 
да натискате спирачката и направете 
следното:

ONX4E060037ONX4E060037

1. Поставете контактния ключ за запалване 
в позиция LOCK (заключено)/OFF 
(изключено).

2. Дръпнете ръчната спирачка.
3. Внимателно извадете маншона на 

скоростния лост.
4. Преместете скоростния лост, докато 

държите бутона за освобождаване (1) с 
инструмент (напр. права отвертка).

Ако се наложи да използвате механизма 
за освобождаване на скоростния лост, 
препоръчваме системата незабавно 
да бъде проверена от оторизиран 
представител на HYUNDAI.
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Система за блокиране на 
скоростния лост
За Ваша безопасност при автоматичната 
скоростна кутия има система за блокиране 
на скоростния лост, която предотвратява 
превключването на предавката от P 
(паркиране) на R (заден ход), освен ако 
педалът на спирачката не е натиснат.
За да превключите предавката от P 
(паркиране) на R (заден ход):
1. Натиснете и задръжте педала на 

спирачката.
2. Стартирайте двигателя или поставете 

контактния ключ за запалване в позиция 
ON (включено).

3. Натиснете спирачния педал и поставете 
скоростния лост в положение R (Заден 
ход). (скоростен лост)
Натиснете спирачния педал и натиснете 
бутона R (Заден ход). (бутон)

Система за блокиране на 
контактния ключ за запалване 
(ако е част от оборудването)
Контактният ключ за запалване не може да 
бъде изваден, освен ако скоростният лост 
не е в позиция P (Паркиране).

Когато батерията е изтощена: 
(тип бутон) 
Не можете да превключите предавките, 
когато батерията няма заряд. 
При авария можете да превключите 
предавката на N (Неутрално) на 
хоризонтална повърхност по следния начин: 
1. Свържете кабелите на батерията от 

друг автомобил или от друга батерия 
към клемите за подаване на ток в 
отделението за двигателя. 
Повече информация ще намерите 
в „Запалване с подаване на ток“ в 
глава 8. 

2. Освободете ръчната спирачка с 
контактния ключ за запалване в 
положение ON (Включено). 

3. Превключете предавката в положение 
N (Неутрално). Направете справка с „За 
оставане в положение N (Неутрално), 
когато двигателят е изключен (тип бутон)“ 
в настоящата глава. 
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Паркиране
Винаги спирайте напълно и продължавайте 
да натискате педала на спирачката. 
Преместете предавката на P (Паркиране), 
дръпнете ръчната спирачка и поставете 
контактния ключ за запалване в положение 
LOCK (Заключено)/OFF (Изключено). 
Вземете ключа със себе си, когато 
напускате автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато останете в автомобила с работещ 
двигател, внимавайте да не натискате 
педала на газта продължително. 
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 и не паркирайте върху 
запалими материали, като суха трева, 
хартия или листа. Те могат да се 
възпламенят и да предизвикат пожар.

Съобщение на LCD дисплея 
(тип бутон)

  Действителното съобщение може да се 
различава от следващото съобщение на 
LCD дисплея.

  Приложението на следното съобщение 
може да варира в зависимост от модела 
на автомобила.

Условията за превключване не са 
изпълнени. Намалете скоростта, 
след това превключете
Това предупредително съобщение се 
показва на LCD дисплея, когато оборотите 
на двигателя са прекалено високи или 
когато скоростта на движение е прекалено 
голяма, за да бъде сменена предавката.
Препоръчваме Ви да намалите оборотите 
на двигателя или скоростта на автомобила, 
преди да смените предавката.

Press brake pedal to change gear 
(Натиснете спирачния педал, за 
да смените предавката)
Това предупредително съобщение се 
показва на LCD дисплея, когато спирачният 
педал не бъде натиснат при смяна на 
предавката.
Препоръчваме да натиснете спирачния 
педал и след това да смените предавката.

Shift to P after stopping 
(Превключете на P (Паркиране), 
след като спрете)
Това предупредително съобщение се 
показва на LCD дисплея, когато предавката 
се смени на P (Паркиране), докато 
автомобилът се движи.
Спрете автомобила, преди да превключите 
на P (Паркиране).

PARK engaged (Включено 
положение PARK (Паркиране))
Това предупредително съобщение се 
показва на LCD дисплея, когато предавката 
се смени на P (Паркиране), докато 
автомобилът се движи.
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Press and hold the OK button on 
the steering wheel to stay in Neutral 
(Натиснете и задръжте бутона 
OK на волана, за да останете на N 
(Неутрално)) 
Съобщението се появява върху LCD 
дисплея, когато натискате бутона N 
(Неутрално) и свалите крака си от педала 
на спирачката при спиране на автомобила. 
Ако искате да останете в положение 
N (Неутрално), след като изключите 
двигателя, натиснете и задръжте бутона 
„OK“ на волана за повече от 1 секунда.

Автомобилът ще остане 
в положение (N). Сменете 
предавката, за да отмените/
положение N ще остане включено, 
когато автомобилът е изключен
Предупредителното съобщение се 
показва на LCD дисплея, когато натиснете 
бутона „OK“ на волана, след като на LCD 
дисплея на арматурното табло се покаже 
съобщението. Предавката ще остане 
в положение N (Неутрално), след като 
изключите двигателя.

NEUTRAL engaged (Включено 
положение NEUTRAL (Неутрално))
Това съобщение се показва на LCD 
дисплея, когато положението N (Неутрално) 
е включено.

Вече е избрана предавка/Тази 
предавка вече е избрана
Съобщението се показва на LCD дисплея, 
когато натиснете бутона за текущата 
предавка отново.

Бутонът за превключване 
е задържан/Бутонът за 
превключване е заседнал
Предупредителното съобщение се 
показва на LCD дисплея, когато бутона за 
превключване на предавките бъде натиснат 
продължително или не работи изправно. 
Почистете около бутона за превключване на 
предавките.
Ако това съобщение се покаже отново, Ви 
препоръчваме да проверите автомобила 
при оторизиран представител на HYUNDAI.

Неизправност в системата за 
превключване на предавките! 
Service immediately (Обслужете 
автомобила незабавно)
Предупредителното съобщение се показва 
на LCD дисплея, когато трансмисията или 
бутона за превключване на предавките не 
работи изправно в положение P (Паркинг).
В такъв случай Ви препоръчваме 
незабавно да проверите автомобила си при 
оторизиран представител на HYUNDAI.

Check shift controls (Проверете 
контролите за превключване)
Това предупредително съобщение се 
показва на LCD дисплея, когато има 
неизправност с бутона за превключване на 
предавките.
В такъв случай Ви препоръчваме 
незабавно да проверите автомобила си при 
оторизиран представител на HYUNDAI.
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 Перо на волана (режим на ръчно 
превключване) (ако е част от 
оборудването)

ONX4060005ONX4060005

Перата на волана за превключване на 
предавките са налице, когато лостът/
бутонът за смяна на предавките е в 
положение D (Шофиране) или в режим на 
ръчно превключване.

С лоста/бутона за смяна на предавките D 
(Шофиране)
Функцията за превключване с перата ще 
действа, когато скоростта на автомобила е 
по-висока от 10 km/h.
Издърпайте перото [+] или [-] еднократно, за 
да превключите съответно с една предавка 
нагоре или надолу, и системата се сменя 
от автоматичен режим на ръчен режим на 
превключване.
За да преминете обратно от ръчен към 
автоматичен режим на превключване, 
извършете едно от следните действия:
 - Дръпнете перото [+] за повече от 

1 секунда
 - Преместете скоростния лоста за 
превключване от положение D 
(Задвижване) към ръчен затвор и го 
върнете в положение D отново при типа 
със скоростен лост. При тип с бутон за 
превключване, натиснете бутона D.

Режимът на ръчна смяна също се 
променя обратно в автоматичен режим на 
превключване в една от следните ситуации
 - Когато педалът на газта е леко натиснат 
за повече от 6 секунди, докато шофирате

 - Когато автомобилът спре

С лоста/бутона за смяна на предавките в 
режим на ръчно превключване
Натиснете веднъж перото [+] или [-] навън, 
за да превключите на следващата по-
висока или по-ниска скорост.

 Информация
Ако издърпате перата [+] и [-] едновременно, 
може да не настъпи превключване на 
предавките.

Добри практики на шофиране
• Никога не превключвайте предавката 

от положение P (Паркиране) или от N 
(Неутрално) към друго положение с 
натиснат педал за газта.

• Никога не превключвайте предавката 
в положение P (Паркиране), когато 
автомобилът е в движение.
Уверете се, че автомобилът е спрян 
напълно, преди да опитате да 
превключите на R (заден ход) или D 
(шофиране).

• Не превключвайте предавката в 
положение N (неутрално), когато 
шофирате. Ако предавката е преместена 
на N (неутрално) по време на движение, 
автомобилът губи способността да 
осигурява спиране на двигателя. Това 
може да увеличи риска от злополука. 
Освен това смяната на предавката 
обратно на D (Шофиране), докато 
автомобилът се движи, може сериозно 
да повреди скоростната кутия.
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• При управление нагоре или надолу 
по склон, винаги превключвайте на D 
(Движение), когато шофирате напред, 
или R (Заден ход), когато шофирате на 
заден ход, и проверявайте положението 
на предавката, показано на клъстера, 
преди да потеглите. Ако се придвижите в 
обратна посока на избраната предавка, 
двигателят ще се изключи и може да 
възникне сериозна авария поради 
недобро сработване на спирачката.

• Не шофирайте, ако кракът Ви е на 
педала на спирачката. Дори лек, но 
постоянен натиск на педала може да 
доведе до прегряване, износване и дори 
евентуално повреда на спирачката.

• 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.

• Винаги вдигайте ръчната спирачка, 
когато напускате автомобила. Не 
разчитайте на това, че сте поставили 
трансмисията на P (паркиране), за 
да предотвратите движението на 
автомобила.

• Бъдете изключително внимателни при 
шофиране върху хлъзгава повърхност. 
Бъдете особено внимателни при 
спиране, ускоряване или превключване 
на предавките. Рязката промяна на 
скоростта на автомобила върху хлъзгава 
повърхност може да причини загуба 
на сцепление на колелата, загуба на 
контрол върху автомобила и злополука.

• Оптималната производителност и 
икономичност на автомобила се постигат 
чрез плавно натискане и освобождаване 
на педала за газта.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от СЕРИОЗНО 
НАРАНЯВАНЕ или СМЪРТ:
• ЗАДЪЛЖИТЕЛНО поставяйте 

предпазния 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 смени 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, като завърта 
прекомерно волана.

• В случай че автомобилът Ви 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.

 Информация – Механизъм за 
бързо понижаване на предавката 
(ако е част от оборудването)

Ако натиснете педала на газта, оборудван 
с устройство Kickdown, извън точката на 
съпротивление, това увеличава мощността 
на двигателя. Може да почувствате, когато 
оборудването Kickdown започне да работи, и 
да чуете звука от работата на Kickdown. Това 
е нормална работа, а не повреда. 

  



Как да шофирате Вашия автомобил

6-34

ONX4060003ONX4060003

Работа на трансмисията с двоен съединител 
Скоростната кутия с двоен съединител има седем скорости напред и една скорост на 
заден ход. Скоростите се избират автоматично, когато бутонът за смяна на предавките е 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 (шофиране), скоростната кутия автоматично ще превключва 
предавките, подобно на обикновената автоматична скоростна кутия. За разлика от 
традиционната автоматична скоростна кутия, превключването на предавките може 
понякога да се усети и чуе, докато задействащите механизми задействат съединителите и 
се избират предавките. 

 СКОРОСТНА КУТИЯ С ДВОЕН СЪЕДИНИТЕЛ (АКО Е ЧАСТ 
ОТ ОБОРУДВАНЕТО)
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• Системата с двоен съединител 
включва механизъм със сух тип двоен 
съединител, който позволява по-
добро ускорение и увеличена горивна 
ефективност по време на управление 
на автомобила. Но се различава 
от конвенционалната автоматична 
скоростна кутия, 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 с 
двоен съединител.

• Сухият съединител предава въртящия 
момент и осигурява усещане за директно 
шофиране, което може да се различава 
от конвенционалната автоматична 
скоростна кутия. Това може да бъде 
по-забележимо, когато стартирате спрял 
автомобил или когато пътувате с ниска 
скорост на движение на автомобила. 

• 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 на 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 ниска скорост.

• Когато включвате и изключвате 
двигателя, може да чуете щракане, 
докато системата изпълнява автотест. 
Това е нормален звук за трансмисията с 
двоен съединител.

• 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 предавките на новия Ви автомобил 
непрекъснато се оптимизират.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от сериозно 
нараняване или смърт:
• ВИНАГИ проверявайте за хора, 

особено за деца, в близост до Вашия 
автомобил, преди да превключите 
предавката на D (шофиране) или R 
(заден ход).

• Преди да станете от седалката на 
водача, бутонът за превключване на 
предавките задължително трябва 
да бъде в положение P (Паркиране), 
ръчната спирачка трябва да бъде 
включена и контактният ключ 
за запалване трябва да бъде в 
положение LOCK (Заключване)/OFF 
(Изключено). Възможно е да възникне 
неочаквано и внезапно движение 
на автомобила, ако тези предпазни 
мерки не са спазени.

• Не превключвайте бързо, за да 
използвате спирачната способност на 
двигателя (от по-висока на по-ниска 
скорост) по хлъзгави пътища. Това 
може да причини хлъзгане на гумите 
и злополука.

БЕЛЕЖКА
• Винаги спирайте напълно, преди да 

превключите на D (шофиране) или R 
(заден ход).

• Не премествайте бутона за смяна 
на предавките в положение N 
(Неутрално) при шофиране.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако има неизправност в скоростната 
кутия, няма да можете да продължите 
да шофирате и индикаторът за 
положението на скоростния лост (D, 
P) на арматурното табло ще мига. 
Препоръчваме да се обърнете към 
оторизиран представител на HYUNDAI 
да провери системата. 

Предупредителни съобщения 
за трансмисията с двоен 
съединител
Това предупредително съобщение се 
показва, когато автомобилът се движи 
бавно по наклон и се установи, че педалът 
на спирачката не е натиснат. 

OBC3070112TUOBC3070112TU

Стръмен наклон
• Шофиране по наклон нагоре и надолу:
• За да задържите автомобила при 

наклон, използвайте педала на 
спирачката или ръчната спирачка. 

• Когато се движите по наклон в трафик, 
спазвайте дистанция, преди да 
придвижите автомобила напред. След 
това задръжте автомобила на наклона с 
помощта на педала на спирачката.
Ако автомобилът се задържа под наклон 
с функцията за бавно потегляне напред 
или с натискане на педала на газта, 
съединителят и скоростната кутия може 
да прегреят и да се повредят. 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 
скоростната кутия.
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Обхват на трансмисията
Индикаторът върху арматурното 
табло показва позицията на бутона за 
превключване на предавките, когато 
контактният ключ за запалване е в позиция 
ON (включено).

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.
Бутонът за превключване на предавките 
трябва да бъде в положение Р (паркиране), 
преди да изключите двигателя.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Ако превключите на позиция P 

(паркиране), докато автомобилът е 
в движение, това може да доведе до 
загуба на контрол върху него.

• След като автомобилът е 
спрял, уверете се, че бутона за 
превключване на предавките е в 
позиция P (паркиране), дръпнете 
ръчната спирачка и изключете 
двигателя. 

• При паркиране под наклон 
поставете бутона за превключване 
на предавките в положение P 
(Паркиране) и включете ръчната 
спирачка, за да предотвратите 
потегляне на автомобила надолу.

• За безопасност винаги дърпайте 
ръчната спирачка и поставяйте 
бутона за превключване на 
предавките в положение Р 
(Паркиране), освен при аварийно 
паркиране. 

R (заден ход) 
Използвайте тази позиция, за да 
управлявате автомобила назад.

БЕЛЕЖКА
Винаги спирайте напълно, преди да 
превключите на R (Заден ход). Може 
да повредите трансмисията, ако 
превключите на R (Заден ход), когато 
автомобилът е в движение.

БЕЛЕЖКА
Когато спрете автомобила в положение 
R (Заден ход), ако отворите вратата 
на водача с разкопчан предпазен 
колан, предавката се превключва 
автоматично в положение P (Паркиране) 
(ако оборудването включва бутон за 
превключване). 
Когато обаче автомобилът се движи в 
положение R (Заден ход), ако отворите 
вратата на водача при незакопчан 
предпазен колан, предавката може да 
не бъде превключена автоматично 
в положение P (Паркиране), за да се 
предпази скоростната кутия с двоен 
съединител (ако оборудването включва 
бутон за превключване).

N (Неутрално)
Колелата и скоростната кутия не са 
задействани. 
Използвайте N (Неутрално) положение, ако 
трябва да стартирате изключил двигател 
или да спрете при работещ двигател. 
Превключете на позиция P (паркиране), ако 
трябва да оставите автомобила си поради 
някаква причина.
Винаги натискайте педала на спирачката, 
когато превключвате от N (неутрално) на 
друга скорост.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не превключвайте предавки, освен 
ако краката Ви не са върху педала на 
спирачката. Превключването, докато 
двигателят работи с високи обороти, 
може да предизвика бързо движение 
на автомобила. Може да изгубите 
контрол над него и да ударите хора или 
предмети.

За оставане в положение N (Неутрално), 
когато автомобилът е изключен (бутон)

ONX4060004ONX4060004

ONX4E060021ONX4E060021
[A]: тип A, [B]: тип B

Ако желаете автомобилът да остане в 
положение N (Неутрално), след като 
двигателят бъде изключен (в състояние 
ACC (Аксесоари)), направете следното.
1. Изключете ръчната спирачка при 

работещ двигател или с бутона за 
стартиране/спиране на двигателя 
в положение ON (Включено). Ако е 
активирано AUTO HOLD (Автоматично 
задържане), изключете го.

2. Натиснете бутона N (Неутрално), докато 
натискате спирачния педал.

3. Когато свалите крака си от педала 
на спирачката, на LCD дисплея на 
арматурното табло ще се появи 
съобщението „Press and hold OK button 
to stay in Neutral when vehicle is Off 
(Натиснете и задръжте бутона OK, за 
да останете в неутрално положение, 
когато превозното средство не работи)“ 
(или „Hold OK button to stay in neutral gear 
position when vehicle is Off (Задръжте 
бутона OK, за да останете на неутрална 
предавка, когато превозното средство не 
работи)“).

4. Натиснете и задръжте бутона OK на 
волана за повече от 1 секунда.

5. Когато съобщението „Vehicle will stay in 
(N). Change gear to cancel (Автомобилът 
ще остане в неутрално положение. За 
отмяна превключете на скорост)“ (или 
„N will stay engaged when the vehicle is 
Off (Неутралното положение ще остане 
включено, след като автомобилът 
бъде изключен)“) се покаже на LCD 
дисплея на таблото, натиснете бутона за 
стартиране/спиране на двигателя, докато 
натискате спирачния педал.
Ако обаче отворите вратата на водача, 
предавката автоматично ще се 
превключи в положение P (Паркиране), 
а бутонът за стартиране/спиране на 
двигателя ще се промени в положение 
OFF (Изключено).

БЕЛЕЖКА
Когато предавката е в положение N 
(Неутрално), бутонът за стартиране/
спиране на двигателя ще бъде в 
положение ACC (Аксесоари). Имайте 
предвид, че вратите не могат да се 
заключват в положение ACC (Аксесоари) 
или батерията може да се изтощи, 
ако бъде оставена в положение ACC 
(Аксесоари) за продължителен период 
от време.
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D (Шофиране)  Това е нормалната 
позиция за шофиране. Скоростната кутия 
автоматично преминава през 7-степенна 
последователност, осигурявайки най-
добрата икономия на гориво и мощност.
За да придвижите автомобила напред, 
натиснете бутона D (Шофиране), като 
натиснете педала на спирачката при 
включен двигател. След това натиснете 
плавно педала на газта. За допълнителна 
мощност при изпреварване на друго 
превозно средство или при шофиране 
по наклон нагоре, натиснете по-силно 
педала за газта. Тогава скоростната кутия 
автоматично преминава към следващата 
долна предавка (или предавки според 
случая). Когато автомобилът е спрян в 
положение D (Шофиране), ако отворите 
вратата на водача при незакопчан 
предпазен колан, предавката ще бъде 
превключена автоматично в положение P 
(Паркиране).
Но, когато преместите предавката в 
положение D (Шофиране), ако отворите 
вратата на водача с разкопчан предпазен 
колан, предавката може да не се превключи 
автоматично в положение P (Паркиране), за 
да се предпази скоростната кутия с двоен 
съединител.
Превключвателят DRIVE MODE (Режим 
на шофиране) дава възможност на водача 
да превключва от нормален режим 
(NORMAL) на екологичен режим (ECO) или 
спортен режим (SPORT) (ако функциите са 
оборудвани).
Повече подробности ще намерите в 
„Интегрирана система за контрол на 
режима на шофиране“ по-долу в тази 
глава. 

Перо на волана (режим на ръчно 
превключване) (ако е част от 
оборудването)

ONX4060005ONX4060005

Перото е налично, когато бутона за 
превключване на предавките е в положение 
D (Шофиране).

Когато бутонът за превключване на 
предавките е в положение D (Шофиране)
Функцията за превключване с перата ще 
действа, когато скоростта на автомобила е 
по-висока от 10 km/h.
Издърпайте перото [+] или [-] еднократно, за 
да превключите съответно с една предавка 
нагоре или надолу, и системата се сменя 
от автоматичен режим на ръчен режим на 
превключване.
За да преминете обратно от ръчен към 
автоматичен режим на превключване, 
извършете едно от следните действия: 
 - Дръпнете перото [+] за повече от 

1 секунда.
 - Натиснете бутона D.
Режимът на ръчна смяна също се 
променя обратно в автоматичен режим 
на превключване в една от следните 
ситуации

 - Когато педалът на газта е леко натиснат 
за повече от 6 секунди, докато шофирате

 - Когато автомобилът спре

 Информация
Ако издърпате перата [+] и [-] едновременно, 
може да не настъпи превключване на 
предавките.
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Система за блокиране на 
скоростния лост 
За Ваша безопасност при трансмисията 
с двоен съединител има система за 
блокиране на скоростния лост, която 
предотвратява превключването на 
предавката от P (паркиране) на R (заден 
ход), освен ако педалът на спирачката не е 
натиснат.
За да превключите предавката от P 
(паркиране) на R (заден ход):
1. Натиснете и задръжте педала на 

спирачката.
2. Стартирайте двигателя или поставете 

контактния ключ за запалване в позиция 
ON (включено).

3. Натиснете педала на спирачката и 
бутона R (Заден ход).

Когато батерията е изтощена: 
(тип бутон)
Не можете да превключите предавките, 
когато батерията няма заряд. 
При авария можете да превключите 
предавката на N (Неутрално) на 
хоризонтална повърхност по следния начин: 
1. Свържете кабелите на батерията от 

друг автомобил или от друга батерия 
към клемите за подаване на ток в 
отделението за двигателя.
Повече информация ще намерите 
в „Запалване с подаване на ток“ в 
глава 8.

2. Освободете ръчната спирачка с 
контактния ключ за запалване в 
положение ON (Включено).

3. Превключете предавката в положение 
N (Неутрално). Направете справка с „За 
оставане в положение N (Неутрално), 
когато двигателят е изключен (тип бутон)“ 
в настоящата глава.

Паркиране
Винаги спирайте напълно и продължавайте 
да натискате педала на спирачката. 
Преместете бутона за превключване на 
предавките на P (Паркиране), дръпнете 
ръчната спирачка и поставете контактния 
ключ за запалване в положение LOCK 
(Заключено)/OFF (Изключено). Вземете 
ключа със себе си, когато напускате 
автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато останете в автомобила с работещ 
двигател, внимавайте да не натискате 
педала на газта продължително. 
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 и не паркирайте върху 
запалими материали, като суха трева, 
хартия или листа. Те могат да се 
възпламенят и да предизвикат пожар.
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Съобщение на LCD дисплея 
(тип бутон)

  Действителното съобщение може да се 
различава от следващото съобщение на 
LCD дисплея.

  Приложението на следното съобщение 
може да варира в зависимост от модела 
на автомобила.

Условията за превключване не са 
изпълнени. Намалете скоростта, 
след това превключете
Това предупредително съобщение се 
показва на LCD дисплея, когато оборотите 
на двигателя са прекалено високи или 
когато скоростта на движение е прекалено 
голяма, за да бъде сменена предавката.
Препоръчваме Ви да намалите оборотите 
на двигателя или скоростта на автомобила, 
преди да смените предавката.

Press brake pedal to change gear 
(Натиснете спирачния педал, за 
да смените предавката)
Това предупредително съобщение се 
показва на LCD дисплея, когато спирачният 
педал не бъде натиснат при смяна на 
предавката.
Препоръчваме да натиснете спирачния 
педал и след това да смените предавката.

Shift to P after stopping 
(Превключете на P (Паркиране), 
след като спрете)
Това предупредително съобщение се 
показва на LCD дисплея, когато предавката 
се смени на P (Паркиране), докато 
автомобилът се движи.
Спрете автомобила, преди да превключите 
на P (Паркиране).

PARK engaged (Включено 
положение PARK (Паркиране))
Това предупредително съобщение се 
показва на LCD дисплея, когато предавката 
се смени на P (Паркиране), докато 
автомобилът се движи.

Press and hold the OK button on 
the steering wheel to stay in Neutral 
(Натиснете и задръжте бутона 
OK на волана, за да останете на N 
(Неутрално)) 
Съобщението се появява върху LCD 
дисплея, когато натискате бутона N 
(Неутрално) и свалите крака си от педала 
на спирачката при спиране на автомобила. 
Ако искате да останете в положение 
N (Неутрално), след като изключите 
двигателя, натиснете и задръжте бутона 
„OK“ на волана за повече от 1 секунда.

Автомобилът ще остане 
в положение (N). Сменете 
предавката, за да отмените/
положение N ще остане включено, 
когато автомобилът е изключен
Предупредителното съобщение се 
показва на LCD дисплея, когато натиснете 
бутона „OK“ на волана, след като на LCD 
дисплея на арматурното табло се покаже 
съобщението. Предавката ще остане 
в положение N (Неутрално), след като 
изключите двигателя.

NEUTRAL engaged (Включено 
положение NEUTRAL (Неутрално))
Това съобщение се показва на LCD 
дисплея, когато положението N (Неутрално) 
е включено.

Вече е избрана предавка/Тази 
предавка вече е избрана
Съобщението се показва на LCD дисплея, 
когато натиснете бутона за текущата 
предавка отново.
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Бутонът за превключване 
е задържан/Бутонът за 
превключване е заседнал
Предупредителното съобщение се 
показва на LCD дисплея, когато бутона за 
превключване на предавките бъде натиснат 
продължително или не работи изправно. 
Почистете около бутона за превключване на 
предавките.
Ако това съобщение се покаже отново, Ви 
препоръчваме да проверите автомобила 
при оторизиран представител на HYUNDAI.

Неизправност в системата за 
превключване на предавките! 
Service immediately (Обслужете 
автомобила незабавно)
Предупредителното съобщение се показва 
на LCD дисплея, когато трансмисията или 
бутона за превключване на предавките не 
работи изправно в положение P (Паркинг).
В такъв случай Ви препоръчваме 
незабавно да проверите автомобила си при 
оторизиран представител на HYUNDAI.

Check shift controls (Проверете 
контролите за превключване)
Това предупредително съобщение се 
показва на LCD дисплея, когато има 
неизправност с бутона за превключване на 
предавките.
В такъв случай Ви препоръчваме 
незабавно да проверите автомобила си при 
оторизиран представител на HYUNDAI.

Добри практики на шофиране 
• Никога не премествайте бутона за 

превключване на предавките от P 
(паркиране) или N (неутрално) в друга 
позиция с натиснат педал на газта.

• Никога не премествайте бутона за 
превключване на предавките в позиция 
P (паркиране), когато автомобилът е в 
движение. 
Уверете се, че автомобилът е спрян 
напълно, преди да опитате да 
превключите на R (заден ход) или D 
(шофиране).

• Не премествайте бутона за 
превключване на предавките на N 
(неутрално), когато шофирате. Това 
може да предизвика злополука поради 
загуба на спирачната способност на 
двигателя и скоростната кутия може да 
се повреди.

• При управление нагоре или надолу 
по склон, винаги превключвайте на D 
(Движение), когато шофирате напред, 
или R (Заден ход), когато шофирате на 
заден ход, и проверявайте положението 
на предавката, показано на клъстера, 
преди да потеглите. Ако се придвижите в 
обратна посока на избраната предавка, 
двигателят ще се изключи и може да 
възникне сериозна авария поради 
недобро сработване на спирачката.

• Не шофирайте, ако кракът Ви е на 
педала на спирачката. Дори лек, но 
постоянен натиск на педала може да 
доведе до прегряване, износване и дори 
евентуално повреда на спирачката.

• Винаги вдигайте ръчната спирачка, 
когато напускате автомобила. Не 
разчитайте на това, че сте поставили 
трансмисията на P (паркиране), за 
да предотвратите движението на 
автомобила.
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• Бъдете изключително внимателни при 
шофиране върху хлъзгава повърхност. 
Бъдете особено внимателни при 
спиране, ускоряване или превключване 
на предавките. Рязката промяна на 
скоростта на автомобила върху хлъзгава 
повърхност може да причини загуба 
на сцепление на колелата, загуба на 
контрол върху автомобила и злополука.

• Оптималната производителност и 
икономичност на автомобила се постигат 
чрез плавно натискане и освобождаване 
на педала за газта.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от СЕРИОЗНО 
НАРАНЯВАНЕ или СМЪРТ:
• ВИНАГИ слагайте предпазния си 

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 смени 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, като завърта 
прекомерно волана.

• В случай че автомобилът Ви 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.

 Информация – Механизъм за 
бързо понижаване на предавката 
(ако е част от оборудването)

Ако натиснете педала на газта, оборудван 
с устройство Kickdown, извън точката на 
съпротивление, това увеличава мощността 
на двигателя. Може да почувствате, когато 
оборудването Kickdown започне да работи и 
да чуете звука от работата на Kickdown. Това 
е нормална работа, а не повреда. 
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Серво спирачки
Вашият автомобил има механични 
спирачки, които се настройват автоматично 
при нормална употреба.
Ако двигателят не работи или бъде 
изключен по време на шофиране, 
сервоуправлението на спирачките няма 
да действа. Все още можете да спрете 
автомобила си, като прилагате по-голяма 
сила върху педала на спирачката от 
обикновено. Спирачният път обаче ще бъде 
по-дълъг.
Когато двигателят не работи, резервната 
мощност за спирачките се изчерпва 
постепенно с всяко натискане на спирачния 
педал. Не натискайте педала на спирачките, 
когато асистентът е прекъснат.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вземете следните предпазни мерки:
• Не шофирайте, ако кракът Ви е на 

педала на спирачката. Това ще доведе 
до необичайно високи температури 
на спирачките, прекомерно износване 
на накладките и увеличаване на 
спирачния път.

• Когато се спускате надолу по дълъг 
или стръмен хълм, използвайте 
перото на волана и превключете 
ръчно 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, деформация 
на спирачния диск и вибрации на 
волана. Същото явление може да се 
наблюдава и при внезапно спиране 
при висока скорост.

• Мокрите спирачки могат да увредят 
способността на автомобила да 
се забави. Освен това може 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 загреете, 
като същевременно поддържате 
безопасна скорост, докато се 
възстановят към нормалното си 
състояние. Избягвайте шофиране при 
високи скорости, докато спирачките 
не започнат да функционират 
правилно.

Индикатор за износване на 
спирачните дискове
Когато спирачните Ви накладки се износят 
и се налага подмяната им, ще чуете силен 
предупредителен звук от предните или 
задните спирачки. Звукът 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.

БЕЛЕЖКА
За да избегнете скъпи ремонти на 
спирачките, не продължавайте да 
шофирате с износени накладки.

 Информация
Винаги подменяйте предните и задните 
накладки по двойки.

СПИРАЧНА СИСТЕМА
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Ръчна спирачка (ако е част от 
оборудването) 
Дърпане на ръчната спирачка

OCN7080008OCN7080008

Винаги включвайте ръчната спирачка 
по следния начин, преди да излезете от 
автомобила: 
Натиснете спирачния педал докрай. 
Дръпнете лоста на ръчната спирачка до 
упор. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите опасността от 
ТЕЖКО НАРАНЯВАНЕ или СМЪРТ, не 
използвайте ръчната спирачка, докато 
автомобилът е в движение, освен 
при аварийна ситуация. Това може 
да повреди спирачната система и да 
причини злополука. 

Освобождаване на ръчната 
спирачка

OCN7060010OCN7060010

За да освободите: 
Натиснете спирачния педал докрай. 
Докато държите натиснат бутона за 
освобождаване (1), дръпнете леко нагоре 
лоста на ръчната спирачка, след което го 
свалете надолу (2).
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Всеки път, когато напускате 

автомобила или паркирате, винаги 
спирайте напълно и продължавайте 
да натискате педала на спирачката. 
Поставете скоростния лост на 1-ва 
скорост (за автомобил с ръчна 
скоростна кутия/интелигентна ръчна 
скоростна кутия) или P (Паркиране, за 
автомобил с автоматична скоростна 
кутия/двоен съединител), след 
което включете ръчната спирачка 
и поставете контактния ключ за 
запалване в положение LOCK 
(Заключване)/OFF (Изключено). 

• Автомобили, при които ръчната 
спирачка не е напълно включена, има 
опасност неволно да започнат да се 
движат и да причинят наранявания на 
Вас и на други хора. 

• НИКОГА не позволявайте на някой, 
който не е запознат с автомобила, 
да докосва ръчната спирачка. 
Неочаквано изключване на ръчната 
спирачка може да предизвика тежки 
наранявания. 

• Освобождавайте ръчната спирачка 
само когато сте седнали в 
автомобила и сте натиснали педала 
на спирачката.

БЕЛЕЖКА
• Не натискайте педала на газта, докато 

ръчната спирачка е вдигната. Ако 
натиснете педала на газта, докато 
е включена ръчната спирачка, ще 
прозвучи предупреждение. 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 
ръчната спирачка е освободена и 
предупредителната светлина за 
спирачката е изключена. 

 Тип AТип A

 

Проверете предупредителната 
лампа за ръчната спирачка, 
като поставите контактния ключ 
за запалване в положение ON 
(Включено) (не стартирайте 
двигателя).

 Тип BТип B

Тази светлина ще светне, когато ръчната 
спирачка е вдигната, а контактният ключ за 
запалване е в позиция START (стартиране) 
или ON (включено). 
Уверете се, че преди шофиране 
ръчната спирачка е освободена и 
предупредителната светлина за спирачката 
е изключена. 
Ако предупредителната лампа за ръчната 
спирачка продължи да свети, след като 
ръчната спирачка бъде изключена 
при работещ двигател, може да има 
неизправност в спирачната система. 
Необходимо е да се обърне незабавно 
внимание. 
Ако е възможно, прекратете веднага 
шофирането на автомобила. Ако това не е 
възможно, внимавайте изключително много 
при работата си с автомобила и шофирайте 
само докато стигнете безопасно място.
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  Електронната ръчна спирачка 
(EPB) 
(ако е част от оборудването)
Дърпане на ръчната спирачка
 Тип AТип A

ONX4E060036ONX4E060036

 Тип BТип B

ONX4060006ONX4060006

За да дръпнете електронната ръчна спирачка 
(EPB):
1. Натиснете и задръжте педала на 

спирачката.
2. Издърпайте превключвателя за 

електронната ръчна спирачка (EPB).
Уверете се, че предупредителната лампа за 
ръчната спирачка светва.

Електронната ръчна спирачка (EPB) може да 
се включи автоматично, когато:
• Това се изисква от други системи
• Водачът изключва автомобила, докато 

работи функцията за автоматично 
задържане (Auto Hold).

Аварийно спиране
Ако има проблем с педала на спирачката по 
време на движение, възможно е аварийно 
спиране чрез издърпване и задържане на 
превключвателя на електронната ръчна 
спирачка (EPB). Спирането е възможно 
само докато задържате превключвателя 
на електронната ръчна спирачка (EPB). 
Спирачният път обаче ще бъде по-дълъг от 
нормалното.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от СЕРИОЗНО 
НАРАНЯВАНЕ или СМЪРТ, не 
използвайте електронната ръчна 
спирачка (EPB), когато автомобилът се 
движи, освен в извънредна ситуация. 
Това може да повреди спирачната 
система и да причини злополука.

 Информация
При аварийно спиране предупредителната 
светлина за ръчната спирачка ще светне, за 
да покаже, че системата функционира.

БЕЛЕЖКА
Ако долавяте шум или усещате миризма 
на изгоряло продължително време, 
когато се използва електронната ръчна 
спирачка (EPB) за аварийно спиране, 
препоръчваме да проверите системата 
при оторизиран представител на 
HYUNDAI.
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Освобождаване на ръчната 
спирачка
 Тип AТип A

ONX4E060025ONX4E060025

 Тип BТип B

ONX4E060026ONX4E060026

За да освободите електронната ръчна 
спирачка (EPB):
1. Поставете бутона за стартиране/

спиране на двигателя в положение ON 
(Включено) или START (Старт).

2. Натиснете превключвателя за 
електронната ръчна спирачка (EPB), 
докато натискате спирачния педал.

Уверете се, че предупредителната лампа за 
ръчната спирачка изгасва.

За да освободите електронната ръчна 
спирачка (EPB) автоматично:
• Предавка на P (паркиране) (превозно 

средство, оборудвано с лост за 
превключване)
Когато двигателят работи, натиснете 
педала на спирачката и превключете от 
позиция P (Паркиране) на R (Заден ход) 
или D (Шофиране).

• Предавка на N (неутрално) (превозно 
средство, оборудвано с лост за 
превключване)

Когато двигателят работи, натиснете 
педала на спирачката и превключете от 
позиция N (Неутрално) на R (Заден ход) 
или D (Шофиране).

• Изпълнете следните условия:
 - Автомобил с интелигентна ръчна 
скоростна кутия/ръчна скоростна кутия

1. Уверете се, че всички предпазни колани 
са поставени и вратите, предният капак и 
багажникът са затворени.

2. Когато двигателят работи, натиснете 
педала на съединителя и преместете 
скоростния лост на 1 (първа) предавка 
или на R (Заден ход).

3. Натиснете педала на газта, докато 
отпускате педала на съединителя.

 - Автомобил с автоматична скоростна 
кутия/скоростна кутия с двоен 
съединител

1. Уверете се, че всички предпазни колани 
са поставени и вратите, предният капак и 
багажникът са затворени.

2. Когато двигателят работи, натиснете 
педала на спирачката и превключете от 
положение P (Паркиране) на R (Заден 
ход) или D (Шофиране), или ръчен 
режим.

3. Натиснете педала на газта.

Уверете се, че предупредителната лампа за 
ръчната спирачка изгасва.
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 Информация
• За по-голяма безопасност можете да 

включите електронната ръчна спирачка 
(EPB), въпреки че бутонът за стартиране/
спиране на двигателя е в позиция OFF 
(изключено) (само ако има заряд на 
батерията), но не можете да я освободите.

• За своя безопасност натиснете педала 
на спирачката и освободете ръчната 
спирачка с EPB превключвателя, когато 
карате надолу или назад.

БЕЛЕЖКА
• Ако предупредителната светлина 

на ръчната спирачка все още 
свети, въпреки че EPB спирачката 
е освободена, препоръчваме Ви да 
проверите системата при оторизиран 
представител на HYUNDAI.

• Не шофирайте с включена 
електронна ръчна спирачка (EPB). 
Това може да причини прекомерно 
износване на спирачните накладки и 
на спирачния ротор.

Предупредителни съобщения

OTM058132LOTM058132L

За да освободите EPB, закопчайте предпазния 
колан, затворете вратата, предния капак и 
багажника
• Ако се опитате да шофирате с включена 

електронна ръчна спирачка (EPB), 
ще се появи предупредителен звук и 
съобщение.

• Ако предпазният колан на водача не е 
сложен и предният капак или вратата 
на багажника са отворени, 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 електронната 
ръчна спирачка (EPB), като натиснете 
превключвателя.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Всеки път, когато напускате 

автомобила или паркирате, винаги 
спирайте напълно и продължавайте 
да натискате педала на спирачката.
Превключете предавката в положение 
P (Паркиране), дръпнете електронната 
ръчна спирачка (EPB) и натиснете 
бутона за стартиране/спиране 
на двигателя в положение OFF 
(Изключено). Вземете ключа със себе 
си, когато излезете от автомобила.
Автомобили, при които не е 
превключено на P (паркиране), 
са изложени на риск от неволно 
задвижване и нараняване на водача 
или на други хора.

• НИКОГА не позволявайте на някой, 
който не е запознат с автомобила, 
да превключва електронната ръчна 
спирачка (EPB). Ако се освободи 
по невнимание, може да настъпи 
сериозно нараняване.

• Освобождавайте електронната 
ръчна спирачка (EPB) само когато 
сте седнали в автомобила и сте 
натиснали педала на спирачката.

БЕЛЕЖКА
• Не натискайте педала на газта, 

докато ръчната спирачка е вдигната. 
Ако натиснете газта с включена 
електронна ръчна спирачка (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 
електронната ръчна спирачка (EPB) 
е освободена и предупредителната 
светлина за спирачката е изключена.

 Информация
• При работа или освобождаване на 

електронната ръчна спирачка (EPB) 
може да се чуе щракване. Тези условия 
са нормални и показват, че електронната 
ръчна спирачка (EPB) функционира 
правилно.

• Когато оставяте ключовете на 
помощник за паркиране, уверете се, 
че сте го информирали как да работи с 
електронната ръчна спирачка (EPB).
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 Тип AТип A  Тип BТип B

OJX1069034LOJX1069034L OJX1069065LOJX1069065L

Автоматичното задържане (AUTO HOLD) се 
изключва! Press brake pedal/Turning off AUTO 
HOLD. (Натиснете педала на спирачката/
Изключване на автоматичното задържане) 
Press brake pedal (Деактивиране на 
автоматичното задържане... Натиснете педала 
на спирачката) 
Когато обръщането от автоматично 
задържане на електронна ръчна спирачка 
(EPB) не работи правилно, ще се появи 
предупредителен звук и съобщение.

 Тип AТип A  Тип BТип B

OJX1069028LOJX1069028L OJX1069066LOJX1069066L

Parking brake automatically engaged/Parking 
brake automatically applied (Автоматично 
включена ръчна спирачка/Автоматично 
дръпната ръчна спирачка)
Когато електронната ръчна спирачка (EPB) 
се приложи при активирано автоматично 
задържане, ще се появи предупредителен 
звук и съобщение.

Неизправност на електронната 
ръчна спирачка (EPB)
Предупредителната лампа за електронната 
ръчна спирачка (EPB) светва, ако бутонът 
за стартиране/спиране на двигателя е 
в положение ON (Включено), и изгасва 
приблизително след 3 секунди, ако 
системата функционира нормално.
Ако предупредителната лампа за EPB 
остане включена, включва се по време 
на шофиране или не се включва, когато 
бутонът за стартиране/спиране на 
двигателя е в положение ON (включено), 
това означава, че е възможно електронната 
ръчна спирачка (EPB) да не функционира 
правилно.
Ако това се случи, Ви препоръчваме да 
проверите системата при оторизиран 
представител на HYUNDAI.
Предупредителната лампа за EPB може да 
светне, когато индикаторът на електронната 
система за контрол на стабилността (ESC) 
се включи, за да покаже, че ESC системата 
не функционира правилно, но това не 
показва неизправност в електронната ръчна 
спирачка (EPB).
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БЕЛЕЖКА
• Ако предупредителната светлина на 

електронната ръчна спирачка (EPB) 
продължи да свети, препоръчваме 
Ви да проверите системата при 
оторизиран представител на 
HYUNDAI.

• Ако предупредителната лампа за 
ръчната спирачка не свети или не 
мига, въпреки че превключвателят 
на електронната ръчна спирачка 
(EPB) е бил издърпан, електронната 
ръчна спирачка (EPB) може да не се 
задейства.

• Ако предупредителната лампа 
за ръчната спирачка мига, когато 
предупредителната светлина на 
електронната ръчна спирачка 
(EPB) е включена, натиснете 
превключвателя, след което го 
издърпайте нагоре. Повторете това 
още веднъж. Ако предупреждението 
за електронната ръчна спирачка (EPB) 
не изчезва, препоръчваме Ви да 
проверите системата при оторизиран 
представител на HYUNDAI.

Предупредителна светлина за 
ръчната спирачка
 Тип AТип A

 

Проверете предупредителната 
лампа за ръчната спирачка, като 
натиснете бутона за стартиране/
спиране на двигателя в 
положение ON (Включено).

 Тип BТип B

Тази лампа ще светне, когато ръчната 
спирачка е вдигната, а бутонът за 
стартиране/спиране на двигателя е в 
положение START (Стартиране) или ON 
(Включено).
Уверете се, че преди шофиране 
ръчната спирачка е освободена и 
предупредителната лампа за спирачката не 
свети.
Ако предупредителната лампа за ръчната 
спирачка продължи да свети, след като 
ръчната спирачка бъде изключена 
при работещ двигател, може да има 
неизправност в спирачната система. 
Необходимо е да се обърне незабавно 
внимание.
Ако е възможно, прекратете веднага 
шофирането на автомобила. Ако това не е 
възможно, внимавайте изключително много 
при работата си с автомобила и шофирайте 
само докато стигнете безопасно място.

Когато електронната ръчна 
спирачка (EPB) не се освобождава
Ако електронната ръчна спирачка (EPB) не 
се освободи нормално, препоръчваме да 
се свържете с оторизиран представител на 
HYUNDAI, за да провери системата, като 
закарате автомобила с пътна помощ.



06

6-53

  Автоматично задържане (ако е 
част от оборудването)
Автоматичното задържане задържа 
автомобила в неподвижно положение, 
въпреки че педалът на спирачката не е 
натиснат, след като водачът спре напълно 
автомобила, като натисне педала на 
спирачката.

За да приложите:
 Тип AТип A

ONX4060008ONX4060008

 Тип BТип B

ONX4E060027ONX4E060027

1. Когато вратата на водача, предният 
капак на двигателя и багажникът (за 
автомобили, оборудвани с бутон 
за превключване) са затворени, 
натиснете педала на спирачката, след 
което натиснете бутона AUTO HOLD 
(автоматично задържане). Белият 
индикатор AUTO HOLD (автоматично 
задържане) ще се включи и системата 
ще бъде в режим на готовност.

ONX4060009ONX4060009

2. Когато спирате автомобила напълно 
чрез натискане на педала на спирачката, 
автоматичното задържане запазва 
налягането в спирачката, за да остане 
автомобилът неподвижен. Индикаторът 
се променя от бял на зелен.

3. Автомобилът ще остане неподвижно, 
дори ако освободите педала на 
спирачката.

4. Ако се приложи електронната ръчна 
спирачка (EPB), автоматичното 
задържане ще бъде освободено.
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За да освободите:
• Ако натиснете педала на газта и 

предавката е в положение D (шофиране) 
или в ръчен режим, автоматичното 
задържане ще бъде освободено 
автоматично и автомобилът ще започне 
да се движи. Индикаторът AUTO HOLD 
(автоматично задържане) се променя от 
зелен на бял.

• Ако автомобилът бъде запален отново 
с помощта на превключвателя за 
автопилот (RES+ или SET-), докато 
автоматичното задържането и 
автопилотът работят, автоматичното 
задържане ще бъде освободено 
независимо от задействането на педала 
на газта. Индикаторът AUTO HOLD 
(автоматично задържане) се променя от 
зелен на бял.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато автоматичното задържане бъде 
освободено автоматично чрез натискане 
на педала на газта, винаги оглеждайте 
около автомобила.
Бавно натиснете педала на газта за 
плавно стартиране.

За отмяна:
 Тип AТип A

ONX4060010ONX4060010

 Тип BТип B

ONX4E060028ONX4E060028

1. Натиснете и задръжте педала на 
спирачката.

2. Натиснете бутона AUTO HOLD 
(Автоматично задържане).

Индикаторът AUTO HOLD (автоматично 
задържане) ще изгасне.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предотвратите неочаквано и 
внезапно движение на автомобила, 
ВИНАГИ поставяйте крака си върху 
педала на спирачката, за да отмените 
автоматичното задържане, преди да:
 - Шофирате по наклон надолу.
 - Шофиране на заден ход R (Reverse). 

(за автомобили, оборудвани с бутон 
за превключване)

 - Паркирате автомобила.
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 Информация
• Автоматичното задържане не 

функционира, когато:
 - Вратата на водача е отворена
 - Капакът над двигателя е отворен
 - Багажникът е отворен (за автомобили, 
оборудвани с бутон за превключване)

 - Превключвателят за скоростите е на 
P (Паркиране). (За бутон за смяна на 
предавките)

 - Предавката е в положение Р 
(Паркиране) или R (Заден ход). (За 
скоростен лост)

 - Приложена е електронната ръчна 
спирачка (EPB)

• За Ваша безопасност автоматичното 
задържане само се превключва на 
електронна ръчна спирачка (EPB), когато:
 - Вратата на водача е отворена
 - Капакът над двигателя е отворен
 - Автомобилът е неподвижен за повече от 

10 минути
 - Автомобилът е спрял на стръмен 
наклон

 - Автомобилът се е задвижил няколко 
пъти

В тези случаи светва предупредителната 
лампа за ръчната спирачката, 
индикаторът AUTO HOLD (Автоматично 
задържане) се променя от зелен на бял 
и се появява предупредителен звук и 
съобщение, което Ви информира, че 
електронната ръчна спирачка (EPB) 
е задействана автоматично. Преди да 
потеглите отново, натиснете педала на 
спирачката, проверете около автомобила 
си и освободете ръчната спирачка ръчно с 
превключвателя на електронната ръчна 
спирачка (EPB).

• Докато работите с автоматичното 
задържане, може да чуете механичен 
шум. Това обаче е нормален звук при 
задействане.

БЕЛЕЖКА
Ако индикаторът AUTO HOLD 
(Автоматично задържане) стане жълт, 
автоматичното задържане не работи 
правилно. Препоръчваме Ви да се 
свържете с оторизиран представител на 
HYUNDAI.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Натискайте педала на газта бавно, 

когато запалвате автомобила.
• За по-голяма безопасност отменете 

автоматичното задържане, когато 
карате автомобила по наклон надолу, 
на заден ход или паркирате.

БЕЛЕЖКА
Ако има неизправност в системата за 
откриване на отворена врата на водача и 
преден капак, автоматичното задържане 
може да не функционира правилно.
Препоръчваме Ви да се свържете с 
оторизиран представител на HYUNDAI.

Предупредителни съобщения
 Тип AТип A  Тип BТип B

OJX1069028LOJX1069028L OJX1069066LOJX1069066L

Parking brake automatically engaged/Parking 
brake automatically applied (Автоматично 
включена ръчна спирачка/Автоматично 
дръпната ръчна спирачка)
Когато електронната ръчна спирачка (EPB) 
се приложи при активирано автоматично 
задържане, ще се появи предупредителен 
звук и съобщение.
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 Тип AТип A  Тип BТип B

OJX1069034LOJX1069034L OJX1069065LOJX1069065L

Автоматичното задържане (AUTO HOLD) се 
изключва! Press brake pedal/Turning off AUTO 
HOLD. (Натиснете педала на спирачката/
Изключване на автоматичното задържане) 
Press brake pedal (Деактивиране на 
автоматичното задържане... Натиснете педала 
на спирачката) 
Когато обръщането от автоматично 
задържане на електронна ръчна спирачка 
(EPB) не работи правилно, ще се появи 
предупредителен звук и съобщение.
Когато това съобщение се покаже, 
автоматичното задържане и електронната 
ръчна спирачка (EPB) може да не работят. 
За Ваша безопасност натиснете педала на 
спирачката.

OJX1069035LOJX1069035L

Press brake pedal to deactivate AUTO HOLD 
(Натиснете педала на спирачката, за да 
деактивирате автоматичното задържане)
Ако не сте натиснали педала на спирачката, 
когато освободите автоматичното 
задържане чрез натискане на бутона AUTO 
HOLD (Автоматично задържане), ще се 
появят предупредителен звук и съобщение.

OTM060049LOTM060049L

Условията за AUTO HOLD (автоматично 
задържане) не са изпълнени. 
Затворете вратата, капака и багажника.
При натискане на бутона AUTO HOLD 
(Автоматично задържане), ако вратата на 
водача и предният капак не са затворени, 
ще се чуе предупреждение и ще се появи 
съобщение върху LCD дисплея на таблото.
Натиснете бутона AUTO HOLD 
(Автоматично задържане) след затваряне 
на вратата на водача и предния капак.
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Антиблокираща спирачна 
система (ABS)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Антиблокиращата спирачна система 
(ABS) или електронната система за 
контрол на стабилността (ESC) няма да 
предотвратят злополуки в резултат на 
неправилни или опасни маневри при 
шофиране. Въпреки че управлението 
на автомобила при аварийно спиране 
е подобрено, винаги поддържайте 
безопасна дистанция между Вас 
и обектите пред Вас. Скоростта 
на автомобила трябва винаги да е 
намалена при екстремни пътни условия. 
Спирачното разстояние за автомобили, 
оборудвани с антиблокираща спирачна 
система (ABS) или електронна система 
за контрол на стабилността (ESC), може 
да бъде по-дълго, отколкото при тези 
без такива системи при следните пътни 
условия.
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 поставени 
вериги за гуми.

Функциите за безопасност на автомобил, 
оборудван с антиблокираща спирачна 
система (ABS) или електронна 
система за контрол на стабилността 
(ESC), не трябва да се изпитват чрез 
високоскоростно шофиране или 
завиване. Това може да застраши Вашата 
безопасност или тази на други хора.

Антиблокиращата спирачна система 
(ABS) е електронна спирачна система, 
която помага за предотвратяване на 
занасяне на автомобила при спиране. 
Антиблокиращата спирачна система (ABS) 
позволява на водача да управлява и спира 
едновременно.

Използване на антиблокираща 
спирачна система (ABS)
За да получите максимална полза от 
антиблокиращата си спирачна система 
(ABS) в аварийна ситуация, не се опитвайте 
да модулирате спирачното налягане и не 
се опитвайте да напомпвате спирачките. 
Натиснете педала на спирачката възможно 
най-силно.
Когато натискате спирачките при условия, 
които могат да блокират колелата, може 
да чуете звуци от тях или да почувствате 
съответното усещане на педала на 
спирачката. Това е нормално и означава, 
че антиблокиращата Ви спирачна система 
(ABS) работи.
Антиблокиращата спирачна система (ABS) 
не намалява времето или разстоянието, 
необходими за спиране на автомобила.
Винаги поддържайте безопасна дистанция 
от предния автомобил.
Антиблокиращата спирачна система (ABS) 
няма да попречи на поднасянето, което е в 
резултат от внезапни промени на посоката, 
например твърде бързо завиване или 
внезапна промяна на лентата на движение. 
Винаги шофирайте с безопасна скорост, 
в зависимост от пътните и атмосферните 
условия.
Антиблокиращата спирачна система 
(ABS) не може да предотврати загуба 
на стабилност. Винаги управлявайте 
внимателно при рязко спиране. Прекомерни 
или резки движения на волана могат да 
предизвикат навлизане в насрещната лента 
за движение или излизане от пътя.
При нестабилни или неравномерни 
повърхности на пътя задействането на 
антиблокиращата спирачна система 
може да доведе до по-дълъг спирачен 
път, отколкото при превозни средства, 
оборудвани с конвенционална спирачна 
система.
Предупредителната светлина за 
антиблокиращата спирачна система (ABS) 
(( ) ще остане включена няколко секунди, 
след като бутонът за стартиране/спиране на 
двигателя е в положение ON (Включено).
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През това време антиблокиращата 
спирачна система (ABS) ще премине през 
самодиагностика и светлината ще изгасне, 
ако всичко е нормално. Ако светлината 
остане включена, може да имате проблем 
с антиблокиращата си спирачна система 
(ABS). Препоръчваме Ви да се свържете 
с оторизиран представител на HYUNDAI 
възможно най-скоро.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако предупредителната светлина за 
антиблокиращата спирачна система 
(ABS) (( ) остане включена, може 
да има проблем с антиблокиращата 
Ви спирачна система (ABS). Вашите 
спирачки ще работят нормално. За да 
намалите риска от сериозно нараняване 
или смърт, препоръчваме да се 
свържете с най-близкия оторизиран 
представител на HYUNDAI възможно 
най-скоро.

БЕЛЕЖКА
Когато шофирате по път с лошо 
сцепление, например заледен път, и 
натискате непрекъснато спирачките, 
антиблокиращата спирачна система 
(ABS) ще бъде непрекъснато активна и 
предупредителната лампа (( ) може 
да свети. Придвижете автомобила си на 
безопасно място и го изгасете.
Включете двигателя на автомобила 
отново. Ако предупредителната 
светлина за антиблокиращата спирачна 
система (ABS) е изключена, тогава 
Вашата ABS система работи нормално.
В противен случай може да имате 
проблем с антиблокиращата си спирачна 
система (ABS). Препоръчваме Ви да се 
свържете с оторизиран представител на 
HYUNDAI възможно най-скоро.

 Информация
Когато запалвате автомобила чрез 
подаване на ток при изтощена батерия, 
предупредителната светлина за 
антиблокиращата спирачна система (ABS) 
(( ) може да светне по същото време. Това 
се случва поради ниското напрежение на 
батерията. Не означава неизправност на 
антиблокиращата спирачна система (ABS). 
Заредете батерията, преди да потеглите.
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  Електронна система за контрол 
на стабилността (ESC) (ако е 
част от оборудването)
 Тип AТип A

ONX4060011ONX4060011

 Тип BТип B

ONX4H060002ONX4H060002

Електронната система за контрол на 
стабилността спомага за стабилизирането 
на автомобила при завиване.
Електронната система за контрол на 
стабилността (ESC) проверява накъде 
въртите волана и накъде реално се движи 
автомобилът. Електронната система за 
контрол на стабилността (ESC) прилага 
спирачно налягане върху всяка една от 
спирачките на автомобила и се намесва 
в системата за управление на двигателя, 
за да подпомогне водача да задържи 
автомобила на предвидения път. Системата 
не замества практиките за безопасно 
шофиране. Винаги съобразявайте 
скоростта и шофирането с пътните условия.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не шофирайте прекалено бързо 
за пътните условия при завиване. ESC 
не предотвратява злополуки.
Прекомерната скорост при завои, 
резките маневри и аквапланингът на 
мокри повърхности могат да доведат до 
тежки злополуки.

Работа на електронната система 
за контрол на стабилността 
(ESC)
Състояние ESC ON (включена електронна 
система за контрол на стабилността)
Когато бутонът за стартиране/спиране на 
двигателя е в положение ON (Включено), 
индикаторите ESC (електронна система 
за контрол на стабилността) и ESC OFF 
(изключена електронна система за контрол 
на стабилността) светват приблизително 
за три секунди. След като и двете светлини 
изгаснат, функцията за електронна система 
за контрол на стабилността (ESC) е 
активирана.
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По време на работа
Когато ESC работи, индикаторът 
за ESC мига:

• Когато натискате спирачките при 
условия, които могат да блокират 
колелата, може да чуете звуци от тях или 
да почувствате съответното усещане на 
педала на спирачката. Това е нормално 
и означава, че електронната система 
за контрол на стабилността (ESC) е 
активирана.

• Когато електронната система за контрол 
на стабилността (ESC) се активира, 
двигателят може да не реагира на 
педала на газта, както го прави при 
нормални условия.

• Ако е използван автопилотът, когато 
се активира електронната система 
за контрол на стабилността (ESC), 
функцията за автопилот автоматично се 
изключва. Автопилотът може да бъде 
възстановен, когато пътните условия 
позволяват. Вижте раздела „Система 
за автопилот“ в глава 7 (ако е част от 
оборудването).

• Когато 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.

Състояние ESC OFF (изключена електронна 
система за контрол на стабилността)

За да отмените работата на 
електронната система за контрол 
на стабилността (ESC):

• Етап 1
Натиснете за кратко бутона ESC OFF 
(изключена електронна система за контрол 
на стабилността). Индикаторът ESC OFF 
(изключена електронна система за контрол 
на стабилността) и/или съобщението 
„Traction Control disabled“ (Контролът на 
сцеплението е деактивиран) ще светне. В 
това състояние функцията за контрол на 
сцеплението на ESC системата (управление 
на двигателя) е деактивирана, но функцията 
за управление на спирачките на ESC 
системата (управление на спирачките) 
продължава да работи.

• Етап 2
Натиснете и задръжте бутона ESC OFF 
(изключена електронна система за контрол 
на стабилността) за повече от 3 секунди. 
Индикаторът ESC OFF (изключена 
електронна система за контрол на 
стабилността) и/или съобщението „Traction 
& Stability Control disabled“ (Контролът на 
сцеплението и стабилността е деактивиран) 
светва и се чува предупредителен звуков 
сигнал. В това състояние и функцията за 
контрол на сцеплението на ESC системата 
(управление на двигателя), и функцията 
за управление на спирачките на ESC 
системата (управление на спирачките) са 
деактивирани.
Ако бутонът за стартиране/спиране на 
двигателя е поставен в положение OFF 
(Изключено), когато електронната система 
за контрол на стабилността (ESC) е 
изключена, последната остава изключена. 
При повторно запалване на автомобила 
електронната система за контрол на 
стабилността (ESC) отново ще се активира 
автоматично.
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Cветлинни индикатори
 Индикатор за електронна система за контрол на 
стабилността – ESC (мига)

 Индикатор за изключена електронна сис- тема за 
контрол на стабилността – ESC OFF (светва)

Когато бутонът за стартиране/спиране на 
двигателя е в положение ON (включено), 
индикаторът на електронната система за 
контрол на стабилността (ESC) светва, след 
което се изключва, ако системата работи 
нормално.
Индикаторът на електронната система за 
контрол на стабилността (ESC) мига, когато 
последната работи.
Ако индикаторът на електронната система 
за контрол на стабилността (ESC) свети, 
може да има неизправност в системата. 
Ако тази лампа свети, препоръчваме 
Ви автомобилът да бъде проверен при 
оторизиран представител на HYUNDAI 
възможно най-скоро.
Индикаторът ESC OFF (изключена 
електронна система за контрол на 
стабилността) светва, когато системата е 
изключена.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато ESC мига, това означава, че 
системата е активна:
Шофирайте бавно и НИКОГА не 
опитвайте да ускорявате. НИКОГА не 
изключвайте електронната система 
за контрол на стабилността (ESC), 
докато индикаторът на последната 
мига, или може да загубите контрол 
над автомобила и да предизвикате 
катастрофа.

БЕЛЕЖКА
Шофирането с колела и гуми с различни 
размери може да доведе до неправилно 
функциониране на електронната система 
за контрол на стабилността (ESC). Преди 
да смените гумите, проверете дали 
всичките четири гуми и колела са с 
еднакъв размер. Никога не шофирайте 
с монтирани колела и гуми с различни 
размери.

Използване на изключването 
на електронната система за 
контрол на стабилността (ESC 
OFF)
По време на шофиране
Режимът ESC OFF (изключена електронна 
система за контрол на стабилността) трябва 
да се използва само за кратко, за да се 
освободи автомобилът, ако е заседнал 
в сняг или кал, като временно се спира 
работата на електронната система за 
контрол на стабилността (ESC), за да се 
поддържа въртящият момент на колелата.
За да изключите електронната система за 
контрол на стабилността (ESC) по време 
на шофиране, натиснете бутона ESC OFF 
(изключена електронна система за контрол 
на стабилността), докато управлявате 
автомобила по гладка пътна настилка.
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БЕЛЕЖКА
За да предотвратите повреда на 
трансмисията:
• Не позволявайте колелата на 

една ос да се въртят прекалено, 
докато на дисплея се показват 
предупредителните лампи за 
електронната система за контрол на 
стабилността (ESC), антиблокиращата 
спирачна система (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 динамометър, уверете се, че 
електронната система за контрол на 
стабилността (ESC) е изключена (ESC 
OFF свети).

 Информация
Изключването на електронната система за 
контрол на стабилността (ESC) не оказва 
влияние върху антиблокиращата спирачна 
система (ABS) или стандартната спирачна 
система.

Управление на стабилността на 
автомобила (VSM) (ако е част от 
оборудването)
Управлението на стабилността на 
автомобила е функция на електронната 
система за контрол на стабилността (ESC). 
Помага автомобилът да остане стабилен 
при ускоряване или спиране по мокри, 
хлъзгави и необработени пътища, при 
което сцеплението при четирите гуми може 
внезапно да стане неравномерно.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При използване на управлението на 
стабилността на автомобила спазвайте 
следните предпазни мерки:
• ВИНАГИ проверявайте скоростта 

и дистанцията спрямо превозното 
средство отпред. Управлението на 
стабилността на автомобила (VSM) 
не замества практиките за безопасно 
шофиране.

• Никога не шофирайте прекалено 
бързо за пътните условия. 
Управлението на стабилността на 
автомобила (VSM) не предотвратява 
злополуки. Прекомерната скорост при 
лошо време, по хлъзгави и неравни 
пътища може да доведе до сериозни 
злополуки.
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Работа на управлението на 
стабилността на автомобила 
(VSM)
Състояние VSM ON (включено управление 
на стабилността на автомобила)
Управлението на стабилността на 
автомобила (VSM) работи, когато:
Електронната система за контрол на 
стабилността (ESC) е включена. 

По време на работа
Когато натискате спирачките при условия, 
които могат да активират ESC системата, 
може да чуете звуци от спирачките или 
да почувствате съответното усещане на 
педала на спирачката. Това е нормално и 
означава, че управлението на стабилността 
на автомобила (VSM) работи.

 Информация
Управлението на стабилността на 
автомобила (VSM) не работи, когато:
• Шофирате по стръмен път, като наклон 

или склон.
• Шофирате на заден ход.
• Индикаторът за изключена електронна 

система за контрол на стабилността (ESC 
OFF) свети.

• Предупредителната светлина за 
електрическите усилватели на волана 
(EPS) (( ) свети или мига.

Състояние VSM OFF (изключено управление 
на стабилността на автомобила)
За да отмените управлението на 
стабилността на автомобила (VSM), 
натиснете бутона ESC OFF (изключена 
електронна система за контрол на 
стабилността). Ще светне индикаторната 
светлина ESC OFF ( ).
За да включите управлението на 
стабилността на автомобила (VSM), 
натиснете бутона ESC OFF (изключена 
електронна система за контрол на 
стабилността) отново. Индикаторната 
светлина ESC OFF (изключена електронна 
система за контрол на стабилността) ще 
изчезне.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако индикаторната лампа на 
електронната система за контрол 
на стабилността (ESC) ( ) или 
предупредителната светлина за 
електрическите усилватели на волана 
(EPS) (

р
( ) остава включена или 

свети, може да имате неизправност 
в управлението на стабилността на 
автомобила (VSM). Ако тази лампа свети, 
препоръчваме Ви автомобилът да бъде 
проверен при оторизиран представител 
на HYUNDAI възможно най-скоро.

БЕЛЕЖКА
Шофирането с колела и гуми с различни 
размери може да доведе до неправилна 
работа на управлението на стабилността 
на автомобила (VSM). Преди да смените 
гумите, проверете дали всичките четири 
гуми и колела са с еднакъв размер. 
Никога не шофирайте с монтирани 
колела и гуми с различни размери.
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Асистент за стабилност на 
ремарке (TSA) 
(ако е част от оборудването)
Асистентът за стабилност на ремарке 
работи като система за управление на 
стабилността на автомобила. Системата 
на асистента за стабилност на ремарке 
се опитва да стабилизира автомобила и 
ремаркето, когато ремаркето се наклони или 
залюлее. Има различни причини, поради 
които автомобилът може да се наклони 
или залюлее. Почти винаги това се случва 
при висока скорост, но ако ремаркето бъде 
повлияно от напречен вятър и неправилно 
претоварване, може да е изложено на 
опасност от залюляване.

Причини за клатенето могат да бъдат:
 - Висока скорост
 - Силен вятър
 - Неправилно натоварване
 - Рязко завъртане на волана
 - Неравен път

Системата на асистента за стабилност 
на ремарке анализира нестабилността 
на автомобила и ремаркето. Когато 
системата на асистента за стабилност на 
ремарке установи, че има залюляване, 
спирачките се прилагат автоматично на 
предните колела, за да стабилизират 
автомобила. Но ако това не е достатъчно, 
спирачките се прилагат автоматично на 
всички колела и мощността на двигателя се 
намалява според необходимостта. Когато 
автомобилът не се люлее, системата на 
асистента за стабилност на ремарке не 
работи.

Система за подпомагане при 
потегляне по наклон (HAC) 
(ако е част от оборудването)
Системата за подпомагане при потегляне 
по наклон спомага да се предотврати 
движението на автомобила назад при 
потегляне от спряло състояние на хълм. 
Системата задейства автоматично 
спирачките за около 2 секунди и 
освобождава спирачката след 5 секунди 
или когато педалът за газта бъде натиснат.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги бъдете готови да натиснете 
педала на газта, когато стартирате 
двигателя при наклон. Системата за 
подпомагане при потегляне по наклон се 
активира само за около 5 секунди.

 Информация
• Системата за подпомагане при потегляне 

по наклон не работи, когато предавката 
е в положение P (Паркиране) или N 
(Неутрално).

• Системата за подпомагане при потегляне 
по наклон се активира, дори когато ESC 
(електронната система за контрол на 
стабилността) е изключена. Тя обаче не се 
активира, когато електронната система за 
контрол на стабилността (ESC) не работи 
нормално.
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Сигнализация за аварийно 
спиране (ESS)
Системата за сигнализация за аварийно 
спиране сигнализира на шофьора отзад за 
рязко спиране, като включва мигането на 
светлините за спирачките.
Системата се активира, когато:
• Автомобилът спира внезапно. 

(Мощността на забавяне на скоростта 
надвишава 7 м/сек2, а скоростта на 
движение надвишава 55 км/ч.)

• ABS е включена и скоростта на 
движение превишава 55 км/ч (34 mph).

Аварийните светлини автоматично се 
включват, след като светлините за спиране 
са мигнали:
• Когато скоростта на движение е под 

40 км/ч,
• Когато антиблокиращата спирачна 

система (ABS) е деактивирана и
• Когато внезапното спиране е 

приключило.

Аварийните светлини се изключват:
• Когато автомобилът се движи с ниска 

скорост за определен период от време.
Водачът може ръчно да изключи 
аварийните светлини чрез натискане на 
бутона.

 Информация
Сигнализацията за аварийно спиране няма 
да се активира, когато аварийните светлини 
вече са включени.

Система за подпомагане на 
спирачките (BAS) (ако е част от 
оборудването)
Системата за подпомагане на спирачките 
служи за предотвратяване или 
намаляване на опасността от злополука. 
Тя засича дистанцията от автомобила 
отпред или пешеходеца със сензорите 
(радар и камера) и ако е необходимо, 
предупреждава водача за опасността от 
злополука с предупредително съобщение 
или предупредителни сигнали.

Ограничения на системата 
Системата за подпомагане на спирачките 
е помощна система, която не освобождава 
водача от отговорността да шофира 
безопасно. Водачът винаги носи 
отговорността да шофира със съобразена 
скорост и дистанция от автомобила 
отпред, за да може да използва безопасно 
системата AEB.

Вземете следните предпазни 
мерки, когато използвате 
системата за подпомагане на 
спирачките (BAS): 
Тази система е само допълнителна и не 
е предназначена да замени вниманието 
на водача. Обхватът на наблюдение и 
обектите, които могат да бъдат открити от 
сензорите, са ограничени. Следете пътните 
условия през цялото време.
ВИНАГИ шофирайте със съобразена 
скорост за условията на пътя и при 
завиване.
Винаги шофирайте внимателно, за да 
предотвратите неочаквани и внезапни 
ситуации. Системата за подпомагане на 
спирачките не спира автомобила напълно и 
не предотвратява сблъсък.
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 Комбиниран контрол на 
спирачките при сблъсък (MCB) 
(ако е част от оборудването)
Комбинираният контрол на спирачките при 
сблъсък управлява автоматично спирачките 
при произшествие, когато въздушната 
възглавница се надуе, за да намали 
опасността от други злополуки.

Работа на системата
• От момента, в който въздушната 

възглавница се надуе, комбинираният 
контрол на спирачките при сблъсък 
следи натискането на спирачния педал 
и педала на газта за кратък период. 
Системата работи, когато са изпълнени 
следните условия:
 - Скоростта на автомобила е 
под 180 км/ч (112 мили/ч) в момента на 
сблъсъка.

 - Спирачният педал и педалът на газта 
са натиснати силно.

• Когато водачът натисне спирачния педал 
с определена сила, докато системата 
за комбиниран контрол на спирачките 
при сблъсък работи, системата 
предава управлението на спирачките 
на водача. Ако обаче водачът свали 
крак от спирачния педал, системата 
за комбиниран контрол на спирачките 
при сблъсък продължава да поддържа 
автоматично спирачното усилие. 

Системата е изключена
• Комбинираният контрол на спирачките 

при сблъсък се изключва в следните 
случаи:
 - Педалът на газта бъде натиснат с 
определена сила.

 - Автомобилът спре.
 - Има неизправност в ESC (Електронна 
система за контрол на стабилността) 
или електронни устройства.

 - В дадена ситуация системата не може 
да работи нормално.

 - Изминали са десет секунди, откакто 
спирачките са започнали да бъдат 
управлявани автоматично от 
системата за комбиниран контрол на 
спирачките при сблъсък.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Комбинираният контрол на 

спирачките при сблъсък намалява 
скоростта на автомобила след 
сблъсък и опасността от втори 
сблъсък, но не го предотвратява. 
Можете да изтеглите автомобила от 
мястото на сблъсъка, за да избегнете 
други опасни ситуации, като 
натиснете педала на газта.

• След като автомобилът бъде спрян от 
комбинирания контрол на спирачките 
при сблъсък, системата престава да 
контролира спирачките.
В зависимост от ситуацията, водачът 
трябва да натисне спирачния 
педал или педала на газта, за да 
предотврати следваща злополука.
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 Управление на спирачките по 
надолнище (DBC) 
(ако е част от оборудването)
 Тип AТип A

ONX4060012ONX4060012

 Тип BТип B

ONX4E060029ONX4E060029

Управлението на спирачките по надолнище 
помага на водача да се спуска по стръмно 
надолнище, без да натиска спирачния 
педал.
Системата прилага автоматично 
спирачките, за да поддържа скоростта 
на автомобила под определена стойност, 
и дава възможност на водача да се 
концентрира върху управлението на 
автомобила по надолнището.
Системата се изключва, когато двигателят е 
изключен.
Натиснете бутона, за да включите 
системата, натиснете го още веднъж, за да 
я изключите.
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Работа на системата

Режим Индикатор Описание

Изчакване

Зелената светлина 
свети

Натиснете бутона на управлението на спирачките по 
надолнище, когато скоростта на автомобила е под 60 km/h 
(37 mph). Системата DBC ще се включи и ще влезе в режим 
на изчакване. Системата не се включва, ако скоростта на 
автомобила е над 60 км/ч (37 mph). 

Включено

Зелената светлина 
премигва

В режим на изчакване управлението на спирачките по 
надолнище се активира при следните условия:
• Наклонът е достатъчно стръмен.
• Спирачният педал или педалът на газта не е натиснат.
• Скоростта на автомобила е между 4~40 км/ч (2~25 mph) 

(между 4 ~ 8 км/ч (2 ~ 5 mph) при заден ход).
В диапазона на скоростта за активиране от 4 – 40 км/ч (2 ~ 
25 mph) водачът може да управлява скоростта на автомобила, 
като натисне спирачния педал или педала на газта.

Изключено

Зелената светлина 
е изгаснала

Управлението на спирачките по надолнище ще се изключи при 
следните условия:
• Бутонът за управлението на спирачките по надолнище 
бъде натиснат отново.

• Скоростта на автомобила е над 60 км/ч (37 mph). 

Зелената светлина 
свети

Управлението на спирачките по надолнище ще се изключи, но 
ще остане в режим на изчакване при следните условия:
• Наклонът не е достатъчно стръмен.
• Скоростта на автомобила в диапазона 40 ~ 60 км/ч (25 ~ 

37 mph).

Неизправност 
на системата

Жълтата светлина 
свети

Жълтата предупредителна лампа светва, когато системата 
може да е в неизправност или може да не функционира 
правилно при включване. Ако това се случи, DBC е 
деактивирана. Препоръчваме системата да бъде проверена 
при оторизиран представител на HYUNDAI възможно най-
скоро.
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OJX1069039LOJX1069039L

Downhill Brake Control disabled. 
Контролирайте скоростта на автомобила 
(ръчно)
Когато DBC не функционира правилно, това 
предупредително съобщение ще се покаже 
на LCD дисплея на арматурното табло и ще 
чуете предупредителен сигнал. Ако това се 
случи, можете да управлявате скоростта 
на автомобила, като натиснете спирачния 
педал.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги изключвайте управлението на 
спирачките по надолнище на нормални 
пътища. Системата може да се включи 
неочаквано от режим на изчакване при 
шофиране през бабуни за ограничаване 
на скоростта или при остри завои.

 Информация
• Управлението на спирачките по 

надолнище може да не се изключи на 
стръмен наклон, дори ако спирачният 
педал или педалът на газта е натиснат.

• Възможно е системата DBC да не 
поддържа винаги определена стойност на 
скоростта на автомобила.

• DBC не работи когато:
 - Превключвателят за скоростите е на P 

(Паркиране).
 - Електронната система за контрол на 
стабилността (ESC) е активирана.

• Когато управлението на спирачките по 
надолнище е включено, от спирачките 
може да се чува шум или да се усещат 
вибрации.

• Задните стопове светят, когато DBC е 
активирана.



Как да шофирате Вашия автомобил

6-70

Правилно използване на 
спирачките

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Всеки път, когато напускате автомобила 
или паркирате, винаги спирайте напълно 
и продължавайте да натискате педала 
на спирачката. Превключете предавката 
в положение P (Паркиране), след което 
включете ръчната спирачка и натиснете 
бутона за стартиране/спиране на 
двигателя в положение OFF (Изключено).
Паркирани автомобилите, чиято ръчна 
спирачка не е вдигната или е вдигната 
частично, може да потеглят неволно и 
да причинят нараняване на водача и 
други хора. ВИНАГИ вдигайте ръчната 
спирачка, когато напускате автомобила.

Мокрите спирачки могат да бъдат опасни! 
Спирачките могат да се намокрят, ако 
автомобилът премине през вода или ако 
е измит. 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, натискайте 
ги леко, 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 
оторизиран представител на HYUNDAI.
НЕ шофирайте, ако кракът Ви е на педала 
на спирачката. Дори лек, но постоянен 
натиск на педала може да доведе до 
прегряване, износване и дори евентуално 
повреда на спирачката.
Ако спукате гума, натиснете леко 
спирачките и дръжте автомобила напред, 
докато забавяте. Когато се движите 
достатъчно бавно, за да бъде безопасно, 
излезте от пътя и спрете на сигурно място.
Оставете крака си върху педала на 
спирачката, когато автомобилът е спрян, за 
да не се придвижите напред.



06

6-71

 Тип AТип A

ONX4060013ONX4060013

 Тип BТип B

ONX4E060031ONX4E060031

Системата с четири задвижващи колела 
(4WD) предава мощност от двигателя  
към всички предни и задни колела за 
максимално сцепление. 4WD е полезна, 
когато е необходимо допълнително 
сцепление по хлъзгави, кални, мокри или 
заснежени пътища.
Движение по пресечен терен – например 
утъпкани черни пътища и пътеки – е 
допустимо, стига да не е редовно. Водачът 
винаги трябва внимателно да намалява 
скоростта на движение до допустимата за 
такива условия. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от СЕРИОЗНО 
НАРАНЯВАНЕ или СМЪРТ:
• Не шофирайте в условия, за които 

автомобилът не е конструктивно 
подготвен – например по силно 
пресечен терен. 

• Избягвайте високи скорости при 
завои.

• Не извършвайте бързи движения с 
волана, като резки смени на лентите 
или бързи, резки завои.

• Опасността от преобръщане силно 
се увеличава при загуба на контрол 
върху автомобила на магистрални 
скорости. 

• Загубата на контрол често се 
случва, ако две или повече колела 
изпаднат от пътя и водачът се опита 
да се върне на пътя, като завърта 
прекомерно волана.

• В случай че автомобилът Ви напусне 
пътното платно, не правете резки 
движения. Вместо това намалете 
скоростта, преди да се върнете 
обратно в пътните ленти.

БЕЛЕЖКА
• Не шофирайте във вода, ако нивото е 

над дъното на автомобила.
• Проверявайте състоянието на 

спирачките, след като излезете от кал 
или вода. Натиснете спирачния педал 
няколко пъти на ниска скорост, докато 
усетите, че спирачките се връщат в 
нормалното състояние.

• Съкратете интервала за поддръжка, 
ако шофирате по пресечен терен – 
например пясък, кал или вода (вижте 
„Поддръжка при тежки условия на 
използване“ в глава 7). 

• Винаги измивайте автомобила добре 
след движение по пресечен терен, 
особено отдолу.

• Четирите гуми на автомобила 
задължително трябва да бъдат с 
еднакъв размер и тип.

• Автомобил в постоянно включен 
режим на 4WD не може да се тегли и 
задължително трябва да се превозва 
на автомобил за репатриране.

 ЧЕТИРИ ЗАДВИЖВАЩИ КОЛЕЛА (4WD) (АКО Е ЧАСТ ОТ 
ОБОРУДВАНЕТО)



Как да шофирате Вашия автомобил

6-72

Работа с 4WD
Избор на режим на четири задвижващи колела (4WD)

Превключва-
не на режима Бутон за избор Индикатор Описание

АВТОМАТИ-
ЧЕН ИЗБОР 
НА 4WD  

(ЗАДЪРЖАНЕ 
НА 4WD се 
изключва)

(не свети)

• Автоматичен избор на 4WD се използва, 
когато шофирате по пътища в нормални 
условия, пътища в градски райони и по 
магистрали.

• Всички колела работят, когато 
автомобилът се движи с постоянна 
скорост. Необходимото сцепление, 
прилагано към предните и задните 
колела, зависи от пътните условия и 
условията на шофиране, и може да 
бъде контролирано автоматично от 
компютърната система.

• Когато е избран дисплеят на арматурното 
табло за автоматичен избор на 4WD, на 
таблото ще се показва състоянието на 
разпределение на силите на сцепление 
на колелата.

ЗАДЪРЖАНЕ 
НА 4WD

(свети)

• Основната цел на режима „Задържане 
на 4WD“ е да дава възможност на водача 
да използва максимално сцеплението 
на автомобила при екстремни 
условия на шофиране, като например 
неасфалтирани, песъчливи и кални 
пътища.

• Режимът „Задържане на 4WD“ се 
използва само когато автомобилът се 
движи с 60 км/ч или по-малко. Когато се 
движите с 60 км/ч или по-бързо, режимът 
ще се превключи на „Автоматичен избор 
на 4WD“.

• Когато светне режимът „Задържане 
на 4WD“, на арматурното табло не се 
показва състоянието на разпределение 
силите на сцепление на предните/
задните колела.

• Натиснете превключвателя за 
„Задържане на 4WD“ отново, за да 
превключите обратно към „Автоматичен 
избор на 4WD“.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако предупредителна лампа 
за 4WD ( ) свети непрекъснато на 
арматурното табло, може да има 
неизправност в системата 4WD. Когато 
предупредителната лампа за 4WD ( ) 
светне, препоръчваме автомобилът да 
се провери от оторизиран представител 
на HYUNDAI при първа възможност.

БЕЛЕЖКА
• Поддържайте режима „Автоматичен 

избор на 4WD“, когато шофирате по 
пътища в нормални условия.

• Когато шофирате при нормални 
пътни условия (особено при 
завиване) в режим „Задържане на 
4WD“, водачът може да установи леки 
механични вибрации или шум, което 
е изключително нормален феномен, 
а не неизправност. Когато режимът 
„Задържане на 4WD“ бъде освободен, 
тези вибрации или шум ще изчезнат 
веднага.

 ВНИМАНИЕ
При шофиране на нормални пътища 
изключвайте режима на ЗАДЪРЖАНЕ 
НА 4WD с натискане на бутона 
ЗАДЪРЖАНЕ НА 4WD (индикаторът 
за ЗАДЪРЖАНЕ НА 4WD изгасва). 
Шофиране на нормални пътища с 
включен режим на ЗАДЪРЖАНЕ НА 4WD 
може да предизвика механични шумове 
или вибрации, особено на завои. 
Шумовете и вибрациите ще изчезнат, 
когато режимът на ЗАДЪРЖАНЕ НА 4WD 
се изключи. Продължително шофиране 
с такива шумове и вибрации може 
да повреди някои части на силовото 
предаване.

БЕЛЕЖКА
Когато режимът на ЗАДЪРЖАНЕ НА 4WD 
се изключи, може да усещате, че само 
предните колела се задвижват.

Безопасна работа с 4WD
Преди да потеглите
• Всички пътници трябва да бъдат със 

закопчани предпазни колани.
• Сядайте, без да се облягате, и по-близо 

до волана от обикновено. Регулирайте 
волана в удобно положение за 
шофиране. 

Шофиране на заснежени или заледени 
пътища 
• Потегляйте бавно с внимателно 

натискане на педала на газта. 
• Използвайте зимни гуми или вериги за 

сняг.
• Спазвайте дистанция от автомобила 

отпред.
• Използвайте спирачната способност на 

двигателя, когато намалявате скоростта.
• Избягвайте шофиране на високи 

скорости, бързо ускоряване, рязко 
натискане на спирачките и остри завои, 
за да предотвратите занасяне.

Шофиране в пясък или кал
• Поддържайте ниска и постоянна скорост.
• Използвайте вериги за сняг при 

шофиране в кал, ако е необходимо. 
• Спазвайте дистанция от автомобила 

отпред.
• Намалете скоростта на автомобила и 

следете внимателно състоянието на 
пътя. 

• Избягвайте шофиране на високи 
скорости, бързо ускоряване, рязко 
натискане на спирачките и остри завои, 
за да предотвратите засядане.
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 ВНИМАНИЕ
Когато автомобилът е заседнал в сняг, 
пясък или кал, поставете нехлъзгав 
материал под задвижващите колела, 
за да осигурите сцепление ИЛИ бавно 
въртете колелата напред и на заден 
ход – така автомобилът ще се разклати 
и може да се освободи. Не оставяйте 
обаче двигателя да работи дълго на 
високи обороти – това може да повреди 
системата 4WD.

OLMB053017OLMB053017

Шофиране по нагорнище и надолнище
• Шофиране по нагорнище 

 - Преди да потеглите, проверете дали 
шофирането по нагорнище изобщо е 
възможно. 

 - Шофирайте по възможно най-права 
линия. 

• Шофиране по надолнище 
 - Не превключвайте скоростите, докато 
шофирате по надолнище. Изберете 
скоростта, преди да шофирате по 
надолнище.  

 - Шофирайте бавно и използвайте 
спирачната способност на двигателя, 
докато шофирате по надолнище. 

 - Шофирайте по възможно най-права 
линия. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Много внимавайте при движение по 
стръмно нагорнище или надолнище. 
Автомобилът може да се преобърне в 
зависимост от наклона, терена, водата, 
калта и пр.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не шофирайте напречно по стръмни 
склонове. Лека промяна в ъгъла на 
колелата или спиране на движението 
може да дестабилизира автомобила. 
Автомобилът може да се преобърне и да 
причини тежко нараняване или смърт.

Шофиране през вода
• Избягвайте да шофирате в дълбока 

застояла вода. Двигателят може да спре 
и ауспухът да се запуши. 

• Ако се налага да шофирате във вода, 
първо спрете автомобила, превключете 
на режим 4WD LOCK (Задържане 
на 4WD) и шофирайте със скорост 
под 8 км/ч. 

• Не превключвайте скоростите по време 
на шофиране във вода. 

Допълнителни указания за шофиране в 
специфични условия
• Преди да шофирате по пресечен терен, 

се запознайте с неговото състояние. 
• Внимавайте много, когато шофирате по 

пресечен терен, и избягвайте опасните 
участъци. 

• Шофирайте бавно при силен вятър. 
• Намалявайте скоростта на завои. 

Центърът на тежестта при автомобилите 
с 4WD се намира по-високо от този 
при традиционните автомобили 
с 2WD и затова при тях опасността от 
преобръщане при завиване на висока 
скорост е по-голяма.

ONX4E060022ONX4E060022

• Винаги дръжте стабилно волана, когато 
шофирате по пресечен терен. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не хващайте волана от вътрешната 
страна, когато шофирате по пресечен 
терен. Внезапна маневра или отскачане 
на волана при удар в предмети на 
повърхността може да нарани ръката. 
Може да изгубите контрол върху 
волана, което може да предизвика тежко 
нараняване или смърт.
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Предпазни мерки при аварийни 
ситуации
Гуми
Не използвайте гуми и джанти с размери, 
различни от тези на фабрично монтираните 
на автомобила. Това може да намали 
безопасността и работните характеристики 
на автомобила, което може да предизвика 
загуба на маневреност и преобръщане с 
тежки наранявания. 
Когато сменяте гуми, и четирите джанти 
и гуми задължително трябва да бъдат 
с еднакви размери, типове, марки и 
товароносимост. Ако монтирате на 
автомобила комбинация от джанти и гуми, 
която не е препоръчана от HYUNDAI за 
шофиране по пресечен терен, не трябва 
да използвате тези гуми за шофиране по 
шосетата.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Двигателят никога не трябва да се 
включва и да работи, докато автомобил 
в постоянно включен режим на 4WD се 
вдига на крик. Автомобилът може да 
се плъзне или да падне от крика и да 
причини тежко нараняване или смърт.

Теглене 
Автомобилите с 4WD могат да се теглят 
само на колесари или автомобили за 
репатриране, като нито едно колело 
не трябва да опира в пътя. Повече 
информация ще намерите в „Теглене“ в 
глава 8. 

Изпитване с динамометър
Автомобил в постоянно включен режим 
на 4WD трябва да се изпитва със 
специален динамометър на шаси за четири 
колела.

ONX4E060015ONX4E060015

Автомобил в постоянно включен режим 
на 4WD не трябва да се изпитва на стенд 
за 2WD. Ако се налага да се използва стенд 
за 2WD, изпълнете следната процедура:
1. Проверете препоръчителното налягане 

на гумите за автомобила.
2. Поставете предните колела на стенда 

за изпитване на скоростомера, както е 
показано на илюстрацията.

3. Освободете ръчната спирачка.
4. Поставете задните колела на временна 

поставка със свободно въртене, както е 
показано на илюстрацията.

 ВНИМАНИЕ
• Никога не включвайте ръчната 

спирачка, докато извършвате 
изпитването. 

• Когато автомобилът е вдигнат, не 
въртете предните и задните колела 
поотделно. И четирите колела трябва 
да се въртят.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Стойте далеч от предницата на 
автомобила, докато автомобилът е на 
скорост на динамометъра. Автомобилът 
може рязко да се придвижи напред и да 
причини тежко нараняване или смърт.

Стенд за изпитване на Стенд за изпитване на 
скоростомераскоростомера

Временна поставка със Временна поставка със 
свободно въртенесвободно въртене



06

6-77

Намаляване на опасността от 
преобръщане
Този многофункционален лек автомобил 
е определен като джип (SUV). Джиповете 
имат по-високо окачване и по-тесен 
коловоз, за да могат да се движат и 
маневрират по-лесно по пресечен терен. 
Специфичните особености на дизайна 
им придават по-висок център на тежестта 
отколкото при обикновените автомобили. 
Предимство на по-високото окачване е 
по-добра видимост към пътя, което Ви дава 
възможност да предугаждате проблеми. Те 
не са проектирани за завиване със същата 
скорост като традиционните пътнически 
автомобили, както спортните автомобили 
с ниско окачване не са проектирани да се 
движат задоволително при офроуд условия. 
Затова силно се препоръчва водачът 
и пътниците да се возят със закопчани 
предпазни колани. При преобръщане 
човек без закопчан предпазен колан е 
по-вероятно да загине, отколкото човек 
със закопчан предпазен колан. Водачът 
може да вземе мерки, за да намали 
опасността от преобръщане.  При всяка 
възможност избягвайте резки маневри, не 
претоварвайте багажника на покрива и не 
правете никакви изменения по автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Преобръщане 
Както при всеки друг автомобил 
с повишена проходимост (SUV), 
неправилното управление може да 
доведе до загуба на контрол, злополука 
или преобръщане на автомобила.
• При автомобилите с повишена 

проходимост опасността от 
преобръщане е значително по-висока, 
отколкото при другите автомобили.

• Поради специфичната конструкция 
на автомобила неговият център на 
тежестта е разположен по-високо, 
отколкото при обикновените 
автомобили.

• Един автомобил с повишена 
проходимост не може да завива на 
същите скорости като обикновените 
автомобили.

• Избягвайте резки маневри.
• При преобръщане човек без закопчан 

предпазен колан е много по-вероятно 
да загине, отколкото човек със 
закопчан предпазен колан.  Уверете 
се, че всички в автомобила са 
подсигурени с предпазен колан.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Автомобилът Ви е оборудван с гуми, 
проектирани да осигуряват безопасно 
пътуване и възможности за управление. 
Не използвайте гуми и колела с различен 
размер и вид от този на оригинално 
монтираните на автомобила. Това може 
да намали безопасността и работните 
характеристики на автомобила, 
което може да предизвика загуба на 
маневреност и преобръщане и тежки 
наранявания. Когато сменяте гуми, и 
четирите джанти и гуми задължително 
трябва да бъдат с еднакви размери, 
типове, марки и товароносимост. Ако 
въпреки това решите да монтирате 
на автомобила комбинация от джанти 
и гуми, която не е препоръчана от 
HYUNDAI за шофиране по пресечен 
терен, не трябва да използвате тези гуми 
за шофиране по шосетата.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Повдигнат на крик автомобил
Докато автомобил в постоянно включен 
режим на 4WD е повдигнат на крик, 
никога не стартирайте двигателя и не 
завъртайте гумите.
Съществува опасност въртящите се 
гуми, докосващи земята, да причинят 
падане на автомобила от крика и 
изскачането му напред или назад.
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Вашият автомобил може да бъде 
оборудван със системата ISG, която 
намалява разхода на гориво чрез спиране и 
рестартиране на двигателя автоматично.
Двигателят стартира автоматично, щом 
условията за стартиране бъдат изпълнени.

БЕЛЕЖКА
Когато двигателят се стартира 
автоматично от системата ISG, някои 
предупредителни лампи (ABS, ESC, ESC 
OFF, EPS или предупредителната лампа 
за ръчната спирачка) може да светнат за 
няколко секунди. Това се случва поради 
ниското напрежение на батерията. Това 
не означава неизправност в системата.

Включване на ISG
Предпоставка за активиране 
Системата ISG се включва, когато включите 
запалването.

Деактивиране на ISG
 Тип AТип A

ONX4060016ONX4060016

 Тип BТип B

ONX4E060033ONX4E060033
 Тип CТип C

ONX4E060011ONX4E060011

Натиснете бутона ISG OFF, ако искате да 
изключите системата ISG.
Индикаторът на бутона ISG OFF ще светне.
Ако натиснете бутона ISG OFF (Изключване 
на ISG) още веднъж, системата ще се 
активира и индикаторът на бутона ISG OFF 
(Изключване на ISG) ще изгасне.

 СИСТЕМА ISG (ИКОНОМИЯ НА ГОРИВО НА ПРАЗЕН ХОД)
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Автоматичен стоп

OBC3060009OBC3060009

Спиране на двигателя в режим за 
автоматичен стоп при празен ход (с 
изключение на 48V MHEV)
Ръчна скоростна кутия/интелигентна 
ръчна скоростна кутия
1. Намалете скоростта на автомобила под 

5 км/ч.
2. Превключете в положение N 

(Неутрално).
3. Освободете педала на съединителя. 

Автоматична скоростна кутия/скоростна 
кутия с двоен съединител
1. Намалете скоростта на автомобила 

до 0 км/ч.
2. Натиснете педала на спирачката.
Двигателят ще спре и зеленият индикатор 
AUTO STOP (( )) на приборното табло ще 
светне. 

БЕЛЕЖКА
• Автомобил, който е оборудван 

с ръчна скоростна кутия или 
интелигентна ръчна скоростна кутия, 
трябва да развие скорост от най-
малко 8 км/ч от последния празен 
ход, а автомобил, който е оборудван 
с автоматична скоростна кутия или 
скоростна кутия с двоен съедините, 
трябва да развие скорост от най-
малко 5 км/ч от последния празен ход. 

• Ако разкопчаете предпазния колан 
или отворите вратата на водача 
(капака на двигателя), системата ISG 
ще бъде деактивирана.

Спиране на двигателя в режим за 
автоматичен стоп при празен ход (за 48V 
MHEV)
Ръчна скоростна кутия/интелигентна 
ръчна скоростна кутия
Налице са три варианта за празен ход 
за MHEV с ръчна скоростна кутия или 
интелигентна ръчна скоростна кутия.
 - Конвенционален СТОП на празен ход

• Намалете скоростта на автомобила 
под 7 км/ч.

• Превключете в положение N 
(Неутрално).

• Освободете педала на съединителя.
 - Разширен празен ХОД

• Намалете скоростта на автомобила 
по-малки от 7 км/ч.

• Превключете в положение N 
(Неутрално).

• Освободете педала на съединителя.
 - По време на режим спускане по инерция
Можете да запазите състоянието на 
двигателя от инерция до спиране, като 
натискате педала на съединителя и 
спирачката почти едновременно.
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БЕЛЕЖКА
1. Ако последната избрана предавка е 

1-ва, ISG няма да се активира.
2. Автомобил, който е оборудван 

с ръчна скоростна кутия или 
интелигентна ръчна скоростна 
кутия, трябва да развие скорост 
от най-малко 8 км/ч от последния 
празен ход.

3. По време на състоянието STOP 
на ISG можете да превключите 
предавката в положение N 
(Неутрално) и да освободите 
педала на съединителя, след 
което състоянието  STOP на ISG 
ще остане STOP.

4. Разширеният празен ход работи 
дори и при скорост над 7 км/ч, 
ако отговаря на изискването за 
скоростта за всяка предавка. 
(пример: Разширеният празен ход 
работи дори на трета предавка 
при 40 км/ч.)

5. Ако откачите предпазния колан 
или отворите вратата на водача 
(капака на двигателя), ISG 
системата ще бъде деактивирана.

Автоматична скоростна кутия/скоростна 
кутия с двоен съединител
 - Конвенционален СТОП на празен ход 

• Намалете скоростта на автомобила 
до 0 км/ч.

• Натиснете педала на спирачката.
 - Разширен празен ХОД

• Намалете скоростта на автомобила 
под 25 км/ч.

• Натиснете педала на спирачката.
 - По време на режим спускане по инерция
Можете да държите двигателя изключен по 
време на спускане по инерция до пълното 
спиране на автомобила, като натиснете 
спирачния педал под 40 км/ч.

БЕЛЕЖКА
Автомобил, който е оборудван с 
автоматична
скоростна кутия или скоростна кутия 
с двоен съединител, трябва да развие 
скорост от най-малко 30 км/ч (18 мили/
час) за разширения стоп при празен ход 
или 5 км/ч (3 мили/час) за традиционния 
стоп при празен ход от последния стоп 
на празен ход.
 - Ако откачите предпазния колан или 
отворите вратата на водача (капака на 
двигателя) в режим на автоматичен 
стоп при празен ход, ISG системата 
ще бъде деактивирана.
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Автоматично стартиране
За да стартирате повторно двигателя от 
режим за автоматичен стоп при празен ход 
(с изключение на 48V MHEV)
Автомобил с ръчна скоростна кутия/
интелигентна ръчна скоростна кутия
Автомобил, който е оборудван с ръчна 
скоростна кутия или интелигентна ръчна 
скоростна кутия, има налице два варианта 
за повторно стартиране.
 - Традиционно повторно стартиране
Натиснете педала на съединителя 
със скоростния лост в положение N 
(Неутрално).

 - Късен рестарт (ако е част от 
оборудването)

1. Натиснете педала на съединителя
2. Включете предавката
3. Освободете спирачния педал

БЕЛЕЖКА
1. Функцията за късен рестарт се 

задейства само когато автомобила е 
на равна основа и е стабилен.

2. За да стартирате двигателя, 
когато спирачният педал не е 
натиснат или предавката вече е 
включена, натиснете първо спи-
рачния педал и натиснете педала 
на съединителя за безопасност.

3. За да включите двигателя, без 
автомобилът да се задвижи, ко-
гато спирачният педал е натиснат 
(само с късно повторно старти-
ране)
• Натиснете и освободете педала на 
съединителя

• Натиснете веднага педала на съеди-
нителя

4. След като двигателят спре, ако 
изпълните описаните по-долу 
стъпки, двигателят ще стартира.
• Освободете педала на съединителя, 
след като двигателя спре докрай

• Натиснете педала на съединителя

Автоматична скоростна кутия/скоростна 
кутия с двоен съединител
 - Освободете спирачния педал.
Двигателят ще стартира и зеленият 
индикатор за автоматичен стоп (AUTO 
STOP) ( ) на таблото ще изгасне.

За да стартирате повторно двигателя от 
режим за автоматичен стоп при празен ход (за 
48V MHEV)
Ръчна скоростна кутия/интелигентна 
ръчна скоростна кутия
 - Преди спиране
Натиснете педала на съединителя, ако не е 
натиснат.
Ако педалът на съединителя вече е 
натиснат, освободете спирачния педал или 
преместете предавката в положение, което 
е различно от N (Неутрално).

 - След пълно спиране
• Ако педалът на съединителя вече 

е натиснат, освободете спирачния 
педал или преместете предавката от N 
(Неутрално).

• Ако педалът на съединителя не е 
натиснат, двигателят ще стартира 
повторно съгласно процедурата за 
КЪСНО повторно стартиране.

(1) Натиснете педала на съединителя
(2) Включете предавката
(3) Освободете само спирачния педал
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БЕЛЕЖКА
1. Функцията за късен рестарт се 

задейства само когато автомобила е 
на равна основа и е стабилен.

2. За да стартирате двигателя, 
когато спирачният педал не е 
натиснат или предавката вече 
е включена, натиснете първо 
спирачния педал и натиснете 
педала на съединителя за 
безопасност.

3. За да включите двигателя, без 
автомобилът да се задвижи, 
когато спирачният педал е 
натиснат (само с късно повторно 
стартиране)
• Натиснете и освободете педала на 
съединителя

• Натиснете веднага педала на 
съединителя

4. След като двигателят спре, ако 
изпълните описаните по-долу 
стъпки, двигателят ще стартира.
• Освободете педала на съединителя, 
след като двигателя спре докрай

• Натиснете педала на съединителя
5. След работа с ISG STOP, ако 

скоростта на автомобила се 
увеличи вместо да намалее, 
двигателят може да се 
рестартира автоматично.

Автоматична скоростна кутия/скоростна 
кутия с двоен съединител
Освободете спирачния педал

БЕЛЕЖКА
След работа с ISG STOP, ако скоростта 
на автомобила се увеличи вместо 
да намалее, двигателят може да се 
рестартира автоматично.

Условие за работа на системата 
ISG
Системата ISG ще заработи при следните 
условия:
• Предпазният колан на водача е закопчан
• Вратата на водача и предният капак са 

затворени
• Налягането в спирачките е достатъчно
• Сензорът за батерията работи и 

батерията е достатъчно заредена
• Външната температура не е много ниска 

или много висока
• Автомобилът е бил шофиран с 

постоянна скорост и е спрял
• Климатикът изпълнява условията
• Автомобилът е достатъчно загрял
• Автомобилът не е върху стръмен път (с 

изключение на ръчна скоростна кутия)
• Воланът не е под остър ъгъл
• Превозното средство не е на голям 

наклон
• Функцията за размразяване на предното 

стъкло е изключена
• Не сте избрали режима на ръчно 

превключване (с изключение на ръчна 
скоростна кутия)

• Когато е изминало достатъчно време 
след превключване в R (Заден ход)
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Двигателят ще стартира повторно 
автоматично и без да са нужни действия от 
страна на водача в следните случаи:
• Налягането в спирачките е ниско.
• Превишихте максималното време за 

изключване на двигателя
• Климатикът е включен на най-високи 

обороти на вентилатора.
• Може да възникне замъгляване на 

прозорците и климатикът работи.
• Условията за работа на батерията не са 

оптималните.
• Климатикът не охлажда и не отоплява 

задоволително.
• Когато натиснете бутона ISG OFF 

(Изключване на ISG), докато двигателят 
е спрял автоматично (с изключение на 
ръчна скоростна кутия)

• Автомобилът Ви се движи след пълно 
спиране.

• Натиснете едновременно педала на 
газта и спирачния педал. (с изключение 
на ръчна скоростна кутия)

• Предпазният колан на водача е 
разкопчан или вратата на водача е 
отворена (с изключение на ръчна 
скоростна кутия).

Зеленият индикатор AUTO STOP 
(автоматичен стоп) ( ) на приборното 
табло ще мига за 5 секунди.

БЕЛЕЖКА
• Ако ISG системата не отговаря на това 

работно условие, системата ISG се 
деактивира.

Индикация на ISG
Индикацията на системата ISG е чрез 
лампа на арматурното табло. Ако 
автомобилът Ви е оборудван с табло с 
контролен екран, съобщението ще светва 
на LCD дисплея.

OBC3060009OBC3060009



06

6-85

 Тип AТип A

ONX4060016ONX4060016

 Тип BТип B

ONX4E060033ONX4E060033
 Тип CТип C

ONX4E060011ONX4E060011

OBC3070110TUOBC3070110TU

Системата може да изисква двигателят да 
се рестартира ръчно, когато светлината 
на бутона ISG OFF светне и ако Вашето 
превозно средство е снабдено с контролен 
екран, предупредителното съобщение ще 
се показва постоянно.

 Тип AТип A  Тип BТип B

OJX1069070LOJX1069070L OJX1069071LOJX1069071L

Двигателят няма да стартира, ако 
скоростният лост бъде преместен от N 
(Неутрално) в D (Шофиране), ръчен режим 
или R (Заден ход), без да бъде натиснат 
спирачният педал, докато двигателят спре 
автоматично. По това време, ако натиснете 
спирачката, тя ще бъде рестартирана.
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OPDE050564LOPDE050564L

Автомобилите с традиционна ръчна 
скоростна кутия (не MHEV или с КЪСНО 
повторно стартиране) могат да стартират 
повторно двигателя само в неутрално 
положение на предавката.
Ако изберете предавка, без да натиснете 
педала на съединителя докрай, 
предупреждението ще се покаже със звуков 
сигнал. Трябва да рестартирате двигателя в 
неутрално положение на предавката.

 Тип AТип A  Тип BТип B

ONX4E060041ONX4E060041 ONX4E060042ONX4E060042

Неволно, когато двигателят е изключен 
или автомобилът се движи, ако предавката 
е включена и педалът на съединителя 
не е натиснат, системата показва 
предупредителното съобщение, както 
е показано по-долу. Ако в този момент 
водачът натисне педала на съединителя 
докрай, двигателят автоматично ще 
стартира повторно. (само за система IGS с 
късно повторно стартиране, без MHEV)

Неизправност на ISG
Системата може да не функционира, когато:

OBC3060009OBC3060009

Появява се свързан с ISG сензор или 
грешка в системата.
Жълтият индикатор за AUTO STOP 
(АВТОМАТИЧЕН СТОП) 
( ) на приборното табло ще остане 
включен, след като мига 5 секунди, и 
светлината на бутона ISG OFF ще светне.
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БЕЛЕЖКА
• Ако светлината на бутона ISG OFF не 

е изключена чрез повторно натискане 
на бутона ISG OFF или системата ISG 
непрекъснато не работи правилно, 
инспектирайте автомобила си в 
професионален сервиз възможно 
най-скоро. Препоръчваме да 
се обърнете към оторизиран 
представител на Hyundai.

• Когато лампата на бутона ISG OFF 
(Изключване на ISG) светне, може да 
спре да свети, след като шофирате 
автомобила със скорост от около 
80 км/ч за най-много два часа и 
завъртите копчето за скоростта на 
вентилатора под втората позиция. 
Ако лампата на бутона ISG OFF 
(Изключване на ISG) продължи 
да свети въпреки това, проверете 
автомобила си в професионален 
сервиз възможно най-скоро. 
Препоръчваме да се обърнете към 
оторизиран представител на Hyundai.

БЕЛЕЖКА
Ако искате да използвате функцията ISG, 
сензорът за батерията трябва да бъде 
калибриран за около 4 часа с изключено 
запалване и след това 2 или 3 пъти 
включете и изключете двигателя.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато двигателят е в режим за 
автоматичен стоп при празен ход, е 
възможно двигателят да се стартира 
повторно, без водачът да предприеме 
каквото и да е действие. Преди 
да излезете от автомобила или да 
направите каквото и да е в отделението 
за двигателя, спрете двигателя, като 
завъртите контактния ключ за запалване 
в положение LOCK (Заключване) (OFF) 
(Изключено) или извадите контактния 
ключ.



Как да шофирате Вашия автомобил

6-88

Системата за стартиране и спиране 
на движението по инерция помага за 
намаляване на разхода на гориво, като 
спира автоматично двигателя, когато 
автомобилът е в движение. Двигателят се 
изключва, когато скоростта на автомобила 
може да се поддържа без натискане на 
педала на газта.

Условия за работа на SSC 
Системата за стартиране и спиране на 
движението по инерция ще работи при 
следните условия: 
• Избран е режим на шофиране ECO 

(Икономичен) 
• Автомобилът поддържа определена 

скорост
• Спирачният педал или педалът на газта 

не е натиснат
Когато системата за стартиране и спиране 
на движението по инерция работи, на 
таблото се показва съобщението „Costing!“. 

Условия за повторно стартиране 
на двигателя 
• Двигателят може да се стартира отново 

ръчно, когато:
 - Педалът на газта е натиснат
 - Педалът на спирачката е натиснат
 - Скоростта се превключи

• Двигателят ще стартира отново 
автоматично, когато:
 - Воланът е завъртян на повече от 30–

45 градуса
 - Наклонът на пътя е от -4 до 

+4 процента
 - Нивото на оставащия заряд в 
батерията за високо напрежение 
или 12-волтовата батерия е  ниско

БЕЛЕЖКА
• Системата за стартиране и спиране на 

движението по инерция работи, само 
когато режимът на шофиране е ECO 
(Икономичен).

• Системата за стартиране и спиране 
на движението по инерция може да се 
изключи в зависимост от вътрешната 
или външната температура.

• Системата за стартиране и спиране 
на движението по инерция може да се 
изключи в зависимост от работата на 
климатичната система (размразяване, 
обороти на вентилатора и пр.). 

• Не превключвайте скоростите без 
натискане на педала на съединителя, 
докато включвате системата за 
стартиране и спиране на движението 
по инерция. Това може да причини 
повреда на скоростната кутия. 
Превключвайте скоростите с натиснат 
докрай педал на съединителя. 
(оборудван с интелигентна ръчна 
скоростна кутия (iMT))

СТАРТИРАНЕ И СПИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ИНЕРЦИЯ 
(SSC) (ЗА ПОЛУХИБРИДЕН ЕЛЕКТРОМОБИЛ (MHEV) 48V) 
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 Тип AТип A

ONX4060019ONX4060019

 Тип BТип B

ONX4E060034ONX4E060034

Режимът на шофиране може да се избира 
според предпочитанията на водача и 
условията на пътя. 
Системата по подразбиране е в режим 
NORMAL (Нормален), когато двигателят се 
стартира отново. 
Когато двигателят се стартира отново, 
режимът на  шофиране се задава на ECO 
(Икономичен) по подразбиране (за 48 
MHEV).

 Информация
Ако има проблем с арматурното табло, 
режимът на шофиране ще бъде NORMAL 
(Нормален) и няма да може да се превключва 
на SPORT (Спортен) режим. 

Режимът се превключва, както е показано 
по-долу,  при всяко натискане или 
превключване на бутона DRIVE MODE 
(Режим на шофиране).

ECO (Икономичен) 

NORMAL 
(Нормален)

SPORT 
(Спорт)

Когато е избран нормален режим 
(NORMAL), той не се показва на 
арматурното табло. 

Режим ECO: екологичният режим (ECO) 
помага за подобряване на горивната 
ефективност за по-екологично шофиране. 
Режим NORMAL: нормалният режим 
(NORMAL) осигурява плавно шофиране и 
комфортно возене. 
Спортен режим (SPORT): в SPORT 
(Спортен) режим шофирането е „спортно“, 
но окачването е по-твърдо 

БЕЛЕЖКА
Технологията старт/стоп при инерция 
(SSC) е активирана, когато режимът на 
шофиране е в ECO режим. (за 48 MHEV)

Режимът на шофиране се превключва 
на NORMAL (Нормален) или режим 
ECO (Икономичен), когато двигателят се 
стартира отново.
• Ако преди това е бил избран режим 

NORMAL (Нормален) или SPORT 
(Спортен), режим NORMAL (Нормален) 
ще бъде избран, когато двигателят се 
стартира отново.

• Ако преди това е бил избран режим 
ECO (Икономичен), режим ECO ще бъде 
избран, когато двигателят се стартира 
отново. Когато запалването е включено, 
режимът на шофиране по подразбиране 
е настроен на ECO. (за 48 MHEV)

 ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЖИМА НА 
ШОФИРАНЕ (АКО Е ЧАСТ ОТ ОБОРУДВАНЕТО)



Как да шофирате Вашия автомобил

6-90

Екологичен режим (ECO)
Когато е избран ECO 
(Икономичен) режим, логиката 
за управление на двигателя и 
скоростната кутия се 
настройва за максимална 

икономия на гориво.
• Когато е избран екологичен режим (ECO) 

чрез бутона DRIVE MODE (Режим на 
шофиране), ще свети индикаторът ECO. 

• Ако автомобилът е в режим ECO 
(Икономичен), когато двигателят бъде 
изключен и включен отново, режимът на 
шофиране ще се промени на NORMAL 
(Нормален).

• Ако автомобилът е оборудван с 
интелигентна ръчна скоростна кутия, при 
всяко повторно стартиране на двигателя 
режимът на шофиране ще се променя 
на ECO (Икономичен). 

 Информация
Икономията на гориво зависи от навиците на 
водача и състоянието на пътя.

Когато е включен ECO 
(Икономичен) режим:
• Реакцията на ускорение може да леко 

намалена, тъй като педалът на газта се 
натиска със средна сила.

• Ефективността на климатика може да е 
ограничена.

• Модела на превключване на предавките 
на автоматичната скоростна кутия може 
да бъде променен.

• Шумът от двигателя може да се увеличи.

Това са нормални състояния, когато е 
включен ECO (Икономичен) режим за 
подобряване на икономията на гориво.

Ограничения в ECO (Икономичен) 
режим:
Докато е включен  ECO (Икономичен) 
режим, дори да няма промяна в индикатора 
ECO (Икономичен), работата на системата 
ще бъде ограничена в следните случаи:
• При шофиране на автомобил с 

автоматична скоростна кутия при 
автоматичен скоростен лост в режим 
DS (Drive Sporty) (Спортно шофиране), 
системата ще бъде ограничена според 
положението на предавката.

БЕЛЕЖКА
Технологията старт/стоп при инерция 
(SSC) е активирана, когато режимът на 
шофиране е в ECO режим. (за 48 MHEV)
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Спортен режим
 В SPORT (Спортен) режим 
логиката на управлението на 
кормилната система, 
двигателя и скоростната кутия 
се променя автоматично, за да 
осигури по-голяма динамика и 
маневреност.

• Когато е избран спортен режим (SPORT) 
чрез бутона DRIVE MODE (Режим на 
шофиране), ще свети индикаторът 
SPORT. 

• При всяко следващо стартиране на 
двигателя автомобилът се връща в 
COMFORT (Комфортен) режим. Ако 
отново желаете да шофирате в SPORT 
(Спортен) режим, изберете SPORT 
(Спортен) режим с бутона DRIVE MODE 
(Режим на шофиране).

• Ако автомобилът е оборудван с 
интелигентна ръчна скоростна кутия, при 
всяко повторно стартиране на двигателя 
режимът на шофиране ще се променя 
на ECO (Икономичен). 

• Когато запалването е включено, режимът 
на шофиране по подразбиране е 
настроен на ECO. (за 48 MHEV)

• Когато е активиран спортен режим 
(SPORT):
 - Оборотите на двигателя ще останат 
повишени за определен период от 
време, дори след като освободите 
педала на газта

 - Превключването на по-висока 
предавка е забавено при ускоряване

 Информация
В спортен режим (SPORT) горивната 
ефективност може да намалее.
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СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА ШОФИРАНЕ
Опасни условия на шофиране
Когато се срещат опасни елементи, като 
вода, сняг, лед, кал и пясък, вземете 
следните предпазни мерки:
• Шофирайте внимателно и поддържайте 

по-дълго спирачно разстояние.
• Избягвайте рязко спиране или въртене 

на волана.
• Когато автомобилът Ви 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 
заседнали в лед, сняг или кал.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Превключване на по-ниска скорост 
с автоматична скоростна кутия при 
шофиране на хлъзгави повърхности 
може да предизвика злополука. 
Внезапната промяна в скоростта на 
гумата може да доведе до хлъзгането 
им. Внимавайте при спускане по 
хлъзгави повърхности.

Люлеене на автомобила
Ако е необходимо да залюлеете 
автомобила, за да го освободите от сняг, 
пясък или кал, първо завъртете волана 
наляво и надясно, за да изчистите зоната 
около предните колела. След това 
превключвайте напред и назад между задна 
и предна предавка.
Старайте 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 
превключите предавката. Освободете 
педала на газта при превключване и леко 
го натиснете, докато предавката бъде 
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 
или пръсване на гумата. Това условие 
е опасно – Вие и другите хора може 
да бъдете наранени. Не опитвайте 
тази процедура, ако някъде близо до 
автомобила има хора или предмети.
Ако се опитате да освободите 
автомобила, той може да прегрее бързо 
и да причини пожар при двигателя 
или друга повреда. Старайте 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
Електронната система за контрол 
на стабилността (ESC) (ако е част от 
оборудването) трябва да бъде изключена, 
преди да залюлеете автомобила.

БЕЛЕЖКА
Ако все още буксувате след няколко 
разклащания на автомобила, изтеглете 
го с влекач, за да избегнете прегряване 
на двигателя, възможни повреди на 
трансмисията и повреда на гумите. 
Вижте раздела „Теглене“ в глава 8.

Плавно завиване
Избягвайте спирането или смяната на 
предавките в завоите, особено когато 
пътищата са мокри. В идеалния случай 
завоите винаги трябва да се вземат при 
леко ускорение.
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Шофиране през нощта
Нощното шофиране крие повече опасности, 
отколкото шофирането през деня. Ето някои 
важни съвети, които да запомните:
• Забавяйте 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.

• Поддържайте фаровете чисти и 
правилно насочени. Мръсните или 
неправилно насочени фарове ще 
затруднят видимостта през нощта.

• Избягвайте да гледате директно към 
предните фарове на приближаващите 
превозни средства. Може да бъдете 
временно заслепени и ще трябват 
няколко секунди на очите Ви, за 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 допълнителна 

дистанция. Силният дъжд намалява 
видимостта и увеличава разстоянието, 
необходимо за спиране на автомобила 
Ви.

• Изключете функцията за автопилот (ако 
е част от оборудването).

• 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 върху мократа настилка може 
да доведе до занасяне и евентуално до 
злополука. Вижте раздела „Грайфери 
на гумите“ в раздел 9.

• 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, когато шофирате, 
докато нормалната спирачна работа се 
възвърне.

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 върху водата. Най-
добрият съвет е да НАМАЛИТЕ, когато 
пътят е мокър.

Рискът от аквапланинг се увеличава 
с намаляването на дълбочината на 
грайфера на гумата, вижте раздела 
„Грайфери на гумите“ в глава 9.

Шофиране при наводнени 
терени
Избягвайте да пътувате през наводнени 
терени, освен ако не сте сигурни, че водата 
не е по-висока от долната част на колелото. 
Шофирайте през 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
Регулирайте гумите, както е указано. 
Недостатъчното напомпване може да 
доведе до прегряване или да повреди 
гумите.
Не монтирайте износени или повредени 
гуми, това може да намали сцеплението 
или да възпрепятства спирането.
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 Информация
Никога не пренапомпвайте гумите си над 
максималното налягане, посочено на тях.

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 пестите 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 
ремък може да доведе до прегряване на 
двигателя.

Намаляване на опасността от 
преобръщане
Вашият многофункционален лек автомобил 
е от категорията автомобили с повишена 
проходимост (SUV). Автомобилите с 
повишена проходимост имат по-високо 
окачване и по-тесен коловоз, за да могат 
да се движат и маневрират по-лесно по 
пресечен терен. При тяхната специфична 
конструкция центърът на тежестта е 
разположен по-високо, отколкото при 
обикновените автомобили, и затова 
се преобръщат по-лесно при резки 
завои. При автомобилите с повишена 
проходимост опасността от преобръщане 
е значително по-висока, отколкото при 
другите автомобили. Затова силно се 
препоръчва водачът и пътниците да се 
возят със закопчани предпазни колани. При 
преобръщане човек без закопчан предпазен 
колан е много по-вероятно да загине, 
отколкото човек със закопчан предпазен 
колан.
Водачът може да вземе мерки, за да 
намали опасността от преобръщане. 
При всяка възможност избягвайте резки 
маневри, не претоварвайте багажника на 
покрива и не правете никакви изменения по 
автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При автомобилите с повишена 
проходимост опасността от 
преобръщане е значително по-висока, 
отколкото при другите автомобили. За да 
предотвратите преобръщане или загуба 
на контрол:
• Завивайте на по-ниска скорост от 

обичайната за един лек автомобил.
• Избягвайте резки маневри.
• Не правете по автомобила никакви 

изменения, които вдигат центъра на 
тежестта.

• Поддържайте гумите добре 
напомпани.

• Не носете тежки товари на покрива.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При преобръщане човек без закопчан 
предпазен колан е много по-вероятно 
да загине, отколкото човек със закопчан 
предпазен колан. Всички пътници 
трябва да бъдат със закопчани 
предпазни колани.
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Тежките атмосферни условия през зимата предизвикват по-бързо износване на гумите 
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 набиране 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 върху заледена 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 лампа, 
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 противен случай безопасността и управлението на Вашия автомобил 
може да се влошат.

Препоръчваме да използвате гуми за сняг, когато температурата е под 7°C. Вижте таблицата 
по-долу и поставяйте препоръчителните гуми за сняг на автомобила си.
Ако поставите гуми за сняг на Вашия автомобил, непременно използвайте гуми със същото 
налягане на напомпване като оригиналните. Монтирайте гуми за сняг и на четирите колела, 
за да балансирате експлоатацията на автомобила при всякакви атмосферни условия. 
Сцеплението, осигурено от гумите за сняг по сухи пътища, може да не е толкова високо, 
колкото е при оригиналните гуми на автомобила Ви. Консултирайте се с доставчика на 
гумите за допустимата максимална скорост.

ШОФИРАНЕ ПРЕЗ ЗИМАТА
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Вериги за гуми
 Тип AТип A

ONX4E060020ONX4E060020

 Тип BТип B

ONX4E060023ONX4E060023

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 гуми. 
Ако се налага да бъдат използвани 
вериги, използвайте оригинални части от 
HYUNDAI или съответстващите на тях 
вериги, определени за Вашия автомобил, 
и монтирайте веригите за гуми, след като 
сте се запознали с инструкциите, доставени 
с тях. Повреда на автомобила, причинена 
от неправилно използване на веригите 
за гуми, не се покрива от гаранцията на 
производителя на Вашия автомобил.

Когато използвате вериги за гуми, трябва да 
ги поставите върху гумите както следва.
2WD: Предни колела
4WD: Всички колела

Ако не е наличен пълен комплект 
от вериги за автомобил с 4WD, 
могат да се поставят вериги само на 
предните колела.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Използването на вериги за сняг може 
да влоши управляемостта на Вашия 
автомобил:
• Шофирайте с не повече от 30 км/ч 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 за гуми, следвайте 
указанията на производителя и ги сложете 
възможно най-плътно. С поставени вериги 
шофирайте бавно (с не повече от 30 
км/ч). 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 P (паркиране), дръпнете 
ръчната спирачка и изключете двигателя, 
преди да поставите веригите за сняг.

БЕЛЕЖКА
Когато използвате вериги за гуми:
Ако трябва да се използват вериги за 
сняг, вижте таблицата по-долу.

215/65 R17
Текстилни вериги 

или кабелни вериги с 
дебелина, по-малка от 

12 мм (0,47 инча)
235/50 R19 Текстилни вериги
235/55 R18 Текстилни вериги

• Ако веригите са с неправилен размер 
или са поставени неправилно, 
възможно е да повредят маркучите 
на спирачната система, окачването, 
каросерията или колелата.

• 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 км, 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 мм (0,47 
инча), за да се избегне повреждането 
на връзката на веригата.
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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 
вещество, което 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 глава 9. Преди 
зимата проверявайте охлаждащата течност, 
за да се уверите, че точката на замръзване 
е достатъчна за очакваните температури.

Проверете батерията и кабелите
Температурата през зимата влияе върху 
работата на батерията. Проверете 
батерията и кабелите, както е посочено 
в глава 9. Препоръчваме кабелите за 
зареждане на батерията да се проверят от 
оторизиран представител на HYUNDAI или 
в сервиз.

Ако е необходимо, сменете маслото със 
„зимно“
В някои региони през зимата е 
препоръчително да използвате „зимно“ 
масло с по-нисък вискозитет. Освен това 
трябва да подмените маслото и филтъра 
на двигателя, ако наближава интервалът 
за поддръжка. Новото моторно масло 
гарантира оптимална работа на двигателя 
през зимните месеци. За допълнителна 
информация вижте глава 2. Когато не сте 
сигурни за вида масло за зимни условия, 
препоръчваме да се консултирате с 
оторизиран представител на HYUNDAI.

Проверете запалителните свещи и 
системата за запалване
Проверете запалителните свещи, както 
е упоменато в глава 8. Ако е необходимо, 
подменете ги. Също така проверявайте 
всички кабели и компоненти за запалване 
за всякакви пукнатини, износване и 
повреда.

За да защитите ключалките от 
замръзване
За да предотвратите замръзването на 
ключалките, пръснете в отворите одобрена 
течност за размразяване или глицерин. 
Когато отворът на ключалката вече е 
покрит с лед, пръснете 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 измиващата система за 
прозорци
За да предотвратите замръзване на 
измиващата система за прозорци, 
добавете разреден незамръзващ разтвор 
за прозорци, както е указано върху 
резервоара. Незамръзващият разтвор и 
повечето принадлежности за автомобила 
се предлагат при оторизиран представител 
на HYUNDAI. Не използвайте охлаждаща 
течност или други видове незамръзващи 
разтвори, за да предотвратите повреда на 
боята на автомобила.
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Не допускайте ръчната Ви спирачка да 
замръзне
При някои обстоятелства ръчната спирачка 
може да замръзне, ако е дръпната. 
Това най-вероятно ще се случи, ако има 
натрупване на сняг или лед около или 
до задните спирачки или ако спирачките 
са мокри. Когато съществува опасност 
ръчната спирачка да замръзне, временно 
използвайте предавка в позиция P 
(паркиране). Също така блокирайте 
предварително задните колела, така че 
автомобилът да не потегли напред. След 
това освободете ръчната спирачка.

Не позволявайте натрупване на лед и 
сняг отдолу
Понякога под калниците могат да се 
натрупат сняг и лед и да попречат на 
кормилното управление. При шофиране в 
такива условия през зимата, трябва редовно 
да проверявате под автомобила, 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 нещата, които можете да решите да 
носите, включват вериги за гуми, сапани или 
вериги за теглене, мигаща лампа, сигнална 
ракета, пясък, лопата, кабели за стартиране 
от външен акумулатор, стъргалка за лед, 
ръкавици, постелка за земята, работно 
облекло, одеяло и др.

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 автомобила 
си, първо трябва да спазите законовите 
изисквания за Вашата страна. Тъй като 
законите варират, изискванията за теглене 
на ремаркета, автомобили или други типове 
превозни средства или апарати могат да се 
различават. Когато не сте сигурни за вида 
масло за зимни условия, препоръчваме да 
се консултирате с оторизиран представител 
на HYUNDAI.
Не забравяйте, че тегленето се различава 
от това, просто да управлявате автомобила 
си. Тегленето е свързано с промяна 
в управлението, издръжливостта и 
икономията на гориво. Успешното, 
безопасно теглене изисква подходящо 
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, както и правила 
за безопасност. Много от тях са важни за 
Вашата безопасност и тази на пътниците. 
Моля, прочетете внимателно този раздел, 
преди да теглите ремарке.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вземете следните предпазни мерки:
• Ако не използвате правилното 

оборудване и/или шофирате 
неправилно, може 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 спазили всички 
стъпки в настоящия раздел.

• 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 теглича са в границите.

• Когато теглите ремарке, изключвайте 
системата ISG.

 Информация – за Европа
• Технически допустимото максимално 

натоварване върху задните оси може да 
бъде превишено с не повече от 15% и 
технически допустимата максимална маса 
на автомобила в натоварено състояние 
може да бъде превишена с не повече от 
10% или 100 кг, в зависимост от това 
коя 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 върху теглича може да 
доведе до превишаване на максималните 
стойности на натоварване на гумата, 
но не с повече от 15%. В този случай 
не надвишавайте 100 км/ч и увеличете 
налягането на гумите с поне 0,2 бара.

  M1: лек автомобил (до 9-местен)
  N1: лекотоварен автомобил (до 3,5 тона)

ТЕГЛЕНЕ НА РЕМАРКЕ (ЗА ЕВРОПА)
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Решили сте да теглите ремарке?
Ето някои важни точки, ако решите да 
теглите ремарке:
• Помислете за използването на контрол 

на люлеенето. Можете да поискате от 
търговски представител на ремаркета да 
се погрижи за контрола на люлеенето.

• Не теглете нищо през първите 2000 км 
на автомобила, за да позволите на 
двигателя да се разработи правилно. 
Неспазването на това условие може 
да доведе до сериозни повреди на 
двигателя или трансмисията.

• При теглене на ремарке препоръчваме 
да се консултирате с оторизиран 
представител на HYUNDAI за 
повече 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 при теглене, която от двете е 
по-ниска.

• Внимателно спазвайте ограниченията 
за теглото и товара, посочени на 
следващите страници.

Тегло на ремаркето

Натоварване на теглича
Общо тегло на 
ремаркето

OOSH069129LOOSH069129L

Какво е максималното безопасно тегло на 
едно ремарке? Никога не трябва да тежи 
повече от максималното тегло на ремаркето 
със спирачките му. Но дори и това може 
да е твърде тежко. Зависи от това как 
възнамерявате да използвате ремаркето си. 
Например важни са скоростта, височината, 
пътните категории, външната температура 
и колко често автомобилът Ви се използва 
за теглене на ремарке. Идеалното тегло 
на ремаркето може да зависи и от някое 
специално оборудване, което имате на 
автомобила си.
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Натоварване на теглича

Бруто тегло на оста
Общо тегло на 
автомобила

OOSH069130LOOSH069130L

Натоварването на теглича е важно тегло, 
което трябва да бъде измерено, защото 
влияе върху общото бруто тегло (GVW) 
на автомобила Ви. Тегличът трябва да 
тежи максимум 10% от общото тегло на 
натовареното ремарке, в границите на 
допустимото максимално натоварване на 
теглича на ремаркето.
След като натоварите ремаркето си, 
претеглете го и след това отделно теглича, 
за да видите дали теглото е подходящо. 
Ако не, може да го 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 за теглото 
на ремаркето или оборудването. 
Неправилното натоварване може да 
доведе до щети 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 
ефективността на двигателя намалява. От 
1000 м над морското равнище и за всеки 
1000 м след това трябва да се приспадне 
10% от теглото на автомобила/ремаркето 
(теглото на ремаркето + брутното тегло на 
автомобила).
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Референтно тегло и разстояние при теглене на ремарке (за Европа)

Елемент

Smartstream 
G1.6 T-GDi/

Smartstream 
G1.6 T-GDi (48V) 

MHEV

Smartstream 
G2.0

Smart-
stream 

G2.5 GDi

Smartstream D1.6 / 
Smartstream D1.6 (48V) 

MHEV
ДЪЛ-
ГИ КЪСИ

DCT
M/T DCT M/T A/T A/T M/T

Максимално 
тегло на 
ремаркето

кг (фунт)

Без спирачна 
система 750 (1653) 740 

(1631) 750 (1653)

Със 
спирачна 
система

1650 (3638) 1900 
(4189)

1650 
(3638)

1650 
(3638)

1950 
(4299) 1650 (3638)

Максимално допустимо 
статично вертикално 
натоварване на устройството 
за прикачване

кг (фунт)

100 (220)

Препоръчително разстояние 
от центъра на задния 
колесник до точката на 
свързване

мм (инч)

1025 (43)

Референтно тегло и разстояние при теглене на ремарке (с изключение 
на Европа)

Елемент
Smartstream 
G1.6 T-GDi

Smartstream 
G2.0

Smartstream 
G2.5 GDi Smartstream D1.6

DCT M/T A/T A/T M/T DCT
Максимално 
тегло на 
ремаркето

кг (фунт)

Без спирачна 
система 750 (1653) 740 

(1631) 750 (1653)

Със спирачна 
система 1650 (3638) 1900 

(4189)
1650 

(3638) 1650 (3638) 1950 
(4299)

1650 
(3638)

Максимално допустимо 
статично вертикално 
натоварване на устройството 
за прикачване

кг (фунт)

100 (220)

Препоръчително разстояние 
от центъра на задния 
колесник до точката на 
свързване

мм (инч)

1025 (43)
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Оборудване при теглене на 
ремарке
Тегличи

ONX4E060024ONX4E060024

 Информация
Монтажните отвори за теглич се намират от 
двете страни на шасито зад задните гуми.

Важно е да разполагате с подходящото 
оборудване. Ветровете, големите камиони 
и грубите пътища са няколкото причини, 
поради които ще Ви бъде необходимо 
подходящо оборудване. Ето някои правила, 
които трябва да следвате:
• Трябва ли да направите дупки в 

автомобила си, когато поставяте теглич 
за 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 в автомобила Ви, а също така 
замърсяване и вода.

• Броните на автомобила Ви не 
са предназначени за тегличи. Не 
прикрепяйте към тях тегличи под наем 
или друг тип за броня. Използвайте само 
монтиран върху рамката теглич, който не 
се прикрепя към бронята.

• Прикачващият се механичен инвентар 
не трябва да препречва части от 
задната регистрационна табела или от 
осветлението на превозното средство. 
Прикачващ се механичен инвентар, 
който препречва частично видимост 
към задната регистрационна табела и/
или осветлението и който не може да 
бъде лесно отстранен или прикачен 
отново без използване на каквито и да е 
инструменти, с изключение на ключове 
за разкачване, изискващи малко усилие 
при използване (т.е. ненадвишаващи 
момент от 20 Nm), предоставени 
от производителя на прикачващото 
устройство, не са разрешени за 
употреба. 
Моля, обърнете внимание, че прикачващ 
се механичен инвентар, който е 
монтиран и не се използва, трябва 
да бъде разкачен или преместен, ако 
задната регистрационна табела и/
или задното осветление на машината 
са препречени от която и да е част от 
прикачващото се механично устройство.

• Аксесоари за тегличи на ремарке на 
HYUNDAI се предлагат при оторизиран 
представител на HYUNDAI.



06

6-105

Вериги за обезопасяване
Винаги трябва да прикачвате вериги между 
автомобила си и ремаркето.
Инструкции за веригите за обезопасяване 
могат да бъдат предоставени от 
производителя на теглича или от 
производителя на ремаркето. Следвайте 
препоръките на производителя за 
поставяне на вериги за обезопасяване. 
Винаги ги оставяйте леко хлабави, за да 
можете да завивате с ремаркето. И никога 
не позволявайте веригите за обезопасяване 
да се влачат по земята.

Спирачки на ремаркето
Ако ремаркето Ви е оборудвано със 
спирачна система, уверете се, че отговаря 
на правилата на държавата Ви и че е 
инсталирана по подходящ начин и работи 
правилно.
Ако ремаркето Ви тежи повече от 
максималното тегло за ремарке без 
спирачки, то се нуждае от собствени 
спирачки и те трябва да са подходящи. 
Не забравяйте да прочетете и следвате 
инструкциите за спирачките на ремаркето, 
за да можете да ги монтирате, регулирате 
и поддържате правилно. Уверете се, че 
не модифицирате спирачната система на 
автомобила си.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не използвайте ремарке със собствени 
спирачки, освен ако не сте абсолютно 
сигурни, че сте настроили правилно 
спирачната система. Това не е задача 
за аматьори. Използвайте опитен, 
компетентен магазин за проследяване за 
тази работа.

Шофиране с ремарке
Тегленето на ремарке изисква известен 
опит. Преди да излезете на открит път, 
трябва да се запознаете с Вашето ремарке. 
Запознайте се с усещането за управление 
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 е 
без ремарке.
Преди да започнете, проверете теглича 
и платформата на ремаркето, веригите 
за обезопасяване, електрическите 
съединители, светлините, гумите и 
спирачките.
По време на пътуването си проверявайте от 
време на време дали товарът е обезопасен 
и дали светлините и спирачките на 
ремаркето все още работят.

Разстояние
Стойте поне на двойно по-голямо 
разстояние от предния автомобил от 
това, което оставяте, когато управлявате 
автомобила си без ремарке. Това може 
да Ви помогне да избегнете ситуации, при 
които се налага внезапно спиране или 
завиване.

Изпреварване
Ще се нуждаете от по-дълго разстояние, 
когато теглите ремарке. И поради 
увеличената дължина на автомобила ще 
трябва да се изтеглите много по-напред от 
изпреварваното превозно средство, преди 
да можете да се върнете в лентата си.
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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 се движете 
назад бавно и, ако е възможно, нека някой 
да Ви напътства.

Завиване
Когато завивате с ремарке, правете по-
големи завои от нормалното. Направете 
това, за да не може Вашето ремарке да 
удря бордюри, пътни знаци, дървета или 
други предмети. Избягвайте резки или 
внезапни маневри. Сигнализирайте добре 
предварително.

Мигачи
Когато теглите ремарке, автомобилът 
Ви трябва да има друг светлинен 
индикатор за насочване и допълнително 
окабеляване. Зелените стрелки на 
арматурното табло ще мигат всеки път, 
когато сигнализирате завиване или смяна 
на лентата. Когато са правилно свързани, 
светлините на ремаркето също ще мигат, 
за да предупредите другите шофьори, че 
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. Поради това може да мислите, 
че шофьорите зад Вас виждат сигналите, 
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. Освен това трябва да проверявате 
светлините всеки път, когато откачите и 
след това отново свържете кабелите.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не свързвайте светлинна система на 
ремарке директно с осветителната 
система на автомобила. Използвайте 
одобрена електрическа инсталация 
за ремарке. Ако не направите това, 
може да се стигне до повреда на 
електрическата система на автомобила 
и/или до нараняване. Препоръчваме 
Ви да се консултирате с оторизиран 
представител на HYUNDAI за 
съдействие.

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 (45 мили/час), за да намалите 
възможността за прегряване на двигателя и 
скоростната кутия.
Ако ремаркето Ви тежи повече от 
максималното тегло за ремарке без 
спирачки и имате автоматична скоростна 
кутия, трябва да шофирате на D 
(шофиране), когато теглите ремарке.
Работата на автомобила Ви при D 
(шофиране) при теглене на ремарке ще 
минимизира натрупването на топлина и ще 
удължи живота на скоростната кутия.
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БЕЛЕЖКА
За да предотвратите прегряване на 
двигателя и/или трансмисията:
• При теглене на ремарке по 

стръмни участъци (над 6%) 
обърнете специално внимание на 
температурата на охлаждащата 
течност на двигателя, за да сте 
сигурни, че двигателят не прегрява. 
Ако стрелката на температурата на 
охлаждащата течност се придвижи 
към „Н“ (горещо), 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 автомобила и 
максимално тегло на ремаркето, това 
може да доведе до прегряване на 
двигателя или трансмисията. При 
шофиране в такива 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 
автомобила Ви може да бъде много 
по-бавна от тази на общия поток 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.

Паркиране на хълм
На практика, ако има закачено на 
автомобила Ви ремарке, не трябва да 
паркирате на хълм.

Ако все пак Ви се наложи да го направите, 
ето какво трябва да изпълните:
1. Придвижете автомобила на мястото за 

паркиране.
Завъртете волана в посока на бордюра 
(надясно, ако сте насочени надолу по 
хълма; наляво, ако сте насочени нагоре 
по хълма).

2. Преместете предавката в положение P 
(Паркиране).

3. Дръпнете ръчната спирачка и изключете 
автомобила.

4. Поставете препятствия под насочените 
надолу колела.

5. Стартирайте автомобила, задръжте 
спирачките, превключете на неутрална 
предавка, освободете ръчната спирачка 
и бавно освободете спирачките, докато 
препятствията не поемат товара.

6. Задействайте отново спирачките и 
ръчната спирачка.

7. Преместете предавката в позиция P 
(паркиране), когато автомобилът е 
паркиран по наклон нагоре, и в R (заден 
ход) – когато е паркиран надолу.

8. Изключете и освободете спирачките 
на автомобила, но оставете ръчната 
спирачка.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предотвратите сериозно или 
фатално нараняване:
• Не излизайте от автомобила, без 

ръчната спирачка да е задействана 
стабилно. Ако сте оставили двигателя 
да работи, автомобилът може да 
тръгне внезапно. Вие и други хора 
може да бъдете сериозно или 
смъртоносно наранени.

• Не натискайте педала на газта, за да 
задържите автомобила на хълма.
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Шофиране на автомобила, след 
като е бил паркиран под наклон
1. Когато предавката е в положение P 

(Паркиране), натиснете спирачките 
и задръжте педала надолу, докато 
изпълните следното:
• Стартирайте двигателя
• Превключете на скорост и
• Освободете ръчната спирачка.

2. Бавно преместете крака си от 
спирачката.

3. Шофирайте 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, добра 
идея е да прегледате тези неща, преди да 
започнете пътуването си. Не забравяйте 
също така да поддържате ремаркето 
и теглича си. Следвайте графика 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 бъдат 
стегнати.

БЕЛЕЖКА
За да предотвратите повреда на 
автомобила:
• Поради по-голямото натоварване по 

време на използване на ремаркето, 
прегряване може да възникне в 
горещи дни или при изкачване 
на хълм. Ако индикаторът за 
охлаждащата течност показва 
прегряване, изключете климатика 
и спрете автомобила на безопасно 
място, за да се охлади двигателят.

• Не изключвайте двигателя, докато 
индикаторът 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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Два етикети на шофьорската врата Ви 
показват какво е теглото, което автомобилът 
Ви може да носи: етикетът с информация 
за гумите и натоварването и етикетът за 
сертифициране.
Преди да натоварите автомобила, 
запознайте се със следната терминология 
за определяне на теглото на автомобила 
Ви, взета от спецификациите на 
автомобила и етикета за сертифициране:

Base Curb Weight (базово тегло)
Това е теглото на автомобила, включващо 
пълен резервоар гориво и цялото 
стандартно оборудване. То не включва 
пътници, товар или допълнително 
оборудване.

Vehicle Curb Weight (тегло на 
автомобила)
Това е теглото на новия Ви автомобил, 
когато сте го взели от представителя, 
плюс всички допълнително монтирани 
съоръжения.

Cargo Weight (тегло с товар)
Тази цифра включва цялото тегло, 
добавено към базовото тегло, включително 
товари и допълнително оборудване.

Gross Axle Weight (бруто тегло на оста, 
GAW)
Това е общото тегло, разпределено на всяка 
ос (отпред и отзад), включително теглото на 
автомобила и всички полезни товари.

Gross Axle Weight Rating (максимално 
допустимо бруто тегло на оста, GAWR)
Това е максималното допустимо тегло, 
което може да се носи от една ос (отпред 
или отзад). Тези числа са показани на 
етикета за сертифициране. Общото 
натоварване на всяка ос не трябва никога 
да надвишава GAWR.

Gross Vehicle Weight (бруто тегло на 
автомобила, GVW)
Това е базовото тегло плюс действителното 
тегло на товара, плюс пътниците.

Gross Vehicle Weight Rating (максимално 
допустимо бруто тегло на автомобила, 
GVWR)
Това е максималното допустимо тегло 
на напълно натоварен автомобил 
(включително всички опции, оборудване, 
пътници и товари). GVWR е показан на 
етикета за сертифициране, разположен на 
вратата на водача.

Претоварване

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
GAWR и GVWR за автомобила Ви 
може да видите върху етикета за 
сертифициране, прикрепен към вратата 
на водача (или вратата на пътника 
до водача). 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 АВТОМОБИЛА
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Основна функция

OTM070237OTM070237

Системата за избягване на челен сблъсък 
засича и следи превозното средство отпред 
или засича пешеходец или велосипедист 
на платното и предупреждава водача 
за непосредствена опасност от сблъсък 
и звуково предупреждение, и ако е 
необходимо, включва аварийно спирачките.

Регистриращ сензор

ONX4E050146ONX4E050146
[1]: Камера за предно виждане

Вижте на изображението по-горе 
подробности за местоположението на 
регистриращия сензор.

 ВНИМАНИЕ
Вземете следните предпазни мерки, за 
да поддържате оптимална работа на 
регистриращия сензор:
• НИКОГА не разглобявайте или 

удряйте регистриращия сензор или 
модула на сензора.

• След смяна или ремонт на 
регистриращия сензор препоръчваме 
автомобилът да се провери от 
оторизиран представител на 
HYUNDAI.

• НИКОГА не поставяйте никакви 
принадлежности или стикери 
върху предното стъкло, нито го 
затъмнявайте.

• Бъдете изключително внимателни и 
пазете камерата за предно виждане 
суха.

• НИКОГА не поставяйте отразяващи 
предмети върху таблото (т.е. бяла 
хартия, огледало). Всяко отражение 
на светлината може да попречи на 
системата да функционира правилно.

 АСИСТЕНТ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ЧЕЛЕН СБЛЪСЪК (FCA) 
(САМО КАМЕРА ЗА ПРЕДНО ВИЖДАНЕ) (АКО Е ЧАСТ ОТ 
ОБОРУДВАНЕТО)
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Настройки на системата
Настройване на функциите за 
системата

OTM070090NOTM070090N

Безопасност по отношение на зоната отпред
Когато двигателят работи, можете да 
избирате и отменяте избора на Driver 
Assistance (Помощ за водача) → Forward 
Safety (Безопасност по отношение на зоната 
отпред) от менюто Settings (Настройки), 
за да използвате или да не използвате 
съответната функция.
 - Ако е избрано „Active Assist“ (Активен 
асистент), системата ще предупреждава 
водача с предупредително съобщение 
и звуково предупреждение според 
степента на опасност от сблъсък. 
Подпомагането на спирачките ще се 
включва в зависимост от опасността от 
сблъсък.

 - Ако е избрано „Warning Only“ (Само 
предупреждение), системата 
ще предупреждава водача с 
предупредително съобщение и звуково 
предупреждение според степента на 
опасност от сблъсък. Спирачките няма 
да бъдат асистирани.

 - Ако е избрано „Off (Изключено)“, 
системата ще се изключи. 
Предупредителната лампа  ще светне 
на арматурното табло.

Водачът може да следи дали системата 
за избягване на челен сблъсък е ON/OFF 
(включено/изключено) от менюто „Settings“ 
(Настройки). Ако предупредителната лампа 

 продължава да свети, когато системата 
е включена, препоръчваме системата да се 
провери от представител на HYUNDAI.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато двигателят бъде стартиран 
отново, системата за избягване на 
челен сблъсък винаги ще се включва. 
Ако обаче е избрано „Изключено“, 
след като двигателят бъде стартиран 
отново, водачът винаги трябва да следи 
движението и да шофира внимателно.

 ВНИМАНИЕ
Ако е избрано „Warning Only (Само 
предупреждение)“, спирачките не са 
асистирани.

 Информация
Системата за избягване на челен сблъсък ще 
се изключва, когато ESC е изключено чрез 
натискане и задържане на бутона ESC OFF 
за повече от 3 секунди. Предупредителната 
лампа  ще светне на арматурното табло.
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OTM070140NOTM070140N

Време на предупреждение
Когато двигателят работи, можете да 
изберете Помощ за водача → Време 
на предупреждение от менюто Settings 
(Настройки), за да промените кога да се 
включва предупреждението от системата за 
избягване на челен сблъсък.
При доставката на автомобила „Време 
на предупреждение“ е зададено на 
„Нормално“. Ако промените „Време 
на предупреждение“, времето за 
предупреждение на други системи за 
помощ на водача може да се промени.

ONX4E070090ONX4E070090

Сила на звука на предупрежденията
Когато двигателят работи, изберете 
„Driver Assistance → Warning Volume“ 
(Помощ за водача → Сила на звука на 
предупрежденията) от менюто „Настройки“, 
за да промените силата на звука на 
предупрежденията на „High“ (Висока), 
„Medium“ (Средна), „Low“ (Ниска) или „Off“ 
(Изключено) за системата за избягване на 
челен сблъсък. 
Обаче, дори ако е избрано „Off“ 
(Изключено), силата на звука на 
предупрежденията на системата няма да 
се изключи, а ще се чуват с ниска сила на 
звука.
Ако промените силата на звука на 
предупрежденията, може да се промени 
силата на звука на други системи за помощ 
на водача.



07

7-5

 ВНИМАНИЕ
• Настройването на „Warning Timing“ 

(Време на предупреждение) и 
„Warning Volume“ (Сила на звука на 
предупрежденията) е приложимо 
за всички функции на системата за 
избягване на челен сблъсък.

• Въпреки че е избрано „Нормално“ 
за „Warning Timing“ (Време на 
предупреждение), ако предното 
превозно средство спре изведнъж, 
първоначалното време за активиране 
на предупреждението може да не 
изглежда закъсняло.

• Изберете „Late“ (Със закъснение) 
за „Warning Timing“ (Време на 
предупреждение), когато трафикът е 
лек и скоростта на движение е бавна.

 Информация
Ако двигателят бъде стартиран отново, 
ще бъде запазена последната настройка за 
„Warning Timing“ (Време на предупреждение) 
и „Warning Volume“ (Сила на звука на 
предупрежденията).

Работа на системата
Основна функция
Системни предупреждения управление
Основната функция на Асистента 
за избягване на челен сблъсък е да 
предупреди и подпомогне управлението 
на автомобила в зависимост от нивото на 
сблъсък: „Предупреждение за сблъсък“, 
„Аварийно спиране“ и „Спиране на 
превозното средство и прекратяване на 
управлението на спирачката“.

ONX4E070001ONX4E070001

Предупреждение за сблъсък
• За да предупреди водача за евентуален 

сблъсък, на арматурното табло ще се 
появи предупредителното съобщение 
„Collision Warning“ (Предупреждение 
за сблъсък) и ще прозвучи звуково 
предупреждение.

• Ако бъде засечен автомобил отпред, 
системата ще работи, когато скоростта 
Ви е приблизително 10 ~ 180 км/ч 
(6 ~ 112 мили/ч).

• Ако бъде засечен пешеходец или 
велосипедист отпред, системата ще 
се задейства, когато скоростта на 
автомобила е около 10 до 60 км/ч 
(6 до 37 мили/ч).

• Ако е избрано „Active Assist (Активен 
асистент)“, спирането може да бъде 
асистирано.
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ONX4E070002ONX4E070002

Аварийно спиране
• За да предупреди водача, че ще 

възникне аварийно спиране, на 
арматурното табло ще се появи 
предупредителното съобщение 
„Emergency Braking“ (Аварийно спиране) 
и ще прозвучи звуково предупреждение.

• Ако бъде засечено превозно средство 
отпред, системата ще се задейства, 
когато скоростта на автомобила е 
около 10 до 60 км/ч (6 до 37 мили/ч).

• Ако бъде засечен пешеходец или 
велосипедист отпред, системата ще 
се задейства, когато скоростта на 
автомобила е около 10 до 60 км/ч 
(6 до 37 мили/ч).

• При ситуация на аварийно спиране 
системата подпомага спирането със 
силна спирачна сила, за да помогне 
за предотвратяване на сблъсък 
с автомобила, пешеходеца или 
велосипедиста отпред.

ONX4E070003ONX4E070003

Спиране на превозното средство 
и спиране на контрола върху 
спирачките
• Когато автомобилът е спрян поради 

аварийно спиране, на арматурното 
табло ще се появи предупредителното 
съобщение „Drive carefully“ (Шофирайте 
внимателно).
За Ваша безопасност водачът трябва да 
натисне спирачния педал незабавно и да 
провери наоколо.

• Контролът върху спирачките ще 
приключи, след като автомобилът 
бъде спрян чрез аварийно спиране за 
приблизително 2 секунди. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вземете следните предпазни мерки, 
когато използвате системата за 
избягване на челен сблъсък:
• За Ваша безопасност променете 

настройките, след като паркирате 
автомобила на безопасно 
местоположение.

• Когато е избрано „Активен 
асистент“ или „Warning Only (Само 
предупреждение)“, при изключване 
на ESC чрез натискане и задържане 
на бутона ESC OFF за повече от 3 
секунди системата за избягване 
на челен сблъсък ще се изключи 
автоматично. В този случай системата 
не може да бъде настроена от 
менюто „Settings“ (Настройки), а 
на арматурното табло ще светне 
предупредителната лампа , което 
е нормално. Ако ESC е включено 
чрез натискане на бутона ESC OFF, 
системата за избягване на челен 
сблъсък ще запази последната 
настройка.

• Системата за избягване на челен 
сблъсък не работи във всички 
ситуации и не може да избягва всички 
сблъсъци. 

• Водачът трябва да носи 
отговорността да управлението 
на автомобила. Не разчитайте 
единствено на системата за избягване 
на челен сблъсък. По-скоро 
поддържайте безопасно разстояние 
и, ако е необходимо, натиснете 
педала на спирачката, за да намалите 
скоростта на движение или да спрете 
автомобила.

• Никога не използвайте умишлено 
системата за избягване на челен 
сблъсък върху хора, животни, 
предмети и т.н. Това може да причини 
сериозни наранявания или смърт.

• Системата за избягване на челен 
сблъсък може да не работи, 
ако водачът натисне педала на 
спирачката, за да избегнете сблъсък.

• В зависимост от пътните условия и 
условията на шофиране, системата за 
избягване на челен сблъсък може да 
предупреди водача със закъснение 
или да не го предупреди изобщо. 

• По време на работата на системата 
за избягване на челен сблъсък 
автомобилът може да спре внезапно, 
което да причини наранявания 
на пътниците и незакрепените 
предмети да ударят пътниците. 
Винаги си слагайте предпазния 
колан и обезопасявайте свободните 
предмети. 

• Ако бъде показано предупредително 
съобщение или бъде генерирано 
звуково предупреждение от 
която и да е друга система, 
предупредителното съобщение от 
системата за избягване на челен 
сблъсък може да не се покаже и 
може да не бъде генерирано звуково 
предупреждение от нея.

• Възможно е да не чуете 
предупредителния звук на системата 
за избягване на челен сблъсък в 
шумна среда.

• Системата за избягване на челен 
сблъсък може да се изключи, да 
не работи правилно или да работи 
ненужно в зависимост от условията 
на пътя или околната среда.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Дори да има проблем със системата 

за избягване на челен сблъсък, 
спирачките на автомобила пак ще 
могат да се използват по нормалния 
начин. 

• При аварийно спиране управлението 
на спирачките от системата 
автоматично ще бъде отменено, 
когато водачът натисне прекалено 
силно педала на газта или завие 
рязко автомобила. 
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 ВНИМАНИЕ
Диапазонът на скоростта на управление 
на системата за избягване на челен 
сблъсък може да бъде намален поради 
състоянието на автомобила, пешеходеца 
или велосипедиста отпред, както и 
заради околната среда. В зависимост 
от скоростта системата може само да 
предупреждава водача или може да не 
работи.

 Информация
В ситуация с предстоящ сблъсък спирачките 
могат да бъдат подпомогнати от системата за 
избягване на челен сблъсък, ако водачът не 
натиска спирачния педал достатъчно силно.

Неизправност на системата и 
ограничения
Неизправност на системата
 Тип AТип A  Тип BТип B

OTM070094NOTM070094N OTM070094LOTM070094L

Когато системата за избягване на челен 
сблъсък не работи правилно, ще се покаже 
предупредителното съобщение „Check 
Forward Safety system(s)“ (Проверете 
системите за безопасност по отношение 
на зоната отпред) и на арматурното табло 
ще светнат предупредителните лампи 
и . Препоръчваме системата да бъде 
проверена от оторизиран представител на 
HYUNDAI.
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Системата е деактивирана

OTM070093NOTM070093N

Когато предното стъкло е покрито с 
чужд материал, като например сняг или 
дъждовна вода, на мястото, където се 
намира камерата за предно виждане 
или сензорът, това може да намали 
ефективността на откриване и временно 
да ограничи или деактивира системата за 
избягване на челен сблъсък.
Ако това се случи, на арматурното 
табло ще се появи предупредителното 
съобщение „Forward Safety system(s) 
disabled. Camera obscured“ (Системата 
за безопасност по отношение на зоната 
отпред е деактивирана. Камерата е закрита) 
и предупредителните лампи  и  ще 
светнат.
Системата ще заработи по нормалния 
начин, когато снегът, дъждовната вода или 
другите чужди материали бъдат почистени.
Ако системата не работи нормално след 
премахването на замърсяването (сняг, 
дъждовна вода или чужди материали), 
препоръчваме системата да бъде 
проверена от оторизиран представител на 
HYUNDAI.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Въпреки че на арматурното табло 

не се показва предупредителното 
съобщение или не светва 
предупредителната лампа, системата 
за избягване на челен сблъсък може 
да не работи правилно. 

• Системата за избягване на челен 
сблъсък може да не работи правилно 
в район (например открит терен), 
където не се откриват никакви 
вещества след включването на 
двигателя.
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Ограничения на системата
Системата за избягване на челен сблъсък 
може да не работи нормално или да работи 
непредсказуемо в следните случаи:
• Регистриращият сензор или околната 

среда са замърсени или повредени
• Температурата около камерата за 

предно виждане е твърде висока или 
ниска

• Обективът на камерата е замърсен, 
защото предното стъкло е затъмнено, 
покрито с фолио или покритие, 
повредено или върху него има залепнал 
чужд материал (стикер, насекомо и др.)

• Влагата върху предното стъкло не е 
премахната или е замръзнала

• Течността за чистачките се изпръсква 
непрекъснато или чистачката е включена

• Шофирате при силен дъжд или сняг, или 
гъста мъгла

• Зрителното поле на камерата за предно 
виждане се възпрепятства от отразена 
слънчева светлина 

• Улично осветление или светлина 
от насрещно превозно средство се 
отразява на мократа пътна повърхност, 
като например локва на пътя 

• Върху таблото е поставен предмет
• Автомобилът Ви е теглен
• Околната среда е много ярка
• Околната среда е много тъмна, като 

например в тунел и др.
• Яркост се променя внезапно, например 

при влизане или излизане от тунел
• Яркостта навън е ниска, а фаровете не 

са включени или не са ярки

• Преминавате през пара, дим или 
сенчесто място

• Засечена е само част от автомобила, 
пешеходеца или велосипедиста

• Превозното средство отпред е автобус, 
тежкотоварен камион, камион с 
извънгабаритен товар, ремарке и т.н. 

• Автомобилът отпред няма задни 
светлини, задните светлини са 
разположени на необичайно място и т.н.

• Яркостта навън е ниска, а задните 
светлини не са включени или не са ярки 

• Задната част на автомобила отпред е 
малка или автомобилът не изглежда 
нормално, например когато е наклонен, 
преобърнат или е видим странично и т.н.

• Просветът на автомобила отпред е 
твърде малък или твърде голям

• Внезапно Ви засече автомобил, 
пешеходец или велосипедист

• Превозното средство отпред е засечено 
късно

• Превозното средство отпред внезапно е 
блокирано от препятствие

• Превозното средство отпред внезапно 
сменя лентата или внезапно намалява 
скоростта

• Превозното средство отпред е изкривено
• Скоростта на превозното средство 

отпред е твърде висока или ниска
• Превозното средство отпред завива в 

обратната посока на вашия автомобил, 
за да избегне сблъсък

• Когато отпред има превозно средство, 
вашият автомобил сменя лентата с 
ниска скорост 

• Превозното средство отпред е покрито 
със сняг
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• Излизате от или се връщате в лентата
• Нестабилно шофиране
• Намирате се в кръгово движение, 

а превозното средство отпред не е 
засечено

• Шофирате продължително в кръг
• Превозното средство отпред има 

необичайна форма
• Превозното средство отпред се движи по 

нагорнище или надолнище
• Пешеходецът или велосипедистът не 

е разпознат напълно, например, ако 
пешеходецът се е навел или не се движи 
напълно изправен

• Пешеходецът или велосипедистът носи 
облекло и оборудване, което затруднява 
разпознаването му като пешеходец или 
велосипедист

OADAS044OADAS044

Илюстрацията по-горе показва картината, 
която камерата за предно виждане ще 
засече като превозно средство, пешеходец 
и велосипедист.
• Пешеходецът или велосипедистът 

отпред се движи много бързо
• Пешеходецът или велосипедистът е 

нисък или е заел наведена позиция
• Пешеходецът или велосипедистът 

отпред е с нарушена двигателна 
функция

• Пешеходецът или велосипедистът 
отпред пресича посоката на движение

• Отпред има група пешеходци, 
велосипедисти или голяма тълпа

• Пешеходецът или велосипедистът 
носи облекло, което лесно се слива 
с околната среда, което затруднява 
разпознаването му

• Пешеходецът или велосипедистът е 
трудно разпознаваем от конструкция в 
околната среда с подобна форма

• Движите се покрай пешеходец, 
велосипедист, пътен знак, постройка и 
др. близо до кръстовище

• Движите се в паркинг
• Движите се през пункт за плащане 

на пътни такси, строителна зона, 
неасфалтиран път, частично асфалтиран 
път, неравен път, „легнал полицай“ и др.

• Движите се по път с наклон, със завои 
и др.

• Движите се по път, край който има 
дървета или улични лампи

• Неблагоприятни пътни условия 
причиняват прекомерни вибрации на 
автомобила по време на шофиране

• Височината на автомобила Ви е твърде 
малка или голяма поради тежък товар, 
необичайно налягане в гумите и т.н.

• Движите се по тесен път, обрасъл с 
дървета или трева

• Има смущения от електромагнитни 
вълни, като например при движение 
в район със силни радиовълни или 
електрически шум
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Шофиране по път със завои

OADAS003OADAS003

OADAS002OADAS002

OADAS001OADAS001

Системата за избягване на челен 
сблъсък може да не разпознава 
други автомобили, пешеходци 
или велосипедисти отпред при 
пътища със завои, което ще повлияе 
отрицателно върху ефективността 
на сензорите. Това може да доведе 
до липса на предупреждение 
или спирачен асистент, когато са 
необходими.

Когато се движите по път със завои, 
трябва да поддържате безопасна 
дистанция за спиране и, ако е 
необходимо, да завиете и натиснете 
педала на спирачката, за да намалите 
скоростта на движение с цел да 
поддържате безопасна дистанция.

OADAS006OADAS006

OADAS005OADAS005

OADAS004OADAS004

Системата за избягване на челен 
сблъсък може да разпознае 
автомобил, пешеходец или 
велосипедист в съседната лента или 
извън лентата при шофиране по път 
със завои.
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В този случай системата може 
ненужно да предупреди водача и 
да контролира спирачката. Винаги 
проверявайте пътната обстановка 
около автомобила.

• Шофиране по наклон

OADAS009OADAS009

OADAS008OADAS008

OADAS007OADAS007

Системата за избягване на челен 
сблъсък може да не разпознава други 
автомобили, пешеходци или велоси-
педисти отпред, когато се движите по 
нагорнище или надолнище, което ще 
повлияе отрицателно върху ефектив-
ността на сензорите.

Това може да доведе до 
ненужно предупреждение или 
спирачен асистент или липса на 
предупреждение или спирачен 
асистент, когато са необходими.
Освен това скоростта на автомобила 
може да бъде понижена рязко, когато 
внезапно бъде разпознат автомобил, 
пешеходец или велосипедист отпред.
Винаги следете пътя, когато 
се движите по нагорнище или 
надолнище и, ако е необходимо, 
завийте и натиснете педала на 
спирачката, за да намалите скоростта 
на движение с цел да поддържате 
безопасна дистанция.
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• Смяна на лентите

OADAS032OADAS032
[A]: Вашият автомобил, 
[B]: Автомобил, който преминава в друга лента

Когато превозно средство се 
престрои от съседната във Вашата 
лента, то не може да бъде разпознато 
от сензора, докато не навлезе 
в обхвата му на разпознаване. 
Системата за избягване на челен 
сблъсък може да не разпознае 
веднага превозното средство, ако 
то смени лентата внезапно. В този 
случай трябва да поддържате 
безопасна дистанция за спиране 
и, ако е необходимо, да завиете и 
натиснете педала на спирачката, за 
да намалите скоростта на движение 
с цел да поддържате скоростта на 
движение.

OADAS033OADAS033
[A]: Вашият автомобил, 
[B]: Автомобил, който преминава в друга лента,
[C]: Автомобил в същата лента на движение

Когато превозно средство пред 
Вас смени лентата, системата за 
избягване на челен сблъсък може 
да не разпознае веднага новото 
превозно средство, което вече е пред 
Вас. 
В този случай трябва да поддържате 
безопасна дистанция за спиране 
и, ако е необходимо, да завиете и 
натиснете педала на спирачката, за 
да намалите скоростта на движение 
с цел да поддържате скоростта на 
движение.
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• Разпознаване на превозни средства

ONX4E070004ONX4E070004

Ако превозното средство пред 
Вас има товар, който излиза от 
кабината или има по-голяма просвет, 
необходимо е допълнително 
внимание. Системата за избягване 
на челен сблъсък може да не успее 
да разпознае товара, излизащ извън 
превозното средство. В тези случаи 
трябва да поддържате безопасна 
дистанция за спиране от най-задния 
обект и, ако е необходимо, да завиете 
и натиснете педала на спирачката, за 
да намалите скоростта на движение 
с цел да поддържате безопасно 
разстояние.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Когато теглите ремарке или друго 

превозно средство, Ви препоръчваме 
системата за избягване на челен 
сблъсък да бъде изключена от 
съображения за безопасност.

• Системата за избягване на челен 
сблъсък може да не работи, ако 
бъдат разпознати обекти, които имат 
сходна форма или характеристики 
като автомобили, пешеходци и 
велосипедисти.

• Системата за избягване на челен 
сблъсък не работи при велосипеди, 
мотоциклети или малки колесни 
предмети, като чанти за багаж, 
колички за пазаруване или детски 
колички.

• Системата за избягване на челен 
сблъсък може да не работи нормално 
при силни електромагнитни вълни. 

• Системата за избягване на челен 
сблъсък може да не работи в 
продължение на 15 секунди след 
запалване на автомобила или 
инициализиране на камерата за 
предно виждане.
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 ИЗБЯГВАНЕ НА ЧЕЛЕН СБЛЪСЪК (FCA) (КОМБИНИРАН 
СЕНЗОР) (АКО Е ЧАСТ ОТ ОБОРУДВАНЕТО)
Основна функция

OJX1070255LOJX1070255L

Системата за избягване на челен сблъсък 
засича и следи превозното средство отпред 
или засича пешеходец или велосипедист 
на платното и предупреждава водача 
за непосредствена опасност от сблъсък 
и звуково предупреждение, и ако е 
необходимо, включва аварийно спирачките.

Функция за завиване на кръстовища (ако 
е оборудвана)

ONX4070083ONX4070083

Функцията за завиване на кръстовища 
помага за избягване на сблъсък с насрещно 
превозно средство в съседна лента при 
завиване наляво на кръстовище с включен 
мигач чрез аварийно включване на 
спирачките.

 Регистриращ сензор

ONX4E050146ONX4E050146

ONX4070005ONX4070005
[1]: Камера за предно виждане, 
[2]: Преден радар

Вижте на изображението по-горе 
подробности за местоположението на 
регистриращите сензори.
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 ВНИМАНИЕ
Вземете следните предпазни мерки, за 
да поддържате оптимална работа на 
регистриращия сензор:
• Никога не разглобявайте или удряйте 

регистриращия сензор или модула на 
сензора.

• След смяна или ремонт на 
регистриращите сензори 
препоръчваме автомобилът да се 
провери от оторизиран представител 
на HYUNDAI.

• Никога не поставяйте никакви 
принадлежности или стикери 
върху предното стъкло, нито го 
затъмнявайте.

• Бъдете изключително внимателни и 
пазете камерата за предно виждане 
суха.

• Никога не поставяйте отразяващи 
предмети върху таблото (т.е. бяла 
хартия, огледало). Всяко отражение 
на светлината може да попречи на 
системата да функционира правилно.

• Не поставяйте регистрационни 
номера или предмети, като стикер 
за броня, фолио или предпазител за 
броня, близо до капака на предния 
радар.

• Винаги дръжте предния радар и 
капака му чисти и без мръсотия и 
замърсявания. 
Използвайте само мека кърпа 
за почистване на автомобила. 
Не пръскайте вода под налягане 
директно върху сензора или 
покритието му.

• Ако е била приложена ненужна сила 
върху радара или около радара, 
системата за избягване на челен 
сблъсък може да не работи правилно, 
въпреки че на арматурното табло 
не се показва предупредително 
съобщение. Препоръчваме да 
проверите автомобила си при 
оторизиран представител на 
HYUNDAI.

• Използвайте само оригинални 
части или съответстващи на тях, 
определени за Вашия автомобил, за 
поправка или подмяна на повреден 
сензор или покритие. Не нанасяйте 
боя върху капака на предния радар.
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Настройки на системата
Настройване на функциите за 
системата

OTM070090NOTM070090N

Безопасност по отношение на зоната отпред
Когато двигателят работи, можете да 
избирате и отменяте избора на Driver 
Assistance (Помощ за водача) → Forward 
Safety (Безопасност по отношение на зоната 
отпред) от менюто Settings (Настройки), 
за да използвате или да не използвате 
съответната функция.
 - Ако е избрано „Active Assist (Активен 
асистент)“, системата ще предупреждава 
водача с предупредително съобщение, 
звуково предупреждение и вибрация 
на волана (ако е част от оборудването) 
според степента на опасност от сблъсък. 
Подпомагането на спирачките ще се 
включва в зависимост от опасността от 
сблъсък.

 - Ако е избрано Warning Only (Само 
предупреждение), системата 
ще предупреждава водача с 
предупредително съобщение, звуков 
сигнал и вибрация на волана (ако е 
част от оборудването) в зависимост 
от степента на опасност от сблъсък. 
Спирачките няма да бъдат асистирани. 

 - Ако е избрано „Off (Изключено)“, 
системата ще се изключи. 
Предупредителната лампа  ще светне 
на арматурното табло.

Водачът може да следи дали системата 
за избягване на челен сблъсък е ON/OFF 
(включено/изключено) от менюто „Settings“ 
(Настройки). Ако предупредителната лампа 
за  остане включена, когато системата 
е включена, препоръчваме системата 
да бъде проверена от оторизиран 
представител на HYUNDAI.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато двигателят бъде стартиран 
отново, системата за избягване на 
челен сблъсък винаги ще се включва. 
Ако обаче е избрано „Изключено“, 
след като двигателят бъде стартиран 
отново, водачът винаги трябва да следи 
движението и да шофира внимателно.

 ВНИМАНИЕ
• Ако е избрано „Warning Only (Само 

предупреждение)“, спирачките не са 
асистирани.

• Настройките за „Forward Safety“ 
(Безопасност по отношение на зоната 
отпред) включват „Basic function“ 
(Основна функция) и „Junction 
Turning“ (Завиване на кръстовища) 
(ако е част от оборудването).

• Вибрирането на волана може да 
бъде включено или изключено. 
Изберете или отменете избора на 
Driver Assistance (Помощ за водача) 
→ Haptic Warning (Предупреждение 
с вибрация) от менюто Settings 
(Настройки) (ако е част от 
оборудването).

 Информация
Системата за избягване на челен сблъсък ще 
се изключва, когато ESC е изключено чрез 
натискане и задържане на бутона ESC OFF 
за повече от 3 секунди. Предупредителната 
лампа  ще светне на арматурното табло.
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OTM070140NOTM070140N

Време на предупреждение
Когато двигателят работи, можете да 
изберете Помощ за водача → Време 
на предупреждение от менюто Settings 
(Настройки), за да промените кога да се 
включва предупреждението от системата за 
избягване на челен сблъсък. 
При доставката на автомобила „Време 
на предупреждение“ е зададено на 
„Нормално“. Ако промените „Време 
на предупреждение“, времето за 
предупреждение на други системи за 
помощ на водача може да се промени. 

ONX4E070090ONX4E070090

Сила на звука на предупрежденията
Когато двигателят работи, изберете 
„Driver Assistance → Warning Volume“ 
(Помощ за водача → Сила на звука на 
предупрежденията) от менюто „Настройки“, 
за да промените силата на звука на 
предупрежденията на „High“ (Висока), 
„Medium“ (Средна), „Low“ (Ниска) или „Off“ 
(Изключено) за системата за избягване на 
челен сблъсък. 
Обаче, дори ако е избрано „Off“ 
(Изключено), силата на звука на 
предупрежденията на системата няма да 
се изключи, а ще се чуват с ниска сила на 
звука.
Ако промените силата на звука на 
предупрежденията, може да се промени 
силата на звука на други системи за помощ 
на водача.
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 ВНИМАНИЕ
• Настройването на „Warning Timing“ 

(Време на предупреждение) и 
„Warning Volume“ (Сила на звука на 
предупрежденията) е приложимо 
за всички функции на системата за 
избягване на челен сблъсък.

• Въпреки че е избрано „Нормално“ 
за „Warning Timing“ (Време на 
предупреждение), ако предното 
превозно средство спре изведнъж, 
първоначалното време за активиране 
на предупреждението може да не 
изглежда закъсняло.

• Изберете „Late“ (Със закъснение) 
за „Warning Timing“ (Време на 
предупреждение), когато трафикът е 
лек и скоростта на движение е бавна.

 Информация
Ако двигателят бъде стартиран отново, 
ще бъде запазена последната настройка за 
„Warning Timing“ (Време на предупреждение) 
и „Warning Volume“ (Сила на звука на 
предупрежденията).

Работа на системата
Основна функция
Системни предупреждения управление
Основната функция на системата 
за избягване на челен сблъсък е 
да предупреждава и контролира 
автомобила в зависимост от нивото на 
опасност от сблъсък: „Collision Warning“ 
(Предупреждение за сблъсък), „Emergency 
Braking“ (Аварийно спиране) и „Stopping 
vehicle and ending brake control” (Спиране на 
превозното средство и спиране на контрола 
върху спирачките).

ONX4E070001ONX4E070001

Предупреждение за сблъсък
• За да предупреди водача за сблъсък, 

предупредителното съобщение Collision 
Warning (Предупреждение за сблъсък) 
се показва на таблото със звуков 
сигнал и воланът вибрира (ако е част от 
оборудването).

• Ако бъде засечен автомобил отпред, 
системата ще работи, когато скоростта 
Ви е приблизително 10~180 км/ч.

• Ако бъде засечен пешеходец или 
велосипедист отпред, системата 
ще работи, когато скоростта Ви е 
приблизително 10~85 км/ч.

• Ако е избрано „Active Assist (Активен 
асистент)“, спирането може да бъде 
асистирано.
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ONX4E070002ONX4E070002

Аварийно спиране
• За да предупреди водача, че 

спирачките ще се включат извънредно, 
предупредителното съобщение 
Emergency Braking (Извънредно 
включване на спирачките) се показва 
на таблото със звуков сигнал и воланът 
вибрира (ако е част от оборудването). 

• Ако бъде засечен автомобил отпред, 
системата ще работи, когато скоростта 
Ви е приблизително 10~75 км/ч.

• Ако бъде засечен пешеходец или 
велосипедист отпред, системата 
ще работи, когато скоростта Ви е 
приблизително 10~65 км/ч.

• При ситуация на аварийно спиране 
системата подпомага спирането със 
силна спирачна сила, за да помогне 
за предотвратяване на сблъсък 
с автомобила, пешеходеца или 
велосипедиста отпред. 

ONX4E070003ONX4E070003

Спиране на превозното средство 
и спиране на контрола върху 
спирачките 
• Когато автомобилът е спрян поради 

аварийно спиране, на арматурното 
табло ще се появи предупредителното 
съобщение „Drive carefully“ (Шофирайте 
внимателно).
За Ваша безопасност водачът трябва да 
натисне спирачния педал незабавно и да 
провери наоколо.

• Контролът върху спирачките ще 
приключи, след като автомобилът 
бъде спрян чрез аварийно спиране за 
приблизително 2 секунди. 
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Функция за завиване на 
кръстовища (ако е оборудвана)
Системни предупреждения управление
Функцията за завиване на кръстовища ще 
предупреждава и контролира автомобила 
в зависимост от нивото на опасност от 
сблъсък: „Предупреждение за сблъсък“, 
„Аварийно спиране“ и „Спиране на 
превозното средство и прекратяване на 
управлението на спирачката”

ONX4E070006ONX4E070006

Предупреждение за сблъсък
• За да предупреди водача за сблъсък, 

предупредителното съобщение Collision 
Warning (Предупреждение за сблъсък) 
се показва на таблото със звуков 
сигнал и воланът вибрира (ако е част от 
оборудването). 

• Системата ще работи, когато скоростта 
на автомобила Ви е приблизително 
10~30 км/ч, а тази на приближаващия се 
автомобил е приблизително 30~70 км/ч.

• Ако е избрано „Active Assist (Активен 
асистент)“, спирането може да бъде 
асистирано.

ONX4E070007ONX4E070007

Аварийно спиране
• За да предупреди водача, че 

спирачките ще се включат извънредно, 
предупредителното съобщение 
Emergency Braking (Извънредно 
включване на спирачките) се показва 
на таблото със звуков сигнал и воланът 
вибрира (ако е част от оборудването). 

• Системата ще работи, когато скоростта 
на автомобила Ви е приблизително 
10~30 км/ч, а тази на приближаващия се 
автомобил е приблизително 30~70 км/ч.

• При ситуация на аварийно спиране 
системата подпомага спирането със 
силна спирачна сила, за да помогне 
за предотвратяване на сблъсък с 
приближаващия се автомобил. 

 Информация
Ако седалката на водача е отляво, функцията 
за завиване на кръстовища ще работи само 
когато водачът завива наляво. Ако седалката 
на водача е отдясно, функцията ще работи 
само когато завивате надясно.
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ONX4E070003ONX4E070003

Спиране на превозното средство 
и спиране на контрола върху 
спирачките 
• Когато автомобилът е спрян поради 

аварийно спиране, на арматурното 
табло ще се появи предупредителното 
съобщение „Drive carefully“ (Шофирайте 
внимателно).
За Ваша безопасност водачът трябва да 
натисне спирачния педал незабавно и да 
провери наоколо.

• Контролът върху спирачките ще 
приключи, след като автомобилът 
бъде спрян чрез аварийно спиране за 
приблизително 2 секунди.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вземете следните предпазни мерки, 
когато използвате системата за 
избягване на челен сблъсък:
• За Ваша безопасност променете 

настройките, след като паркирате 
автомобила на безопасно 
местоположение.

• Когато е избрано „Активен 
асистент“ или „Warning Only (Само 
предупреждение)“, при изключване 
на ESC чрез натискане и задържане 
на бутона ESC OFF за повече от 3 
секунди системата за избягване 
на челен сблъсък ще се изключи 
автоматично. В този случай системата 
не може да бъде настроена от 
менюто „Settings“ (Настройки), а 
на арматурното табло ще светне 
предупредителната лампа  , което 
е нормално. Ако ESC е включено 
чрез натискане на бутона ESC OFF, 
системата за избягване на челен 
сблъсък ще запази последната 
настройка.

• Системата за избягване на челен 
сблъсък не работи във всички 
ситуации и не може да избягва всички 
сблъсъци. 

• Водачът трябва да носи 
отговорността да управлението 
на автомобила. Не разчитайте 
единствено на системата за избягване 
на челен сблъсък. По-скоро 
поддържайте безопасно разстояние 
и, ако е необходимо, натиснете 
педала на спирачката, за да намалите 
скоростта на движение или да спрете 
автомобила.

• Никога не използвайте умишлено 
системата за избягване на челен 
сблъсък върху хора, животни, 
предмети и т.н. Това може да причини 
сериозни наранявания или смърт.

• Системата за избягване на челен 
сблъсък може да не работи, 
ако водачът натисне педала на 
спирачката, за да избегнете сблъсък.
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• В зависимост от пътните условия и 
условията на шофиране, системата за 
избягване на челен сблъсък може да 
предупреди водача със закъснение 
или да не го предупреди изобщо. 

• По време на работата на системата 
за избягване на челен сблъсък 
автомобилът може да спре внезапно, 
което да причини наранявания 
на пътниците и незакрепените 
предмети да ударят пътниците. 
Винаги си слагайте предпазния 
колан и обезопасявайте свободните 
предмети. 

• Ако бъде показано предупредително 
съобщение или бъде генерирано 
звуково предупреждение от 
която и да е друга система, 
предупредителното съобщение от 
системата за избягване на челен 
сблъсък може да не се покаже и 
може да не бъде генерирано звуково 
предупреждение от нея.

• Възможно е да не чуете 
предупредителния звук на системата 
за избягване на челен сблъсък в 
шумна среда.

• Системата за избягване на челен 
сблъсък може да се изключи, да 
не работи правилно или да работи 
ненужно в зависимост от условията 
на пътя или околната среда.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Дори да има проблем със системата 

за избягване на челен сблъсък, 
спирачките на автомобила пак ще 
могат да се използват по нормалния 
начин. 

• При аварийно спиране управлението 
на спирачките от системата 
автоматично ще бъде отменено, 
когато водачът натисне прекалено 
силно педала на газта или завие 
рязко автомобила.

 ВНИМАНИЕ
• Диапазонът на скоростта на 

управление на системата за избягване 
на челен сблъсък може да бъде 
намален поради състоянието 
на автомобила, пешеходеца или 
велосипедиста отпред, както и заради 
околната среда. В зависимост от 
скоростта системата може само да 
предупреждава водача или може да 
не работи.

• Системата за избягване на челен 
сблъсък ще работи при определени 
условия като преценява степента на 
опасност въз основа на състоянието 
на насрещното превозно средство, 
посоката на движение, скоростта и 
околната среда.

 Информация
В ситуация с предстоящ сблъсък спирачките 
могат да бъдат подпомогнати от системата за 
избягване на челен сблъсък, ако водачът не 
натиска спирачния педал достатъчно силно.
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Неизправност на системата и 
ограничения
Неизправност на системата
 Тип AТип A  Тип BТип B

OTM070094NOTM070094N OTM070094LOTM070094L

Когато системата за избягване на 
челен сблъсък не работи правилно, 
ще се покаже предупредителното 
съобщение „Check Forward Safety 
system(s)“ (Проверете системите за 
безопасност по отношение на зоната 
отпред) и на арматурното табло ще 
светнат предупредителните лампи 
и . Препоръчваме системата да бъде 
проверена от оторизиран представител 
на HYUNDAI.

Системата е деактивирана

OTM070093NOTM070093N OTM070095NOTM070095N

Когато предното стъкло е покрито с 
чужд материал, като например сняг или 
дъждовна вода, на мястото където се 
намира камерата за предно виждане, 
капака на предния радар или сензора, 
това може да намали ефективността на 
откриване и временно да ограничи или 
деактивира системата за избягване на 
челен сблъсък.
Ако това се случи, на арматурното 
табло ще се появи предупредителното 
съобщение „Forward Safety system(s) 
disabled. Camera obscured“ (Системите 
за безопасност по отношение на зоната 
отпред е деактивирана. Камерата е 
замъглена) или „Forward Safety system(s) 
disabled. Radar blocked“ (Системата за 
безопасност по отношение на зоната отпред 
е деактивирана. Радарът е блокиран)  и 

 ще светнат предупредителните лампи.
Системата ще заработи по нормалния 
начин, когато снегът, дъждовната вода или 
другите чужди материали бъдат почистени.
Ако системата не работи нормално след 
премахването на замърсяването (сняг, 
дъждовна вода или чужди материали), 
препоръчваме системата да бъде 
проверена от оторизиран представител на 
HYUNDAI.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Въпреки че на арматурното табло 

не се показва предупредителното 
съобщение или не светва 
предупредителната лампа, системата 
за избягване на челен сблъсък може 
да не работи правилно. 

• Системата за избягване на челен 
сблъсък може да не работи правилно 
в район (например открит терен), 
където не се откриват никакви 
вещества след включването на 
двигателя.

Ограничения на системата
Системата за избягване на челен сблъсък 
може да не работи нормално или да работи 
непредсказуемо в следните случаи:
• Регистриращият сензор или околната 

среда са замърсени или повредени
• Температурата около камерата за 

предно виждане е твърде висока или 
ниска 

• Обективът на камерата е замърсен, 
защото предното стъкло е затъмнено, 
покрито с фолио или покритие, 
повредено или върху него има залепнал 
чужд материал (стикер, насекомо и др.)

• Влагата върху предното стъкло не е 
премахната или е замръзнала

• Течността за чистачките се изпръсква 
непрекъснато или чистачката е включена

• Шофирате при силен дъжд или сняг, или 
гъста мъгла 

• Зрителното поле на камерата за предно 
виждане се възпрепятства от отразена 
слънчева светлина 

• Улично осветление или светлина 
от насрещно превозно средство се 
отразява на мократа пътна повърхност, 
като например локва на пътя

• Върху таблото е поставен предмет

• Автомобилът Ви е теглен
• Околната среда е много ярка
• Околната среда е много тъмна, като 

например в тунел и др.
• Яркост се променя внезапно, например 

при влизане или излизане от тунел
• Яркостта навън е ниска, а фаровете не 

са включени или не са ярки 
• Преминавате през пара, дим или 

сенчесто място
• Засечена е само част от автомобила, 

пешеходеца или велосипедиста
• Превозното средство отпред е автобус, 

тежкотоварен камион, камион с 
извънгабаритен товар, ремарке и т.н. 

• Автомобилът отпред няма задни 
светлини, задните светлини са 
разположени на необичайно място и т.н.

• Яркостта навън е ниска, а задните 
светлини не са включени или не са ярки 

• Задната част на автомобила отпред е 
малка или автомобилът не изглежда 
нормално, например когато е наклонен, 
преобърнат или е видим странично и т.н.

• Просветът на автомобила отпред е 
твърде малък или твърде голям

• Внезапно Ви засече автомобил, 
пешеходец или велосипедист 

• Бронята около предния радар е ударена, 
повредена или предният радар не на 
мястото си

• Температурата около предния радар е 
твърде висока или ниска
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• Преминавате през тунел или по железен 
мост

• Преминавате през големи райони, 
в които има малко автомобили или 
конструкции (т.е. пустиня, ливада, 
предградие и т.н.)

• Преминавате близо до райони, 
съдържащи метални вещества, като 
например строителна зона, железопътна 
линия и т.н.

• Наблизо има материал, който се 
отразява много силно от предния радар, 
като например мантинела, автомобил 
наблизо и т.н.

• Велосипедистът отпред кара велосипед, 
изработен от материал, който не се 
отразява от предния радар

• Превозното средство отпред е засечено 
късно

• Превозното средство отпред внезапно е 
блокирано от препятствие

• Превозното средство отпред внезапно 
сменя лентата или внезапно намалява 
скоростта

• Превозното средство отпред е изкривено
• Скоростта на превозното средство 

отпред е твърде висока или ниска
• Превозното средство отпред завива в 

обратната посока на вашия автомобил, 
за да избегне сблъсък

• Когато отпред има превозно средство, 
вашият автомобил сменя лентата с 
ниска скорост 

• Превозното средство отпред е покрито 
със сняг

• Излизате от или се връщате в лентата
• Нестабилно шофиране
• Намирате се в кръгово движение, 

а превозното средство отпред не е 
засечено

• Шофирате продължително в кръг
• Превозното средство отпред има 

необичайна форма
• Превозното средство отпред се движи по 

нагорнище или надолнище

• Пешеходецът или велосипедистът не 
е разпознат напълно, например, ако 
пешеходецът се е навел или не се движи 
напълно изправен

• Пешеходецът или велосипедистът носи 
облекло и оборудване, което затруднява 
разпознаването му като пешеходец или 
велосипедист

OADAS044OADAS044

Илюстрацията по-горе показва картината, 
която камерата за предно виждане ще 
засече като превозно средство, пешеходец 
и велосипедист.
• Пешеходецът или велосипедистът 

отпред се движи много бързо
• Пешеходецът или велосипедистът е 

нисък или е заел наведена позиция
• Пешеходецът или велосипедистът 

отпред е с нарушена двигателна 
функция

• Пешеходецът или велосипедистът 
отпред пресича посоката на движение 

• Отпред има група пешеходци, 
велосипедисти или голяма тълпа
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• Пешеходецът или велосипедистът 
носи облекло, което лесно се слива 
с околната среда, което затруднява 
разпознаването му

• Пешеходецът или велосипедистът е 
трудно разпознаваем от конструкция в 
околната среда с подобна форма 

• Движите се покрай пешеходец, 
велосипедист, пътен знак, постройка и 
др. близо до кръстовище

• Движите се в паркинг
• Движите се през пункт за плащане 

на пътни такси, строителна зона, 
неасфалтиран път, частично асфалтиран 
път, неравен път, „легнал полицай“ и др.

• Движите се по път с наклон, със завои 
и др.

• Движите се по път, край който има 
дървета или улични лампи

• Неблагоприятни пътни условия 
причиняват прекомерни вибрации на 
автомобила по време на шофиране

• Височината на автомобила Ви е твърде 
малка или голяма поради тежък товар, 
необичайно налягане в гумите и т.н.

• Движите се по тесен път, обрасъл с 
дървета или трева

• Има смущения от електромагнитни 
вълни, като например при движение 
в район със силни радиовълни или 
електрически шум

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Шофиране по път със завои

OADAS014OADAS014

OADAS016OADAS016 OADAS018OADAS018

Системата за избягване на челен 
сблъсък може да не разпознава 
други автомобили, пешеходци 
или велосипедисти отпред при 
пътища със завои, което ще повлияе 
отрицателно върху ефективността 
на сензорите. Това може да доведе 
до липса на предупреждение 
или спирачен асистент, когато са 
необходими. 
Когато се движите по път със завои, 
трябва да поддържате безопасна 
дистанция за спиране и, ако е 
необходимо, да завиете и натиснете 
педала на спирачката, за да намалите 
скоростта на движение с цел да 
поддържате безопасна дистанция.
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OADAS015OADAS015

OADAS017OADAS017 OADAS019OADAS019

Системата за избягване на челен 
сблъсък може да разпознае 
автомобил, пешеходец или 
велосипедист в съседната лента или 
извън лентата при шофиране по път 
със завои. 
В този случай системата може 
ненужно да предупреди водача и 
да контролира спирачката. Винаги 
проверявайте пътната обстановка 
около автомобила.

• Шофиране по наклон

OADAS012OADAS012

OADAS010OADAS010 OADAS011OADAS011

Системата за избягване на челен 
сблъсък може да не разпознава 
други автомобили, пешеходци 
или велосипедисти отпред, когато 
се движите по нагорнище или 
надолнище, което ще повлияе 
отрицателно върху ефективността на 
сензорите.
Това може да доведе до 
ненужно предупреждение или 
спирачен асистент или липса на 
предупреждение или спирачен 
асистент, когато са необходими.
Освен това скоростта на автомобила 
може да бъде понижена рязко, когато 
внезапно бъде разпознат автомобил, 
пешеходец или велосипедист отпред. 
Винаги следете пътя, когато 
се движите по нагорнище или 
надолнище и, ако е необходимо, 
завийте и натиснете педала на 
спирачката, за да намалите скоростта 
на движение с цел да поддържате 
безопасна дистанция.
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• Смяна на лентите

OADAS030OADAS030
[A]: Вашият автомобил, 
[B]: Автомобил, който преминава в друга лента

Когато превозно средство се 
престрои от съседната във Вашата 
лента, то не може да бъде разпознато 
от сензора, докато не навлезе 
в обхвата му на разпознаване. 
Системата за избягване на челен 
сблъсък може да не разпознае 
веднага превозното средство, ако 
то смени лентата внезапно. В този 
случай трябва да поддържате 
безопасна дистанция за спиране 
и, ако е необходимо, да завиете и 
натиснете педала на спирачката, за 
да намалите скоростта на движение 
с цел да поддържате скоростта на 
движение.

OADAS031OADAS031
[A]: Вашият автомобил, 
[B]: Автомобил, който сменя лентата на движение, 
[C]: Автомобил в същата лента на движение

Когато превозно средство пред 
Вас смени лентата, системата за 
избягване на челен сблъсък може 
да не разпознае веднага новото 
превозно средство, което вече е 
пред Вас. В този случай трябва да 
поддържате безопасна дистанция 
за спиране и, ако е необходимо, 
да завиете и натиснете педала на 
спирачката, за да намалите скоростта 
на движение с цел да поддържате 
скоростта на движение.
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• Разпознаване на превозни средства

ONX4E070008ONX4E070008

Ако превозното средство пред 
Вас има товар, който излиза от 
кабината или има по-голяма просвет, 
необходимо е допълнително 
внимание. Системата за избягване 
на челен сблъсък може да не успее 
да разпознае товара, излизащ извън 
превозното средство. В тези случаи 
трябва да поддържате безопасна 
дистанция за спиране от най-задния 
обект и, ако е необходимо, да завиете 
и натиснете педала на спирачката, за 
да намалите скоростта на движение 
с цел да поддържате безопасно 
разстояние.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Когато теглите ремарке или друго 

превозно средство, Ви препоръчваме 
системата за избягване на челен 
сблъсък да бъде изключена от 
съображения за безопасност.

• Системата за избягване на челен 
сблъсък може да не работи, ако 
бъдат разпознати обекти, които имат 
сходна форма или характеристики 
като автомобили, пешеходци и 
велосипедисти.

• Системата за избягване на челен 
сблъсък не работи при велосипеди, 
мотоциклети или малки колесни 
предмети, като чанти за багаж, 
колички за пазаруване или детски 
колички. 

• Системата за избягване на челен 
сблъсък може да не работи нормално 
при силни електромагнитни вълни. 

• Системата за избягване на челен 
сблъсък може да не работи в 
продължение на 15 секунди след 
запалване на автомобила или 
инициализиране на камерата за 
предно виждане.



Система за помощ на водача

7-32

Система за поддържане на траекторията 
в лентата на движение е проектирана да 
помага за разпознаването на маркерите 
на пътните ленти (или краищата на пътя), 
когато се движите над определена скорост. 
Системата ще предупреждава водача ако 
автомобилът излезе от лентата, без да 
е използван мигача, или ще подпомага 
автоматично управлението на волана, за да 
предотврати излизането на автомобила от 
лентата.

Регистриращ сензор

ONX4E050146ONX4E050146
[1]: Камера за предно виждане

Камерата за предно виждане се използва 
като регистриращ сензор за разпознаване 
на маркерите на пътните ленти (или 
краищата на пътя).
Вижте на изображението по-горе 
подробности за местоположението на 
регистриращия сензор.

 ВНИМАНИЕ
За повече подробности относно 
предпазните мерки за камерата за 
предно виждане вижте раздела 
„Система за избягване на челен сблъсък 
(FCA)“ в глава 7.

 Настройки на системата 
Настройване на функциите за 
системата

OTM070184NOTM070184N

 Безопасност по отношение на лентата
Когато двигателят работи, можете да 
избирате и отменяте избора на Помощ 
за водача → Lane Safety (Безопасност по 
отношение на лентата) от менюто Settings 
(Настройки), за да използвате или да не 
използвате съответната функция.
 - Ако е избрано „Assist“ (Асистент), 
системата автоматично ще подпомага 
автоматично управлението на волана, 
когато бъде установено излизане от 
лентата, за да предотврати излизането 
на автомобила от лентата му.

 - Ако е избрано „Warning Only (Само 
предупреждение)“, системата ще 
предупреждава водача със звуково 
предупреждение и вибрация на волана 
(ако е част от оборудването), когато 
бъде установено излизане от лентата. 
Водачът трябва да завие волана на 
автомобила. 

 - Ако е избрано „Off (Изключено)“, 
системата ще се изключи. 
Индикаторната лампа  ще се 
изключи на арматурното табло.

СИСТЕМА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ТРАЕКТОРИЯТА В ЛЕНТА-
ТА НА ДВИЖЕНИЕ (LKA) (АКО Е ЧАСТ ОТ ОБОРУДВАНЕТО)
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Ако е избрано „Warning Only (Само 

предупреждение)“, завиването не е 
асистирано.

• Системата за поддържане на 
траекторията в лентата на движение 
не контролира волана, когато 
автомобилът се движи в средата на 
лентата.

• Водачът винаги трябва да следи 
движението и да завива автомобила, 
ако е избрано „Изключено“.

OCN7060087OCN7060087

Включване/изключване на системата (бутон 
за асистирано шофиране в лентата))
Когато двигателят работи, натиснете и 
задръжте бутона за асистирано шофиране 
в лентата на волана, за да включите 
системата за поддържане на траекторията 
в лентата на движение. Бялата индикаторна 
лампа  ще светне на арматурното 
табло. 
Натиснете и задръжте отново бутона, за да 
изключите системата.
Ако двигателят бъде стартиран отново, ще 
бъде запазена последната настройка на 
системата за поддържане на траекторията в 
лентата на движение.

 ВНИМАНИЕ
Когато бутонът за асистирано шофиране 
в лентата бъде натиснат за кратко, 
функцията за асистирано шофиране в 
лентата ще се включи и изключи.

ONX4E070090ONX4E070090

Сила на звука на предупрежденията
Когато бутонът за стартиране/спиране 
на двигателя е в позиция ON (включено), 
изберете „Driver Assistance → Warning 
Volume“ (Помощ за водача → Сила на 
звука на предупрежденията) от менюто 
„Settings“ (Настройки), за да промените 
силата на звука на предупрежденията на 
„High“ (Висока), „Medium“ (Средна), „Low“ 
(Ниска) или „Off“ (Изключено) за системата 
за поддържане на траекторията в лентата 
на движение. 
Обаче, дори ако е избрано „Off“ 
(Изключено), силата на звука на 
предупреждението да не сваляте ръце от 
волана няма да бъде изключена. Функцията 
за вибрация на волана (ако е част от 
оборудването) също ще остане включена 
дори ако е избрано „Off“ (Изключено). 
Ако промените силата на звука на 
предупрежденията, може да се промени 
силата на звука и на други системи за 
помощ на водача.
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Работа на системата
Системни предупреждения 
управление
Системата за поддържане на траекторията 
в лентата на движение ще предупреждава 
и контролира автомобила със системата за 
предупреждение при напускане на лентата 
на движение и системата за поддържане на 
траекторията в лентата на движение.

 ЛявоЛяво  ДясноДясно

ONX4070009ONX4070009 ONX4070010ONX4070010

Система за предупреждение при напускане на 
лентата на движение
• За да предупреждава водача, 

че автомобилът се отклонява от 
проектираната лента напред, на 
арматурното табло ще примигва 
зелената индикаторна лампа 
, линията на лентата ще примигва на 
арматурното табло в зависимост от 
посоката на отклонение на автомобила и 
ще прозвучи звуково предупреждение.
Воланът също ще вибрира. 
(ако е част от оборудването)

• Системата ще работи, когато скоростта 
Ви е приблизително 60~200 км/ч.

Lane Keeping Assist (Система за поддържане 
на траекторията в лентата на движение)
• За да предупреждава водача, 

че автомобилът се отклонява от 
проектираната лента напред, на 
арматурното табло ще примигва 
зелената индикаторна лампа  и 
воланът ще прави корекции, за да остане 
автомобилът в лентата.

• Системата ще работи, когато скоростта 
Ви е приблизително 60~200 км/ч.

 Тип AТип A  Тип BТип B

ONX4E070091ONX4E070091 ONX4E070092ONX4E070092

Предупреждение да не сваляте ръце от 
волана
Ако водачът свали ръцете си от волана за 
няколко секунди, на арматурното табло ще 
се покаже предупредителното съобщение 
„Place hands on the steering wheel (Хванете 
волана)“ (или „Keep hands on the steering 
wheel (Дръжте ръцете си на волана)“) и 
ще прозвучи звуково предупреждение с 
увеличаваща се сила на звука.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Воланът може да не бъде асистиран, 

ако го държите твърде силно или ако 
бъде завъртят над определен градус.

• Системата за поддържане на 
траекторията в лентата на движение 
не работи непрекъснато. Отговорност 
на водача е да управлява безопасно 
автомобила и да го поддържа в 
лентата му. 

• Предупредителното съобщение да не 
сваляте ръце от волана може да се 
появи късно в зависимост от пътните 
условия. Винаги дръжте ръце на 
волана по време на шофиране.

• Ако водачът държи много 
леко волана, може да се появи 
съобщението за предупреждение да 
не сваляте ръце от волана, защото 
системата може да не разпознава, че 
водачът държи волана.

• Ако закрепвате предмети по волана, 
предупреждението да не сваляте 
ръце от волана може да работи 
правилно.

 Информация
• Можете да промените настройките 

на арматурното табло (User Settings 
– Потребителски настройки) или в 
информационно-развлекателната 
система (Vehicle Settings – Настройки 
на автомобила), според това коя опция 
е предоставена с автомобила Ви. За 
повече подробности вижте раздела 
„Потребителски настройки“ в глава 4 
или раздела „Настройки на автомобила“ 
в ръководството за информационно-
развлекателната система.

• Когато са разпознати маркери на пътните 
ленти (или краищата на пътя), линиите 
на лентите на арматурното табло ще се 
променят от сиви в бели и ще светне 
зелената индикаторна лампа .
 Лентата не е Лентата не е 
разпознатаразпозната

 Лентата е разпознатаЛентата е разпозната

ONX4070013ONX4070013 ONX4070012ONX4070012

• Въпреки че управлението се подпомага от 
системата за поддържане на траекторията 
в лентата на движение, водачът може да 
контролира волана. 

• Воланът може да се върти по-трудно или 
по-лесно при включена системата за 
поддържане на траекторията в лентата на 
движение, отколкото при изключена. 
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Неизправност на системата и 
ограничения
Неизправност на системата
 Тип AТип A  Тип BТип B

OTM070035NOTM070035N OTM070035LOTM070035L

Когато системата за поддържане на 
траекторията в лентата на движение 
не работи правилно, ще се появи 
предупредителното съобщение „Check Lane 
Keeping Assist (LKA) system (Проверете 
системата за поддържане на траекторията 
в лентата на движение)“ (или „Check 
LKA (Lane Keeping Assist) system“) и на 
арматурното табло ще светне жълтата 
индикаторна лампа . Ако това стане, 
Ви препоръчваме да проверите автомобила 
си при оторизиран представител на 
HYUNDAI.

Ограничения на системата
Системата за поддържане на траекторията 
в лентата на движение може да не работи 
нормално или да работи непредсказуемо в 
следните случаи:
• Лентата е замърсена или трудна за 

различаване, защото
 - Пътните маркировки (или границите 
на пътя) са покрити с дъждовна вода, 
сняг, мръсотия, масло и др.

 - Цветът на пътната маркировка (или 
границите на пътя) е неразличим от 
пътя

 - Има маркировка (или граници на 
пътя) върху пътя близо до лентата 
или маркировките (или границите на 
пътя) върху пътя изглеждат сходни на 
пътната маркировка (или границите 
на пътя) 

 - Пътната маркировка (или границите на 
пътя) е неясна или повредена

 - Върху маркера на лентата (или края 
на пътя) има сянка от средна ивица, 
дървета, мантинела, шумозащитни 
прегради и др.
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• На пътя има повече от две пътни 
маркировки (или граници на пътя)

• Броят на лентите се увеличава или 
намалява, или пътните маркировки (или 
границите на пътя) се пресичат

• Пътната маркировка (или границите 
на пътя) са объркани или някаква 
конструкция замества линиите, напр. 
строителна зона

• Има пътна маркировка, като например 
зигзагообразни ленти, маркировки на 
пешеходни пътеки и пътни знаци

• Лентата изведнъж изчезва, например в 
кръстовище

• Лентата (или платното) е много широка 
или тясна.

• Има край на пътя без лента
• На платното има ограничителна 

конструкция, като например пункт за 
плащане на пътни такси, тротоар, 
бордюр и др.

• Дистанцията до автомобила отпред е 
изключително малка или автомобилът 
отпред закрива пътната маркировка (или 
границите на пътя)

За повече подробности относно 
ограниченията на камерата за предно 
виждане вижте раздела „Система за 
избягване на челен сблъсък (FCA)“ в 
глава 7.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вземете следните предпазни мерки, 
когато използвате системата за 
поддържане на траекторията в лентата 
на движение:
• Водачът трябва да носи отговорност 

за безопасно шофиране и контрол 
над автомобила. Не разчитайте 
единствено на системата и не 
шофирайте опасно.

• Работата на системата за поддържане 
на траекторията в лентата на 
движение може да бъде отменена 
или да не работи правилно според 
състоянието на пътя и околната 
обстановка. Винаги бъдете 
внимателни при шофиране.

• Вижте „Ограничения на системата“, 
ако лентата не се разпознава 
правилно.

• Когато теглите ремарке или друго 
превозно средство, Ви препоръчваме 
системата за поддържане на 
траекторията в лентата на движение 
да бъде изключена от съображения 
за безопасност. 

• Ако автомобилът се управлява 
с висока скорост, воланът няма 
да се контролира от системата. 
Водачът трябва винаги да спазва 
ограничението за скоростта, когато 
използва системата. 
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• Ако бъде показано предупредително 
съобщение или бъде генерирано 
звуково предупреждение от 
която и да е друга система, 
предупредителното съобщение 
от системата за поддържане на 
траекторията в лентата на движение 
може да не се покаже и може 
да не бъде генерирано звуково 
предупреждение от нея.

• Възможно е да не чуете 
предупредителния звук на системата 
за поддържане на траекторията в 
лентата на движение в шумна среда.

• Ако закрепвате предмети по волана, 
системата може да не асистира 
правилно при маневриране.

• Системата за поддържане на 
траекторията в лентата на движение 
може да не работи в продължение 
на 15 секунди след запалване на 
автомобила или инициализиране на 
камерата за предно виждане.

• Системата за поддържане на 
траекторията в лентата на движение 
няма да работи, когато: 
 - Аварийните светлини или мигачите 
са включени

 - Автомобилът не се движи в 
средата на лентата, когато 
системата е включена или веднага 
след смяна на лентата

 - Електронната система за контрол 
на стабилността (ESC) или 
управлението на стабилността на 
автомобила (VSM) е активирано

 - Автомобилът се движи по остри 
завои.

 - Скоростта на автомобила е под 
55 км/ч и над 210 км/ч

 - Автомобилът прави резки промени 
на лентата на движение

 - Автомобилът спира внезапно
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Система за предупреждение при 
наличие на автомобил в мъртвата зона е 
проектирана да помага за разпознаване 
и следене на приближаващи превозни 
средства в мъртвата зона на водача и да 
го предупреждава за евентуален сблъсък 
чрез предупредително съобщение и звуково 
предупреждение.

OJX1079256OJX1079256

Система за предупреждение при наличие 
на автомобил в мъртвата зона помага за 
разпознаване и информиране на водача, че 
в мъртвата зона има превозно средство.

 ВНИМАНИЕ
Обхватът на разпознаване може да 
варира в зависимост от скоростта 
на автомобила ви. Обаче, дори ако 
в мъртвата зона има автомобил, 
системата може да не Ви предупреди, 
когато изпреварвате с висока скорост.

OJX1079026OJX1079026

Система за предупреждение при наличие 
на автомобил в мъртвата зона помага за 
разпознаване и информиране на водача, 
че от мъртвата зона приближава превозно 
средство с висока скорост.

 ВНИМАНИЕ
Времето на предупреждение може да 
варира в зависимост от скоростта на 
приближаващото с висока скорост 
превозно средство.

 Информация
В текста по-долу системата за 
предупреждение при наличие на автомобил 
в мъртвата зона ще се нарича система за 
безопасност по отношение на мъртвата зона.

СИСТЕМА ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРИ НАЛИЧИЕ НА 
АВТОМОБИЛ В МЪРТВАТА ЗОНА (BCW) (АКО Е ЧАСТ ОТ 
ОБОРУДВАНЕТО)
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Регистриращ сензор

ONX4E070054ONX4E070054
[1]: Заден ъглов радар 

Вижте на изображението по-горе 
подробности за местоположението на 
регистриращия сензор.

 ВНИМАНИЕ
Вземете следните предпазни мерки, за 
да поддържате оптимална работа на 
регистриращия сензор:
• Никога не разглобявайте или удряйте 

задния ъглов радар или модула на 
радара.

• След смяна или ремонт на задните 
ъглови радари препоръчваме да 
проверите автомобила си при отори-
зиран представител на HYUNDAI.

• При удар върху задния ъглов ра-
дар или близо до него, въпреки че 
предупредителното съобщение не се 
показва на арматурното табло, систе-
мата за безопасност по отношение 
на мъртвата зона може да не работи 
правилно. Препоръчваме системата 
да бъде проверена от оторизиран 
представител на HYUNDAI.

• Използвайте само оригинални части 
или съответстващите на тях, опреде-
лени за Вашия автомобил, за поправ-
ка на задната броня – там, където се 
намира задният ъглов радар.

• Не поставяйте регистрационни номе-
ра или предмети, като стикер за бро-
ня, фолио или предпазител за броня, 
близо до задния ъглов радар.

• Системата може да не работи 
правилно, ако бронята е била 
подменена или зоната около задния 
ъглов радар е повредена или е била 
боядисана. 

• Ако е монтирано ремарке, багажник 
и т.н., това може да повлияе 
неблагоприятно на работата на 
задния ъглов радар или системата 
може да не работи.

Настройки на системата
Настройване на функциите за 
системата

OTM070202NOTM070202N

Безопасност по отношение на мъртвата зона
Когато двигателят работи, можете да 
избирате и отменяте избора на Driver 
Assistance (Помощ за водача) → Blind-
Spot Safety (Безопасност по отношение 
на мъртвата зона) от менюто Settings 
(Настройки), за да използвате или да не 
използвате съответната функция. 
 - Ако е избрано Warning Only (Само 
предупреждение), системата 
ще предупреждава водача с 
предупредително съобщение, звуков 
сигнал и вибрация на волана (ако е 
част от оборудването) в зависимост 
от степента на опасност от сблъсък. 
Спирачките няма да бъдат асистирани.

 - Ако е избрано „Off (Изключено)“, 
системата ще се изключи.



07

7-41

OTM070097NOTM070097N

Когато двигателят бъде стартиран отново 
и системата е изключена, на арматурното 
табло ще се появи съобщението „Blind-
Spot Safety System is Off“ (Системата за 
безопасност по отношение на мъртвата 
зона е изключена).
Ако промените настройката от „Off“ 
(Изключено) на „Warning Only (Само 
предупреждение)“, предупредителната 
лампа на външното огледало ще примигва 
в продължение на три секунди.
Освен това, ако двигателят бъде 
запален, когато системата е настроена на 
„Warning Only (Само предупреждение)“, 
предупредителната лампа на външното 
огледало ще примигва в продължение на 
три секунди.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Ако е избрано „Warning Only (Само 

предупреждение)“, спирачките не са 
асистирани. 

• Ако е избрано „Изключено“, водачът 
винаги трябва да следи движението и 
да шофира внимателно.

 Информация
Ако двигателят бъде стартиран отново, 
ще бъде запазена последната настройка на 
системата за безопасност по отношение на 
мъртвата зона.

OTM070140NOTM070140N

Време на предупреждение
Когато двигателят работи, можете да 
изберете Помощ за водача → Време 
на предупреждение от менюто Settings 
(Настройки), за да промените кога да се 
включва системата за безопасност по 
отношение на мъртвата зона. 
При доставката на автомобила „Време 
на предупреждение“ е зададено на 
„Нормално“. Ако промените „Време 
на предупреждение“, времето за 
предупреждение на други системи за 
помощ на водача може да се промени.
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ONX4E070090ONX4E070090

Сила на звука на предупрежденията
Когато двигателят работи, изберете 
„Driver Assistance → Warning Volume“ 
(Помощ за водача → Сила на звука на 
предупрежденията) от менюто „Настройки“, 
за да промените силата на звука на 
предупрежденията на „High“ (Висока), 
„Medium“ (Средна), „Low“ (Ниска) или „Off“ 
(Изключено) за системата за безопасност по 
отношение на мъртвата зона. 
Ако обаче звукът на предупреждението 
бъде изключен, функцията за вибрация на 
волана (ако е част от оборудването) ще се 
включи, ако е била изключена. 
Ако промените силата на звука на преду-
прежденията, може да се промени силата 
на звука на други системи за помощ на 
водача. 

 ВНИМАНИЕ
• Настройването на „Warning Timing“ 

(Време на предупреждение) и 
„Warning Volume“ (Сила на звука на 
предупрежденията) е приложимо 
за всички функции на системата за 
безопасност по отношение на мърт-
вата зона.

• Въпреки че е избрано „Нормално“ 
за „Warning Timing“ (Време на преду-
преждение), ако превозните средства 
приближават с висока скорост, пър-
воначалното време за активиране на 
предупреждението може да изглежда 
закъсняло.

• Изберете „Late“ (Със закъснение) за 
„Warning Timing“ (Време на преду-
преждение), когато трафикът е лек и 
скоростта на движение е бавна.

Работа на системата
Системно предупреждение

OHY059034OHY059034

Разпознаване на превозно средство
• За да предупредят водача, че е 

разпознато превозно средство, ще 
светнат предупредителната лампа 
на външното огледало и тази на 
проекционния дисплей (ако е част от 
оборудването). 

• Системата ще работи, когато скоростта 
на автомобила Ви е над 20 км/ч, а тази 
на превозното средство в мъртвата зона 
е над 10 км/ч.

Предупреждение за сблъсък
• Предупреждението за сблъсък ще 

работи, когато е включен мигачът в 
посоката на разпознатото превозно 
средство.

• За да предупреди водача за евентуален 
сблъсък, предупредителната лампа 
на външното огледало ще примигва. 
Едновременно с това ще прозвучи 
звуково предупреждение и воланът ще 
вибрира (ако е част от оборудването). 
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• Когато изключите мигача или 
се отдалечите от лентата, 
предупреждението за сблъсък ще 
бъде спряно и системата ще се върне 
към състоянието на разпознаване на 
превозни средства.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Обхватът на разпознаване на 

задния ъглов радар се определя от 
стандартната ширина на пътя, затова 
при по-тесен път системата може да 
разпознава други превозни средства 
в съседната на съседната лента и да 
Ви предупреждава. И обратното, при 
по-широк път системата може да не 
успее да разпознае дадено превозно 
средство, което се движи в съседната 
лента, и да не Ви предупреди.

• Когато аварийните светлини са 
включени, предупреждението за 
сблъсък при използване на мигача 
няма да работи. 

 Информация
Ако седалката на водача е отляво, 
предупреждението за сблъсък може да работи, 
когато завивате наляво. Спазвайте безопасна 
дистанция от превозните средства в лявата 
лента. Ако седалката на водача е отдясно, 
предупреждението за сблъсък може да 
работи, когато завивате надясно. Спазвайте 
безопасна дистанция от превозните средства 
в дясната лента. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вземете следните предпазни мерки, 
когато използвате системата за 
безопасност по отношение на мъртвата 
зона:
• За Ваша безопасност променете 

настройките, след като паркирате 
автомобила на безопасно 
местоположение.

• Ако бъде показано предупредително 
съобщение или бъде генерирано 
звуково предупреждение от 
която и да е друга система, 
предупредителното съобщение 
от системата за безопасност по 
отношение на мъртвата зона може 
да не се покаже и може да не бъде 
генерирано звуково предупреждение 
от нея.

• Възможно е да не чуете 
предупредителния звук на системата 
за безопасност по отношение на 
мъртвата зона в шумна среда.

• Системата за безопасност по 
отношение на мъртвата зона може да 
предупреди водача със закъснение 
или да не го предупреди изобщо 
в зависимост от пътните условия 
условията на шофиране.

• Водачът трябва да контролира 
превозното средство непрекъснато. 
Не разчитайте на системата за 
безопасност по отношение на 
мъртвата зона. Поддържайте 
безопасно разстояние и, ако е 
необходимо, натиснете педала 
на спирачката, за да намалите 
скоростта на движение или да спрете 
автомобила.
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Неизправност на системата и 
ограничения
Неизправност на системата

OTM070099NOTM070099N

Когато системата за безопасност по 
отношение на мъртвата зона не работи 
правилно, на арматурното табло ще се 
появи предупредителното съобщение 
„Check Blind-Spot Safety system(s)“ 
(Проверете системите за безопасност по 
отношение на мъртвата зона) и системата 
ще се изключи автоматично или ще бъде с 
ограничена функционалност. Препоръчваме 
системата да бъде проверена от 
оторизиран представител на HYUNDAI.

 Тип AТип A  Тип BТип B

OTM070100NOTM070100N OTM070100LOTM070100L

Когато предупредителната лампа на 
външното огледало не работи правилно, 
на арматурното табло ще се появи 
предупредителното съобщение „Check 
side view mirror warning light“ (Проверете 
предупредителната лампа на страничното 
огледало) (или „Check outside mirror warning 
icon“ (Проверете предупредителната икона 
на страничното огледало)). Препоръчваме 
системата да бъде проверена от 
оторизиран представител на HYUNDAI.

Системата е деактивирана

OTM070098NOTM070098N

Когато задната броня около задния 
ъглов радар или сензора е покрита 
с чужд материал, например сняг или 
дъждовна вода, или е прикачено ремарке 
или багажник, това може да намали 
ефективността на разпознаване и временно 
да ограничи или деактивира системата за 
безопасност по отношение на мъртвата 
зона.
Ако това се случи, предупредителното 
съобщение „Blind-Spot Safety system(s) 
disabled. Radar blocked“ (Системата за 
безопасност по отношение на мъртвата 
зона е деактивирана. Радарът е блокиран). 
Системата ще работи нормално, когато 
този чужд материал или ремарке и т.н. бъде 
премахнат и след това двигателят бъде 
стартиран отново.
Ако системата не работи нормално след 
премахването му, препоръчваме системата 
да бъде проверена от оторизиран 
представител на HYUNDAI.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Въпреки че на арматурното табло 

не се показва предупредителното 
съобщение, системата за безопасност 
по отношение на мъртвата зона може 
да не работи правилно. 

• Системата за безопасност по 
отношение на мъртвата зона може да 
не работи правилно в даден район 
(например открит терен), когато не се 
откриват никакви вещества веднага 
след включването на двигателя или 
когато регистриращият сензор е 
блокиран от чужд материал веднага 
след включването на двигателя.

 ВНИМАНИЕ
Изключвайте системата за безопасност 
по отношение на мъртвата зона, за да 
прикачите ремарке, багажник и др., или 
премахнете ремаркето, багажника и др., 
за да я използвате.

Ограничения на системата
Системата за безопасност по отношение на 
мъртвата зона може да не работи нормално 
или да работи непредсказуемо в следните 
случаи:
• Времето е лошо, например при обилен 

снеговалеж, силен дъжд и т.н. 
• Задният ъглов радар е покрит със сняг, 

дъждовна вода, мръсотия и т.н.
• Температурата около задния ъглов 

радар е твърде висока или ниска
• Движите се по магистрално кръстовище
•  Пътната настилка (или околността) 

съдържа метални компоненти (напр. 
евентуално поради конструкция на 
метро)

• Близо до автомобила има фиксиран 
обект, като например звукови бариери, 
мантинели, централни разделителни 
мантинели, входно/изходни бариери, 
улични лампи, знаци, тунели, стени и т.н. 
(включително двойни конструкции)

• Преминавате през големи райони, 
в които има малко автомобили или 
конструкции (т.е. пустиня, ливада, 
предградие и т.н.)

• Движите се по тесен път, обрасъл с 
дървета или трева

• Движите се по мокра пътна повърхност, 
като например локва на пътя

• Другото превозно средство се движи 
много близо зад вас или Ви изпреварва 
много близо

• Скоростта на другото превозно средство 
е толкова висока, че Ви изпреварва за 
кратко време 

• Вашият автомобил изпреварва другото 
превозно средство

• Вашият автомобил сменя лентата
• Вашият автомобилът е тръгнал 

едновременно с превозното средство до 
Вас и е ускорил.

• Автомобилът в съседната лента се 
придвижи на две ленти от Вас или 
автомобилът на две ленти от Вас се 
придвижи в лентата до Вас

• Около задния ъглов радар е прикачено 
ремарке или багажник

• Бронята около задния ъглов радар е 
покрита с предмети, като например 
стикер за броня, предпазител за броня, 
багажник за велосипеди и др.

• Бронята около задния ъглов радар е 
ударена, повредена или радарът не на 
мястото си

• Височината на автомобила Ви е твърде 
малка или голяма поради тежък товар, 
необичайно налягане в гумите и т.н.
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Системата за безопасност по отношение на 
мъртвата зона може да не работи нормално 
или да работи непредсказуемо, когато 
бъдат разпознати следните предмети:
• Разпознат е мотоциклет или велосипед
• Разпознато е превозно средство, като 

например товарно ремарке
• Разпознато е голямо превозно средство, 

като автобус или камион 
• Разпознато е движещо се препятствие, 

като например пешеходец, животно, 
количка за пазаруване или детска 
количка

• Разпознато е ниско превозно средство, 
като например спортен автомобил

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Шофиране по път със завои

OJX1079057OJX1079057

Системата за безопасност по 
отношение на мъртвата зона може 
да не работи правилно, когато се 
движите по път със завои. Системата 
може да не разпознае превозното 
средство в съседната лента. 
Винаги обръщайте внимание на пътя 
и условията за шофиране. 

OJX1079058OJX1079058

Системата за безопасност по 
отношение на мъртвата зона може 
да не работи правилно, когато се 
движите по път със завои. Системата 
може да не разпознае превозното 
средство в същата лента. 
Винаги обръщайте внимание на пътя 
и условията за шофиране.
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• Шофиране на места, където пътят се 
събира/разделя

OJX1079059OJX1079059

Системата за безопасност по 
отношение на мъртвата зона може 
да не работи правилно, когато се 
движите на място, където се сливат 
или разделят пътища. Системата 
може да не разпознае превозното 
средство в съседната лента. 
Винаги обръщайте внимание на пътя 
и условията за шофиране. 

• Шофиране по наклон

ONX4E070016ONX4E070016

Системата за безопасност по 
отношение на мъртвата зона може да 
не работи правилно, когато шофирате 
по наклон. Системата може да не 
разпознае превозното средство в 
съседната лента или да разпознае 
погрешно земята или конструкция.
Винаги обръщайте внимание на пътя 
и условията за шофиране.

• Шофиране на път с различни 
височини на платната 

ONX4070017ONX4070017

Системата за безопасност по 
отношение на мъртвата зона може да 
не работи правилно при шофиране 
при различни височини на платната. 
Системата може да не разпознае 
превозното средство по пътища 
с различни височини на платната 
(свързващи участъци към подлез, 
кръстовища на различни нива и т.н.). 
Винаги обръщайте внимание на пътя 
и условията за шофиране. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Когато теглите ремарке или друго 

превозно средство, се уверете, че сте 
изключили системата за безопасност 
по отношение на мъртвата зона.

• Системата за безопасност по 
отношение на мъртвата зона може 
да не работи нормално при силни 
електромагнитни вълни. 

• Системата за безопасност по 
отношение на мъртвата зона 
може да не работи в продължение 
на 3 секунди след запалване на 
автомобила или инициализиране на 
задните ъглови радари.



Система за помощ на водача

7-48

СИСТЕМА ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА СБЛЪСЪК С АВТОМОБИЛ В 
МЪРТВАТА ЗОНА (BCA) (АКО Е ЧАСТ ОТ ОБОРУДВАНЕТО)
Системата за избягване на сблъсък с автомобил в мъртвата зона е проектирана да помага за 

разпознаване и следене на приближаващи 
превозни средства в мъртвата зона 
на водача и да го предупреждава за 
евентуален сблъсък чрез предупредително 
съобщение и звуково предупреждение.
Освен това, ако има риск от сблъсък при 
смяна на лентите или движение напред 
от паркомясто, системата ще помогне за 
избягване на сблъсък чрез прилагане на 
спирачката.

OJX1079256OJX1079256

Системата за избягване на сблъсък с 
автомобил в мъртвата зона помага за 
разпознаване и информиране на водача, че 
в мъртвата зона има превозно средство.

 ВНИМАНИЕ
Обхватът на разпознаване може да 
варира в зависимост от скоростта 
на автомобила ви. Но дори и ако 
в мъртвата зона има автомобил, 
системата може да не Ви предупреди, 
когато изпреварвате с висока скорост.

OJX1079026OJX1079026

Системата за избягване на сблъсък с 
автомобил в мъртвата зона помага за 
разпознаване и информиране на водача, 
че от мъртвата зона приближава превозно 
средство с висока скорост.

 ВНИМАНИЕ
Времето на предупреждение може да 
варира в зависимост от скоростта на 
приближаващото с висока скорост 
превозно средство.

OJX1079027OJX1079027

При смяна на лентите чрез разпознаване на 
лентата отпред, ако системата прецени, че 
има опасност от сблъсък с приближаващо 
превозно средство в мъртвата зона, тя 
ще помогне за избягване на сблъсък чрез 
прилагане на спирачката.
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OJX1079028OJX1079028

Когато се придвижвате напред от 
паркомясто, ако системата прецени, че 
има опасност от сблъсък с приближаващо 
превозно средство в мъртвата зона, тя 
ще помогне за избягване на сблъсък чрез 
прилагане на спирачката.

 Информация
В текста по-долу Системата за избягване на 
сблъсък с автомобил в мъртвата зона ще се 
нарича Система за безопасност по отношение 
на мъртвата зона.

Регистриращ сензор

ONX4E050146ONX4E050146

ONX4E070014ONX4E070014
[1]: Камера за предно виждане, 
[2]: Заден ъглов радар 

Вижте на изображението по-горе 
подробности за местоположението на 
регистриращите сензори.
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 ВНИМАНИЕ
Вземете следните предпазни мерки, за 
да поддържате оптимална работа на 
регистриращия сензор:
• Никога не разглобявайте или удряйте 

задния ъглов радар или модула на 
радара.

• При удар върху задния ъглов 
радар или близо до него, въпреки 
че предупредителното съобщение 
не се показва на арматурното 
табло, системата за безопасност по 
отношение на мъртвата зона може да 
не работи правилно. Препоръчваме 
системата да бъде проверена 
от оторизиран представител на 
HYUNDAI.

• След смяна или ремонт на задните 
ъглови радари препоръчваме 
да проверите автомобила си 
при оторизиран представител на 
HYUNDAI.

• Използвайте само оригинални 
части или съответстващите на тях, 
определени за Вашия автомобил, 
за поправка на задната броня – там, 
където се намира задният ъглов 
радар.

• Не поставяйте регистрационни 
номера или предмети, като стикер 
за броня, фолио или предпазител за 
броня, близо до задния ъглов радар.

• Системата може да не работи 
правилно, ако бронята е била 
подменена или зоната около задния 
ъглов радар е повредена или е била 
боядисана. 

• Ако е монтирано ремарке, багажник 
и т.н., това може да повлияе 
неблагоприятно на работата на 
задния ъглов радар или системата 
може да не работи.

За повече подробности относно 
предпазните мерки за камерата за 
предно виждане вижте раздела 
„Система за избягване на челен сблъсък 
(FCA)“ в глава 7.

Настройки на системата
Настройване на функциите за 
системата

OTM070096NOTM070096N

Безопасност по отношение на мъртвата зона
Когато двигателят работи, можете да 
избирате и отменяте избора на Driver 
Assistance (Помощ за водача) → Blind-
Spot Safety (Безопасност по отношение 
на мъртвата зона) от менюто Settings 
(Настройки), за да използвате или да не 
използвате съответната функция. 
 - Ако е избрано „Active Assist (Активен 
асистент)“, системата ще предупреждава 
водача с предупредително съобщение, 
звуково предупреждение, вибрация на 
волана (ако е част от оборудването) и 
спирачният асистент ще бъде приложен 
според степента на опасност от сблъсък.

 - Ако е избрано Warning Only (Само 
предупреждение), системата 
ще предупреждава водача с 
предупредително съобщение, звуков 
сигнал и вибрация на волана (ако е 
част от оборудването) в зависимост 
от степента на опасност от сблъсък. 
Спирачките няма да бъдат асистирани.

 - Ако е избрано „Off (Изключено)“, 
системата ще се изключи.
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OTM070097NOTM070097N

Когато двигателят бъде стартиран отново 
и системата е изключена, на арматурното 
табло ще се появи съобщението „Blind-
Spot Safety System is Off“ (Системата за 
безопасност по отношение на мъртвата 
зона е изключена).
Ако промените настройката от „Off“ 
(Изключено) на „Активен асистент“ или 
„Warning Only (Само предупреждение)“, 
предупредителната лампа на външното 
огледало ще примигва в продължение на 
три секунди.
Освен това, ако двигателят бъде запален, 
когато системата е настроена на „Активен 
асистент“ или „Warning Only (Само 
предупреждение)“, предупредителната 
лампа на външното огледало ще примигва 
в продължение на три секунди.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Ако е избрано „Warning Only (Само 

предупреждение)“, спирачките не са 
асистирани.

• Ако е избрано „Изключено“, водачът 
винаги трябва да следи движението и 
да шофира внимателно.

 Информация
Ако двигателят бъде стартиран отново, 
ще бъде запазена последната настройка на 
системата за безопасност по отношение на 
мъртвата зона.

OTM070140NOTM070140N

Време на предупреждение
Когато двигателят работи, можете да 
изберете Помощ за водача → Време 
на предупреждение от менюто Settings 
(Настройки), за да промените кога да се 
включва системата за безопасност по 
отношение на мъртвата зона. 
При доставката на автомобила „Време 
на предупреждение“ е зададено на 
„Нормално“. Ако промените „Време 
на предупреждение“, времето за 
предупреждение на други системи за 
помощ на водача може да се промени. 



Система за помощ на водача

7-52

ONX4E070090ONX4E070090

Сила на звука на предупрежденията
Когато двигателят работи, изберете 
„Driver Assistance → Warning Volume“ 
(Помощ за водача → Сила на звука на 
предупрежденията) от менюто „Настройки“, 
за да промените силата на звука на 
предупрежденията на „High“ (Висока), 
„Medium“ (Средна), „Low“ (Ниска) или „Off“ 
(Изключено) за системата за безопасност по 
отношение на мъртвата зона. 
Ако обаче звукът на предупреждението 
бъде изключен, функцията за вибрация на 
волана (ако е част от оборудването) ще се 
включи, ако е била изключена. 
Ако промените силата на звука на 
предупрежденията, може да се промени 
силата на звука на други системи за помощ 
на водача. 

 ВНИМАНИЕ
• Настройването на „Warning Timing“ 

(Време на предупреждение) и 
„Warning Volume“ (Сила на звука на 
предупрежденията) е приложимо 
за всички функции на системата 
за безопасност по отношение на 
мъртвата зона.

• Въпреки че е избрано „Нормално“ 
за „Warning Timing“ (Време на 
предупреждение), ако превозните 
средства приближават с висока 
скорост, първоначалното време за 
активиране на предупреждението 
може да изглежда закъсняло.

• Изберете „Late“ (Със закъснение) 
за „Warning Timing“ (Време на 
предупреждение), когато трафикът е 
лек и скоростта на движение е бавна.

Работа на системата
Системни предупреждения 
управление

OHY059034OHY059034

Разпознаване на превозно средство
• За да предупредят водача, че е 

разпознато превозно средство, ще 
светнат предупредителната лампа 
на външното огледало и тази на 
проекционния дисплей (ако е част от 
оборудването).

• Системата ще работи, когато скоростта 
на автомобила Ви е над 20 км/ч, а тази 
на превозното средство в мъртвата зона 
е над 10 км/ч.
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Предупреждение за сблъсък
• Предупреждението за сблъсък ще 

работи, когато е включен мигачът в 
посоката на разпознатото превозно 
средство.

• Ако е избрано „Warning Only (Само 
предупреждение)“ от менюто „Settings“ 
(Настройки), предупреждението за 
сблъсък ще работи, когато Вашият 
автомобил наближи лентата, в която 
е разпознато превозното средство в 
мъртвата зона.

• За да предупреди водача за евентуален 
сблъсък, предупредителната лампа 
на външното огледало ще примигва. 
Едновременно с това ще прозвучи 
звуково предупреждение и воланът ще 
вибрира (ако е част от оборудването).

• Когато изключите мигача или 
се отдалечите от лентата, 
предупреждението за сблъсък ще 
бъде спряно и системата ще се върне 
към състоянието на разпознаване на 
превозни средства.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Обхватът на разпознаване на 

задния ъглов радар се определя от 
стандартната ширина на пътя, затова 
при по-тесен път системата може да 
разпознава други превозни средства 
в съседната на съседната лента и да 
Ви предупреждава. И обратното, при 
по-широк път системата може да не 
успее да разпознае дадено превозно 
средство, което се движи в съседната 
лента, и да не Ви предупреди.

• Когато аварийните светлини са 
включени, предупреждението за 
сблъсък при използване на мигача 
няма да работи. 

 Информация
Ако седалката на водача е отляво, 
предупреждението за сблъсък може да работи, 
когато завивате наляво. Спазвайте безопасна 
дистанция от превозните средства в лявата 
лента. Ако седалката на водача е отдясно, 
предупреждението за сблъсък може да 
работи, когато завивате надясно. Спазвайте 
безопасна дистанция от превозните средства 
в дясната лента.
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ONX4E070015ONX4E070015

Система за избягване на сблъсък (по време на 
шофиране) 
• За да предупредят водача за 

евентуален сблъсък, ще примигва 
предупредителната лампа на външното 
огледало и на арматурното табло ще се 
покаже предупредително съобщение. 
Едновременно с това ще прозвучи 
звуково предупреждение и воланът ще 
вибрира (ако е част от оборудването).

• Системата ще работи, когато скоростта 
на автомобила Ви е 60~200 km/h (40~120 
mph) и са разпознати и двете пътни 
маркировки на пътната лента. 

• Аварийното спиране ще бъде 
подпомогнато, за да се предотврати 
сблъсък с превозното средство в 
мъртвата зона. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Системата за избягване на сблъсък 

ще бъде спряна в следните случаи: 
 - Автомобилът Ви навлиза 
на определено разстояние в 
съседната лента

 - Автомобилът Ви е далеч от 
опасността за сблъсък

 - Воланът е завъртян внезапно
 - Педалът на спирачката е натиснат
 - Системата за избягване на челен 
сблъсък работи

• След работа на системата или смяна 
на лентата трябва да се придвижите 
до центъра на лентата. Системата 
няма да работи, ако автомобилът не 
се движи в центъра на лентата.
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ONX4E070093ONX4E070093

Система за избягване на сблъсък (по време на 
потегляне)
• За да предупредят водача за 

евентуален сблъсък, ще примигва 
предупредителната лампа на външното 
огледало и на арматурното табло ще се 
покаже предупредително съобщение. 
Едновременно с това ще прозвучи 
звуково предупреждение и воланът ще 
вибрира (ако е част от оборудването).

• Системата ще работи, когато скоростта 
на автомобила Ви е под 3 км/ч, а тази на 
превозното средство в мъртвата зона е 
над 5 км/ч.

• Аварийното спиране ще бъде 
подпомогнато, за да се предотврати 
сблъсък с превозното средство в 
мъртвата зона. 

ONX4E070003ONX4E070003

Спиране на превозното средство и спиране на 
контрола върху спирачките 
• Когато автомобилът е спрян поради 

аварийно спиране, на арматурното 
табло ще се появи предупредителното 
съобщение „Drive carefully“ (Шофирайте 
внимателно).
За Ваша безопасност водачът трябва да 
натисне спирачния педал незабавно и да 
провери наоколо.

• Контролът върху спирачките ще 
приключи, след като автомобилът 
бъде спрян чрез аварийно спиране за 
приблизително 2 секунди. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вземете следните предпазни мерки, 
когато използвате системата за 
безопасност по отношение на мъртвата 
зона:
• За Ваша безопасност променете 

настройките, след като паркирате 
автомобила на безопасно 
местоположение.

• Ако бъде показано предупредително 
съобщение или бъде генерирано 
звуково предупреждение от 
която и да е друга система, 
предупредителното съобщение 
от системата за безопасност по 
отношение на мъртвата зона може 
да не се покаже и може да не бъде 
генерирано звуково предупреждение 
от нея.

• Възможно е да не чуете 
предупредителния звук на системата 
за безопасност по отношение на 
мъртвата зона в шумна среда.

• Системата за безопасност по 
отношение на мъртвата зона може 
да не работи, ако водачът натисне 
педала на спирачката, за да избегнете 
сблъсък.

• Когато системата за безопасност 
по отношение на мъртвата зона 
работи, управлението на спирачките 
от системата автоматично ще бъде 
отменено, когато водачът натисне 
прекалено силно педала на газта или 
завие рязко автомобила. 

• По време на работата на системата 
за безопасност по отношение на 
мъртвата зона автомобилът може 
да спре внезапно, което да причини 
наранявания на пътниците и 
незакрепените предмети да ударят 
пътниците. Винаги си слагайте 
предпазния колан и обезопасявайте 
свободните предмети. 

• Дори да има проблем със системата 
за безопасност по отношение на 
мъртвата зона, спирачките на 
автомобила ще могат да се използват 
по нормалния начин.

• Системата за безопасност по 
отношение на мъртвата зона не 
работи във всички ситуации и не 
може да избягва всички сблъсъци. 

• Системата за безопасност по 
отношение на мъртвата зона може да 
предупреди водача със закъснение 
или да не го предупреди изобщо 
в зависимост от пътните условия 
условията на шофиране.

• Водачът трябва да контролира 
превозното средство непрекъснато. 
Не разчитайте на системата за 
безопасност по отношение на 
мъртвата зона. Поддържайте 
безопасно разстояние и, ако е 
необходимо, натиснете педала 
на спирачката, за да намалите 
скоростта на движение или да спрете 
автомобила.

• Никога не използвайте системата 
за безопасност по отношение на 
мъртвата зона върху хора, животни, 
предмети и т.н. Това може да причини 
сериозни наранявания или смърт.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Контролът върху спирачките може 
да не работи правилно в зависимост 
от състоянието на ESC (електронната 
система за контрол на стабилността).
Ще се показва предупреждение, когато:
 - Предупредителната лампа за ESC 

(електронната система за контрол на 
стабилността) е включена

 - ESC (електронната система за 
контрол на стабилността) се използва 
за различна функция
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Неизправност на системата и 
ограничения
Неизправност на системата

OTM070099NOTM070099N

Когато системата за безопасност по 
отношение на мъртвата зона не работи 
правилно, на арматурното табло ще се 
появи предупредителното съобщение 
„Check Blind-Spot Safety system(s)“ 
(Проверете системите за безопасност по 
отношение на мъртвата зона) и системата 
ще се изключи автоматично или ще бъде с 
ограничена функционалност. Препоръчваме 
системата да бъде проверена от 
оторизиран представител на HYUNDAI.

 Тип AТип A  Тип BТип B

OTM070100NOTM070100N OTM070100LOTM070100L

Когато предупредителната лампа на 
външното огледало не работи правилно, 
на арматурното табло ще се появи 
предупредителното съобщение „Check 
side view mirror warning light“ (Проверете 
предупредителната лампа на страничното 
огледало) (или „Check outside mirror warning 
icon“ (Проверете предупредителната икона 
на страничното огледало)). Препоръчваме 
системата да бъде проверена от 
оторизиран представител на HYUNDAI.

Системата е деактивирана

OTM070098NOTM070098N

Когато задната броня около задния 
ъглов радар или сензора е покрита 
с чужд материал, например сняг или 
дъждовна вода, или е прикачено ремарке 
или багажник, това може да намали 
ефективността на разпознаване и временно 
да ограничи или деактивира системата за 
безопасност по отношение на мъртвата 
зона.
Ако това се случи, предупредителното 
съобщение „Blind-Spot Safety system(s) 
disabled. Radar blocked“ (Системата за 
безопасност по отношение на мъртвата 
зона е деактивирана. Радарът е блокиран). 
Системата ще работи нормално, когато 
този чужд материал или ремарке и т.н. бъде 
премахнат и след това двигателят бъде 
стартиран отново.
Ако системата не работи нормално след 
премахването му, препоръчваме системата 
да бъде проверена от оторизиран 
представител на HYUNDAI.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Въпреки че на арматурното табло 

не се показва предупредителното 
съобщение, системата за безопасност 
по отношение на мъртвата зона може 
да не работи правилно. 

• Системата за безопасност по 
отношение на мъртвата зона може да 
не работи правилно в даден район 
(например открит терен), когато не се 
откриват никакви вещества веднага 
след включването на двигателя или 
когато регистриращият сензор е 
блокиран от чужд материал веднага 
след включването на двигателя.

 ВНИМАНИЕ
Изключвайте системата за безопасност 
по отношение на мъртвата зона, за да 
прикачите ремарке, багажник и др., или 
премахнете ремаркето, багажника и др., 
за да я използвате.

Ограничения на системата
Системата за безопасност по отношение на 
мъртвата зона може да не работи нормално 
или да работи непредсказуемо в следните 
случаи:
• Времето е лошо, например при обилен 

снеговалеж, силен дъжд и т.н. 
• Задният ъглов радар е покрит със сняг, 

дъждовна вода, мръсотия и т.н.
• Температурата около задния ъглов 

радар е твърде висока или ниска
• Движите се по магистрално кръстовище
• Пътната настилка (или околността) 

съдържа метални компоненти (напр. 
евентуално поради конструкция на 
метро)

• Близо до автомобила има фиксиран 
обект, като например звукови бариери, 
мантинели, централни разделителни 
мантинели, входно/изходни бариери, 
улични лампи, знаци, тунели, стени и т.н. 
(включително двойни конструкции)

• Преминавате през големи райони, 
в които има малко автомобили или 
конструкции (т.е. пустиня, ливада, 
предградие и т.н.)

• Движите се по тесен път, обрасъл с 
дървета или трева

• Движите се по мокра пътна повърхност, 
като например локва на пътя

• Другото превозно средство се движи 
много близо зад вас или Ви изпреварва 
много близо

• Скоростта на другото превозно средство 
е толкова висока, че Ви изпреварва за 
кратко време 

• Вашият автомобил изпреварва другото 
превозно средство

• Вашият автомобил сменя лентата
• Вашият автомобилът е тръгнал 

едновременно с превозното средство до 
Вас и е ускорил.

• Автомобилът в съседната лента се 
придвижи на две ленти от Вас или 
автомобилът на две ленти от Вас се 
придвижи в лентата до Вас

• Около задния ъглов радар е прикачено 
ремарке или багажник
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• Бронята около задния ъглов радар е 
покрита с предмети, като например 
стикер за броня, предпазител за броня, 
багажник за велосипеди и др.

• Бронята около задния ъглов радар е 
ударена, повредена или радарът не на 
мястото си

• Височината на автомобила Ви е твърде 
малка или голяма поради тежък товар, 
необичайно налягане в гумите и т.н.

Системата за безопасност по отношение на 
мъртвата зона може да не работи нормално 
или да работи непредсказуемо, когато 
бъдат разпознати следните предмети:
• Разпознат е мотоциклет или велосипед
• Разпознато е превозно средство, като 

например товарно ремарке
• Разпознато е голямо превозно средство, 

като автобус или камион 
• Разпознато е движещо се препятствие, 

като например пешеходец, животно, 
количка за пазаруване или детска 
количка

• Разпознато е ниско превозно средство, 
като например спортен автомобил

Управлението на спирачките може да 
не работи, затова в следните случаи е 
задължително вниманието на водача: 
• Автомобилът вибрира сериозно, когато 

шофирате по неравен път или бетонна 
кръпка

• Движите се по хлъзгава повърхност 
поради сняг, локви, лед и т.н.

• Налягането на гумите е ниско или има 
повредена гума

• Спирачката е преработена
• Автомобилът прави резки промени на 

лентата на движение

За повече подробности относно 
ограниченията на камерата за предно 
виждане вижте раздела „Система за 
избягване на челен сблъсък“ и „Система 
за поддържане на траекторията в 
лентата на движение“ в глава 7.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Шофиране по път със завои

OJX1079057OJX1079057

Системата за безопасност по 
отношение на мъртвата зона може 
да не работи правилно, когато се 
движите по път със завои. Системата 
може да не разпознае превозното 
средство в съседната лента. 
Винаги обръщайте внимание на пътя 
и условията за шофиране. 

OJX1079058OJX1079058

Системата за безопасност по 
отношение на мъртвата зона може 
да не работи правилно, когато се 
движите по път със завои. Системата 
може да не разпознае превозно 
средство в същата лента. 
Винаги обръщайте внимание на пътя 
и условията за шофиране.
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• Шофиране на места, където пътят се 
събира/разделя

OJX1079059OJX1079059

Системата за безопасност по 
отношение на мъртвата зона може 
да не работи правилно, когато се 
движите на място, където се сливат 
или разделят пътища. Системата 
може да не разпознае превозното 
средство в съседната лента. 
Винаги обръщайте внимание на пътя 
и условията за шофиране. 

• Шофиране по наклон

ONX4E070016ONX4E070016

Системата за безопасност по 
отношение на мъртвата зона може да 
не работи правилно, когато шофирате 
по наклон. Системата може да не 
разпознае превозното средство в 
съседната лента или да разпознае 
погрешно земята или конструкция.
Винаги обръщайте внимание на пътя 
и условията за шофиране.

• Шофиране на път с различни 
височини на платната 

ONX4070017ONX4070017

Системата за безопасност по 
отношение на мъртвата зона може да 
не работи правилно при шофиране 
при различни височини на платната. 
Системата може да не разпознае 
превозното средство по пътища 
с различни височини на платната 
(свързващи участъци към подлез, 
кръстовища на различни нива и т.н.). 
Винаги обръщайте внимание на пътя 
и условията за шофиране. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Когато теглите ремарке или друго 

превозно средство, се уверете, че сте 
изключили системата за безопасност 
по отношение на мъртвата зона.

• Системата за безопасност по 
отношение на мъртвата зона може 
да не работи нормално при силни 
електромагнитни вълни. 

• Системата за безопасност по 
отношение на мъртвата зона 
може да не работи в продължение 
на 3 секунди след запалване на 
автомобила или инициализиране 
на камерата за предно виждане или 
задните ъглови радари.
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OJX1070063LOJX1070063L

След като автомобилът спре, когато 
бъде разпознато приближаващо 
превозно средство от задната зона 
веднага щом пътник отвори някоя 
врата, предупреждението за безопасно 
излизане ще предупреждава водача с 
предупредително съобщение и звуково 
предупреждение, за да предотврати 
сблъсък. 

 ВНИМАНИЕ
Времето на предупреждение може да 
варира в зависимост от скоростта на 
приближаващото превозно средство. 

Регистриращ сензор

ONX4E070018ONX4E070018

Задните ъглови радари са сензори, които 
се намират в задната броня, и служат за 
разпознаване в страничните и задните зони. 
Винаги поддържайте задната броня чиста, 
за да работи правилно предупреждението 
за безопасно излизане.

БЕЛЕЖКА
За повече подробности относно 
предпазните мерки за задните ъглови 
радари вижте раздела „Система за 
предупреждение при наличие на 
автомобил в мъртвата зона (BCW)“ или 
„Асистент за избягване на сблъсък в 
мъртвата зона (BCA)“ в глава 7.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНО ИЗЛИЗАНЕ (SEW) (АКО Е 
ЧАСТ ОТ ОБОРУДВАНЕТО) 
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Настройки на системата
Настройване на функциите за 
системата

OCN7070042LOCN7070042L

Предупреждение за безопасно излизане
Когато бутонът за стартиране/спиране на 
двигателя е в положение ON (Включено), 
изберете Driver Assistance (Помощ за 
водача) -> Blind-Spot Safety (Безопасност по 
отношение на мъртвата зона) -> Safe Exit 
Assist (Система за безопасно излизане) от 
менюто Settings (Настройки), за да включите 
предупреждението за безопасно излизане, 
или отменете избора, за да изключите 
системата.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Водачът трябва винаги да следи за 
възникването на неочаквани и внезапни 
ситуации. Ако е премахнат избора от 
„Safe Exit Assist“ (Система за безопасно 
излизане), системата не може да Ви 
съдейства.

 Информация
Ако двигателят бъде стартиран отново, 
ще бъде запазена последната настройка на 
предупреждението за безопасно излизане.

ODN8H069207LODN8H069207L

Време на предупреждение
Когато бутонът за стартиране/спиране на 
двигателя е в положение ON (Включено), 
изберете Driver Assistance (Помощ за 
водача) -> Warning Timing (Време на 
предупреждение) от менюто Settings 
(Настройки), за да промените кога да се 
показва предупреждението от системата 
за безопасност по отношение на мъртвата 
зона. 
При доставката на автомобила „Време 
на предупреждение“ е зададено на 
„Нормално“. Ако промените „Време 
на предупреждение“, времето за 
предупреждение на други системи за 
помощ на водача може да се промени. 
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ONX4E070090ONX4E070090

Сила на звука на предупрежденията
Когато двигателят работи, изберете 
„Driver Assistance → Warning Volume“ 
(Помощ за водача → Сила на звука на 
предупрежденията) от менюто „Настройки“, 
за да промените силата на звука на 
предупрежденията на „High“ (Висока), 
„Medium“ (Средна), „Low“ (Ниска) или „Off“ 
(Изключено) за системата за безопасност по 
отношение на мъртвата зона. 
Ако обаче звукът на предупреждението 
бъде изключен, функцията за вибрация на 
волана (ако е част от оборудването) ще се 
включи, ако е била изключена. 
Ако промените силата на звука на 
предупрежденията, може да се промени 
силата на звука на други системи за помощ 
на водача. 

 ВНИМАНИЕ
• Настройването на Warning Timing 

(Време на предупреждение) 
и Warning Volume (Сила на 
звука на предупрежденията) е 
приложимо за всички функции на  
предупреждението за безопасно 
излизане. 

• Въпреки че е избрано „Normal“ 
(Нормално) за „Warning Timing“ 
(Време на предупреждение), 
ако превозните средства отзад 
приближават с висока скорост, 
първоначалното време за активиране 
на предупреждението може да 
изглежда закъсняло. 

• Изберете „Late“ (Със закъснение) 
за „Warning Timing“ (Време на 
предупреждение), когато трафикът е 
лек и скоростта на движение е бавна.

 Информация
Ако двигателят бъде стартиран отново, 
ще бъде запазена последната настройка за 
„Warning Timing“ (Време на предупреждение) 
и „Warning Volume“ (Сила на звука на 
предупрежденията).
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Работа на системата
системно предупреждение

ONX4E070020ONX4E070020

Предупреждение за сблъсък при излизане от 
автомобила
• Когато бъде разпознато приближаващо 

превозно средство отзад в момента 
на отваряне на врата, на арматурното 
табло ще се появи предупредителното 
съобщение „Watch for traffic“ 
(Съобразявайте се с трафика) и ще 
прозвучи звуково предупреждение.

• Предупреждението за безопасно 
излизане ще предупреждава водача, 
когато скоростта на автомобила Ви е под 
3 км/ч, а тази на приближаващото отзад 
превозно средство е над 5 км/ч.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вземете следните предпазни мерки, 
когато използвате предупреждението за 
безопасно излизане: 
• За Ваша безопасност променете 

настройките, след като паркирате 
автомобила на безопасно 
местоположение. 

• Ако бъде показано предупредително 
съобщение или бъде генерирано 
звуково предупреждение от 
която и да е друга функция, 
предупредителното съобщение от 
предупреждението за безопасно 
излизане може да не се покаже и може 
да не бъде генерирано съответното 
звуково предупреждение. 

• Възможно е да не чуете 
предупредителния звук на 
предупреждението за безопасно 
излизане в шумна среда. 

• Предупреждението за безопасно 
излизане не работи във всички 
ситуации и не може да предотврати 
всички сблъсъци. 

• Предупреждението за безопасно 
излизане може да предупреди 
водача със закъснение или да не го 
предупреди изобщо в зависимост 
от пътните условия условията на 
шофиране. Винаги проверявайте 
обстановката около автомобила. 
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• Водачът и пътниците са отговорни 
за инциденти, възникнали докато 
излизат от автомобила. Винаги 
проверявайте обстановката, преди да 
излезете от автомобила. 

• Никога не използвайте умишлено 
предупреждението за безопасно 
излизане. Това може да доведе до 
сериозни наранявания или смърт. 

• Предупреждението за безопасно 
излизане не работи, ако има проблем 
със системата за безопасност 
по отношение на мъртвата зона. 
Предупредителното съобщение 
на системата за безопасност по 
отношение на мъртвата зона ще се 
показва, когато:
 - Сензорът на системата за 
безопасност по отношение на 
мъртвата зона или зоната около 
него е замърсена или покрита

 - Системата за безопасност по 
отношение на мъртвата зона не 
успее да предупреди пътниците 
или ги предупреди погрешно

 Информация
След изключването на двигателя 
предупреждението за безопасно излизане 
работи приблизително 3 минути, но се 
изключва автоматично, ако вратите са 
заключени.

Неизправност на системата и 
ограничения
Неизправност на системата

OCN7070039LOCN7070039L

Когато предупреждението за безопасно 
излизане не работи правилно, на 
арматурното табло ще се появи 
предупредителното съобщение „Check 
Blind-Spot Safety system“ (Проверете 
системата за безопасност по отношение на 
мъртвата зона) и системата ще се изключи 
автоматично или ще бъде с ограничена 
функционалност. Препоръчваме системата 
да бъде проверена от оторизиран 
представител на HYUNDAI.
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Функцията е деактивирана

OCN7070041LOCN7070041L

Когато задната броня около задния 
ъглов радар или сензора е покрита 
с чужд материал, например сняг или 
дъждовна вода или е прикачено ремарке 
или багажник, това може да намали 
ефективността на разпознаване и 
временно да ограничи или деактивира 
предупреждението за безопасно излизане. 
Ако това се случи, на арматурното табло ще 
се покаже предупредителното съобщение 
„Blind-Spot Safety function disabled. Radar 
blocked“ (Системата за безопасност 
по отношение на мъртвата зона е 
деактивирана. Радарът е блокиран). 
Функцията ще работи нормално, когато 
този чужд материал или ремарке и т.н. бъде 
премахнат и след това двигателят бъде 
стартиран отново. 
Ако функцията не работи нормално след 
премахването му, препоръчваме системата 
да бъде проверена от оторизиран 
представител на HYUNDAI.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Въпреки че на арматурното табло 

не се показва предупредителното 
съобщение, предупреждението 
за безопасно излизане може да не 
работи правилно. 

• Предупреждението за безопасно 
излизане може да не работи 
правилно в даден район (например 
открит терен), когато не се откриват 
никакви вещества веднага след 
включването на двигателя или когато 
регистриращият сензор е блокиран 
от чужд материал веднага след 
включването на двигателя.

 ВНИМАНИЕ
Изключвайте предупреждението за 
безопасно излизане, за да прикачите 
ремарке, багажник и др., или премахнете 
ремаркето, багажника и др., за го 
използвате.

Ограничения на функцията
Предупреждението за безопасно излизане 
може да не работи нормално или да работи 
непредсказуемо в следните случаи: 
• Излизане от автомобила на места с 

обрасла трева или дървета 
• Излизане от автомобила на мокър път 
• Ако приближаващият автомобил се 

движи прекалено бързо или прекалено 
бавно

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Предупреждението за безопасно 

излизане може да не работи нормално 
при силни електромагнитни вълни. 

• Предупреждението за безопасно 
излизане може да не работи в 
продължение на 3 секунди след 
запалване на автомобила или 
инициализиране на задните ъглови 
радари.
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OTM070111LOTM070111L

(1) Индикатор за включване на ръчната 
система за ограничение на скоростта

(2) Зададена скорост
Можете да зададете ограничението на 
скоростта, когато не искате да надвишавате 
определена скорост.
Ако шофирате над предварително 
зададеното ограничение на скоростта, 
ръчната система за ограничение на 
скоростта ще работи (зададената граница 
на скоростта ще мига и ще звучи звънене), 
докато скоростта на автомобила не се 
върне в рамките на ограничението.

 Работа на системата 
За да зададете ограничение на 
скоростта

ONX4E070100ONX4E070100

[A]: Тип A, [B]: Тип B

1. Натиснете и задръжте бутона Driving 
Assist ( ) (Помощ при шофиране) 
при достигане до желаната скорост. 
Индикаторът за включване на ръчната 
система за ограничение на скоростта 
( ) ще светне на арматурното 
табло.

OCN7060143OCN7060143 OCN7060144OCN7060144

2. Натиснете превключвателя нагоре (+) 
или превключвателя надолу (-) и го 
пуснете при желаната скорост.
Натиснете превключвателя нагоре (+) 
или превключвателя надолу (-) и го 
задръжте. Скоростта първоначално ще 
се увеличи или намали до най-близката 
стойност, кратна на десет (кратна на пет 
при мили/ч), а след това ще се увеличава 
или намалява с по 10 км/ч.

OTM070203LOTM070203L

3. Зададеното ограничение на скоростта 
ще се показва на арматурното табло.
Ако искате да увеличите скоростта над 
предварително зададеното ограничение, 
натиснете педала на газта отвъд точката 
на съпротивление, за да активирате 
механизма на ускоряване.
Зададеното ограничение на скоростта 
ще примигва и ще звучи звуково 
предупреждение, докато не върнете 
скоростта в рамките на ограничението.

РЪЧНА СИСТЕМА ЗА ОГРАНИЧЕНИЕ НА СКОРОСТТА 
(MSLA) (АКО Е ЧАСТ ОТ ОБОРУДВАНЕТО)
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 Информация
• Когато педалът на газта не е натиснат 

отвъд точката на съпротивление, 
скоростта на превозното средство ще 
остане в рамките на ограничението.

• Може да се чуе щракване от механизма на 
ускоряване, когато педалът на газта бъде 
натиснат отвъд точката на съпротивление.

За да спрете системата временно 
на пауза

OCN7060063OCN7060063
[A]: Тип A, [B]: Тип B

Натиснете превключвателя , за да 
спрете временно на пауза зададеното 
ограничение на скоростта. Зададеното 
ограничение на скоростта ще се изключи, 
но индикаторът за включване на ръчната 
система за ограничение на скоростта 
( ) ще остане включен. 

За да възстановите работата на 
системата

OCN7060143OCN7060143 OCN7060144OCN7060144

За да възстановите ръчната система за 
ограничение на скоростта, след като е 
била спряна на пауза, натиснете +, - или 
превключвателя .
Ако натиснете превключвателя „+“ нагоре 
или превключвателя „–“ надолу, скоростта 
на автомобила ще бъде зададена 
на текущата стойност, показвана на 
арматурното табло.
Ако натиснете превключвателя , 
скоростта на автомобила ще се възстанови 
към предварително зададената стойност.
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За да изключите системата

ONX4E070100ONX4E070100

[A]: Тип A, [B]: Тип B

Натиснете бутона Driving Assist ( ) 
(Помощ при шофиране), за да изключите 
ръчната система за ограничение на 
скоростта. Индикаторът за включване 
на ръчната система за ограничение на 
скоростта ( ) ще изгасне.
Винаги натискайте бутона Driving Assist 
( ) (Помощ при шофиране), за да 
изключите ръчната система за ограничение 
на скоростта, когато не се използва.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вземете следните предпазни мерки, 
когато използвате ръчната система за 
ограничение на скоростта:
• Винаги настройвайте скоростта 

на автомобила максимум до 
ограничението за скоростта във 
Вашата страна.

• Дръжте ръчната система за 
ограничение на скоростта изключена, 
когато не се използва, за да не 
зададете неволно скорост. Проверете 
дали индикаторът за включване на 
ръчната система за ограничение на 
скоростта ( ) е изключен.

• Ръчната система за ограничение 
на скоростта не е заместител за 
правилното и безопасно шофиране. 
Водачът е винаги отговорен за 
безопасното шофиране и винаги 
трябва да следи за възникването на 
неочаквани и внезапни ситуации. 
Следете пътните условия през цялото 
време.
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Интелигентният асистент за ограничение 
на скоростта използва информация от 
засечените пътни знаци и навигационната 
система, за да информира водача 
за ограничението на скоростта и 
допълнителна информация за текущия път. 
Също така системата помага на водача да 
се придържа в рамките на ограничението на 
скоростта на пътя.

 ВНИМАНИЕ
Интелигентната предупредителна 
система за ограничение на скоростта 
може да не функционира правилно, ако 
се използва в други държави.

Регистриращ сензор

ONX4E050146ONX4E050146

[1]: Камера за предно виждане

Вижте на изображението по-горе 
подробности за местоположението на 
регистриращия сензор.

 ВНИМАНИЕ
За повече подробности относно 
предпазните мерки за камерата за 
предно виждане вижте раздела 
„Система за избягване на челен сблъсък 
(FCA)“ в глава 7.

 Информация
Ако навигационната система е налична, 
информацията от нея се използва заедно 
с информацията от пътните знаци, които  
засича камерата за предно виждане.

Настройки на системата
Настройване на функциите за 
системата
Ограничение на скоростта
Когато двигателят работи, можете да 
избирате и отменяте избора на Vehicle 
settings (Настройки на автомобила) → 
Speed limit (Ограничение на скоростта) 
от менюто Settings (Настройки), за 
да използвате или да не използвате 
съответната функция.
 - Ако е избрано Speed limit assist (Асистент 
за ограничение на скоростта), системата 
ще информира водача за ограничението 
на скоростта и допълнителни пътни 
знаци. В допълнение системата 
ще информира водача да промени 
зададената скорост на ръчната система 
за ограничение на скоростта или 
интелигентния автопилот, за да помогне 
на водача да остане в рамките на 
ограничението на скоростта.

 - Ако е избрано Speed limit warning 
(Предупреждение за ограничение на 
скоростта), системата ще информира 
водача за ограничението на скоростта 
и допълнителни пътни знаци. Освен 
това системата ще предупреди водача, 
когато автомобилът се движи по-бързо 
от ограничението на скоростта.

 - Ако е избрано „Off (Изключено)“, 
системата ще се изключи.

 ВНИМАНИЕ
Ако е избрано Speed Limit Warning 
(Предупреждение за ограничение 
на скоростта), системата няма да 
информира водача, за да коригира 
скоростта.

ИНТЕЛИГЕНТЕН АСИСТЕНТ ЗА ОГРАНИЧЕНИЕ НА 
СКОРОСТТА (ISLA) (АКО Е ЧАСТ ОТ ОБОРУДВАНЕТО)
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Превишение на ограничението на скоростта
Ако бутонът за стартиране/спиране на 
двигателя е в позиция ON (Включено), 
когато е избрано „Driver Assistance 
(Помощ за водача) → Speed Limit 
(Ограничение на скоростта) → Speed 
limit tolerance (Допустимо отклонение на 
скоростта)“, допустимото ограничение 
на скоростта може да бъде променено. 
Предупреждението за ограничение на 
скоростта и асистентът за ограничение на 
скоростта ще работят чрез прилагане на 
настройката за допустимото ограничение 
на скоростта към откритото ограничение на 
скоростта.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• За Ваша безопасност променете 

настройките, след като паркирате 
автомобила на безопасно 
местоположение.

• Функцията на системата за 
ограничение на скоростта работи 
въз основа на настройката за 
допустимото отклонение, добавена 
към ограничението на скоростта. 
Ако искате да промените зададената 
скорост според ограничението на 
скоростта, задайте превишението на 
„0“.

• Функцията на предупреждението 
за ограничение на скоростта 
предупреждава водача, когато 
скоростта на шофиране надвишава 
скоростта, при която е зададено 
допустимото отклонение към 
ограничението на скоростта. Ако 
искате предупреждението за 
ограничение на скоростта да Ви 
предупреди незабавно, когато 
скоростта на движение надвиши 
ограничението на скоростта, задайте 
превишението на „0“.

• Функцията за базиран на навигацията 
интелигентен автопилот (NSCC) не 
отразява настройката за допустимо 
отклонение на скоростта.

Работа на системата
Системни предупреждения 
управление
Интелигентният асистент за ограничение 
на скоростта ще предупреди и 
контролира автомобила чрез „Показване 
на ограничение на скоростта“, 
„Предупреждение за превишена скорост“ и 
„Промяна на зададената скорост“.

 Информация
Системното предупреждение и управление 
са описани въз основа на допустимото 
отклонение на скоростта, зададено на 
„0“. За подробности относно настройката 
на превишението вижте „Настройки на 
системата“.
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ONX4E070094ONX4E070094 ONX4E070095ONX4E070095

ONX4E070108ONX4E070108

Показване на ограничение на скоростта
Информация за ограничението на скоростта 
се показва на арматурното табло.

 Информация
• Интелигентната система за ограничение 

на скоростта предоставя допълнителна 
информация за пътните знаци в 
допълнение към ограничението на 
скоростта. Предоставената информация за 
допълнителните пътни знаци може да се 
различава според отделните държави.

• Допълнителните знаци, които се показват 
под ограничението на скоростта или 
ограничението за изпреварване, показват 
условията, при които знаците трябва да се 
спазват. Ако допълнителният знак не бъде 
разпознат, ще се показва като празно поле.

ONX4E070096ONX4E070096

Предупреждение за превишена скорост
Когато шофирате със скорост, по-висока 
от показаното ограничение на скоростта, 
индикаторът за ограничение на скоростта 
се показва в червен цвят.

ONX4E070097ONX4E070097 ONX4E070098ONX4E070098

Промяна на зададената скорост
Ако ограничението на скоростта на пътя 
се промени по време на работа с ръчна 
система за ограничение на скоростта 
или интелигентен автопилот, се показва 
стрелка в посока нагоре или надолу, за да 
информира водача, че зададената скорост 
трябва да се промени. В този момент 
водачът може да промени зададената 
скорост според ограничението на скоростта, 
като използва превключвателя „+“ или „-“ 
върху волана.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Ако допустимото отклонение 

на скоростта е зададено на „0“, 
зададената скорост ще се промени на 
по-висока скорост от ограничението 
на скоростта на пътя. Ако искате 
да карате под ограничението на 
скоростта, задайте допустимото 
ограничение да бъде под „0“ или 
използвайте превключвателя „-“ на 
волана, за да намалите зададената 
скорост.

• Дори след промяна на зададената 
скорост в съответствие с 
ограничението на скоростта на пътя, 
автомобилът все още може да бъде 
управляван над ограничението 
на скоростта. Ако е необходимо, 
натиснете спирачния педал, за да 
намалите скоростта, с която се 
движите.

• Ако ограничението на скоростта 
на пътя е под 30 км/ч (20 мили/ч), 
зададената функция за смяна на 
скоростта няма да работи.

• Интелигентният асистент за 
ограничение на скоростта използва 
мерната единица за скорост, избрана 
от водача на арматурното табло. Ако 
избраната мерна единица за скорост 
се различава от използваната в 
страната, интелигентният асистент за 
ограничение на скоростта може да не 
работи изправно.

 Информация
• За повече подробности относно работата 

на ръчната система за ограничение на 
скоростта вижте раздела „Ръчна система 
за ограничение на скоростта (MSLA)“ в 
глава 7.

• За повече подробности относно работата 
на системата на интелигентния автопилот 
вижте раздела „Интелигентен автопилот 
(SCC)“ в глава 7.

Неизправност на системата и 
ограничения
Неизправност на системата

OBC3070032OBC3070032

Когато интелигентната система за 
ограничение на скоростта не работи 
правилно, на арматурното табло ще се 
появи предупредителното съобщение 
„Check speed limit system“ (Проверете 
системата за ограничение на скоростта). 
Ако това стане, Ви препоръчваме да 
проверите автомобила си при оторизиран 
представител на HYUNDAI. 
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Системата е деактивирана

OTM070226LOTM070226L

Когато предното стъкло е покрито с 
чужд материал, като например сняг или 
дъждовна вода, на мястото, където се 
намира камерата за предно виждане, 
това може да намали ефективността на 
откриване и временно да ограничи или 
деактивира интелигентната система за 
ограничение на скоростта. Ако това се 
случи, предупредителното съобщение 
„Speed limit system disabled. Camera 
obscured“ (Системата за ограничение на 
скоростта е деактивирана. Камерата е 
закрита) се показва на таблото. 
Системата ще заработи по нормалния 
начин, когато снегът, дъждовната вода или 
другите чужди материали бъдат почистени. 
Ако системата не работи нормално след 
премахването му, препоръчваме системата 
да бъде проверена от оторизиран 
представител на HYUNDAI. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Въпреки че на арматурното табло 

не се показва предупредителното 
съобщение или не светва 
предупредителната лампа, 
интелигентната система за 
ограничение на скоростта може да не 
работи правилно. 

• Ако регистриращият сензор бъде 
замърсен веднага след стартирането 
на двигателя, системата може да не 
работи правилно.

Ограничения на системата
Интелигентният асистент за ограничение 
на скоростта може да не работи или да 
не предоставя правилна информация при 
следните обстоятелства:
• Пътният знак е замърсен или 

неразличим
 - Пътният знак е трудно да се види 
поради лошо време, като например 
дъжд, сняг, мъгла и т.н.

 - Пътният знак не е ясен или е повреден
 - Пътният знак е закрит частично от 
близки предмети или сенки

• Пътният знак не отговаря на стандарта
 - Текстът или изображението на пътния 
знак се различава от стандарта

 - Пътният знак е поставен между 
главния път и отбивката или на 
разклонение

 - Условен пътен знак не е поставен при 
знак, който се намира на пътя или до 
отбивка

 - Знакът е поставен върху друго 
превозно средство

• Яркостта се промени изведнъж, 
например при влизане или излизане от 
тунел или при преминаване под мост

• Фаровете не са включени или яркостта 
на фаровете е слаба през нощта или в 
тунел

• Пътните знаци е трудно да се разпознаят 
поради отразена слънчева светлина, 
улично осветление или насрещни 
превозни средства

• Разстоянието между лентата за 
движение и пътния знак е далеч

• Светещи пътни знаци
• Има подобен обект или текст, който е в 

пътния знак, или обект като пътен знак 
• Има грешка в данните на 

навигационната карта или GPS данните
• Автомобилът не се движи въз основа на 

насоките по маршрута
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• Зрителното поле на камерата за предно 
виждане се възпрепятства от отразена 
слънчева светлина

• Движите се по път с остри или 
непрекъснати завои

• Движите се върху „легнали полицаи“, 
изкачвате се или слизате или се движите 
наляво-надясно по път с голям наклон 

• Автомобилът се тресе силно

За повече подробности относно 
ограниченията на камерата за предно 
виждане вижте раздела „Система за 
избягване на челен сблъсък (FCA)“ в 
глава 7.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Интелигентният асистент за 

ограничение на скоростта е 
допълнителна система, която помага 
на водача да спазва ограничението 
на скоростта на пътя, и може да не 
показва правилното ограничение 
на скоростта или да контролира 
правилно скоростта на управление на 
автомобила. 

• Винаги настройвайте скоростта 
на автомобила максимум до 
ограничението за скоростта във 
Вашата страна. 
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Основна функция
Предупредителната система за разсейване 
на водача ще помага за определяне 
на нивото на внимание на водача, като 
анализира начина на шофиране, времето 
на шофиране и т.н., докато автомобилът се 
движи. Системата ще препоръчва почивка, 
когато нивото на внимание на водача падне 
под определено ниво.

Функция за сигнал за тръгване на 
превозното средство отпред
Функцията за сигнал за тръгване на 
превозното средство отпред ще информира 
водача, когато превозното средство отпред 
потегли от спряло състояние. 

Регистриращ сензор

ONX4E050146ONX4E050146
[1]: Камера за предно виждане

Камерата за предно виждане се използва 
за разпознаване на начини на шофиране и 
потегляне на превозното средство отпред, 
докато автомобилът се движи.
Вижте на изображението по-горе 
подробности за местоположението на 
регистриращия сензор.

 ВНИМАНИЕ
Поддържайте камерата за предно 
виждане в добро състояние за 
запазване на оптимална ефективност 
на предупредителната система за 
разсейване на водача.
За повече подробности относно 
предпазните мерки за камерата за 
предно виждане вижте раздела 
„Система за избягване на челен сблъсък 
(FCA)“ в глава 7.

Настройки на системата 
Настройване на функциите за 
системата
 Тип AТип A  Тип BТип B

OTM070188NOTM070188N OTM070188LOTM070188L

Предупреждение за разсейване на водача
Когато двигателят работи, можете да 
избирате и отменяте избора на Driver 
Attention Warning (или DAW (Driver 
Attention Warning)) (Помощ за водача → 
Предупреждение за разсейване на водача 
(или DAW (Предупреждение за разсейване 
на водача))) от менюто Settings (Настройки), 
за да използвате или да не използвате 
всяка функцията.
 - Ако е избрано Inattentive Driving Warning 

(Предупреждение за невнимателно 
шофиране) (или Swaying warning 
(Предупреждение за люлеене)), 
системата ще съобщава нивото на 
внимание на водача и ще препоръчва 
почивка, когато то падне под определено 
ниво.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА РАЗСЕЙВАНЕ НА ВОДАЧА (DAW) 
(АКО Е ЧАСТ ОТ ОБОРУДВАНЕТО)
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 Тип AТип A  Тип BТип B

OTM070189NOTM070189N OTM070189LOTM070189L

Leading Vehicle Departure Alert (Сигнал за 
тръгване на превозното средство отпред) 
 - Ако е избрано „Leading Vehicle Departure 

Alert“ (Сигнал за тръгване на превозното 
средство отпред), системата ще 
информира водача, когато превозното 
средство отпред потегли от спряло 
състояние. 

OTM070140NOTM070140N

Време на предупреждение
Когато двигателят работи, можете да 
изберете Помощ за водача → Време 
на предупреждение от менюто Settings 
(Настройки), за да промените кога да се 
включва предупредителната система за 
разсейване на водача. 
При доставката на автомобила „Време 
на предупреждение“ е зададено на 
„Нормално“. Ако промените „Време 
на предупреждение“, времето за 
предупреждение на други системи за 
помощ на водача може да се промени.

 Информация
Ако двигателят бъде стартиран отново, 
ще бъде запазена последната настройка на 
предупредителната система за разсейване на 
водача.
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Работа на системата
Основна функция
Дисплей на системата и предупреждение
Основната функция на предупредителната 
система за разсейване на водача е да 
информира водача за „Attention Level“ 
(Ниво на внимание) и да го предупреждава 
с „Consider taking a break“ (Помислете за 
почивка).
Ниво на внимание
 Системата е Системата е 
изключенаизключена

 В режим на готовност/В режим на готовност/
деактивиранадеактивирана

OTM070102NOTM070102N OTM070106NOTM070106N

 �Внимателно �Внимателно 
шофиранешофиране

 Невнимателно Невнимателно 
шофиранешофиране

OBC3070068OBC3070068 OTM070191NOTM070191N

• Водачът може да следи условията на 
шофиране на арматурното табло.
 - Когато е премахнат избора 
от „Inattentive Driving Warning“ 
(Предупреждение за невнимателно 
шофиране) от менюто „Settings“ 
(Настройки), ще се показва „System 
Off“ (Системата е изключена).

 - Системата ще работи, когато 
скоростта на автомобила Ви е 
0~180 км/ч.

 - Когато скоростта на автомобила не 
е в рамките на експлоатационната 
скорост, ще се показва съобщението 
„Standby“ (В режим на готовност) (или 
„Disabled“ (Деактивирана)).

• Нивото на бдителност на водача се 
показва по 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.

Направете почивка

OTM070105LOTM070105L

• Когато нивото на внимание на водача 
е под 1, на арматурното табло ще се 
показва съобщението „Consider taking 
a break“ (Помислете за почивка) и ще 
прозвучи звуково предупреждение, за 
да препоръча на водача да направи 
почивка. 

• Предупредителната система за 
разсейване на водача няма да 
препоръчва почивка, когато общото 
време на шофиране е по-малко от 10 
минути или не са изминали 10 минути от 
последната препоръка за почивка. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За Ваша безопасност променете 
настройките, след като паркирате 
автомобила на безопасно 
местоположение.
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 ВНИМАНИЕ
• Предупредителната система за 

разсейване на водача може да 
препоръча почивка в зависимост от 
начина на шофиране или навиците на 
водача, дори ако водачът не усеща 
умора.

• Предупредителната система за 
разсейване на водача е допълнителна 
система и може да не е в състояние 
да определи дали водачът не 
внимава.

• Ако водачът усеща умора, трябва 
да направи почивка на безопасно 
място, дори да не получи препоръка 
от предупредителната система за 
разсейване на водача.

 Информация
• Можете да промените настройките 

на арматурното табло (User Settings 
– Потребителски настройки) или в 
информационно-развлекателната 
система (Vehicle Settings – Настройки 
на автомобила), според това коя опция 
е предоставена с автомобила Ви. За 
повече подробности вижте раздела 
„Потребителски настройки“ в глава 4 
или раздела „Настройки на автомобила“ 
в ръководството за информационно-
развлекателната система.

• Предупредителната система за разсейване 
на водача ще нулира времето на 
последната почивка на 00:00 ч. в следните 
случаи:
 - Двигателят е изключен.
 - Водачът сваля предпазния колан и 
отваря шофьорската врата

 - Автомобилът е спрял за повече от 
10 минути

• Когато водачът нулира предупредителната 
система за разсейване на водача, времето 
на последната почивка се задава на 00:00 и 
нивото на внимание на водача се задава на 
„High“ (Високо).

Функция за сигнал за тръгване на 
превозното средство отпред
 Тип AТип A  Тип BТип B

ONX4E070099ONX4E070099 ONX4E070030ONX4E070030

Когато превозното средство отпред 
потегли от спряло състояние, сигналът за 
тръгване на превозното средство отпред 
ще информира водача, като покаже 
съобщението „Leading vehicle is driving 
away“ (или „Leading vehicle is driving on“) 
(Превозното средство отпред потегля) на 
арматурното табло и прозвучи звуково 
предупреждение.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Ако бъде показано предупредително 

съобщение или бъде генерирано 
звуково предупреждение от 
която и да е друга система, 
предупредителното съобщение от 
сигнала за тръгване на превозното 
средство отпред може да не се 
покаже и може да не бъде генерирано 
звуково предупреждение от нея.

• Водачът трябва да носи отговорност 
за безопасно шофиране и контрол 
над автомобила.

 ВНИМАНИЕ
• Сигналът за тръгване на превозното 

средство отпред е допълнителна 
функция и може да не предупреждава 
водача винаги когато превозното 
средство отпред потегли от спряло 
състояние.

• Винаги проверявайте предната част 
на автомобила и условията на пътя, 
преди да потеглите.
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Неизправност на системата и 
ограничения
Неизправност на системата

OTM070107LOTM070107L

Когато предупредителната система за 
разсейване на водача не работи правилно, 
на арматурното табло ще се появи 
предупредителното съобщение „Check 
Driver Attention Warning (DAW) system“ 
(Проверете предупредителната система за 
разсейване на водача). Ако това стане, Ви 
препоръчваме да проверите автомобила си 
при оторизиран представител на HYUNDAI.

Ограничения на системата
Предупредителната система за разсейване 
на водача може да не работи правилно в 
следните случаи:
• Автомобилът се шофира агресивно
• Автомобилът умишлено сменя лентите 

често
• Автомобилът се управлява от система 

за помощ на водача, като например 
система за поддържане на траекторията 
в лентата на движение

Функция за сигнал за тръгване на превозното 
средство отпред
• Когато превозното средство навлезе във 

Вашата лента

OADAS021OADAS021

OADAS022OADAS022
[A]: Вашият автомобил, [B]: Превозното средство отпред

Ако пред автомобила Ви във Вашата 
лента навлезе друго превозно средство, 
сигналът за тръгване на превозното 
средство отпред може да не работи 
правилно.
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• Когато превозното средство отпред 
завие рязко

OADAS034OADAS034
[A]: Вашият автомобил, [B]: Превозното средство отпред

Ако превозното средство отпред завие 
рязко, например завие наляво или 
надясно, или направи обратен завой и 
т.н., сигналът за тръгване на превозното 
средство отпред може да не работи 
правилно.

• Когато превозното средство отпред 
ускори внезапно

OADAS024OADAS024

Ако превозното средство отпред ускори 
внезапно, сигналът за тръгване на 
превозното средство отпред може да не 
работи правилно.

• Когато между Вас и превозното 
средство отпред има пешеходец или 
велосипедист

OADAS025OADAS025

Ако между Вас и превозното средство 
отпред има пешеходец(и) или 
велосипедист(и), сигналът за тръгване 
на превозното средство отпред може да 
не работи правилно.

• Когато сте в паркинг

OADAS027OADAS027

Ако паркирано отпред превозно средство 
потегли, сигналът за тръгване на 
превозното средство отпред може да Ви 
предупреди, че паркираното превозно 
средство потегля.
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• Когато преминавате през пункт за 
плащане на пътни такси, кръстовище и 
т.н.

OADAS026OADAS026

Ако преминавате през пункт за плащане 
на пътни такси или кръстовище, или се 
движите на място, където лентите се 
сливат или разделят често, сигналът за 
тръгване на превозното средство отпред 
може да не работи правилно.

 ВНИМАНИЕ
За повече подробности относно 
предпазните мерки за камерата за 
предно виждане вижте раздела 
„Система за избягване на челен сблъсък 
(FCA)“ в глава 7.
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 Лява странаЛява страна  Дясна странаДясна страна

ONX4070080ONX4070080 ONX4070081ONX4070081

Монитор за наблюдение на мъртвата 
зона показва задната мъртва зона на 
автомобила на таблото при включване на 
мигач, за да помогне за преминаването в 
друга лента. 

Регистриращ сензор

ONX4E070031ONX4E070031
[1], [2] :  SVM странична обзорна камера 

(камера в долната част на огледалото)

Вижте на изображението по-горе 
подробности за местоположението на 
регистриращите сензори.

Настройки на системата
Настройване на функциите за 
системата
Монитор за мъртвата зона
Когато двигателят работи, изберете Помощ 
за водача → Blind-Spot Safety (Безопасност 
по отношение на мъртвата зона) → Blind 
Spot View (Монитор за мъртвата зона) от 
менюто Settings (Настройки), за да включите 
монитора за мъртвата зона или да отмените 
избора, за да изключите системата.

Работа на системата
Работен превключвател

ODN8059207ODN8059207

Лост за мигачите
Мониторът за наблюдение на мъртвата 
зона се включва и изключва, когато 
мигачите се включват и изключват.

МОНИТОР ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА МЪРТВАТА ЗОНА (BVM) 
(АКО Е ЧАСТ ОТ ОБОРУДВАНЕТО)
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Камера за мъртвата зона 
Условия на работа
Когато левият или десният мигач се включи, 
картината в тази посока се показва на 
арматурното табло.

Условия за изключване
• Когато мигачите се изключват, картината 

на арматурното табло се изключва. 
• Когато аварийните светлини се включат, 

мониторът за наблюдение на мъртвата 
зона ще се изключи независимо от 
състоянието на мигачите.

• Когато на арматурното табло се показва 
друго важно предупреждение, мониторът 
за наблюдение на мъртвата зона може 
да се изключи.

Неизправност на системата
Когато мониторът за наблюдение на 
мъртвата зона не работи правилно 
или екранът на таблото примигва, или 
изображението на камерата не се показва 
нормално, Ви препоръчваме системата 
да бъде проверена от оторизиран 
представител на HYUNDAI.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Показаното на таблото изображение 

може да се различава от 
действителната дистанция от обекта. 
Не забравяйте да проверявате 
директно обстановката около 
автомобила за гарантиране на 
безопасността.

• Винаги поддържайте обектива 
на камерата чист. Ако обективът 
е покрит с чужд материал, това 
може да повлияе неблагоприятно 
на ефективността на камерата 
и мониторът за наблюдение на 
мъртвата зона може да не работи 
правилно.
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OTM070111OTM070111

(1) Индикатор за автопилот
(2) Зададена скорост

Автопилотът Ви дава възможност да 
управлявате със скорост над 30 км/ч, без да 
натискате педала на газта.

 Работа на системата 
За да зададете скоростта
1. Ускорете до желаната скорост, която 

трябва да бъде повече от 30 km/h (20 
mph). 

ONX4E070100ONX4E070100
[A]: Тип A, [B]: Тип B

2. Натиснете бутона Driving Assist (Помощ 
при шофиране) при достигане до 
желаната скорост. Зададената скорост и 
индикаторът за автопилот ( ) ще 
светнат на арматурното табло.

3. Освободете педала на газта.
Скоростта на автомобила ще се запази 
на зададената стойност дори когато 
педалът на газта не е натиснат.

 Информация
На стръмен наклон автомобилът може 
леко да се забави или да се ускори, когато 
шофирате нагоре или надолу.

АВТОПИЛОТ (CC) (АКО Е ЧАСТ ОТ ОБОРУДВАНЕТО)
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За да увеличите скоростта

OCN7060143OCN7060143

• Натиснете превключвателя „+“ нагоре и 
го освободете незабавно. Скоростта на 
движение ще се увеличава с 1 км/ч (1 
миля/час) при всяко такова натискане на 
превключвателя. 

• Натиснете превключвателя „+“ нагоре 
и го задръжте, докато наблюдавате 
зададената скорост на арматурното 
табло. Скоростта на движение 
първоначално ще се увеличи до най-
близката стойност, кратна на десет 
(кратна на пет при мили/ч), а след това 
ще се увеличава с по 10 км/ч при всяко 
такова натискане на превключвателя.
Освободете превключвателя, когато 
желаната скорост се покаже, и 
автомобилът ще се ускори до тази 
скорост. 

За да намалите скоростта

OCN7060144OCN7060144

• Натиснете превключвателя „-“ надолу 
и го освободете незабавно. Скоростта 
на движение ще се намалява с 1 км/ч (1 
миля/час) при всяко такова натискане на 
превключвателя. 

• Натиснете превключвателя „-“ надолу 
и го задръжте, докато наблюдавате 
зададената скорост на арматурното 
табло. Скоростта на движение 
първоначално ще се намали до най-
близката стойност, кратна на десет 
(кратна на пет при мили/ч), а след това 
ще се намалява с по 10 км/ч при всяко 
такова натискане на превключвателя.
Пуснете превключвателя на скоростта, 
която искате да поддържате.

За да ускорите временно
Ако желаете временно да увеличите 
скоростта, когато автопилотът е включен, 
натиснете педала на газта. 
За да се върнете към зададената скорост, 
махнете крака си от педала на газта.
Ако натиснете превключвателя „+“ нагоре 
или превключвателя „–“ надолу при 
повишена скорост, скоростта на движение 
ще бъде зададена на текущата повишена 
стойност. 
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За да спрете системата временно 
на пауза

OCN7060063OCN7060063

Автопилотът ще бъде спрян на пауза, 
когато:
• Натиснете педала на спирачката.
• Натиснете бутона .
• Превключите скоростния лост на N 

(Неутрално).
• Намалите скоростта на автомобила 

приблизително под 30 км/ч.
• Електронната система за контрол на 

стабилността (ESC) работи.
• Преминете към 2-ра предавка, когато сте 

в режим на ръчно превключване.

Зададената скорост ще се изключи, но 
индикаторът за автопилота ( ) ще 
остане включен. 

БЕЛЕЖКА
Ако автопилотът спре по време 
на ситуация, която не е спомената, 
препоръчваме системата да бъде 
проверена от оторизиран представител 
на HYUNDAI.

За да възстановите работата на 
системата

OCN7060145OCN7060145

Натиснете превключвателя „+“ или бутона 
.

Ако натиснете превключвателя „+“ нагоре 
или превключвателя „–“ надолу, скоростта 
на автомобила ще бъде зададена 
на текущата стойност, показвана на 
арматурното табло.
Ако натиснете бутона , скоростта 
на автомобила ще се възстанови към 
предварително зададената стойност.
Скоростта на автомобила трябва да бъде 
над 30 км/ч, за да бъде възстановена 
работата на системата.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Проверете условията на шофиране, 
преди да използвате бутона 
. Скоростта на шофиране може да се 
увеличи или намали рязко, когато 
натиснете бутона . 
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За да изключите системата

ONX4E070100ONX4E070100
[A]: Тип A, [B]: Тип B

Натиснете бутона Driving Assist (Помощ при 
шофиране), за да изключите автопилота. 
Индикаторът за автопилота ( ) ще се 
изключи.
Винаги натискайте бутона Driving Assist 
(Помощ при шофиране), за да изключите 
автопилота, когато не се използва.

 Информация
Ако автомобилът Ви е оборудван с ръчна 
система за ограничение на скоростта, 
натиснете и задръжте бутона Driving Assist 
(Помощ при шофиране), за да изключите 
автопилота. Ръчната система за ограничение 
на скоростта обаче ще се включи.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вземете следните предпазни мерки, 
когато използвате автопилота:
• Винаги настройвайте скоростта 

на автомобила максимум до 
ограничението за скоростта във 
Вашата страна.

• Дръжте автопилота изключен, когато 
не се използва, за да не зададете 
неволно скорост. Проверете дали 
индикаторът за автопилота ( ) 
е изключен.

• Автопилотът не е заместител за 
правилното и безопасно шофиране. 
Водачът е винаги отговорен за 
безопасното шофиране и винаги 
трябва да следи за възникването на 
неочаквани и внезапни ситуации. 

• Винаги шофирайте внимателно, за да 
предотвратите неочаквани и внезапни 
ситуации. Следете пътните условия 
през цялото време.

• Не използвайте автопилота, когато 
не е безопасно да поддържате 
автомобила с постоянна скорост:
 - При шофиране в натоварен трафик 
или когато условията на движение 
затрудняват шофирането с 
постоянна скорост

 - При шофиране по дъждовни, 
заледени или покрити със сняг 
пътища

 - При шофиране по хълмисти или 
ветровити пътища

 - При шофиране във ветровити 
райони

 - При шофиране с ограничена 
видимост (вероятно поради лоши 
метеорологични условия, като 
мъгла, сняг, дъжд и пясъчна буря)

• Не използвайте автопилота, когато 
теглите ремарке.
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Интелигентният автопилот е проектиран 
да разпознава превозното средство отпред 
и да Ви помага да поддържате желаната 
скорост и минимално разстояние до 
превозното средство отпред.

Подпомагане на ускорението при 
изпреварване
Докато интелигентният автопилот работи, 
ако системата прецени, че водачът има 
намерение да изпревари превозното 
средство отпред, ускорението ще бъде 
подпомогнато. 

Регистриращ сензор

ONX4E050146ONX4E050146

ONX4070005ONX4070005
[1]: Камера за предно виждане, 
[2]: Преден радар

Камерата за предно виждане и предният 
радар се използват като регистриращ 
сензор за разпознаване на превозните 
средства отпред.
Вижте на изображението по-горе 
подробности за местоположението на 
регистриращия сензор.

 ВНИМАНИЕ
Поддържайте камерата за предно 
виждане и предния радар в добро 
състояние за запазване на оптимална 
ефективност на интелигентния 
автопилот.
За повече подробности относно 
предпазните мерки за камерата за 
предно виждане и предния радар вижте 
раздела „Система за избягване на челен 
сблъсък (FCA)“ в глава 7.

ИНТЕЛИГЕНТЕН АВТОПИЛОТ (SCC) (АКО Е ЧАСТ ОТ 
ОБОРУДВАНЕТО) 
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 Настройки на системата
 Настройване на функциите за 
системата

ONX4E070100ONX4E070100
[A]: Тип A, [B]: Тип B

За да включите системата
• Натиснете бутона Driving Assist (Помощ 

при шофиране), за да включите 
системата. Скоростта ще бъде зададена 
на текущата скорост, показвана на 
арматурното табло. 

•  Ако пред Вас няма автомобил, ще бъде 
поддържана зададената скорост, но 
ако отпред има автомобил, скоростта 
може да бъде намалена, за да се 
поддържа разстоянието до него. Ако 
предното превозно средство отпред 
ускори, автомобилът Ви ще се движи с 
постоянна скорост, след като ускори до 
зададената стойност.

 Информация
• Ако скоростта на автомобила Ви е 

0~30 км/ч, когато натиснете бутона Driving 
Assist (Помощ при шофиране), скоростта 
на интелигентния автопилот ще бъде 
зададена на 30 км/ч.

• Символът на бутона Driving Assist (Помощ 
при шофиране) може да се различава в 
зависимост от избрания от Вас автомобил.

OCN7060069OCN7060069
[A]: Тип A, [B]: Тип B

 За да зададете разстояние до превозното 
средство
При всяко натискане на бутона 
разстоянието до превозното средство се 
променя, както следва: 

Дистанция 4 Дистанция 3

Дистанция 1

Дистанция 2

 Информация
• Ако се движите с 90 км/ч, дистанцията се 

поддържа както следва: 
Дистанция 4 – 
приблизително 53 m (172 ft.)
Дистанция 3 – 
приблизително 40 m (130 ft.)
Дистанция 2 – 
приблизително 30 m (106 ft.)
Дистанция 1 – 
приблизително 25 m (82 ft.)

• Дистанцията се задава на последната 
зададена дистанция, когато двигателят 
бъде стартиран отново или когато 
системата е била спряна временно.
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OCN7060061OCN7060061

За да увеличите скоростта
• Натиснете превключвателя „+“ нагоре и 

го освободете незабавно. Скоростта на 
движение ще се увеличава с 1 км/ч (1 
миля/час) при всяко такова натискане на 
превключвателя. 

• Натиснете превключвателя „+“ нагоре 
и го задръжте, докато наблюдавате 
зададената скорост на арматурното 
табло. Скоростта на движение ще се 
увеличава с 10 km/h или 5 mph при всяко 
такова натискане на превключвателя. 
Освободете превключвателя, когато 
желаната скорост се покаже, и 
автомобилът ще се ускори до тази 
скорост. Можете да избирате скорост 
до 180 км/ч.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Проверете условията на шофиране, 
преди да използвате превключвателя 
„+“. Скоростта на шофиране може да се 
увеличи рязко, когато натискате нагоре и 
задържате превключвателя „+“. 

OCN7060062OCN7060062

За да намалите скоростта
• Натиснете превключвателя „-“ надолу 

и го освободете незабавно. Скоростта 
на движение ще се намалява с 1 км/ч (1 
миля/час) при всяко такова натискане на 
превключвателя. 

• Натиснете превключвателя „-“ надолу 
и го задръжте, докато наблюдавате 
зададената скорост на арматурното 
табло. Скоростта на движение ще се 
намалява с 10 km/h или 5 mph при всяко 
такова натискане на превключвателя. 
Пуснете превключвателя на скоростта, 
която искате да поддържате. Можете да 
зададете скоростта до 30 км/ч.



Система за помощ на водача

7-92

OCN7060120OCN7060120
[A]: Тип A, [B]: Тип B

За да спрете временно системата
Натиснете превключвателя  или 
натиснете педала на спирачката, за да 
спрете временно интелигентния автопилот.

OCN7060121OCN7060121
[A]: Тип A, [B]: Тип B

За да възстановите работата на системата
За да възстановите работата на 
интелигентния автопилот, след като 
системата е била спряна, натиснете +, - или 
превключвателя .
Ако натиснете превключвателя „+“ нагоре 
или превключвателя „–“ надолу, скоростта 
на автомобила ще бъде зададена 
на текущата стойност, показвана на 
арматурното табло.
Ако натиснете превключвателя , 
скоростта на автомобила ще се възстанови 
към предварително зададената стойност.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Проверете условията на шофиране, 
преди да използвате превключвателя 

. Скоростта на шофиране може да 
се увеличи или намали рязко, когато 
натиснете превключвателя . 

ONX4E070100ONX4E070100
[A]: Тип A, [B]: Тип B

За да изключите системата
Натиснете бутона Driving Assist (Помощ при 
шофиране), за да изключите системата на 
интелигентния автопилот. 

 Информация
Ако натиснете и задържите бутона Driving 
Assist (Помощ при шофиране), докато работи 
ръчната система за ограничение на скоростта 
(MSLA), системата на интелигентния 
автопилот (SCC) се изключва и ръчната 
система за ограничение на скоростта ще се 
включи.

 Информация
Ако автомобилът Ви е оборудван с ръчна 
система за ограничение на скоростта, 
натиснете и задръжте бутона Driving Assist 
(Помощ при шофиране), за да изключите 
интелигентния автопилот. Ръчната система 
за ограничение на скоростта обаче ще се 
включи.
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OTM070141NOTM070141N

Сила на звука на предупрежденията
Когато двигателят работи, изберете 
„Driver Assistance → Warning Volume“ 
(Помощ за водача → Сила на звука на 
предупрежденията) от менюто „Настройки“, 
за да промените силата на звука на 
предупрежденията на „Висока“, „Средна“, 
„Ниска“ за интелигентния автопилот. 
Ако промените силата на звука на 
предупрежденията, може да се промени 
силата на звука на други системи за помощ 
на водача. 

 Информация
Ако двигателят бъде стартиран отново, 
ще бъде запазена последната настройка на 
силата на звука на предупрежденията.

Работа на системата
Условия на работа
Интелигентният автопилот ще работи, 
когато са изпълнени следните условия.

Основна функция
• Предавката е в положение D (напред)
• Вратата на водача е затворена
• Не е приложена електронната ръчна 

спирачка (EPB)
• Скоростта на автомобила Ви е в рамките 

на експлоатационния диапазон
 - От 10 до 180 km/h (5 до 110 mph): 
когато няма автомобил отпред 

 - От 0 до 180 km/h (0 до 110 mph): когато 
има автомобил отпред

• Електронната система за контрол на 
стабилността (ESC), системата за 
контрол на сцеплението (TCS) или 
антиблокиращата спирачна система 
(ABS) е включена.

• Автомобилът не се контролира от 
електронната система за контрол на 
стабилността (ESC), системата за 
контрол на сцеплението (TCS) или 
антиблокиращата спирачна система 
(ABS).

• Оборотите на двигателя не са в 
червената зона

• Контролът върху спирачките на 
системата за избягване на челен 
сблъсък не работи

• Контролът върху спирачките на 
дистанционния интелигентен асистент за 
паркиране не работи

 Информация
При спряно положение, ако пред автомобила 
Ви няма превозно средство, системата ще 
се включи, когато натиснете педала на 
спирачката. 
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Подпомагане на ускорението при 
изпреварване
Подпомагането на ускорението при 
изпреварване ще работи, когато е включен 
левия мигач (при движение с ляв волан) или 
десния мигач (при движение с десен волан), 
докато работи интелигентният автопилот и 
са изпълнени следните условия:
• Скоростта на автомобила Ви е над 60 

km/h (40 mph)
• Аварийните светлини са изключени
• Пред автомобила Ви е разпознато 

превозно средство
• Не е необходимо забавяне на скоростта 

за поддържане на дистанция от 
превозното средство отпред

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Когато е включен левия мигач 

(при движение с ляв волан) или 
десния мигач (при движение с десен 
волан), докато отпред има превозно 
средство, автомобилът Ви може 
временно да ускори. Следете пътните 
условия през цялото време.

• Независимо от посоката на движение 
във Вашата държава, Подпомагането 
на ускорението при изпреварване 
ще работи, когато са изпълнени 
условията. Когато използвате 
функцията в държави с различна 
посока на движение, проверявайте 
пътните условия непрекъснато.

Дисплей на системата и 
управление
Основна функция
Можете да видите състоянието на 
експлоатация на интелигентния автопилот 
в режима „Driving Assist“ (Помощ при 
шофиране) на арматурното табло. Вижте 
раздела „Режими на LCD дисплея“ в 
глава 4.
Интелигентният автопилот ще се 
показва както е показано по-долу според 
състоянието на системата.

OTM070156OTM070156 ONX4070033ONX4070033

• По време на работа
(1) Показва се дали отпред има превозно 

средство и избраното ниво на 
дистанция.

(2) Показана е зададената скорост.
(3) Показва дали отпред има превозно 

средство и целевото разстояние до 
превозното средство.
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OTM070155OTM070155

• Когато е спряна временно
(1)  индикаторът е показан.
(2) Предишната зададена скорост е в сиво.

 Информация
• Дистанцията от превозното средство 

отпред е показана на арматурното табло 
според действителната дистанция между 
него и Вашия автомобил.

• Целевата дистанция може да варира в 
зависимост от скоростта на превозното 
средство и зададеното ниво на дистанция. 
Ако скоростта на превозното средство е 
ниска, въпреки че дистанцията от него 
е променена, промяната на целевата 
дистанция може да е малка.

За да ускорите временно

OTM070159OTM070159 ONX4070034ONX4070034

Ако натиснете педала на газта над 
определена скорост, докато работи 
системата на интелигентния автопилот 
(SCC), автомобилът може временно да 
се ускори, без да се променя зададената 
скорост. Зададената скорост, нивото на 
разстоянието и целевото разстояние 
ще мигат на таблото, докато натискате 
педала на газта над определена скорост. 
Скоростта на автомобила обаче може да 
бъде намалена, когато интензивността на 
натискане не е достатъчна. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Бъдете внимателни, когато ускорявате 
временно, тъй като скоростта и 
дистанцията не се управляват 
автоматично, дори ако пред Вас има 
превозно средство.
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Системата е спряна временно
 Тип AТип A  Тип BТип B

OTM070113NOTM070113N OTM070113LOTM070113L

Интелигентният автопилот автоматично ще 
бъде спрян временно, когато:
• Скоростта на автомобила е над 190 km/h 

(120 mph)
• Автомобилът е спрян за определен 

период от време
• Педалът на газта се натиска 

продължително за определен период от 
време

• Условията за работата на интелигентния 
автопилот не са изпълнени

Ако системата автоматично е спряна 
временно, на арматурното табло ще се 
появи предупредителното съобщение 
„Smart Cruise Control canceled“ 
(Интелигентният автопилот е спрян) (или 
„SCC (Smart Cruise Control) cancelled“) и 
ще прозвучи звуково предупреждение за 
водача. 

Ако интелигентният автопилот бъде спрян 
временно, докато автомобилът не се 
движи при работеща система, може да 
бъде приложена EPB (електронната ръчна 
спирачка).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато системата е спряна временно, 
дистанцията от превозното средство 
отпред няма да бъде поддържана. 
Винаги следете пътя, докато шофирате, 
и, ако е необходимо, натиснете педала 
на спирачката, за да намалите скоростта 
на движение с цел да поддържате 
безопасна дистанция.

Системните условия не са 
изпълнени
 Тип AТип A  Тип BТип B

OTM070112NOTM070112N OTM070112LOTM070112L

Ако е натиснат бутонът Driving Assist 
(Помощ при шофиране), превключвателят 
„+“, превключвателят „-“ или 
превключвателят , когато условията 
за работа на системата не са изпълнени, 
на арматурното табло ще се покаже 
„Smart Cruise Control conditions not met“ 
(Условията на интелигентния автопилот не 
са изпълнени) (или „SCC (Smart Cruise Ctrl.) 
conditions not met“) и ще прозвучи звуково 
предупреждение. 
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При трафик

OTM070114LOTM070114L

При трафик автомобилът Ви ще спре, ако 
превозното средство отпред спре. Също 
така, ако превозното средство отпред 
започне да се движи, автомобилът Ви 
също ще започне да се движи. Освен 
това, след като автомобилът е спрял и е 
изминало известно време, на арматурното 
табло ще се появи съобщението „Use 
switch or pedal to accelerate“ (Използвайте 
превключвателя или педала за ускоряване). 
Натиснете педала на газта или натиснете 
превключвателя „+“, превключвателя „-“ или 
превключвателя , за да започнете да 
шофирате.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Докато съобщението е показано на 
арматурното табло, ако пред автомобила 
Ви няма превозно средство или има 
такова много далеч от Вас и е натиснат 
превключвателят „+“, превключвателят 
„–“ или превключвателят , 
интелигентният автопилот автоматично 
ще бъде спрян и ще бъде задействана 
електронната ръчна спирачка. Ако 
обаче е натиснат педалът на газта, 
електронната ръчна спирачка няма да 
бъде задействана, въпреки че системата 
е спряна. Винаги обръщайте внимание 
на условията на пътя отпред.

Предупреждение за пътни условия 
напред

ONX4E070035ONX4E070035

В следния случай на арматурното табло ще 
се появи предупредителното съобщение 
„Watch for surrounding vehicles“ (Внимавайте 
за превозни средства наоколо) и ще 
прозвучи звуково предупреждение, за да 
предупреди водача за пътните условия 
напред. 
 - Превозното средство отпред ще изчезне, 
когато интелигентният автопилот 
поддържа дистанцията от него, докато се 
движи под определена скорост.

 - Докато съобщението „Use switch 
or pedal to accelerate“ (Използвайте 
превключвателя или педала за 
ускоряване) се показва на арматурното 
табло, ако пред автомобила Ви няма 
превозно средство или има такова 
много далеч от Вас и е натиснат 
превключвателят „+“, превключвателят 
„–“ или превключвателят .

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги внимавайте за превозни 
средства или предмети, които може 
внезапно да излязат пред Вас, и, ако 
е необходимо, натиснете педала на 
спирачката, за да намалите скоростта на 
шофиране, за да поддържате безопасна 
дистанция. 
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Предупреждение за сблъсък

ONX4E070001ONX4E070001

Докато работи интелигентният автопилот, 
когато опасността от сблъсък с 
превозното средство отпред е висока, 
на арматурното табло ще се появи 
предупредителното съобщение „Collision 
Warning“ (Предупреждение за сблъсък) 
и ще прозвучи звуково предупреждение 
за водача. Винаги следете пътя, докато 
шофирате, и, ако е необходимо, натиснете 
педала на спирачката, за да намалите 
скоростта на движение с цел да поддържате 
безопасна дистанция.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В следните случаи интелигентният 
автопилот може да не предупреди 
водача за опасност от сблъсък. 
 - Дистанцията от превозното средство 
отпред е малка или скоростта му е по-
висока или подобна на Вашата 

 - Скоростта на превозното средство 
отпред е много ниска или е то е 
спряло 

 - Педалът на газта е натиснат веднага 
след като е включен интелигентният 
автопилот

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вземете следните предпазни мерки, 
когато използвате интелигентния 
автопилот:
• Интелигентният автопилот не 

е заместител за правилното и 
безопасно шофиране. Отговорността 
на водача е винаги да проверява 
скоростта и разстоянието до 
превозното средство отпред.

• Интелигентният автопилот може да 
не разпознае неочаквани и внезапни 
ситуации или сложни пътни ситуации, 
затова винаги следете условията на 
шофиране и контролирайте скоростта 
на автомобила си. 

• Дръжте интелигентния автопилот 
изключен, когато не се използва, за да 
не зададете неволно скорост. 

• Не отваряйте вратата и не излизайте 
от автомобила, когато интелигентният 
автопилот работи, дори ако 
автомобилът е спрян.

• Винаги трябва да имате предвид 
избраната скорост и разстоянието до 
превозното средство.

• Поддържайте безопасно разстояние 
в зависимост от пътните условия и 
скоростта на превозното средство. 
Ако разстоянието до превозното 
средство е твърде малко по време на 
високоскоростно шофиране, може да 
възникне сериозен сблъсък.

• Когато поддържате дистанцията от 
превозното средство отпред, ако то 
изчезне, системата може внезапно да 
ускори до зададената скорост. Винаги 
бъдете нащрек за възникването на 
неочаквани и внезапни ситуации. 

• Скоростта на автомобила може да 
намалее при изкачване на наклон и да 
се увеличи при слизане по наклон.

• Винаги бъдете нащрек за ситуации, 
като например когато превозно 
средство ви засече внезапно.
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• Когато теглите ремарке или друго 
превозно средство, Ви препоръчваме 
интелигентният автопилот да 
бъде изключен от съображения за 
безопасност. 

• Изключете интелигентния автопилот, 
когато превозното ви средство е 
теглено.

• Интелигентният автопилот може 
да не работи нормално при силни 
електромагнитни вълни. 

• Интелигентният автопилот може да 
не разпознава препятствия отпред и 
това да доведе до сблъсък. Винаги 
се оглеждайте внимателно, за да 
предотвратите неочаквани и внезапни 
ситуации.

• Превозните средства, които се движат 
пред Вас с честа смяна на лентата, 
могат да причинят забавяне на 
системата или системата да реагира 
на превозно средство, което е в 
съседната лента. Винаги шофирайте 
внимателно, за да предотвратите 
неочаквани и внезапни ситуации.

• Винаги следете обстановката и 
шофирайте внимателно, въпреки 
че не се появява предупредително 
съобщение или не прозвучава 
звуково предупреждение. 

• Ако бъде показано предупредително 
съобщение или бъде генерирано 
звуково предупреждение от 
която и да е друга система, 
предупредителното съобщение 
от интелигентния автопилот може 
да не се покаже и може да не бъде 
генерирано звуково предупреждение 
от нея.

• Възможно е да не чуете 
предупредителния звук на системата 
за избягване на челен сблъсък в 
шумна среда.

• Производителят на автомобила не е 
отговорен за всяка пътно нарушение 
или инциденти, причинени от водача. 

• Винаги настройвайте скоростта 
на автомобила максимум до 
ограничението за скоростта във 
Вашата страна. 

 Информация
• Интелигентният автопилот може да не 

работи в продължение на 15 секунди 
след запалване на автомобила или 
инициализиране на камерата за предно 
виждане или предния радар.

• Възможно е да чуете звук, когато 
спирачката се контролира от 
интелигентния автопилот.

Неизправност на системата и 
ограничения
Неизправност на системата
 Тип AТип A  Тип BТип B

OTM070116NOTM070116N OTM070116LOTM070116L

Когато интелигентният автопилот 
не работи правилно, ще се появи 
съобщението „Check Smart Cruise 
Control system (Проверете системата 
на интелигентния автопилот)“ (или 
„Check SCC (Smart Cruise Control)“) 
и на арматурното табло ще светне 
предупредителната лампа 
. Препоръчваме системата да бъде 
проверена от оторизиран представител 
на HYUNDAI. 
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Системата е деактивирана
 Тип AТип A  Тип BТип B

OTM070115NOTM070115N OTM070115LOTM070115L

Когато капакът на предния радар или 
сензор е покрит със сняг, дъждовна 
вода или чужд материал, това може да 
намали ефективността на разпознаване 
и временно да ограничи или деактивира 
интелигентния автопилот. 
Ако това се случи, за определен период 
от време на арматурното табло ще се 
покаже предупредителното съобщение 
„Smart Cruise Control disabled. Radar 
blocked“ (Автопилотът е деактивиран. 
Радарът е блокиран) или „SCC (Smart 
Cruise Control) disabled. Radar blocked“ 
(SCC (Интелигентният автопилот) е 
деактивиран. Радарът е блокиран). 
Системата ще заработи по нормалния 
начин, когато снегът, дъждовната вода 
или другите чужди материали бъдат 
почистени. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Въпреки че на арматурното табло 

не се показва предупредителното 
съобщение, интелигентният 
автопилот може да не работи 
правилно.

• Интелигентният автопилот може да не 
работи правилно в район (например 
открит терен), където няма нищо за 
разпознаване след включването на 
двигателя.

Ограничения на системата
Интелигентният автопилот може да не 
работи нормално или системата да работи 
непредсказуемо в следните случаи:
• Регистриращият сензор или околната 

среда са замърсени или повредени
• Течността за чистачките се изпръсква 

непрекъснато или чистачката е включена
• Обективът на камерата е замърсен, 

защото предното стъкло е затъмнено, 
покрито с фолио или покритие, 
повредено или върху него има залепнал 
чужд материал (стикер, насекомо и др.)

• Влагата върху предното стъкло не е 
премахната или е замръзнала

• Зрителното поле на камерата за предно 
виждане се възпрепятства от отразена 
слънчева светлина 

• Улично осветление или светлина 
от насрещно превозно средство се 
отразява на мократа пътна повърхност, 
като например локва на пътя

• Температурата около камерата за 
предно виждане е твърде висока или 
ниска 

• Върху таблото е поставен предмет
• Околната среда е много ярка
• Околната среда е много тъмна, като 

например в тунел и др.
• Яркост се променя внезапно, например 

при влизане или излизане от тунел
• Яркостта навън е ниска, а фаровете не 

са включени или не са ярки 
• Шофирате при силен дъжд или сняг, или 

гъста мъгла 
• Преминавате през пара, дим или 

сенчесто място
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• Засечена е само част от автомобила
• Автомобилът отпред няма задни 

светлини, задните светлини са 
разположени на необичайно място и т.н.

• Яркостта навън е ниска, а задните 
светлини не са включени или не са ярки 

• Задната част на превозното средство 
отпред е малка или не изглежда 
нормално (т.е. е наклонен, преобърнат 
и т.н.)

• Просветът на автомобила отпред е 
твърде малък или твърде голям

• Внезапно Ви засече автомобил
• Автомобилът Ви е теглен
• Преминавате през тунел или по железен 

мост
• Преминавате близо до райони, 

съдържащи метални вещества, като 
например строителна зона, железопътна 
линия и т.н.

• Наблизо има материал, който се 
отразява много силно от предния радар, 
като например мантинела, автомобил 
наблизо и т.н.

• Бронята около предния радар е ударена, 
повредена или предният радар не на 
мястото си

• Температурата около предния радар е 
твърде висока или ниска

• Преминавате през големи райони, 
в които има малко автомобили или 
конструкции (т.е. пустиня, ливада, 
предградие и т.н.)

• Превозното средство отпред е 
изработено от материал, който не се 
отразява от предния радар

• Движите се близо до магистрално 
кръстовище или пункт за плащане на 
пътни такси

• Движите се по хлъзгава повърхност 
поради сняг, локви, лед и т.н.

• Движите се по път със завои
• Превозното средство отпред е засечено 

късно
• Превозното средство отпред внезапно е 

блокирано от препятствие

• Превозното средство отпред внезапно 
сменя лентата или внезапно намалява 
скоростта 

• Превозното средство отпред е изкривено 
• Скоростта на превозното средство 

отпред е твърде висока или ниска 
• Когато отпред има превозно средство, 

вашият автомобил сменя лентата с 
ниска скорост

• Превозното средство отпред е покрито 
със сняг 

• Нестабилно шофиране
• Намирате се в кръгово движение, 

а превозното средство отпред не е 
засечено 

• Шофирате продължително в кръг 
• Движите се в паркинг
• Движите се през строителна зона, 

неасфалтиран път, частично асфалтиран 
път, неравен път, „легнал полицай“ и др.

• Движите се по път с наклон, със завои 
и др.

• Движите се по път, край който има 
дървета или улични лампи

• Неблагоприятни пътни условия 
причиняват прекомерни вибрации на 
автомобила по време на шофиране 

• Височината на автомобила Ви е твърде 
малка или голяма поради тежък товар, 
необичайно налягане в гумите и т.н. 

• Движите се по тесен път, обрасъл с 
дървета или трева 

• Има смущения от електромагнитни 
вълни, като например при движение 
в район със силни радиовълни или 
електрически шум 
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• Шофиране по път със завои

OADAS014 OADAS014 

По път със завои интелигентният 
автопилот може да не разпознае 
превозно средство в същата лента и 
може да ускори до зададената скорост. 
Освен това скоростта на автомобила 
може да намалее бързо и когато 
превозното средство отпред бъде 
разпознато внезапно. 
Изберете подходящата зададена скорост 
по път със завои и натиснете съответно 
педала на спирачката или педала 
на газта според пътните условия и 
условията на шофиране напред.

OADAS015 OADAS015 

Скоростта на автомобила Ви може 
да бъде намалена поради превозно 
средство в съседната лента. 
Натиснете педала на газта и изберете 
подходящата скорост. Проверете дали 
пътните условия позволяват безопасна 
работа на системата. 

• Шофиране по наклон

OADAS012OADAS012

По време на изкачване или слизане 
интелигентният автопилот може да 
не разпознае движещо се превозно 
средство във Вашата лента и 
автомобилът Ви да се ускори до 
зададената скорост. Освен това 
скоростта на автомобила ще бъде 
намалена бързо и когато превозното 
средство отпред бъде разпознато 
внезапно.
Изберете подходящата зададена скорост 
по път с наклон и натиснете съответно 
педала на спирачката или педала 
на газта според пътните условия и 
условията на шофиране напред.
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• Смяна на лентите

OADAS030 OADAS030 
[A]: Вашият автомобил, [B]: Автомобил, който сменя 
лентата на движение

Когато превозно средство се престрои 
от съседната във Вашата лента, 
то не може да бъде разпознато от 
сензора, докато не навлезе в обхвата 
му на разпознаване. Интелигентният 
автопилот може да не разпознае веднага 
превозното средство, ако то смени 
лентата внезапно. В този случай трябва 
да поддържате безопасна дистанция 
за спиране и, ако е необходимо, да 
натиснете педала на спирачката, за да 
намалите скоростта на движение.

• Разпознаване на превозни средства

OJX1079181OJX1079181

В следните случаи някои превозни 
средства във Вашата лента не могат да 
бъдат разпознати от сензора: 
 - Превозни средства, наклонени на 
една страна 

 - Бавнодвижещи се превозни средства 
или внезапно намаляващи скоростта 

 - Насрещни превозни средства
 - Спрели превозни средства 
 - Превозни средства с малък заден 
профил, като например ремаркета 

 - Тесни превозни средства, като 
мотоциклети и велосипеди 

 - Специални превозни средства
 - Животни и пешеходци
Коригирайте скоростта на автомобила, 
като натиснете педала на спирачката 
според пътните условия и условията на 
шофиране напред.
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ONX4E070008ONX4E070008

В следните случаи превозното средство 
отпред не може да бъде разпознато от 
сензора:
 - Превозни средства с по-голям просвет, 
превозващи товари, които стърчат от 
задната им страна

 - Превозни средства, чиято предница е 
повдигната поради тежък товар

 - Завивате автомобила си
 - Движите се по тесни пътища или 
пътища с остри завои

Коригирайте скоростта на автомобила, 
като натиснете педала на спирачката 
според пътните условия и условията на 
шофиране напред.

OTM058129OTM058129

• Когато превозно средство отпред изчезне 
в кръстовище, вашият автомобил може 
да ускори. 
Винаги обръщайте внимание на пътя и 
условията за шофиране. 

OTM058119OTM058119

• Когато превозно средство пред Вас 
смени лентата, интелигентният 
автопилот може да не разпознае веднага 
новото превозно средство, което вече е 
пред Вас.
Винаги обръщайте внимание на пътя и 
условията за шофиране. 

OTM058124OTM058124

• Винаги се оглеждайте за пешеходци, 
когато автомобилът Ви е на разстояние 
спрямо превозното средство отпред. 
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Базираният на навигацията интелигентен 
автопилот ще помага за автоматично 
коригиране на скоростта на автомобила, 
когато се движите по магистрали, като 
използва пътната информация от 
навигационната система, докато работи 
интелигентният автопилот. 

 Информация
• Базирания на навигацията интелигентен 

автопилот е достъпен само при пътища 
с контролиран достъп на определени 
магистрали.

  Път с контролиран достъп означава 
пътища с ограничен брой входове 
и изходи, които дават възможност 
за непрекъснат високоскоростен 
поток на трафика. На пътища с 
контролиран достъп са разрешени 
единствено пътнически автомобили и 
мотоциклети.

• Може да бъдат добавени допълнителни 
магистрали чрез бъдещи актуализации на 
навигацията.

 Информация
Базираният на навигацията интелигентен 
автопилот работи само по главни пътища на 
магистрали и не работи в кръстовища.

Автоматично забавяне в зона със завои на 
магистрала
Ако скоростта на автомобила е твърде 
висока, функцията „Автоматично забавяне 
в зона със завои на магистрала“ временно 
ще намали скоростта или ще ограничи 
ускорението, за да Ви помага да шофирате 
безопасно в завой според информацията за 
завоите от навигацията.

Автоматична промяна на зададената 
скорост по магистрала
Функцията „Автоматична промяна на 
зададената скорост по магистрала“ 
автоматично променя зададената скорост 
от интелигентния автопилот според 
информацията за ограничение на скоростта 
от навигацията.

Настройки на системата
Настройване на функциите за 
системата 

OTM070192NOTM070192N

Когато двигателят работи, изберете „Driver 
Assistance (Помощ за водача) → Driving 
Convenience (Удобство на шофиране) → 
Auto Highway Speed Control (Автоматично 
управление на скоростта по магистрала) 
(или Auto motorway speed control)“ от менюто 
„Settings“ (Настройки), за да включите 
базирания на навигацията интелигентен 
автопилот, и премахнете избора, за да 
изключите системата.

Автоматично забавяне в зона със завои на 
магистрала
Когато двигателят е включен, изберете 
„Driver Assistance (Помощ за водача) 
→ Driving Convenience (Удобство на 
шофиране) → Highway Auto Curve Slowdown 
(Автоматично забавяне при завой на 
магистрала) (или Curve slowdown (motorway) 
(Забавяне при завой на магистрала))“ 
от менюто „Settings“ (Настройки), за да 
включите Автоматично забавяне в зона със 
завои на магистрала, и премахнете избора, 
за да изключите функцията.

 Информация
Когато има проблем с базирания на 
навигацията интелигентен автопилот, 
системата не може да бъде настроена от 
менюто „Settings“ (Настройки).

БАЗИРАН НА НАВИГАЦИЯТА ИНТЕЛИГЕНТЕН АВТОПИЛОТ 
(NSCC) (АКО Е ЧАСТ ОТ ОБОРУДВАНЕТО)
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Работа на системата
Условия на работа
Базираният на навигацията интелигентен 
автопилот е готов за работа, ако са 
изпълнени всички от следните условия:
• Интелигентният автопилот работи
• Движите се по главни пътища на 

магистрали 

 Информация
За повече подробности относно начина на 
работа с интелигентния автопилот вижте 
раздела „Интелигентен автопилот (SCC)“ в 
глава 7.

Дисплей на системата и 
управление
Когато базираният на навигацията 
интелигентен автопилот работи, той ще се 
показва на арматурното табло както следва:
• Система в режим на готовност

OTM070160OTM070160

Ако условията за работа са изпълнени, ще 
светне белият индикатор .

• Системата работи

OTM070161OTM070161 OTM070209LOTM070209L

Ако е необходимо временно намаляване 
на скоростта в състояние на готовност и 
базираният на навигацията интелигентен 
автопилот работи, на арматурното табло ще 
светне зеленият символ .
Ако функцията „Автоматична промяна на 
зададената скорост по магистрала“ работи, 
на арматурното табло ще светнат зеления 
символ  и зададената скорост, и ще 
прозвучи звуково предупреждение.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

OTM070198LOTM070198L

В следните случаи ще се появява 
предупредително съобщение „Drive 
carefully“ (Шофирайте внимателно):
 - Базираният на навигацията 
интелигентен автопилот не може да 
намали скоростта на автомобила ви 
до безопасна стойност



07

7-107

 Информация
Функциите „Автоматично забавяне в зона 
със завои на магистрала“ и „Автоматична 
промяна на зададената скорост по 
магистрала“ използват един и същ символ 

 .

Автоматично забавяне в зона със завои на 
магистрала
• В зависимост от завоя напред по 

магистралата автомобилът ще намали 
скоростта, а след излизане от завоя 
ще ускори до зададената скорост от 
интелигентния автопилот. 

• Времето за намаляване на скоростта 
на автомобила може да е различно в 
зависимост от скоростта му и градуса 
на завоя на пътя. Колкото по-висока е 
скоростта на шофиране, доколко по-
бързо ще започне намаляването ѝ.

Автоматична промяна на зададената скорост 
по магистрала
• Функцията „Автоматична промяна на 

зададената скорост по магистрала“ 
ще работи, когато зададената 
скорост на интелигентния автопилот 
и ограничението на скоростта за 
магистралата съвпадат.

• Докато работи функцията „Автоматична 
промяна на зададената скорост по 
магистрала“, когато ограничението на 
скоростта за магистралата се промени, 
зададената скорост на интелигентния 
автопилот ще се промени на 
промененото ограничени на скоростта.

• Ако зададената скорост на 
интелигентния автопилот бъде 
коригирана на различна от 
ограничението за скоростта, функцията 
„Автоматична промяна на зададената 
скорост по магистрала“ ще бъде в 
състояние на готовност.

• Ако функцията „Автоматична промяна 
на зададената скорост по магистрала“ 
е променена на състояние на готовност 
при шофиране по път, различен от 
главния път на магистралата, то 
функцията ще работи отново, когато 
отново шофирате по главния път, без да 
настройвате зададената скорост.

• Ако функцията „Автоматична промяна 
на зададената скорост по магистрала“ е 
променена на състоянието на готовност 
при натискане на педала на спирачката 
или натискане на превключвателя  
на волана, натиснете превключвателя 

, за да рестартирате функцията.
• Функцията „Автоматична промяна на 

зададената скорост по магистрала“ не 
работи в магистрални кръстовища. 

 Информация
• Функцията „Автоматична промяна на 

зададената скорост по магистрала“ работи 
само въз основа на ограниченията на 
скоростта на магистралата; тя не работи с 
пътни камери.

• Когато функцията „Автоматична промяна 
на зададената скорост по магистрала“ 
работи, превозното средство автоматично 
ускорява или намалява скоростта, 
когато ограничението на скоростта за 
магистралата се промени.

• Максималната зададена скорост за 
функцията „Автоматична промяна на 
зададената скорост по магистрала“ е 
140 км/ч.

• Ако ограничението за скоростта на нов 
път не е актуализирано в навигацията, 
функцията „Автоматична промяна на 
зададената скорост по магистрала“ може 
да не работи правилно.

• Ако мерната единица за скорост е 
зададена на единица, различна от тази, 
използва във Вашата държава, функцията 
„Автоматична промяна на зададената 
скорост по магистрала“ може да не работи 
правилно.
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Ограничения на системата
Базираният на навигацията интелигентен 
автопилот може да не работи нормално в 
следните случаи:
• Навигацията не работи правилно
• Ограничението на скоростта и пътната 

информация в навигацията не са 
актуализирани 

• Информацията от картата и 
действителният път са различни, 
поради грешка с GPS данните или 
информацията от картата 

• Навигацията търси маршрут, докато 
шофирате

• GPS сигналите са блокирани в зони като 
например тунели

• Навигацията се актуализира по време на 
шофиране

• Информацията от картата не е 
прехвърлена поради необичайна работа 
на инфотеймънт системата

• Път, който се разделя на два или повече 
пътя, които след това се сливат отново

• Водачът излиза от маршрута, зададен в 
навигацията

• Маршрутът до дестинацията е 
променен или отменен чрез нулиране на 
навигацията

• Автомобилът влезе в бензиностанция 
или отбивка

• Ограничението на скоростта за някои 
участъци се променя според пътната 
ситуация

• Работи Android Auto или Car Play
• Навигацията не може да разпознае 

текущата позиция на автомобила 
(напр.: пътища на по-голяма височина, 
включително надлез до обикновени 
пътища или паралелни пътища наблизо)

• Навигацията се актуализира по време на 
шофиране

• Навигацията се рестартира по време на 
шофиране

• Времето е лошо, например при силен 
дъжд, обилен снеговалеж и т.н.

• Движите се по път, който е в ремонт
• Движите се по контролиран път 
• Движите се по път с остри завои
• Движите се по пътища с кръстовища, 

кръгови кръстовища, прави входове и 
изходи и т.н.
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OJX1070280LOJX1070280L
[1]: Зададен маршрут, [2]: Разклоняваща се лента, 
[3]: Маршрут на шофиране, 
[4]: Главен път, [5]: Участък от път със завои

• Когато има разлика между зададения от 
навигацията маршрут (разклоняващата 
се лента) и маршрута на шофиране 
(главния път), функцията „Автоматично 
забавяне в зона със завои на 
магистрала“ може да не работи, докато 
маршрутът на шофиране не бъде 
разпознат като главния път.

• Когато маршрутът на шофиране на 
автомобила бъде разпознат като главния 
път чрез поддържане на движението 
по главния път, вместо по зададения 
от навигацията маршрут, функцията 
„Автоматично забавяне в зона със завои 
на магистрала“ ще започне да работи. 
В зависимост от разстоянието до завоя 
и текущата скорост на автомобила, 
намаляването на скоростта може да не е 
достатъчно или да бъде рязко.

OJX1070281LOJX1070281L
[1]: Зададен маршрут, [2]: Разклоняваща се лента, 
[3]: Маршрут на шофиране, 
[4]: Главен път, [5]: Участък от път със завои

• Когато има разлика между маршрута от 
навигацията (главния път) и маршрута на 
шофиране (разклоняващата се лента), 
функцията „Автоматично забавяне в зона 
със завои на магистрала“ ще работи 
според информацията за завоите по 
главния път.

• Когато бъде преценено, че излизате от 
маршрута при влизане в магистрално 
кръстовище, функцията„Автоматично 
забавяне в зона със завои на 
магистрала“ няма да работи.
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OJX1070282LOJX1070282L
[1]: Маршрут на шофиране, [2]: Разклоняваща се лента, 
[3]: Участък от път със завои, [4]: Главен път

• Ако в навигацията няма зададена 
дестинация, функцията „Автоматично 
забавяне в зона със завои на 
магистрала“ ще работи според 
информацията за завоите по главния 
път. 

• Дори ако излезете от главния път, 
функцията „Автоматично забавяне в 
зона със завои на магистрала“ може да 
работи временно поради информацията 
от навигацията за участъка със завой от 
магистралата.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Базираният на навигацията 

интелигентен автопилот не е 
заместител на безопасното 
шофиране, а функция за удобство. 
Винаги следете пътя. Отговорност на 
водача е да избягва пътни нарушения. 

• Информацията за ограничението 
на скоростта от навигацията може 
да се различава от действителната 
информация за ограничението на 
скоростта на пътя. Отговорност на 
водача е да проверява ограничението 
на скоростта на действителния път, 
по който шофира.

• Базираният на навигацията 
интелигентен автопилот ще бъде 
спрян автоматично, когато излезете 
от главния път на магистралата. 
Винаги обръщайте внимание на пътя 
и условията за шофиране.

• Базираният на навигацията 
интелигентен автопилот може да не 
работи поради наличието на превозни 
средства отпред и условията на 
шофиране на автомобила. Винаги 
обръщайте внимание на пътя и 
условията за шофиране.

• Когато теглите ремарке или друго 
превозно средство, Ви препоръчваме 
базираният на навигацията 
интелигентен автопилот да бъде 
изключен от съображения за 
безопасност.
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• След като преминете през пункт 
за плащане на пътни такси на 
магистрала, базираният на 
навигацията интелигентен автопилот 
ще работи въз основа на първата 
лента. Ако преминете в някоя от 
другите ленти, системата може да не 
работи правилно.

• Автомобилът ще ускори, ако 
водачът натисне педала на газта, 
докато базираният на навигацията 
интелигентен автопилот работи, и 
системата няма да намали скоростта. 

• Ако водачът ускори или освободи 
педала на газта, докато базираният на 
навигацията интелигентен автопилот 
работи, автомобилът може да не 
намали скоростта достатъчно или 
да я намали рязко до безопасна 
стойност.

• Ако завоят е твърде голям или твърде 
малък, базираният на навигацията 
интелигентен автопилот може да не 
работи.

 Информация
• Възможно е да възникне времева разлика 

между указанията от навигацията 
и началото и края на базирания на 
навигацията интелигентен автопилот.

• Информацията за скоростта на 
арматурното табло и в навигацията може 
да е различна.

• Дори ако се движите със скорост, която 
е по-ниска от зададената скорост на 
интелигентния автопилот, ускорението 
може да бъде ограничено от участъците 
със завои напред.

• Ако базираният на навигацията 
интелигентен автопилот работи, докато 
излизате от главния път, за да влезете в 
кръстовище, отбивка и т.н., системата 
може да продължи да работи за определен 
период от време.

• Намаляването на скоростта от базирания 
на навигацията интелигентен автопилот 
може да се усеща като недостатъчно 
поради пътните условия, като например 
неравна пътна настилка, тесни ленти и 
т.н.
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АСИСТЕНТ ЗА ПРИДЪРЖАНЕ В ЛЕНТАТА (LFA) (АКО Е 
ЧАСТ ОТ ОБОРУДВАНЕТО)
Асистентът за придържане в лентата е 
проектиран да помага за разпознаване 
на пътната маркировка и/или превозните 
средства на пътя и да подпомага 
управлението на волана от водача, за 
да поддържа центъра на автомобила в 
лентата.

Регистриращ сензор

ONX4E050146ONX4E050146
[1]: Камера за предно виждане

Камерата за предно виждане се използва 
като регистриращ сензор за разпознаване 
на маркерите на пътната маркировка и 
превозните средства отпред.
Вижте на изображението по-горе 
подробности за местоположението на 
регистриращия сензор.

 ВНИМАНИЕ
За повече подробности относно 
предпазните мерки за камерата за 
предно виждане вижте раздела 
„Система за избягване на челен сблъсък 
(FCA)“ в глава 7.

 Настройки на системата
 Настройване на функциите за 
системата

OCN7060087OCN7060087

Включване/изключване на системата
Когато двигателят работи, натиснете за 
кратко бутона за асистирано шофиране 
в лентата на волана, за да включите 
асистента за придържане в лентата. Бялата 
или зелената индикаторна лампа  ще 
светне на арматурното табло.
Натиснете отново бутона, за да изключите 
системата.
Ако двигателят бъде стартиран отново, ще 
бъде запазена последната настройка на 
асистента за придържане в лентата . 
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ONX4E070090ONX4E070090

Сила на звука на предупрежденията
Когато двигателят работи, изберете 
„Driver Assistance → Warning Volume“ 
(Помощ за водача → Сила на звука на 
предупрежденията) от менюто „Настройки“, 
за да промените силата на звука на 
предупрежденията на „High“ (Висока), 
„Medium“ (Средна), „Low“ (Ниска) или „Off“ 
(Изключено) за предупреждението да не 
сваляте ръце от волана. 
Обаче, дори ако е избрано „Off“ 
(Изключено), силата на звука на 
предупреждението да не сваляте ръце от 
волана няма да се изключи, а ще се чува с 
ниска сила на звука.
Ако промените силата на звука на 
предупрежденията, може да се промени 
силата на звука на други системи за помощ 
на водача. 

Работа на системата
Предупреждение и контрол

OTM070162OTM070162

Асистент за придържане в лентата
Ако автомобилът отпред и/или и двете 
маркировки на лентата са разпознати и 
скоростта на автомобила Ви е под 180 км/ч 
(110 мили/час), на арматурното табло ще 
светне зелената  индикаторна лампа и 
системата ще Ви помогне да центрирате 
автомобила в лентата, като подпомага 
волана. 

 ВНИМАНИЕ
Когато воланът не се подпомага, 
зелената индикаторна лампа  ще 
примигва и ще се промени на бяло.
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 Тип AТип A  Тип BТип B

ONX4E070091ONX4E070091 ONX4E070092ONX4E070092

Предупреждение да не сваляте ръце от 
волана
Ако водачът свали ръцете си от волана 
за няколко секунди, ще се покаже 
предупредителното съобщение „Place hands 
on the steering wheel (Хванете волана)“ (или 
„Keep hands on the steering wheel (Дръжте 
ръцете си на волана)“) и ще прозвучи 
звуково предупреждение с увеличаваща се 
сила на звука.
Първи етап: Предупредително съобщение
Втори етап: Предупредително 

съобщение (червен волан) 
и звуково предупреждение

 Тип AТип A  Тип BТип B

OTM070117NOTM070117N OTM070117LOTM070117L

Ако водачът все още не поставил ръце 
върху волана след предупреждението да 
не сваляте ръце от волана, ще се покаже 
предупредителното съобщение „Lane 
Following Assist (LFA) canceled“ или „LFA 
(Lane Following Assist) cancelled“ (Асистентът 
за придържане в лентата е спрян) и 
асистентът за придържане в лентата ще 
бъде спрян автоматично.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Асистентът за придържане в лентата 

не работи непрекъснато. Отговорност 
на водача е да управлява безопасно 
автомобила и да го поддържа в 
лентата му. 

• Предупредителното съобщение да не 
сваляте ръце от волана може да се 
появи късно в зависимост от пътните 
условия. Винаги дръжте ръце на 
волана по време на шофиране.

• Ако водачът държи много 
леко волана, може да се появи 
съобщението за предупреждение да 
не сваляте ръце от волана, защото 
системата може да не разпознава, че 
водачът държи волана.

• Ако закрепвате предмети по волана, 
предупреждението да не сваляте 
ръце от волана може да работи 
правилно.
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 Информация
• Можете да промените настройките 

на арматурното табло (User Settings 
– Потребителски настройки) или в 
информационно-развлекателната 
система (Vehicle Settings – Настройки 
на автомобила), според това коя опция 
е предоставена с автомобила Ви. За 
повече подробности вижте раздела 
„Потребителски настройки“ в глава 4 
или раздела „Настройки на автомобила“ 
в ръководството за информационно-
развлекателната система.

• Когато и двете маркировки на лентата 
са разпознати, линиите на лентата на 
арматурното табло ще се променят от сиви 
в бели.
 Лентата не е Лентата не е 
разпознатаразпозната

 Лентата е разпознатаЛентата е разпозната

ONX4070013ONX4070013 ONX4070012ONX4070012

• Ако маркировките на лентата не са 
разпознати, контролът на волана от 
асистента за придържане в лентата 
може да бъде ограничен в зависимост от 
това, дали отпред има автомобил, или от 
условията на шофиране на автомобила.

• Въпреки че управлението се подпомага 
от асистента за придържане в лентата, 
водачът може да контролира волана. 

• Воланът може да се върти по-трудно 
или по-лесно при включен асистент за 
придържане в лентата, отколкото при 
изключен. 

Неизправност на системата и 
ограничения
Неизправност на системата
 Тип AТип A  Тип BТип B

OTM070118NOTM070118N OTM070118LOTM070118L

Когато асистентът за придържане в лентата 
не работи правилно, на арматурното табло 
ще се появи предупредителното съобщение 
„Check Lane Following Assist (LKA) 
system“ или „Check LKA (Lane Following 
Assist) system“ (Проверете асистента за 
придържане в лентата). Ако това стане, Ви 
препоръчваме да проверите автомобила си 
при оторизиран представител на HYUNDAI.

Ограничения на системата
За повече подробности относно 
ограниченията на системата вижте раздел 
„Система за поддържане на траекторията в 
лентата на движение (LKA)“ в глава 7.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За повече подробности относно 
предпазните мерки на системата вижте 
раздел „Система за поддържане на 
траекторията в лентата на движение 
(LKA)“ в глава 7.
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Основна функция
Асистентът за шофиране по магистрала е 
проектиран да помага за разпознаване на 
превозните средства и ленти напред, и да 
помага за поддържането на дистанция от 
превозното средство отпред, да поддържа 
зададената скорост и ще Ви помогне да 
центрирате автомобила в лентата, когато се 
движите по магистрала. 

OADAS035OADAS035

 Информация
• Асистентът за шофиране по магистрала е 

достъпен само при пътища с контролиран 
достъп на определени магистрали. 

  Път с контролиран достъп означава 
пътища с ограничен брой входове 
и изходи, които дават възможност 
за непрекъснат високоскоростен 
поток на трафика. На пътища с 
контролиран достъп са разрешени 
единствено пътнически автомобили и 
мотоциклети. 

• Може да бъдат добавени допълнителни 
магистрали чрез бъдещи актуализации на 
навигацията. 

Регистриращ сензор

ONX4E050146ONX4E050146

ONX4070005ONX4070005
[1]: Камера за предно виждане, 
[2]: Преден радар

Вижте на изображението по-горе 
подробности за местоположението на 
регистриращите сензори.

 ВНИМАНИЕ
За повече подробности относно 
предпазните мерки за регистриращите 
сензори вижте раздела „Система за 
избягване на челен сблъсък (FCA)“ в 
глава 7.

АСИСТЕНТ ЗА ШОФИРАНЕ ПО МАГИСТРАЛА (HDA) (АКО Е 
ЧАСТ ОТ ОБОРУДВАНЕТО)
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Настройки на системата
Настройване на функциите за 
системата

OTM070193NOTM070193N

Асистент за шофиране по магистрала
Когато двигателят работи, можете да 
избирате и отменяте избора на Помощ за 
водача → Driving Convenience (Удобство на 
шофиране) от менюто Settings (Настройки), 
за да използвате или да не използвате 
следните функции. 
 - Ако Highway Driving Assist (Асистент за 
шофиране по магистрала) (или HDA 
(Motorway Driving Assist)) е избран, 
функцията ще помага да се поддържа 
дистанцията, зададената скорост и 
центърът на автомобила да е в лентата.

 Информация
• Ако възникне проблем с функцията или 

съответно функциите, настройките не 
могат да бъдат променени. Препоръчваме 
системата да бъде проверена от 
оторизиран представител на HYUNDAI.

• Ако двигателят бъде стартиран отново, 
ще бъде запазена последната настройка на 
функцията или съответно функциите.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За Ваша безопасност променете 
настройките, след като паркирате 
автомобила на безопасно 
местоположение.

OTM070141NOTM070141N

Сила на звука на предупрежденията
Когато двигателят работи, изберете 
„Driver Assistance → Warning Volume“ 
(Помощ за водача → Сила на звука на 
предупрежденията) от менюто „Настройки“, 
за да промените силата на звука на 
предупрежденията на „Висока“, „Средна“, 
„Ниска“ за предупреждението да не сваляте 
ръце от волана. 
Ако промените силата на звука на 
предупрежденията, може да се промени 
силата на звука на други системи за помощ 
на водача.
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Работа на системата
Основна функция
Дисплей на системата и управление
Можете да видите състоянието на 
експлоатация на асистента за шофиране по 
магистрала в режима „Driving Assist“ (Помощ 
при шофиране) на арматурното табло. 
Вижте раздела „Режими на LCD дисплея“ в 
глава 4. 
Асистентът за шофиране по магистрала ще 
се показва както е показано по-долу според 
състоянието на системата.
 Работно състояниеРаботно състояние

OTM070164OTM070164 ONX4070036ONX4070036
 Състояние на готовностСъстояние на готовност

OTM070165OTM070165

(1) Показва се индикаторът за асистента за 
шофиране по магистрала, дали отпред 
има превозно средство и избраното 
ниво на дистанция. 
  Индикатор за асистента за шофиране 
по магистрала

 - Зелен : Работно състояние
 - Бял : Състояние на готовност

(2) Показана е зададената скорост. 
(3) Показва се индикаторът за асистента за 

придържане в лентата.
(4) Показва дали отпред има превозно 

средство и избраното разстояние до 
превозното средство. 

(5) Показва се дали лентата е разпозната 
или не.

За повече подробности относно 
дисплея вижте разделите „Интелигентен 
автопилот (SCC)“ и „Асистент за 
придържане в лентата (LFA)“ в глава 7.

Системата работи
Асистентът за шофиране по магистрала ще 
работи, когато навлизате или се движите по 
главния път на магистрала и са изпълнени 
следните условия:
 - Асистентът за придържане в лентата 
работи

 - Интелигентният автопилот работи

 Информация
• Когато се движите по магистрала, ако 

интелигентният автопилот започне 
да работи, ще работи и асистента за 
шофиране по магистрала.

• Когато навлизате в главния път на 
магистрала, асистентът за шофиране 
по магистрала няма да се включи, ако 
асистентът за придържане в лентата 
е изключен, дори ако интелигентният 
автопилот работи.
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• Повторно стартиране след спиране

OTM070114L OTM070114L 

Когато асистентът за шофиране по 
магистрала работи, автомобилът Ви 
ще спре, ако превозното средство 
отпред спре. Също така, ако превозното 
средство отпред започне да се движи в 
рамките на 30 секунди след спирането, 
автомобилът Ви също ще започне 
да се движи. Освен това, след като 
автомобилът е спрял и са изминали 
30 секунди, на арматурното табло ще 
се появи съобщението „Use switch 
or pedal to accelerate“ (Използвайте 
превключвателя или педала за 
ускоряване). Натиснете педала на газта 
или натиснете превключвателя „+“, 
превключвателя „-“ или превключвателя 

, за да започнете да шофирате. 

• Предупреждение да не сваляте ръце от 
волана
 Тип AТип A  Тип BТип B

ONX4E070091ONX4E070091 ONX4E070092ONX4E070092

Ако водачът свали ръцете си от волана 
за няколко секунди, ще се покаже 
предупредителното съобщение „Place 
hands on the steering wheel (Хванете 
волана)“ (или „Keep hands on the steering 
wheel (Дръжте ръцете си на волана)“) и 
ще прозвучи звуково предупреждение с 
увеличаваща се сила на звука. 
Първи етап: Предупредително 

съобщение
Втори етап: Предупредително 

съобщение (червен 
волан) и звуково 
предупреждение

 Тип AТип A  Тип BТип B

OTM070195NOTM070195N OTM070195LOTM070195L

Ако водачът все още не поставил ръце 
върху волана след предупреждението да 
не сваляте ръце от волана, ще се покаже 
предупредителното съобщение „Highway 
Driving Assist (HDA) canceled“ или 
„HDA (Highway Driving Assist) cancelled“ 
(Асистентът за шофиране по магистрала 
е спрян) и асистентът за шофиране по 
магистрала ще бъде спрян автоматично.
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Система в режим на готовност
Когато интелигентният автопилот бъде 
временно изключен, докато асистентът 
за шофиране по магистрала работи, 
асистентът за шофиране по магистрала ще 
бъде в режима на готовност. В този момент 
асистентът за придържане в лентата ще 
работи по нормалния начин.

Неизправност на системата и 
ограничения
Неизправност на системата

 Тип AТип A  Тип BТип B

OTM070120NOTM070120N OTM070120LOTM070120L

Когато функциите Highway Driving Assist 
(Асистент за шофиране по магистрала) 
или Highway Lane Change (Асистент 
за промяна на лентата на движение по 
магистрала) не работят правилно ще се 
покаже предупредителното съобщение 
Check Highway Driving Assist (HDA) system 
(Проверете системата на асистента за 
шофиране по магистрала (HDA)) (или 
Check HDA (Motorway Driving Assist)) и 
предупредителната лампа  ще светне на 
таблото. Препоръчваме системата да бъде 
проверена от оторизиран представител на 
HYUNDAI.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Водачът е отговорен за управлението 

на автомобила за безопасно 
шофиране.

• Винаги дръжте ръце на волана по 
време на шофиране.

• Асистентът за шофиране по 
магистрала е допълнителна 
система, която подпомага водача 
при шофирането на автомобила, а 
не е цялостна система за автономно 
шофиране. Винаги проверявайте 
пътните условия и, ако е необходимо, 
предприемайте подходящи действия, 
за да шофирате безопасно.

• Винаги следете пътя. Отговорност на 
водача е да избягва пътни нарушения. 
Производителят на автомобила не е 
отговорен за всяка пътно нарушение 
или инциденти, причинени от водача. 

• Асистентът за шофиране по 
магистрала може да не разпознава 
всички ситуации на пътя. Възможно 
е системата да не разпознае 
евентуални сблъсъци поради 
ограниченията си. Винаги имайте 
предвид ограниченията на системата. 
Възможно е да не бъдат разпознати 
препятствия като автомобили, 
мотоциклети, велосипеди, пешеходци, 
неопределени обекти, конструкции 
и т.н., които може да се сблъскат с 
автомобила.

• Асистентът за шофиране по 
магистрала ще се изключва 
автоматично в следните случаи:
- Движите се в участъци, по които 
системата не работи, като например 
отбивка, кръстовище и т.н.

- Навигацията не работи правилно, 
като например когато се 
актуализира или рестартира 
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• Асистентът за шофиране по 
магистрала може неволно да работи 
или да се изключи в зависимост от 
пътните условия (информацията от 
навигацията) и околната среда.

• Функцията „Асистент за придържане 
в лентата“ може да бъде 
деактивирана временно, когато 
камерата за предно виждане не може 
да разпознае правилно лентите или 
предупреждението да не сваляте 
ръце от волана е включено.

• Възможно е да не чуете 
предупредителния звук на асистента 
за шофиране по магистрала в шумна 
среда.

• Ако автомобилът се движи в завой 
с висока скорост над определена 
стойност, той може да се изнесе на 
една страна или да излезе от пътната 
лента. Когато теглите ремарке 
или друго превозно средство, 
Ви препоръчваме асистентът 
за шофиране по магистрала да 
бъде изключен от съображения за 
безопасност.

• Предупредителното съобщение да не 
сваляте ръце от волана може да се 
покаже по-рано или със закъснение 
в зависимост от начина, по който 
държите волана, или пътните 
условия. Винаги дръжте ръце на 
волана по време на шофиране.

• За Ваша безопасност прочетете 
Ръководството за собственика, преди 
да използвате асистента за шофиране 
по магистрала.

• Асистентът за шофиране по 
магистрала няма да работи, когато 
двигателят се стартира или когато 
регистриращите сензори или 
навигацията се инициализират.

Ограничения на системата
Функцията Highway Driving Assist (Асистент 
за шофиране по магистрала) може да не 
работи в следните случаи:
• Информацията от картата и 

действителният път са различни, защото 
навигацията не е актуализирана

• Информацията от картата и 
действителният път са различни, 
поради грешка с GPS данните или 
информацията от картата 

• Инфотеймънт системата е претоварена 
от едновременното изпълнение на 
функции като търсене на маршрут, 
възпроизвеждане на видео, гласово 
разпознаване и т.н.

• GPS сигналите са блокирани в зони като 
например тунели

• Водачът се отклони от курса или 
маршрутът до дестинацията е променен 
или отменен чрез нулиране на 
навигацията

• Автомобилът влезе в бензиностанция 
или отбивка

• Работи Android Auto или Car Play
• Навигацията не може да разпознае 

текущата позиция на автомобила 
(напр.: пътища на по-голяма височина, 
включително надлез до обикновени 
пътища или паралелни пътища наблизо)

За повече подробности относно 
ограниченията на камерата за предно 
виждане, предния радар, предния ъглов 
радар и задния ъглов радар вижте 
раздела „Система за избягване на челен 
сблъсък (FCA)“ в глава 7.



Система за помощ на водача

7-122

ONX4E070037ONX4E070037

ONX4070038ONX4070038

Мониторът за задно виждане ще показва 
зоната зад автомобила, за да ви помага при 
паркиране или движение назад.

Регистриращ сензор

ONX4E070039ONX4E070039
[1]: Камера за задно виждане

Вижте на изображението по-горе 
подробности за местоположението на 
регистриращия сензор.

  МОНИТОР ЗА ЗАДНО ВИЖДАНЕ (RVM) (АКО Е ЧАСТ ОТ 
ОБОРУДВАНЕТО)
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 Настройки на системата
Настройки на камерата

OTM070210LOTM070210L

• Можете да промените съдържанието или 
настройките на дисплея на монитора за 
задно виждане, като докоснете иконата 
за настройка (( ) на екрана, докато 
мониторът за задно виждане работи, или 
изберете „Driver Assistance → Parking 
Safety → Camera Settings“ (Помощ за 
водача → Безопасност по отношение на 
паркирането → Настройки на камерата) 
от менюто „Settings“ (Настройки), когато 
двигателят работи.

• В съдържанието на дисплея можете 
да промените настройки за „Задното 
виждане“, а в настройките на дисплея 
можете да промените яркостта и 
контраста на дисплея.

Работа на системата
Работен бутон
 Тип AТип A

ONX4070040ONX4070040

 Тип BТип B

ONX4E070102ONX4E070102

 Бутон за паркиране/показване
Натиснете бутона за паркиране/монитор (1), 
за да включите монитора за задно виждане. 
Натиснете отново бутона, за да изключите 
системата.
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Изглед отзад
Условия на работа
• Превключете предавката в R (Заден ход) 

и картината ще се покаже на екрана.
• Натиснете бутона за паркиране/монитор 

(1), докато предавката е в положение P 
(Паркиране), и картината ще се покаже 
на екрана. 

Условия за изключване
• Образът от задната камера не може 

да се изключи, когато предавката е в 
положение R (Заден ход).

• Натиснете бутона за паркиране/монитор 
(1) още веднъж, докато предавката е 
в положение P (Паркиране) с включен 
монитор за задно виждане на екрана и 
мониторът ще се изключи.

• Превключете предавката от R (Заден 
ход) на P (Паркиране) и мониторът за 
задно виждане ще се изключи.

Функция за задържане на задното 
виждане 
Задното виждане ще продължи да се 
показва на екрана, за да Ви помогне, когато 
паркирате.

Условия на работа
Превключете предавката от R (Заден ход) 
на N (Неутрално) или D (Шофиране) и ще 
се покаже образът от монитора за задно 
виждане. 

Условия за изключване
• Когато скоростта на автомобила е 

над 10 km/h (6 mph), мониторът за задно 
виждане ще се изключи.

• Превключете предавката на P 
(Паркиране) и мониторът за задно 
виждане ще се изключи.

• Ако натиснете бутона за паркиране/
показване (1), екранът е изключен.

Задно виждане по време на 
шофиране

ONX4E070119ONX4E070119

Водачът може да проверява задното 
виждане на екрана, докато шофира, което 
подпомага безопасното шофиране. 

Условия на работа
Натиснете бутона за паркиране/монитор 
(1), докато предавката е в положение D 
(Шофиране) или N (Неутрално) и картината 
на монитора за задно виждане ще се 
покаже на екрана.

Условия за изключване
• Натиснете бутона за паркиране/монитор 

(1) още веднъж и мониторът за задно 
виждане ще се изключи.

• Натиснете някой от бутоните на 
информационно-развлекателната 
система и мониторът за задно виждане 
ще се изключи. 

• Превключете предавката на P 
(Паркиране) и мониторът за задно 
виждане ще се изключи.

По време на работа
• Ако предавката е преместена в 

положение R (обратен ход), докато на 
екрана е показано задното виждане 
по време на шофиране, екранът ще 
бъде променен на задното виждане с 
указания за паркиране. 

• Когато на екрана е показано задното 
виждане по време на шофиране, 
в горната дясна част на екрана ще 
се покаже икона , указваща, че е 
показано задното виждане. 
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Изглед отгоре отзад

ONX4070042ONX4070042

Когато докоснете иконата , на екрана ще 
се покаже изгледа отгоре и ще се показва 
дистанцията от превозното средство зад 
автомобила Ви, докато паркирате.

Неизправност на системата и 
ограничения
Неизправност на системата
Когато мониторът за задно виждане не 
работи правилно или екранът примигва, или 
изображението на камерата не се показва 
нормално, Ви препоръчваме системата 
да бъде проверена от оторизиран 
представител на HYUNDAI.

Ограничения на системата
Когато автомобилът е спрян за 
продължително време през зимата или 
е паркиран в закрит паркинг, изгорелите 
газове може временно да замъглят 
изображението.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Камерата за задно виждане не 

обхваща цялата зона зад автомобила. 
Водачът винаги трябва да проверява 
зоната отзад директно чрез 
вътрешното и външните огледала за 
обратно виждане.

• Показаното на екрана изображение 
може да се различава от 
действителната дистанция от обекта. 
Не забравяйте да проверявате 
директно обстановката около 
автомобила за гарантиране на 
безопасността.

• Винаги поддържайте обектива на 
камерата за обратно виждане чист. 
Ако обективът е покрит с чужд 
материал, това може да повлияе 
неблагоприятно на ефективността 
на камерата и мониторът за задно 
виждане може да не работи правилно.
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 МОНИТОР ЗА ОКОЛНО ВИЖДАНЕ (SVM) (АКО Е ЧАСТ ОТ 
ОБОРУДВАНЕТО) 
 Тип AТип A

ONX4070043ONX4070043

 Тип BТип B

ONX4E070104ONX4E070104

ONX4E070129ONX4E070129

Мониторът за околно виждане помага 
при паркирането, като използва камерите 
в автомобила и показва картина около 
автомобила чрез информационно-
развлекателната система.
• Функцията Parking Assist View (Изглед за 

помощ при паркиране) помага на водача 
да види обстановката около автомобила, 
докато паркира, с различни изгледи. 

• Функцията Rear View while driving (Задно 
виждане по време на шофиране) помага 
на водача да следи на екрана областта 
зад автомобила, докато шофира. 

Регистриращ сензор 

ONX4E070045ONX4E070045

ONX4E070046ONX4E070046
[1] : SVM камера за предно виждане, 
[2], [3] :  SVM странична камера 

(под външното огледало за обратно виждане),
[4] : SVM камера за обратно виждане

Вижте на изображението по-горе 
подробности за местоположението на 
регистриращите сензори.
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Настройки на системата
Настройки на камерата

OTM070213LOTM070213L

• Можете да промените съдържанието или 
настройките на дисплея на монитора 
за обзорно виждане, като докоснете 
иконата за настройка (( ) на екрана, 
докато мониторът за обзорно виждане 
работи, или изберете „Driver Assistance 
→ Parking Safety → Camera Settings“ 
(Помощ за водача → Безопасност по 
отношение на паркирането → Настройки 
на камерата) от менюто „Settings“ 
(Настройки), когато двигателят работи.

• В съдържанието на дисплея можете 
да промените настройките за изгледа 
отгоре с указания за паркиране, изгледа 
отзад с указания за паркиране и 
парктроника.

• В настройките на дисплея можете да 
промените яркостта и контраста на 
дисплея.

Изглед отгоре с указания за 
паркиране
 Изглед отгоре отпредИзглед отгоре отпред

ONX4E070130ONX4E070130

 Изглед отгоре отзадИзглед отгоре отзад

ONX4E070131ONX4E070131

• Когато е избран изгледът отгоре с 
указания за паркиране, указанията се 
показват в дясната страна на екрана на 
монитора за околно виждане.

• Можете да видите изгледа отгоре 
отпред или изгледа отгоре отзад, когато 
използвате изгледа отгоре с указания за 
паркиране.

• „Изглед отгоре с указания за паркиране“ 
може да бъде свързан с изглед отгоре 
отпред с указания за паркиране или 
изглед отгоре отзад с указания за 
паркиране.
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Изглед отзад с указания за 
паркиране

OTM070216LOTM070216L

• Когато е избран изгледът отзад с 
указания за паркиране, указанията се 
показват в задното виждане. 

• На изгледа отзад с указания за 
паркиране се показват хоризонтални 
помощни линии на разстояние 0,5 м 
(1,6 фута), 1 м (3,3 фута) и 2,3 м 
(7,6 фута) от автомобила.

Парктроник

OTM070217LOTM070217L

• Когато е избран парктроникът, 
предупрежденията се показват в дясната 
страна на екрана на монитора за околно 
виждане.

• Картината ще се показва само когато 
парктроникът предупреждава водача.

Автоматично включване на 
обзорния монитор
Когато двигателят работи, изберете Driver 
Assistance → Parking Safety → Surround 
View Monitor Auto On (Помощ за водача → 
Безопасност по отношение на паркирането 
→ Автоматично включване на монитора 
за околно виждане) от менюто Settings 
(Настройки), за да използвате тази функция.
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 Работа на системата 
Работен бутон
 Тип AТип A

ONX4070040ONX4070040

 Тип BТип B

ONX4E070102ONX4E070102

ONX4E070132ONX4E070132

• Натиснете бутона за паркиране/монитор 
(1), за да включите монитора за околно 
виждане.
Натиснете отново бутона, за да 
изключите системата.

• Можете да изберете други изгледи, като 
докоснете иконите на изгледите (2) на 
екрана на монитора за околно виждане.

• Когато натиснете някой от бутоните 
на информационно-развлекателната 
система (3), без предавката да е в 
положение R (Заден ход), мониторът за 
околно виждане ще се изключи.

Изглед отпред
Картината отпред се показва на екрана, 
когато предавката е в положение N 
(Неутрално) или D (Шофиране), за да 
помогне за паркирането. Изгледът отпред 
съдържа изглед отгоре/изглед отпред/изглед 
отстрани.

Условия на работа 
• Последният зададен режим на 

функцията за изглед отпред ще бъде 
избран, когато превключите от R 
(Заден ход) на N (Неутрално) или D 
(Шофиране).

• Изгледът отпред ще работи, когато са 
изпълнени следните условия:
 - Когато се показва екранът на 
информационно-развлекателната 
система, натиснете бутона за 
паркиране/монитор (1) за кратко, 
когато предавката е в положение D 
(Шофиране) или N (Неутрално) и 
скоростта на автомобила е под 10 км/ч 
(6 мили/ч).

• Функцията за автоматично включване 
на монитора за околно виждане ще се 
задейства, когато са изпълнени следните 
условия:
 - След като изберете Driver Assistance 
→ Parking Safety → Surround View 
Monitor Auto On (Помощ за водача 
→ Безопасност по отношение 
на паркирането → Автоматично 
включване на монитора за околно 
виждане) от менюто Settings 
(Настройки), екранът на изгледа 
отпред за помощ при паркиране 
се показва, когато парктроникът 
предупреждава водача при шофиране 
в D (Шофиране).
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Условия за изключване 
• Натиснете бутона за паркиране/монитор 

(1) още веднъж и картината ще се 
изключи.

• Когато скоростта на автомобила е 
над 10 км/ч (6 мили/ч) и предавката 
е в положение D (Шофиране), 
мониторът за околно виждане ще се 
изключи и екранът ще се върне към 
предходния екран на информационно-
развлекателната система. Дори да се 
движите отново със скорост под 10 км/ч 
(6 мили/ч), обзорният монитор няма да 
се включи.

• Натиснете някой от бутоните на 
информационно-развлекателната 
система (3) и ще се покаже екранът на 
тази система.

• Превключете предавката на P 
(Паркиране) и картината ще се изключи.

Изглед отзад
Картината отзад се показва на екрана, 
когато предавката е в положение R (Заден 
ход) или P (Паркиране), за да помогне за 
паркирането. Изгледът отзад съдържа 
изглед отгоре/изглед отзад/изглед отстрани.

Условия на работа 
• Превключете предавката в R (Заден ход) 

и картината ще се покаже на екрана.
• Натиснете бутона за паркиране/монитор 

(1), докато предавката е в положение P 
(Паркиране), и картината ще се покаже 
на екрана. 

Условия за изключване 
• Картината не може да се изключи, когато 

предавката е в положение R (Заден ход).
• Превключете предавката от R (Заден 

ход) на P (Паркиране) и картината ще се 
изключи.

• Натиснете бутона за паркиране/монитор 
(1) още веднъж, докато предавката е в 
положение P (Паркиране) с картината на 
екрана.

Задно виждане по време на 
шофиране
Водачът може да проверява задното 
виждане на екрана, докато шофира, което 
подпомага безопасното шофиране.

Условия на работа 
• Двигателят е включен.
• Натиснете бутона за паркиране/монитор 

(1), когато скоростта на автомобила е 
над 10 км/ч (6 мили/ч), и функцията за 
задно виждане по време на шофиране 
ще се покаже на екрана.

• Иконата  трябва да се натисне на 
екрана на монитора за обзорно виждане, 
когато скоростта на автомобила е под 
10 км/ч (6 мили/ч), и функцията за задно 
виждане по време на шофиране ще се 
покаже на екрана.

Условия за изключване 
• Натиснете бутона за паркиране/

монитор (1) още веднъж и екранът 
ще се върне към предходния екран 
на информационно-развлекателната 
система.

• Изберете други изгледи от екрана на 
монитора за обзорно виждане, когато 
скоростта на автомобила е под 10 км/ч 
(6 мили/ч), и функцията за задно 
виждане по време на шофиране ще се 
изключи.

• Натиснете някой от бутоните на 
информационно-развлекателната 
система (3) и ще се покаже екранът на 
тази система.

• Превключете предавката на P 
(Паркиране) и мониторът за задно 
виждане по време на шофиране ще се 
изключи.
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Неизправност на системата и 
ограничения 
Неизправност на системата 
Когато мониторът за околно виждане не 
работи правилно или екранът примигва, или 
изображението на камерата не се показва 
нормално, Ви препоръчваме системата 
да бъде проверена от оторизиран 
представител на HYUNDAI. 

Ограничения на системата 
• Когато автомобилът е спрян за 

продължително време през зимата или 
е паркиран в закрит паркинг, изгорелите 
газове може временно да замъглят 
изображението.

• Екранът може да бъде показан 
необичайно и в горната лява част на 
екрана ще се появи икона при следните 
обстоятелства:
 - Багажникът е отворен 
 - Вратата на водача или пътника отпред 
бъде отворена 

 - Външното огледало за обратно 
виждане бъде прибрано

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• ВИНАГИ оглеждайте около 

автомобила, за да сте сигурни, че 
няма предмети или препятствия, 
преди да го преместите. Това, 
което виждате на екрана, може да 
се различава от действителното 
местоположение на превозното 
средство. 

• Показаното на екрана изображение 
може да се различава от 
действителната дистанция от обекта. 
Не забравяйте да проверявате 
директно обстановката около 
автомобила за гарантиране на 
безопасността.

• Когато се показва обратното виждане 
по време на шофиране в горната лява 
част на екрана на информационно-
развлекателната система се появява 
икона ( ), която информира водача, 
че се показва картина от обратно 
виждане. Не обърквайте с предното 
виждане с широко изображение. 

• Мониторът за обзорно виждане е 
предназначен за плоски повърхности. 
Ето защо, ако се използва на пътища 
с различна височина, като бордюри и 
неравности за убиване на скоростта, 
изображението на екрана не изглежда 
правилно. 

• Винаги поддържайте обектива 
на камерата чист. Ако обективът 
е покрит с чужд материал, това 
може да повлияе неблагоприятно 
на ефективността на камерата и 
мониторът за околно виждане може 
да не работи правилно.

 Информация
Когато функцията „Задно виждане при 
шофиране“ е включена, тя се поддържа 
независимо от скоростта на автомобила. 
Ако се движите на заден ход, когато задното 
виждане при шофиране работи, тя се променя 
на изглед отзад.
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Системата за сигнализация при пресичащи 
отзад автомобили е проектирана да помага 
за разпознаване на приближаващи се 
от лявата или дясната страна превозни 
средства, докато автомобилът Ви се движи 
назад, и да предупреждава водача, че 
има непосредствена опасност от сблъсък 
с предупредително съобщение и звуково 
предупреждение. 

OJX1070108LOJX1070108L
[A]:  Експлоатационен обхват на системата за 

сигнализация при пресичащи отзад автомобили

 ВНИМАНИЕ
Времето на предупреждение може да 
варира в зависимост от скоростта на 
приближаващото превозно средство.

 Информация
В текста по-долу Системата за сигнализация 
при пресичащи отзад автомобили ще 
се нарича Система за безопасност при 
пресичащи отзад автомобили.

Регистриращ сензор

ONX4E070054ONX4E070054
[1]: Заден ъглов радар 

Вижте на изображението по-горе 
подробности за местоположението на 
регистриращия сензор.

 ВНИМАНИЕ
За повече подробности относно 
предпазните мерки за задния ъглов 
радар вижте раздела „Система за 
предупреждение при наличие на 
автомобил в мъртвата зона (BCW)“ в 
глава 7.

СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ ПРЕСИЧАЩИ ОТЗАД АВТОМОБИЛИ 
(RCCW) (АКО Е ЧАСТ ОТ ОБОРУДВАНЕТО)
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Настройки на системата
Настройване на функциите за 
системата

OTM070194NOTM070194N

Безопасност при пресичащи отзад 
автомобили
Когато двигателят работи, изберете 
Помощ за водача → Безопасност при 
паркиране → Rear Cross-Traffic Safety 
(Система за безопасност при пресичащи 
отзад автомобили) от менюто Settings 
(Настройки), за да включите системата 
за безопасност при пресичащи отзад 
автомобили, или да отмените избора, за да 
я изключите.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато двигателят бъде стартиран 
отново, системата за безопасност при 
пресичащи отзад автомобили винаги 
ще се включва. Ако обаче е избрано 
„Изключено“, след като двигателят 
бъде стартиран отново, водачът винаги 
трябва да следи движението и да 
шофира внимателно.

OTM070140NOTM070140N

Време на предупреждение
Когато двигателят работи, можете да 
изберете Помощ за водача → Време 
на предупреждение от менюто Settings 
(Настройки), за да промените кога да се 
включва системата за безопасност при 
пресичащи отзад автомобили. 
При доставката на автомобила „Време 
на предупреждение“ е зададено на 
„Нормално“. Ако промените „Време 
на предупреждение“, времето за 
предупреждение на други системи за 
помощ на водача може да се промени. 
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ONX4E070090ONX4E070090

Сила на звука на предупрежденията
Когато двигателят работи, изберете 
„Driver Assistance → Warning Volume“ 
(Помощ за водача → Сила на звука на 
предупрежденията) от менюто „Настройки“, 
за да промените силата на звука на 
предупрежденията на „High“ (Висока), 
„Medium“ (Средна), „Low“ (Ниска) или „Off“ 
(Изключено) за системата за безопасност 
при пресичащи отзад автомобили. 
Ако обаче звукът на предупреждението 
бъде изключен, функцията за вибрация на 
волана (ако е част от оборудването) ще се 
включи, ако е била изключена. 
Ако промените силата на звука на 
предупрежденията, може да се промени 
силата на звука на други системи за помощ 
на водача. 

 ВНИМАНИЕ
• Настройването на „Warning Timing“ 

(Време на предупреждение) и 
„Warning Volume“ (Сила на звука на 
предупрежденията) е приложимо 
за всички функции на системата за 
безопасност при пресичащи отзад 
автомобили.

• Въпреки че е избрано „Нормално“ 
за „Warning Timing“ (Време на 
предупреждение), ако превозните 
средства приближават отляво 
или отдясно с висока скорост, 
първоначалното време за активиране 
на предупреждението може да 
изглежда закъсняло.

• Изберете „Late“ (Със закъснение) 
за „Warning Timing“ (Време на 
предупреждение), когато трафикът е 
лек и скоростта на движение е бавна.

 Информация
Ако двигателят бъде стартиран отново, 
ще бъде запазена последната настройка за 
„Warning Timing“ (Време на предупреждение) 
и „Warning Volume“ (Сила на звука на 
предупрежденията).
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Работа на системата
Системно предупреждение
Системата за безопасност при пресичащи 
отзад автомобили ще предупреждава 
водача, когато има непосредствена 
опасност от сблъсък.

OHY059034OHY059034 ONX4070055ONX4070055

ONX4E070133ONX4E070133

Предупреждение за сблъсък
• За да предупреждава водача за 

приближаващо превозно средство 
отзад отляво/отдясно на автомобила 
ви, лампата на външното огледало 
ще примигва и на арматурното табло 
ще се показва предупреждение. 
Едновременно с това ще прозвучи 
звуково предупреждение и воланът ще 
вибрира (ако е част от оборудването). 
Ако мониторът за задно виждане работи, 
на екрана на инфотейнмънт системата 
също ще се показва съобщение.

• Системата ще работи, когато са 
изпълнени всички от следните условия:
 - Предавката е преместена в положение 

R (заден ход)
 - Скоростта на автомобила е под 8 км/ч
 - Приближаващото превозно средство е 
на приблизително 25 m (82 ft.) отляво 
или отдясно на Вашия автомобил 

 - Скоростта на приближаващото 
превозно средство отляво или отдясно 
е над 5 км/ч

 Информация
Ако са изпълнени условията за работа, ще 
се показва предупреждение винаги когато 
приближава превозно средство отляво или 
отдясно, въпреки че скоростта на Вашия 
автомобил е 0 км/ч.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вземете следните предпазни мерки, 
когато използвате системата за 
безопасност при пресичащи отзад 
автомобили:
• За Ваша безопасност променете 

настройките, след като паркирате 
автомобила на безопасно 
местоположение.

• Ако бъде показано предупредително 
съобщение или бъде генерирано 
звуково предупреждение от 
която и да е друга система, 
предупредителното съобщение 
от системата за безопасност при 
пресичащи отзад автомобили може 
да не се покаже и може да не бъде 
генерирано звуково предупреждение 
от нея.

• Възможно е да не чуете 
предупредителния звук на системата 
за безопасност при пресичащи отзад 
автомобили в шумна среда.

• Системата за безопасност при 
пресичащи отзад автомобили може да 
предупреди водача със закъснение 
или да не го предупреди изобщо 
в зависимост от пътните условия 
условията на шофиране. 

• Водачът трябва да носи 
отговорността да управлението 
на автомобила. Не разчитайте 
единствено на системата за 
безопасност при пресичащи отзад 
автомобили. По-скоро поддържайте 
безопасно разстояние и, ако е 
необходимо, натиснете педала 
на спирачката, за да намалите 
скоростта на движение или да спрете 
автомобила.

Неизправност на системата и 
ограничения
Неизправност на системата

OTM070125NOTM070125N

Когато системата за безопасност при 
пресичащи отзад автомобили не работи 
правилно, на арматурното табло ще се 
появи предупредителното съобщение 
„Check Rear Cross-Traffic Safety system(s)“ 
(Проверете системата за безопасност при 
пресичащи отзад автомобили) и системата 
ще се изключи автоматично или ще бъде с 
ограничена функционалност. Препоръчваме 
системата да бъде проверена от 
оторизиран представител на HYUNDAI.

 Тип AТип A  Тип BТип B

OTM070100NOTM070100N OTM070100LOTM070100L

Когато предупредителната лампа на 
външното огледало не работи правилно, 
на арматурното табло ще се появи 
предупредителното съобщение „Check 
side view mirror warning light“ (Проверете 
предупредителната лампа на страничното 
огледало) (или „Check outside mirror warning 
icon“ (Проверете предупредителната икона 
на страничното огледало)). Препоръчваме 
системата да бъде проверена от 
оторизиран представител на HYUNDAI.
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Системата е деактивирана
 Тип AТип A  Тип BТип B

OTM070124NOTM070124N OTM070124LOTM070124L

Когато задната броня около задния 
ъглов радар или сензора е покрита 
с чужд материал, например сняг или 
дъждовна вода, или е прикачено ремарке 
или багажник, това може да намали 
ефективността на разпознаване и временно 
да ограничи или деактивира системата 
за безопасност при пресичащи отзад 
автомобили.
Ако това се случи, на арматурното табло ще 
се покаже предупредителното съобщение 
„Rear Cross-Traffic Safety system disabled. 
Radar blocked“ (Системата за безопасност 
по отношение на мъртвата зона е 
деактивирана. Радарът е блокиран) (или 
„Rear cross-traffic safety functions disabled. 
Radar blocked“ (Функцията за безопасност 
при пресичащи отзад автомобили е 
деактивирана. Радарът е блокиран) ще се 
покаже на таблото.
Системата ще работи нормално, когато 
този чужд материал или ремарке и т.н. бъде 
премахнат.
Ако системата не работи нормално след 
премахването му, препоръчваме системата 
да бъде проверена от оторизиран 
представител на HYUNDAI.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Въпреки че на арматурното табло 

не се показва предупредителното 
съобщение, системата за безопасност 
при пресичащи отзад автомобили 
може да не работи правилно. 

• Системата за безопасност при 
пресичащи отзад автомобили може 
да не работи правилно в район 
(например открит терен), където не 
се откриват никакви вещества след 
включването на двигателя.

 ВНИМАНИЕ
Изключвайте системата за безопасност 
при пресичащи отзад автомобили, за да 
прикачите ремарке, багажник и др., или 
премахнете ремаркето, багажника и др., 
за да я използвате.

Ограничения на системата
Системата за безопасност при пресичащи 
отзад автомобили може да не работи 
нормално или да работи непредсказуемо в 
следните случаи:
• Потегляте от място, обрасло с дървета 

или трева 
• Потегляте от място, където пътят е 

мокър
• Скоростта на приближаващото превозно 

средство е твърде висока или ниска

За повече подробности относно 
ограниченията на задния ъглов 
радар вижте раздела „Система за 
предупреждение при наличие на 
автомобил в мъртвата зона (BCW)“ в 
глава 7.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Движение близо до превозно 

средство или конструкция

OJX1079111OJX1079111
[A]: Конструкция

Системата за безопасност при 
пресичащи отзад автомобили може да 
бъде ограничена, когато се движите 
близо до превозно средство или 
конструкция, и може да не разпознава 
превозното средство, приближаващо 
се отляво или отдясно. Ако това 
се случи, системата може да не 
предупреди водача, когато трябва. 
Винаги проверявайте наоколо при 
движение назад.

• Когато автомобилът е в сложна 
обстановка за паркиране

OJX1079112OJX1079112

Системата за безопасност при 
пресичащи отзад автомобили може 
да разпознае превозни средства, 
които паркират или се изтеглят близо 
до Вас (например автомобил, който 
излиза до Вашия, автомобил, който 
паркира или излиза наблизо, или 
превозно средство, което приближава 
до автомобила Ви и прави завой и 
т.н.). Ако това се случи, системата 
може да предупреди ненужно водача.
Винаги проверявайте наоколо при 
движение назад.
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• Когато превозното средство е 
паркирано по диагонал

OJX1079113OJX1079113
[A]: Превозно средство

Системата за безопасност при 
пресичащи отзад автомобили може да 
бъде ограничена, когато се движите 
назад по диагонал, и може да не 
разпознава превозното средство, 
приближаващо се отляво или 
отдясно. Ако това се случи, системата 
може да не предупреди водача, когато 
трябва. 
Винаги проверявайте наоколо при 
движение назад.

• Когато превозното средство е по или 
близо до наклон

ONX4070082ONX4070082

Системата за безопасност при 
пресичащи отзад автомобили може да 
бъде ограничена, когато автомобилът 
е на изкачване или слизане, и може да 
не разпознава превозното средство, 
приближаващо се отляво или 
отдясно. Ако това се случи, системата 
може да не предупреди водача, когато 
трябва. 
Винаги проверявайте наоколо при 
движение назад.
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• Влизане в паркомясто, където има 
конструкция 

OJX1079115OJX1079115
[A]: Конструкция, [B]: Стена

Системата за безопасност при 
пресичащи отзад автомобили може 
да разпознава превозни средства, 
които преминават пред Вас, когато 
паркирате на заден ход в паркомясто, 
а отзад или отстрани има стена или 
конструкция. Ако това се случи, 
системата може да предупреди 
ненужно водача.
Винаги проверявайте наоколо при 
движение назад.

• Когато автомобилът е паркиран 
напред 

OJX1079116OJX1079116

Системата за безопасност при 
пресичащи отзад автомобили може 
да разпознава пресичащи зад Вас 
превозни средства, когато паркирате 
на заден ход в паркомясто. Ако 
това се случи, системата може да 
предупреди ненужно водача.
Винаги проверявайте наоколо при 
движение назад.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Когато теглите ремарке или друго 

превозно средство, Ви препоръчваме 
системата за безопасност при 
пресичащи отзад автомобили да 
бъде изключена от съображения за 
безопасност. 

• Системата за безопасност при 
пресичащи отзад автомобили може 
да не работи нормално при силни 
електромагнитни вълни. 

• Системата за безопасност при 
пресичащи отзад автомобили 
може да не работи в продължение 
на 3 секунди след запалване на 
автомобила или инициализиране на 
задните ъглови радари.
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Системата за избягване на сблъсък 
с пресичащи отзад автомобили е 
проектирана да помага за разпознаване 
на приближаващи се от лявата или 
дясната страна превозни средства, 
докато автомобилът Ви се движи назад, 
и да предупреждава водача, че има 
непосредствена опасност от сблъсък с 
предупредително съобщение и звуково 
предупреждение. Освен това спирачките са 
асистирани за предотвратяване на сблъсък.

OJX1079108OJX1079108
[A]:  Експлоатационен обхват на системата за 

сигнализация при пресичащи отзад автомобили,
[B]:  Експлоатационен обхват на системата за избягване 

на сблъсък с пресичащи отзад автомобили

 ВНИМАНИЕ
Времето на предупреждение може да 
варира в зависимост от скоростта на 
приближаващото превозно средство.

 Информация
В текста по-долу Системата за сигнализация 
при пресичащи отзад автомобили и 
Системата за избягване на сблъсък с 
пресичащи отзад автомобили ще се наричат 
Система за безопасност при пресичащи отзад 
автомобили.

Регистриращ сензор

ONX4E070054ONX4E070054
[1]: Заден ъглов радар

Вижте на изображението по-горе 
подробности за местоположението на 
регистриращите сензори.

 ВНИМАНИЕ
За повече подробности относно 
предпазните мерки за задния ъглов 
радар вижте раздела „Система за 
избягване на сблъсък с пресичащи отзад 
автомобили (BCA)“ в глава 7.

СИСТЕМА ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА СБЛЪСЪК С ПРЕСИЧАЩИ 
ОТЗАД АВТОМОБИЛИ (RCCA) (АКО Е ЧАСТ ОТ 
ОБОРУДВАНЕТО)
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Настройки на системата
Настройване на функциите за 
системата

OTM070194NOTM070194N

Безопасност при пресичащи отзад 
автомобили
Когато двигателят работи, изберете 
Помощ за водача → Безопасност при 
паркиране → Rear Cross-Traffic Safety 
(Система за безопасност при пресичащи 
отзад автомобили) от менюто Settings 
(Настройки), за да включите системата 
за безопасност при пресичащи отзад 
автомобили, или да отмените избора, за да 
я изключите.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато двигателят бъде стартиран 
отново, системата за безопасност при 
пресичащи отзад автомобили винаги 
ще се включва. Ако обаче е избрано 
„Изключено“, след като двигателят 
бъде стартиран отново, водачът винаги 
трябва да следи движението и да 
шофира внимателно.

 Информация
Настройките за система за безопасност при 
пресичащи отзад автомобили включват 
система за сигнализация при пресичащи 
отзад автомобили и система за избягване на 
сблъсък с пресичащи отзад автомобили.

OTM070140NOTM070140N

Време на предупреждение
Когато двигателят работи, можете да 
изберете Помощ за водача → Време 
на предупреждение от менюто Settings 
(Настройки), за да промените кога да се 
включва системата за безопасност при 
пресичащи отзад автомобили. 
При доставката на автомобила „Време 
на предупреждение“ е зададено на 
„Нормално“. Ако промените „Време 
на предупреждение“, времето за 
предупреждение на други системи за 
помощ на водача може да се промени. 
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ONX4E070090ONX4E070090

Сила на звука на предупрежденията
Когато двигателят работи, изберете 
„Driver Assistance → Warning Volume“ 
(Помощ за водача → Сила на звука на 
предупрежденията) от менюто „Настройки“, 
за да промените силата на звука на 
предупрежденията на „High“ (Висока), 
„Medium“ (Средна), „Low“ (Ниска) или „Off“ 
(Изключено) за системата за безопасност 
при пресичащи отзад автомобили. 
Ако обаче звукът на предупреждението 
бъде изключен, функцията за вибрация на 
волана (ако е част от оборудването) ще се 
включи, ако е била изключена. 
Ако промените силата на звука на 
предупрежденията, може да се промени 
силата на звука на други системи за помощ 
на водача. 

 ВНИМАНИЕ
• Настройването на „Warning Timing“ 

(Време на предупреждение) и 
„Warning Volume“ (Сила на звука на 
предупрежденията) е приложимо 
за всички функции на система за 
избягване на сблъсък с пресичащи 
отзад автомобили.

• Въпреки че е избрано „Нормално“ 
за „Warning Timing“ (Време на 
предупреждение), ако превозните 
средства приближават отляво 
или отдясно с висока скорост, 
първоначалното време за активиране 
на предупреждението може да 
изглежда закъсняло.

• Изберете „Late“ (Със закъснение) 
за „Warning Timing“ (Време на 
предупреждение), когато трафикът е 
лек и скоростта на движение е бавна.

 Информация
Ако двигателят бъде стартиран отново, 
ще бъде запазена последната настройка за 
„Warning Timing“ (Време на предупреждение) 
и „Warning Volume“ (Сила на звука на 
предупрежденията).
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Работа на системата
Системни предупреждения 
управление
Системата за безопасност при пресичащи 
отзад автомобили ще предупреждава 
и контролира превозното средство 
според степента на опасност от сблъсък: 
„Предупреждение за сблъсък“, „Аварийно 
спиране“ и „Спиране на превозното 
средство и спиране на контрола върху 
спирачките".

OHY059034OHY059034 ONX4070055ONX4070055

ONX4E070133ONX4E070133

Предупреждение за сблъсък
• За да предупреждава водача за 

приближаващо превозно средство 
отзад отляво/отдясно на автомобила 
ви, лампата на външното огледало 
ще примигва и на арматурното табло 
ще се показва предупреждение. 
Едновременно с това ще прозвучи 
звуково предупреждение и воланът ще 
вибрира (ако е част от оборудването). 
Ако мониторът за задно виждане работи, 
на екрана на инфотейнмънт системата 
също ще се показва съобщение.

• Системата ще работи, когато са 
изпълнени всички от следните условия:
 - Предавката е преместена в положение 

R (заден ход)
 - Скоростта на автомобила е под 8 км/ч
 - Приближаващото превозно средство е 
на приблизително 25 m (82 ft.) отляво 
или отдясно на Вашия автомобил 

 - Скоростта на приближаващото 
превозно средство отляво или отдясно 
е над 5 км/ч

 Информация
Ако са изпълнени условията за работа, ще 
се показва предупреждение винаги когато 
приближава превозно средство отляво или 
отдясно, въпреки че скоростта на Вашия 
автомобил е 0 км/ч.
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OHY059034OHY059034 ONX4E070057ONX4E070057

ONX4E070133ONX4E070133

Аварийно спиране
• За да предупреждава водача за 

приближаващо превозно средство 
отзад отляво/отдясно на автомобила 
ви, лампата на външното огледало ще 
примигва и на арматурното табло ще се 
показва предупредително съобщение. 
Едновременно с това ще прозвучи 
звуково предупреждение и воланът ще 
вибрира (ако е част от оборудването). 
Ако мониторът за задно виждане работи, 
на екрана на инфотейнмънт системата 
също ще се показва съобщение.

• Системата ще работи, когато са 
изпълнени всички от следните условия:
 - Предавката е преместена в положение 

R (заден ход)
 - Скоростта на автомобила е под 8 км/ч
 - Приближаващото превозно средство 
е на приблизително 1,5 m (5 ft.) отляво 
или отдясно на Вашия автомобил 

 - Скоростта на приближаващото 
превозно средство отляво или отдясно 
е над 5 км/ч

• Аварийното спиране ще бъде 
подпомогнато, за да се предотврати 
сблъсък с приближаващи превозни 
средства отляво или отдясно.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Контролът върху спирачките ще 
приключи, когато:
 - Приближаващото превозно средство 
е извън обхвата на разпознаване 

 - Приближаващото превозно средство 
преминава зад Вашия автомобил

 - Приближаващото превозно средство 
не се движи към Вашия автомобил

 - Скоростта на приближаващото 
превозно средство намалява

 - Водачът натисне педала достатъчно 
силно
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ONX4E070058ONX4E070058

Спиране на превозното средство и спиране на 
контрола върху спирачките 
• Когато автомобилът е спрян поради 

аварийно спиране, на арматурното 
табло ще се появи предупредителното 
съобщение „Drive carefully“ (Шофирайте 
внимателно).

• За Ваша безопасност водачът трябва да 
натисне спирачния педал незабавно и да 
провери наоколо.

• Контролът върху спирачките ще 
приключи, след като автомобилът 
бъде спрян чрез аварийно спиране за 
приблизително 2 секунди. 

• При аварийно спиране управлението на 
спирачките от системата автоматично ще 
бъде отменено, когато водачът натисне 
прекалено силно педала на спирачката.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вземете следните предпазни мерки, 
когато използвате системата за 
безопасност при пресичащи отзад 
автомобили:
• За Ваша безопасност променете 

настройките, след като паркирате 
автомобила на безопасно 
местоположение.

• Ако бъде показано предупредително 
съобщение или бъде генерирано 
звуково предупреждение от 
която и да е друга система, 
предупредителното съобщение 
от системата за безопасност при 
пресичащи отзад автомобили може 
да не се покаже и може да не бъде 
генерирано звуково предупреждение 
от нея.

• Възможно е да не чуете 
предупредителния звук на системата 
за безопасност при пресичащи отзад 
автомобили в шумна среда.

• Системата за безопасност при 
пресичащи отзад автомобили може 
да не работи, ако водачът натисне 
педала на спирачката, за да избегнете 
сблъсък.

• По време на работата на системата 
за безопасност при пресичащи 
отзад автомобили автомобилът 
може да спре внезапно, което да 
причини наранявания на пътниците 
и незакрепените предмети да ударят 
пътниците. Винаги си слагайте 
предпазния колан и обезопасявайте 
свободните предмети. 

• Дори да има проблем със системата 
за безопасност при пресичащи 
отзад автомобили, спирачките на 
автомобила ще могат да се използват 
по нормалния начин. 

• Системата за безопасност при 
пресичащи отзад автомобили не 
работи във всички ситуации и не 
може да избягва всички сблъсъци. 
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• При аварийно спиране управлението 
на спирачките от системата 
автоматично ще бъде отменено, 
когато водачът натисне прекалено 
силно педала на газта.

• Водачът трябва да носи 
отговорността да управлението 
на автомобила. Не разчитайте 
единствено на системата за 
безопасност при пресичащи отзад 
автомобили. По-скоро поддържайте 
безопасно разстояние и, ако е 
необходимо, натиснете педала 
на спирачката, за да намалите 
скоростта на движение или да спрете 
автомобила.

• Никога не използвайте умишлено 
системата за безопасност при 
пресичащи отзад автомобили 
върху хора, животни, предмети и 
т.н. Това може да причини сериозни 
наранявания или смърт.

 ВНИМАНИЕ
Контролът върху спирачките може 
да не работи правилно в зависимост 
от състоянието на ESC (електронната 
система за контрол на стабилността).
Ще се показва предупреждение, когато:
 - Предупредителната лампа за ESC 

(електронната система за контрол на 
стабилността) е включена

 - ESC (електронната система за 
контрол на стабилността) се използва 
за различна функция

 Информация
• Ако системата подпомага спирачките 

Ви, водачът трябва да внимава, тъй 
като подпомагането на спирачките 
ще приключи в рамките на 2 секунди. 
Водачът трябва веднага да натисне 
педала на спирачката и да проверява 
обстановката.

• Контролът върху спирачките ще 
приключи, когато водачът натисне педала 
на спирачката достатъчно силно.

• След преместване на предавката в 
положение R (заден ход), контролът 
върху спирачките ще работи веднъж за 
приближаващо превозно средство отляво 
и отдясно.
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Неизправност на системата и 
ограничения
Неизправност на системата

OTM070125NOTM070125N

Когато системата за безопасност при 
пресичащи отзад автомобили не работи 
изправно предупредителното съобщение 
„Check Rear Cross-Traffic Safety system“ 
(Проверете системата за безопасност при 
пресичащи отзад автомобили) ще се покаже 
на таблото и системата ще се изключи 
автоматично или работата на системата ще 
бъде ограничена. Препоръчваме системата 
да бъде проверена от оторизиран 
представител на HYUNDAI.

 Тип AТип A  Тип BТип B

OTM070100NOTM070100N OTM070100LOTM070100L

Когато предупредителната лампа на 
външното огледало не работи правилно, 
на арматурното табло ще се появи 
предупредителното съобщение „Check 
side view mirror warning light“ (Проверете 
предупредителната лампа на страничното 
огледало) (или „Check outside mirror warning 
icon“ (Проверете предупредителната икона 
на страничното огледало)). Препоръчваме 
системата да бъде проверена от 
оторизиран представител на HYUNDAI.

Системата е деактивирана
 Тип AТип A  Тип BТип B

OTM070124NOTM070124N OTM070124LOTM070124L

Когато задната броня около задния радар 
или сензора е покрита с чужд материал, 
например сняг или дъждовна вода, или 
е прикачено ремарке или багажник, 
това може да намали ефективността на 
разпознаване и временно да ограничи или 
деактивира системата за безопасност при 
пресичащи отзад автомобили.
Ако това се случи, на арматурното табло ще 
се покаже предупредителното съобщение 
„Rear Cross-Traffic Safety system disabled. 
Radar blocked“ (Системата за безопасност 
по отношение на мъртвата зона е 
деактивирана. Радарът е блокиран) (или 
„Rear cross-traffic safety functions disabled. 
Radar blocked“ (Функцията за безопасност 
при пресичащи отзад автомобили е 
деактивирана. Радарът е блокиран) ще се 
покаже на таблото.
Системата ще работи нормално, когато 
този чужд материал или ремарке и т.н. бъде 
премахнат.
Ако системата не работи нормално след 
премахването му, препоръчваме системата 
да бъде проверена от оторизиран 
представител на HYUNDAI.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Въпреки че на арматурното табло 

не се показва предупредителното 
съобщение, системата за безопасност 
при пресичащи отзад автомобили 
може да не работи правилно. 

• Системата за безопасност при 
пресичащи отзад автомобили може 
да не работи правилно в район 
(например открит терен), където не 
се откриват никакви вещества след 
включването на двигателя.

 ВНИМАНИЕ
Изключвайте системата за безопасност 
при пресичащи отзад автомобили, за да 
прикачите ремарке, багажник и др., или 
премахнете ремаркето, багажника и др., 
за да я използвате.

Ограничения на системата
Системата за безопасност при пресичащи 
отзад автомобили може да не работи 
нормално или да работи непредсказуемо в 
следните случаи:
• Потегляте от място, обрасло с дървета 

или трева 
• Потегляте от място, където пътят е 

мокър
• Скоростта на приближаващото превозно 

средство е твърде висока или ниска

Управлението на спирачките може да 
не работи, затова в следните случаи е 
задължително вниманието на водача: 
• Автомобилът вибрира сериозно, когато 

шофирате по неравен път или бетонна 
кръпка

• Движите се по хлъзгава повърхност 
поради сняг, локви, лед и т.н.

• Налягането на гумите е ниско или има 
повредена гума

• Спирачката е преработена
• Дистанционният интелигентен асистент 

за паркиране работи (ако е част от 
оборудването)

 ВНИМАНИЕ
За повече подробности относно 
ограниченията за задния ъглов радар 
вижте раздела „Система за избягване на 
сблъсък с пресичащи отзад автомобили 
(BCA)“ в глава 7.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Движение близо до превозно 

средство или конструкция

OJX1079111OJX1079111
[A]: Конструкция

Системата за безопасност при 
пресичащи отзад автомобили може 
да бъде ограничена, когато се 
движите близо до превозно средство 
или конструкция, и може да не 
разпознава превозното средство, 
приближаващо се отляво или 
отдясно. Ако това се случи, системата 
може да не предупреди водача или 
да контролира спирачките, когато 
трябва. 
Винаги проверявайте наоколо при 
движение назад.
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• Когато автомобилът е в сложна 
обстановка за паркиране

OJX1079112OJX1079112

Системата за безопасност при 
пресичащи отзад автомобили може 
да разпознае превозни средства, 
които паркират или се изтеглят близо 
до Вас (например автомобил, който 
излиза до Вашия, автомобил, който 
паркира или излиза наблизо, или 
превозно средство, което приближава 
до автомобила Ви и прави завой и 
т.н.). В този случай системата може 
ненужно да предупреди водача и да 
контролира спирачката.
Винаги проверявайте наоколо при 
движение назад.

• Когато превозното средство е 
паркирано по диагонал

OJX1079113OJX1079113
[A]: Превозно средство

Системата за безопасност при преси-
чащи отзад автомобили може да бъде 
ограничена, когато се движите назад 
по диагонал, и може да не разпознава 
превозното средство, приближаващо 
се отляво или отдясно. Ако това се 
случи, системата може да не преду-
преди водача или да контролира 
спирачките, когато трябва.
Винаги проверявайте наоколо при 
движение назад.
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• Когато превозното средство е по или 
близо до наклон

ONX4070082ONX4070082

Системата за безопасност при преси-
чащи отзад автомобили може да бъде 
ограничена, когато автомобилът е на 
изкачване или слизане, и може да не 
разпознава превозното средство, при-
ближаващо се отляво или отдясно. 
Ако това се случи, системата може да 
не предупреди водача или да контро-
лира спирачките, когато трябва.
Винаги проверявайте наоколо при 
движение назад.

• Влизане в паркомясто, където има 
конструкция 

OJX1079115OJX1079115
[A]: Конструкция, [B]: Стена

Системата за безопасност при 
пресичащи отзад автомобили може 
да разпознава превозни средства, 
които преминават пред Вас, когато 
паркирате на заден ход в паркомясто, 
а отзад или отстрани има стена или 
конструкция. В този случай системата 
може ненужно да предупреди водача 
и да контролира спирачката.
Винаги проверявайте наоколо при 
движение назад.
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• Когато автомобилът е паркиран 
напред 

OJX1079116OJX1079116

Системата за безопасност при 
пресичащи отзад автомобили може 
да разпознава пресичащи зад Вас 
превозни средства, когато паркирате 
на заден ход в паркомясто. В този 
случай системата може ненужно да 
предупреди водача и да контролира 
спирачката.
Винаги проверявайте наоколо при 
движение назад.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Когато теглите ремарке или друго 

превозно средство, Ви препоръчваме 
системата за безопасност при 
пресичащи отзад автомобили да 
бъде изключена от съображения за 
безопасност.

• Системата за безопасност при 
пресичащи отзад автомобили може 
да не работи нормално при силни 
електромагнитни вълни. 

• Системата за безопасност при 
пресичащи отзад автомобили 
може да не работи в продължение 
на 3 секунди след запалване на 
автомобила или инициализиране на 
задните ъглови радари.
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ЗАДЕН ПАРКТРОНИК (PDW) 
(АКО Е ЧАСТ ОТ ОБОРУДВАНЕТО)
Задният парктроник предупреждава водача, 
ако засече препятствие на определено 
разстояние, докато автомобилът се движи 
бавно на заден ход. 

Регистриращ сензор 

ONX4E070060ONX4E070060
[2]: Задни ултразвукови сензори 

Вижте на изображението по-горе 
подробности за местоположението на 
регистриращите сензори.

Настройки на системата 
Сила на звука на 
предупрежденията 
Изберете Помощ за водача → 
Warning Volume (Сила на звука на 
предупреждението) от арматурното 
табло или менюто Settings (Настройки) 
на информационно-развлекателната 
система, за да промените силата на звука 
на предупреждението от задния парктроник 
на High (Силен), Medium (Среден) или Low 
(Слаб). 

Работа на системата
Работен бутон
Бутон за изключване на системата на 
парктроника 
(ако е част от оборудването)
• Натиснете бутона за изключване на 

системата на парктроника ( ), за 
да изключите задния парктроник. 
Натиснете отново бутона, за да включите 
системата.

• Когато задният парктроник е изключен 
(индикаторът на бутона свети), ако 
преместите предавката в положение R 
(Заден ход), системата ще се включи 
автоматично.
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Заден парктроник
• Задният парктроник работи, когато 

превключвателят за скоростите е в 
положение R (Заден ход). 

• Задният парктроник засича хора, 
животни или предмети зад автомобила, 
когато скоростта му при движение назад 
е под 10 km/h (6 mph).

Разстояние 
от обект

Предупре-
дителен 
индикатор Предупреди-

телен звук
Шофиране 

назад

60~120 cm
(24~48 инча)

Звучи 
периодично

30~60 cm
(12~24 инча) Звучи по-често

В рамките на 
30 cm

(12 инча)
Звучи 

непрекъснато

• Ще светне съответния индикатор, когато 
всеки ултразвуков сензор разпознае 
човек, животно или предмет в своя 
обхват на регистриране. Ще прозвучи и 
звуков сигнал.

• Когато са разпознати повече от два 
обекта едновременно, ще прозвучи 
звуково предупреждение за най-близкия.

• Формата на индикатора на 
илюстрацията може да се различава от 
тази при действителния автомобил.

Неизправност на системата и 
предпазни мерки 
Неизправност на системата
След стартиране на двигателя ще прозвучи 
звуков сигнал, когато предавката е 
премесена в положение R (заден ход), за да 
укаже, че системата работи нормално. 
Ако обаче възникнат едно или повече от 
следните неща, първо проверете дали 
ултразвуковият сензор не е повреден или 
блокиран от чужд обект. Ако все още не 
работи правилно, препоръчваме системата 
да бъде проверена от оторизиран 
представител на HYUNDAI. 
• Предупредителният звук не се чува. 
• Звучи периодично. 
• На арматурното табло ще се появи 

предупредителното съобщение „Parking 
sensor error or blockage“ (Блокиране или 
грешка със сензора за паркиране). 

ONX4E070101ONX4E070101
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Задният парктроник е помощна 

система. Работата на системата 
може да бъде повлияна от няколко 
фактора (включително състоянието 
на околната среда). Водачът носи 
отговорността винаги да проверява 
образа от задната камера преди и по 
време на паркиране. 

• Гаранцията на новия Ви автомобил 
не покрива злополуки или повреди на 
автомобила, свързани с неизправност 
в задния парктроник. 

• Бъдете нащрек, когато се 
придвижвате близо до предмети, 
пешеходци и особено деца. Някои 
обекти може да не бъдат разпознати 
от ултразвуковите сензори поради 
разстоянието до, размера или 
материала на обектите – всичко това 
може да ограничи ефективността на 
сензора. 

Ограничения на системата
• Задният парктроник може да не работи 

нормално, когато: 
 - Върху сензора има замръзнала влага 
 - Сензорът е покрит с чужд материал, 
като например сняг или вода. 
(Системата ще работи нормално, 
когато този чужд материал бъде 
премахнат.) 

 - Времето е изключително горещо или 
студено 

 - Сензорът или модулът на сензора е 
разглобен

 - Повърхността на сензора е притисната 
силно или е ударена с твърд предмет

 - Повърхността на сензора е 
надраскана с остър предмет

 - Сензорите или зоната около тях са 
напръскани директно с маркуч под 
високо налягане

• Задният парктроник може да не работи 
изправно, когато: 
 - При силен дъжд или водни пръски 
 - Върху повърхността на сензора тече 
вода 

 - Е повлиян от сензорите на друго 
превозно средство 

 - Сензорът е покрит със сняг 
 - Шофирате по неравен път, чакъл или 
пресечена местност

 - Близо до сензора има предмети, които 
генерират ултразвукови вълни 

 - Регистрационният номер е монтиран 
на различно място от оригиналното 

 - Височината на бронята или монтажът 
на ултразвуковия сензор са променени

 - Закрепване на оборудване или 
аксесоари около ултразвуковите 
сензори

• Следните обекти може да не бъдат 
разпознати: 
 - Остри или тънки предмети, като 
въжета, вериги или малки стълбове. 

 - Обекти, които имат свойствата да 
абсорбират честотата на сензора, като 
например дрехи, гъбести материали 
или сняг. 

 - Предмети, които са с дължина по-
малко от 100 cm (40 in.) и диаметър 
по-малко от 14 cm (6 in.).

 - Пешеходци, животни или 
предмети, които са много близо до 
ултразвуковите сензори

• Индикаторите на парктроника могат да 
се показват различно от действително 
засечената локация, когато предметът се 
намира между сензорите.

• Индикаторът на парктроника може 
да не се включва последователно в 
зависимост от скоростта на автомобила 
или формата на препятствието. 

• Ако задният парктроник се нуждае 
от ремонт, препоръчваме системата 
да бъде проверена от оторизиран 
представител на HYUNDAI.
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  СИСТЕМА С ПРЕДЕН/ЗАДЕН ПАРКТРОНИК (PDW) (АКО Е 
ЧАСТ ОТ ОБОРУДВАНЕТО)
Предният/задният парктроник 
предупреждава водача, ако засече 
препятствие на определено разстояние, 
докато автомобилът се движи бавно напред 
или назад.

 Регистриращ сензор

ONX4E070059ONX4E070059

ONX4E070060ONX4E070060
[1]: Предни ултразвукови сензори, 
[2]: Задни ултразвукови сензори

Вижте на изображението по-горе 
подробности за местоположението на 
регистриращите сензори.

Настройки на системата
Сила на звука на 
предупрежденията 
Изберете Помощ за водача → Warning 
Volume (Сила на звука на предупрежде-
нието) от арматурното табло или менюто 
Settings (Настройки) на информацион-
но-развлекателната система, за да проме-
ните силата на звука на предупреждението 
от предния/задния парктроник на High 
(Силен), Medium (Среден) или Low (Слаб). 

Автоматично включване на 
парктроника
За да използвате функцията за автоматично 
включване на парктроника, изберете Driver 
Assistance → Parking Safety → Parking 
Distance Warning Auto On (Помощ за 
водача → Безопасност при паркиране → 
Автоматично включване на парктроника) от 
таблото или менюто Settings (Настройки) на 
информационно-развлекателната система.

Работа на системата
Работен бутон
 Тип AТип A

ONX4070061ONX4070061

 Тип BТип B

ONX4E070106ONX4E070106
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Бутон за безопасност при паркиране 
• Натиснете бутона за безопасност 

при паркиране ( ), за да включите 
предния/задния парктроник. Натиснете 
отново бутона, за да изключите 
системата.

• Когато предният/задният парктроник е 
изключен (индикаторът на бутона не 
свети), ако преместите предавката в 
положение R (Заден ход), системата ще 
се включи автоматично.

• Когато предният/задният парктроник 
се включи, индикаторът на бутона ще 
светне. Ако скоростта на автомобила 
е над 20 км/ч (12 мили/ч), предният/
задният парктроник ще се изключи 
(индикаторът на бутона ще изгасне).

Преден парктроник
• Предният парктроник ще работи, когато е 

изпълнено едно от следните условия. 
 - Предавката е преместена от 
положение R (Заден ход) на D 
(Шофиране) с включен заден 
парктроник

 - Предавката е в положение D 
(Шофиране) и индикаторът на бутона 
за безопасност при паркиране свети

 - От менюто Settings (Настройки) е 
избрано „Автоматично включване 
на парктроника“ и предавката е в 
положение D (Шофиране) 

• Предният парктроник засича хора, 
животни или предмети пред автомобила, 
когато скоростта му при движение 
напред е под 10 km/h (6 mph).

• Предният парктроник не работи, когато 
скоростта на автомобила е над 10 
km/h (6 mph), дори когато индикаторът 
на бутона за безопасно паркиране 
свети. Предният парктроник ще се 
включи отново, когато скоростта на 
автомобила е под 10 km/h (6 mph), когато 
индикаторът на бутона за безопасно 
паркиране свети.

• Когато е избрано „Автоматично 
включване на парктроника“, индикаторът 
на бутона за безопасност при паркиране 
ще продължи да свети.
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• Когато е премахнат избора на „Parking 
Distance Warning Auto On“ (Автоматично 
включване на парктроника) и скоростта 
на движение напред на автомобила е 
над 20 km/h (12 mph), индикаторът на 
бутона за безопасност при паркиране ще 
изгасне. Дори да се движите със скорост 
под 10 км/ч (6 мили/ч), системата няма 
да се включи.

Разстояние 
от обект

Предупре-
дителен 
индикатор Предупреди-

телен звукПри 
движение 
напред

60~100 cm
(24~40 инча)

Звучи 
периодично

30~60 cm
(12~24 инча) Звучи по-често

В рамките на 
30 cm

(12 инча)
Звучи 

непрекъснато

• Ще светне съответния индикатор, когато 
всеки ултразвуков сензор разпознае 
човек, животно или предмет в своя 
обхват на регистриране. Ще прозвучи и 
звуков сигнал.

• Когато са разпознати повече от два 
обекта едновременно, ще прозвучи 
звуково предупреждение за най-близкия.

• Формата на индикатора на 
илюстрацията може да се различава от 
тази при действителния автомобил.

Заден парктроник
• Задният парктроник работи, когато 

превключвателят за скоростите е в 
положение R (Заден ход).

• Задният парктроник засича хора, 
животни или предмети зад автомобила, 
когато скоростта му при движение назад 
е под 10 km/h (6 mph).

• Когато скоростта на движение на 
автомобила назад е под 10 km/h (6 
mph), предните и задните ултразвукови 
сензори ще засичат предмети. Но 
предните ултразвукови сензори могат 
да засекат човек, животно или предмент 
на разстояние от 60 см (24 инча) от 
сензорите.

Разстояние 
от обект

Предупре-
дителен 
индикатор Предупреди-

телен звук
Шофиране 

назад

60~120 cm
(24~48 инча)

Звучи 
периодично

30~60 cm
(12~24 инча) Звучи по-често

В рамките на 
30 cm

(12 инча)
Звучи 

непрекъснато

• Ще светне съответния индикатор, когато 
всеки ултразвуков сензор разпознае 
човек, животно или предмет в своя 
обхват на регистриране. Ще прозвучи и 
звуков сигнал.

• Когато са разпознати повече от два 
обекта едновременно, ще прозвучи 
звуково предупреждение за най-близкия.

• Формата на индикатора на 
илюстрацията може да се различава от 
тази при действителния автомобил.
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Неизправност на системата и 
предпазни мерки
Неизправност на системата
След стартиране на двигателя ще прозвучи 
звуков сигнал, когато предавката е 
премесена в положение R (заден ход), за да 
укаже, че системата работи нормално. 
Ако обаче възникнат едно или повече от 
следните неща, първо проверете дали 
ултразвуковият сензор не е повреден или 
блокиран от чужд обект. Ако все още не 
работи правилно, препоръчваме системата 
да бъде проверена от оторизиран 
представител на HYUNDAI. 
• Предупредителният звук не се чува.
• Звучи периодично.
• На арматурното табло ще се появи 

предупредителното съобщение „Parking 
sensor error or blockage“ (Блокиране или 
грешка със сензора за паркиране).

ONX4E070062ONX4E070062

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Системата с преден/заден парктроник 

е допълнителна система. Работата 
на системата може да бъде повлияна 
от няколко фактора (включително 
състоянието на околната среда). 
Отговорността на водача е винаги да 
проверява напред и назад преди и по 
време на паркиране. 

• Гаранцията на новия Ви автомобил 
не покрива злополуки или повреди на 
автомобила, свързани с неизправност 
в предния/задния парктроник. 

• Бъдете нащрек, когато се 
придвижвате близо до предмети, 
пешеходци и особено деца. Някои 
обекти може да не бъдат разпознати 
от ултразвуковите сензори поради 
разстоянието до, размера или 
материала на обектите – всичко това 
може да ограничи ефективността на 
сензора. 
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Ограничения на системата
• Предният/задният парктроник може да 

не работи нормално, когато: 
 - Върху сензора има замръзнала влага 
 - Сензорът е покрит с чужд материал, 
като например сняг или вода. 
(Системата ще работи нормално, 
когато този чужд материал бъде 
премахнат.) 

 - Времето е изключително горещо или 
студено 

 - Сензорът или модулът на сензора е 
разглобен

 - Повърхността на сензора е притисната 
силно или е ударена с твърд предмет

 - Повърхността на сензора е 
надраскана с остър предмет

 - Сензорите или зоната около тях са 
напръскани директно с маркуч под 
високо налягане

• Може да има повреда на предния/задния 
парктроник, когато: 
 - При силен дъжд или водни пръски 
 - Върху повърхността на сензора тече 
вода 

 - Е повлиян от сензорите на друго 
превозно средство 

 - Сензорът е покрит със сняг 
 - Шофирате по неравен път, чакъл или 
пресечена местност

 - Близо до сензора има предмети, които 
генерират ултразвукови вълни 

 - Регистрационният номер е монтиран 
на различно място от оригиналното 

 - Височината на бронята или монтажът 
на ултразвуковия сензор са променени

 - Закрепване на оборудване или 
аксесоари около ултразвуковите 
сензори

• Следните обекти може да не бъдат 
разпознати: 
 - Остри или тънки предмети, като 
въжета, вериги или малки стълбове. 

 - Обекти, които имат свойствата да 
абсорбират честотата на сензора, като 
например дрехи, гъбести материали 
или сняг. 

 - Предмети, които са с дължина по-
малко от 100 cm (40 in.) и диаметър 
по-малко от 14 cm (6 in.).

 - Пешеходци, животни или 
предмети, които са много близо до 
ултразвуковите сензори

• Индикаторите на парктроника могат да 
се показват различно от действително 
засечената локация, когато предметът се 
намира между сензорите.

• Индикаторът на парктроника може 
да не се включва последователно в 
зависимост от скоростта на автомобила 
или формата на препятствието. 

•  Ако предният/задният парктроник 
се нуждае от ремонт, препоръчваме 
системата да бъде проверена от 
оторизиран представител на HYUNDAI.
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Преден радар
Радиочестотните компоненти (Преден 
радар) отговарят на:
 - За Тайван

OANATEL255OANATEL255

 - Тайланд

OANATEL257OANATEL257

 - За Индонезия

OANATEL258OANATEL258

 - За Малайзия

OANATEL259OANATEL259

 - За Сингапур

OANATEL260OANATEL260

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ (АКО Е ЧАСТ ОТ 
ОБОРУДВАНЕТО)
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 - Европа

OANATEL261OANATEL261

 - За Украйна

OANATEL262OANATEL262

 - Молдова

OANATEL263OANATEL263

 - Йордания

OANATEL264OANATEL264

 - Обединени арабски емирства

OANATEL265OANATEL265

 - Гана

OANATEL266OANATEL266
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 - Сърбия 

OANATEL267OANATEL267

 - Република Южна Африка

OANATEL268OANATEL268

 - Замбия

OANATEL269OANATEL269

 - Нигерия

OANATEL270OANATEL270

 - Мароко

OANATEL271OANATEL271

 - Русия

OANATEL272OANATEL272

 - Оман

OANATEL273OANATEL273
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 - Израел

OANATEL274OANATEL274

 - Бразилия

OANATEL277OANATEL277

 - Мексико

OANATEL278OANATEL278

 - Парагвай

OANATEL279OANATEL279

 - Мавритания

OANATEL280OANATEL280
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 - Китай

OANATEL281OANATEL281

 - Аржентина

OANATEL282OANATEL282

Рад
Радиочестотните компоненти (заден ъглов 
радар) отговарят на:
 - За Тайван

OANATEL069OANATEL069

 - Тайланд

OANATEL111OANATEL111
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 - За Индонезия

OANATEL070OANATEL070

 - За Малайзия

OANATEL057OANATEL057

 - За Сингапур

OANATEL068OANATEL068

 - Европа

OANATEL112OANATEL112

 - За Украйна

OANATEL071OANATEL071
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 - Молдова

OANATEL061OANATEL061

 - Йордания

OANATEL080OANATEL080

 - Обединени арабски емирства

OANATEL079OANATEL079

 - Гана

OANATEL072OANATEL072

 - Сърбия и Черна гора

OANATEL083OANATEL083

 - Замбия

OANATEL075OANATEL075

 - Нигерия

OANATEL076OANATEL076

 - Мароко

OANATEL077OANATEL077
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 - Република Южна Африка

OANATEL081OANATEL081

 - Русия

OANATEL078OANATEL078

 - Оман

OANATEL082OANATEL082

 - Израел

OANATEL073OANATEL073
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   АВАРИЙНИ СВЕТЛИНИ

ONX4080001ONX4080001

Аварийните светлини служат като 
предупреждение към другите шофьори 
да бъдат изключително предпазливи 
при приближаване, изпреварване или 
преминаване на Вашия автомобил.
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 за тях, 
независимо в кое положение е бутонът за 
стартиране/спиране на двигателя. Бутонът 
за аварийните светлини се намира на 
средния панел на арматурното табло. 
Всички мигачи ще мигат едновременно.
• Аварийните светлини се включват, 

независимо от това дали автомобилът е 
в движение или не.

• Мигачите не работят, когато аварийните 
светлини са включени.

ПРИ СПЕШЕН СЛУЧАЙ, 
ДОКАТО ШОФИРАТЕ

Ако двигателят спре, докато 
шофирате
• 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 свържете с 
оторизиран представител на HYUNDAI 
или да потърсите друга квалифицирана 
помощ.

Ако двигателят спре в 
кръстовище или пресечка
Ако двигателят спре в кръстовище или 
пресечка и в случай че е безопасно, 
превключете предавката в положение 
N (Неутрално) и след това избутайте 
автомобила на безопасно място.
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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 и не се опитвайте 
да излезете от пътя, тъй като това 
може да доведе до загуба на контрол 
над автомобила 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-далеч и паркирайте на 
твърда, равна повърхност. Ако сте на 
разделена магистрала, не паркирайте 
в средната зона между двете ленти за 
движение.

• Когато автомобилът е спрял, натиснете 
бутона за аварийни светлини, 
преместете предавката на позиция P 
(Паркиране, за автомобил с автоматична 
скоростна кутия/скоростна кутия с 
двоен съединител) или изключете от 
скорост (за автомобил с ръчна скоростна 
кутия/интелигентна ръчна скоростна 
кутия), включете ръчната спирачка 
и натиснете бутона за стартиране/
спиране на двигателя в положение OFF 
(Изключено).

• Накарайте всички пътници да излязат 
от колата. Уверете се, че всички излизат 
отстрани на автомобила, далеч от 
трафика.

• Когато сменяте гума, следвайте 
инструкциите, дадени по-късно в тази 
глава.

АКО ДВИГАТЕЛЯТ НЕ СЕ 
ЗАПАЛВА
• Не забравяйте да преместите 

предавката на позиция N (Неутрално) 
или P (Паркиране), ако автомобилът 
е с автоматична скоростна кутия/
скоростна кутия с двоен съединител. 
Двигателят стартира, само когато 
бутонът за превключване на предавките 
е в положение N (неутрално) или P 
(паркиране).

• Включете вътрешните светлини. Ако 
лампата отслабва или изгасва, когато 
използвате стартера, батерията е 
изтощена.
Вижте инструкциите за „Запалване с 
подаване на ток“ в тази глава.

• Проверете нивото на горивото и 
добавете, ако е необходимо.

Ако автомобилът не запали, Ви 
препоръчваме да се обърнете към 
оторизиран представител на HYUNDAI за 
съдействие.

БЕЛЕЖКА
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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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 
автомобила, Ви препоръчваме да се 
обърнете към техник или услуга за теглене, 
които да го направят за Вас.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предпазите себе си и минувачите 
от ТЕЖКО НАРАНЯВАНЕ или СМЪРТ, 
задължително спазвайте тези предпазни 
мерки, когато работите с батерията или 
близо до нея:

Задължително прочетете 
внимателно и спазвайте 
инструкциите, когато работите 
с батерия.
Носете предпазни очила, за да 
предпазите очите от пръски 
киселина.

Пазете батерията от пламък, 
искри, запалени цигари и пр.

В клетките на батерията винаги 
има водород, който е силно 
запалим и може да експлодира 
при възпламеняване.
Пазете батериите на 
недостъпни за деца места.

Батериите съдържат сярна 
киселина, която е силно 
разяждаща. Не допускайте 
попадане на киселина в очите, 
върху кожата или дрехите.

Ако в очите попадне киселина, ги 
промийте с чиста вода поне 15 минути 
и потърсете незабавно медицинска 
помощ. Ако киселина попадне върху 
кожата, измийте добре засегнатата 
област. Ако усетите болка или парене, 
незабавно потърсете медицинска 
помощ.
• Когато вдигате батерия с пластмасов 

корпус, силният натиск върху корпуса 
може да предизвика теч на киселина. 
Вдигайте батерията с носач или я 
дръжте диагонално.

• Не се опитвайте да стартирате с 
подаване на ток, ако батерията е 
замръзнала.

• НИКОГА не се опитвайте да зареждате 
батерията, когато кабелите на 
автомобила са свързани с нея.

• Електрическата система на 
запалването работи с високо 
напрежение.
НИКОГА не докосвайте тези 
компоненти при работещ двигател 
или когато бутонът за стартиране и 
спиране на двигателя е в положение 
ON (Включено).

ЗАПАЛВАНЕ ЧРЕЗ ПОДАВАНЕ НА ТОК
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Процедура за запалване с подаване 
на ток

 Информация
Вашият автомобил има батерия в багажното 
отделение, но когато искате да го запалите 
чрез подаване на ток, използвайте терминала 
за проводника в двигателното отделение.

1. Поставете автомобилите достатъчно 
близо, за да достигнат проводниците, но 
да не се допират.

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 положение P (Паркиране, за автомобил 
с автоматична скоростна кутия/
скоростна кутия с двоен съединител) 
или изключете от скорост (за автомобил 
с ръчна скоростна кутия/интелигентна 
ръчна скоростна кутия) и включете 
ръчната спирачка. Изгасете и двата 
автомобила.

4. Отворете капака на двигателя.

ONX4E080003ONX4E080003

5. Свържете кабелите в точната 
последователност, показана на 
илюстрацията. Първо свържете един 
кабел към червения положителен (+) 
проводник на Вашия автомобил (1).

6. Свържете другия край на кабела към 
червения положителен (+) проводник на 
подпомагащото превозно средство (2).

7. Свържете другия кабел към черния 
отрицателен (-) проводник на 
подпомагащото превозно средство (3).

8. Свържете другия край на втория кабел 
към черния отрицателен (-) проводник на 
Вашия автомобил (4).
Не позволявайте кабелите да влизат в 
контакт с нищо друго, освен с правилния 
проводник. Не се навеждайте към 
батерията, докато правите връзките.
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9. Стартирайте двигателя на другия 
автомобил и го оставете да работи 
няколко минути на около 2000 оборота 
в минута. След това стартирайте Вашия 
автомобил.

10. Оставете автомобила да работи 
поне 30 минути на празен ход или 
го шофирайте, за да се уверите, че 
батерията получава достатъчно заряд, 
за да може да стартира самостоятелно 
след изключването на автомобила. 
За пълното зареждане на една 
напълно изтощена батерия може да 
са необходими до 60 минути време 
на работа. Ако автомобилът работи 
по-малко, батерията може да не се 
рестартира. 

Ако автомобилът Ви не запали след 
няколко опита, вероятно се нуждае от 
преглед в сервиз. Ако е така, потърсете 
квалифицирана помощ. Ако причината за 
падането на батерията не е очевидна, Ви 
препоръчваме да проверите автомобила 
при оторизиран представител на HYUNDAI.

Откачете проводниците в същия ред, в 
който сте ги закачили:
1. Откачете проводника от черния 

отрицателен (-) проводник на Вашия 
автомобил (4).

2. Откачете другия край на проводника от 
черния отрицателен (-) проводник на 
подпомагащото превозно средство (3).

3. Откачете другия кабел от червения 
положителен (+) проводник на 
подпомагащото превозно средство (2).

4. Откачете другия край на кабела от 
червения положителен (+) проводник на 
Вашия автомобил (1).

 Информация
Неправилно изхвърлената 
батерия може да бъде вредна 
за околната среда и човешкото 
здраве. Изхвърлете батерията в 
съответствие с местните закони 
или разпоредби.

БЕЛЕЖКА
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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Ако термометърът показва прегряване, 
двигателят губи мощност, прекъсва или 
се чува силно чукане, вероятно е твърде 
горещ.
Ако това се случи, би трябвало да:
1. Излезете от пътя и да спрете 

автомобила веднага щом е безопасно.
2. Преместете предавката в положение P 

(Паркиране, за автомобил с автоматична 
скоростна кутия/скоростна кутия с двоен 
съединител) или изключете от скорост 
(за автомобил с ръчна скоростна кутия/
интелигентна ръчна скоростна кутия) и 
включете ръчната спирачка.

3. Ако климатикът е включен, го изключете.
4. Ако охлаждаща течност тече под 

автомобила или под предния капак 
излиза пара, спрете двигателя. Не 
отваряйте предния капак, докато 
охлаждащата течност не престане да 
тече или не престане да излиза пара.

5. Ако няма видимо изтичане на 
охлаждаща течност и няма пара, 
оставете двигателя да работи и 
проверете дали охлаждащият 
вентилатор работи.
1)  Ако вентилаторът не работи, 
изключете двигателя.

6. Проверете дали задвижващият ремък на 
водната помпа не липсва.
1)  Ако е налице, проверете дали не е 
разхлабен.

2)  Ако състоянието на задвижващия 
ремък изглежда задоволително, 
проверете за течове на охлаждаща 
течност от радиатора, маркучите или 
под автомобила. (Ако климатикът е 
работил, е нормално от него да капе 
студена вода, когато го спрете.)

 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.

7. Ако задвижващият ремък на водната 
помпа е повреден или има теч на 
охлаждаща течност, спрете незабавно 
двигателя и се препоръчва да се 
свържете за съдействие с най-близкия 
оторизиран представител на HYUNDAI.

8. Ако не можете да намерите причината 
за прегряването, изчакайте, докато 
температурата на двигателя се върне 
към нормалната. Ако охлаждащата 
течност е изтекла, внимателно долейте 
течност в резервоара до отметката по 
средата.

9. Продължете с повишено внимание, като 
внимавате за по-нататъшни признаци на 
прегряване.
Ако прегряването се случи отново, 
препоръчително е да се свържете с 
най-близкия оторизиран представител на 
HYUNDAI за съдействие.

АКО ДВИГАТЕЛЯТ ПРЕГРЕЕ
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не сваляйте капачката 
на радиатора и/или капачката 
на междинния охладител 
с водно охлаждане или 
дренажната тапа, докато 
двигателят и радиаторът са 
горещи.

Горещите охладител и пара могат да 
избухнат под налягане, причинявайки 
сериозни наранявания.
Изключете двигателя и изчакайте да 
изстине. Бъдете много внимателни, 
когато отваряте капачката на резервоара 
за зареждане на охлаждаща течност. 
Увийте плътна кърпа около нея и я 
завъртете бавно по посока, обратна 
на часовниковата стрелка, до първото 
спиране. Отстъпете назад, докато 
налягането се освобождава от 
охладителната система. Когато сте 
сигурни, че цялото налягане е било 
освободено, натиснете капачката с 
плътна кърпа и продължете да въртите 
обратно на часовниковата стрелка, за да 
я махнете.

 ВНИМАНИЕ
• Сериозната загуба на охлаждаща 

течност показва изтичане 
в охладителната система и 
препоръчваме системата да 
бъде проверена от оторизиран 
представител на HYUNDAI.

• При прегряване на двигателя от 
липса на охлаждаща течност в 
двигателя внезапното добавяне 
на охлаждаща течност може да 
предизвика пукнатини в двигателя. 
За да предотвратите повреда, 
добавяйте охлаждащата течност 
бавно и по малко. За правилното 
напълване на охлаждащата система 
на двигателя може да са необходими 
няколко цикъла на пълнене. Ако 
е необходимо, препоръчваме 
да се обърнете към оторизиран 
представител на HYUNDAI, който да 
извърши тази задача.



Спешни ситуации

8-10

ONX4080004ONX4080004

ONX4E080005ONX4E080005

(1) Индикатор за ниско налягане в 
гумите/индикатор за повреда в TPMS 
системата

(2) Индикатор за налягане на гумите и 
индикатор за позиция на гума с ниско 
налягане (показва се на LCD дисплея)

Проверете налягането в гумите

ONX4E040019ONX4E040019

• Можете да проверите налягането в 
гумите в режима за предупреждения на 
таблото.
Вижте „Режими на LCD дисплея“ в 
глава 4.

• Налягането в гумите се показва 
няколко минути след шофиране при 
първоначално стартиране на двигателя.

• Ако налягането в гумите не се покаже 
при спиране на автомобила, ще се появи 
съобщение „Drive to display“ (Шофирайте, 
за да се покаже). След шофиране 
проверете налягането на гумите.

• Показваните стойности на налягането в 
гумите може да се различават от тези, 
измерени с манометър за налягане в 
гумите.

• Можете да смените единицата за 
налягането в гумите от режима 
на потребителските настройки на 
арматурното табло.
 - psi, kpa, bar (вижте „LCD режими“ в 
глава 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 може да намали живота 
на гумите, да повлияе неблагоприятно 
върху управлението на автомобила 
и да доведе 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 ежеме-
сечно, когато е студена, и да бъде напом-
пана до налягане, препоръчано от произ-
водителя 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) и 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 гу-
мите възможно най-скоро и да ги напомпате 
до правилното налягане. Шофирането на 
гуми със значително недостатъчно напом-
пване причинява прегряване на гумата и 
може да доведе до повредата ѝ.
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 си-
стемата не е заместител на правилното 
поддържане на гумите и отговорността на 
водача е да поддържа правилното наляга-
не, дори ако недостатъчното напомпване 
не е достигнало нивото, което да задейства 
индикатора на TPMS системата за ниско 
налягане в гумите.

Вашето превозно средство е оборудвано 
с индикатор за неизправност на TPMS 
системата, който показва кога системата 
не работи правилно. Индикаторът 
за неизправност на TPMS системата 
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. 
Неизправности в TPMS системата могат 
да възникнат по различни причини, 
включително поставянето на резервни 
или алтернативни гуми или колела на 
автомобила, които пречат на правилното 
функциониране на TPMS системата.
Винаги проверявайте индикатора за 
неизправност на TPMS системата, след 
като смените една или повече гуми или 
колела на Вашия автомобил, за да сте 
сигурни, че резервните или алтернативните 
гуми и колела позволяват на TPMS 
системата да продължи да функционира 
правилно.

БЕЛЕЖКА
Във всеки един от изброените по-
долу случаи препоръчваме системата 
да бъде проверена от оторизиран 
представител на HYUNDAI.
1. Индикаторът за позиция на гума 

с ниско налягане/индикаторът за 
неизправност в TPMS не светва 
за 3 секунди, когато бутонът за 
стартиране/спиране на двигателя 
бъде натиснат в положение ON 
(Включено) или когато двигателят 
работи.

2. Индикаторът за неизправност на 
TPMS системата продължава да 
свети, след като мига за около 
1 минута.

3. Индикаторът за позиция на гума 
с ниско налягане остава осветен.
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Предупредителна лампа 
за ниско налягане на 
гумите

Индикатор за налягане на 
гумите и индикатор за позиция 
на гума с ниско налягане

ONX4E040019ONX4E040019

Когато предупредителните индикатори 
на системата за следене на налягането 
в гумите са осветени и на LCD дисплея 
на арматурното табло е изписано 
предупредително съобщение, една или 
повече гуми са недостатъчно напомпани. 
Индикаторът за позиция на гума с 
ниско налягане ще покаже коя гума не е 
достатъчно напомпана чрез съответната 
светлина.
Ако някоя от предупредителните лампи 
светне, незабавно намалете скоростта, 
избягвайте рязко 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 табелата на автомобила или на етикета 
за налягането на гумите, намиращ се на 
гредата на вратата от страната на водача.

Ако не можете да стигнете до сервиз или 
ако гумата не може да задържи въздуха, 
заменете гумата с ниско налягане с 
резервната гума.
Индикаторът за ниско налягане в гумите 
ще остане включен и индикаторът за 
неизправност на TPMS системата може 
да мига за една минута и да продължи 
да свети (когато автомобилът е шофиран 
приблизително 10 минути със скорост над 
25 км/ч), докато не ремонтирате и смените 
гумата с ниско налягане.

 ВНИМАНИЕ
През зимата или в студено 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 TPMS системата 
е повредена, защото понижената 
температура води до понижаване на 
налягането в гумите.
Когато шофирате автомобила от топла 
до студена зона или от студена до топла 
или външната температура е значително 
по-висока или по-ниска, трябва да 
проверите налягането на гумите и да 
ги регулирате 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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Индикатор за 
неизправност на 
системата за следене 
на налягането в гумите 
(TPMS)

Индикаторът за неизправност на TPMS 
системата ще светне, след като мига за 
приблизително една минута, когато има 
проблем със системата за следене на 
налягането в гумите.
Препоръчваме Ви системата да бъде 
проверена възможно най-скоро от 
оторизиран представител на HYUNDAI.

БЕЛЕЖКА
Ако има неизправност в TPMS 
системата, индикаторът за позиция 
на гума с ниско налягане няма да се 
показва, въпреки че автомобилът има 
недостатъчно напомпана гума.

БЕЛЕЖКА
Индикаторът за неизправност на TPMS 
системата 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 системата 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 системата.

Сменяне на гума с TPMS 
системата
Ако имате спукана гума, индикаторите за 
ниско налягане на гумите и позиция на 
гумата с ниско налягане ще се включат. 
Препоръчваме спуканата гума да бъде 
поправена от оторизиран представител на 
HYUNDAI, колкото е възможно по-скоро, 
или да я смените с резервната гума.

БЕЛЕЖКА
Препоръчва се да не използвате 
материал за поправка на спукани гуми, 
който не е одобрен от представител на 
HYUNDAI, или съответстващ на него, 
определен за Вашия автомобил, за да 
ремонтирате или напомпвате спаднала 
гума. Уплътнител на гуми, който не е 
одобрен от представител на HYUNDAI, 
или съответстващ на него, определен 
за Вашия автомобил,  може да повреди 
сензора за налягане на гумите.

Резервната гума (ако е част от 
оборудването) 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 системата ще 
светне след мигане за една минута, ако 
автомобилът се движи със скорост над 
25 км/ч за около 10 минути.
Щом оригиналната гума със сензор за 
следене на налягането в гумите бъде 
напомпана до препоръчаното налягане и 
монтирана отново на превозното средство, 
индикаторът за ниско налягане в гумите и 
този за неизправност в TPMS системата ще 
изгаснат след няколко минути шофиране.

  Всички автомобили, продавани на 
пазара в ЕВРОПА през указания период, 
трябва да бъдат оборудвани с TPMS 
система.
 - Нов модел превозно средство: 1 
ноември 2012 г. ~

 - Настоящ модел превозно средство: 
1 ноември 2014 г. ~ (съгласно 
регистрацията на автомобилите)
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Ако индикаторите не изгаснат след няколко 
минути, препоръчително е да се свържете 
с най-близкия оторизиран представител 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, съвместими 
с TPMS системата. Препоръчително е 
винаги да сервизирате гумите си при 
оторизиран представител на HYUNDAI.
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 системата не може да Ви 

предупреди за тежки и внезапни 
повреди на гумите, причинени от 
външни фактори, като пирони или 
пътни отломки.

• Ако почувствате 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.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Смущаването, модифицирането или 
деактивирането на компонентите на 
системата за следене 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 системата. 
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 на 
TPMS системата.

• Някои от продаваните колела нямат 
TPMS сензор.
За Ваша безопасност Ви 
препоръчваме да използвате части за 
подмяна от оторизиран представител 
на HYUNDAI.

• Ако използвате други предлагани 
на пазара колела, вземете TPMS 
сензор, одобрен от представител на 
HYUNDAI, или съответстващ на него, 
определен за Вашия автомобил. Ако 
автомобилът Ви не е оборудван с 
TPMS сензор или TPMS системата не 
работи правилно, може да не успеете 
да минете техническия преглед във 
Вашата страна.
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АКО ИМАТЕ СПУКАНА ГУМА (С РЕЗЕРВНА ГУМА, АКО Е 
ОБОРУДВАНА ТАЗИ ФУНКЦИЯ)

 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 
може да се порежете.

Крик и инструменти

ONX4E080033ONX4E080033

(1) Удължител за крик
(2) Крик
(3) Ключ за гайки на колела

Крикът, дръжката на крика и ключът за 
гайки на колела се съхраняват под пода на 
багажника.
Крикът е предвиден само за спешна смяна 
на гума.

OTL065005OTL065005

Завъртете задържащия болт в посока, 
обратна на часовниковата стрелка, за да 
извадите резервната гума.
Съхранявайте резервната гума в същото 
отделение, като завъртите болта по посока 
на часовниковата стрелка.
За да предотвратите „шум“ от резервната 
гума и инструментите, дръжте ги на 
правилното място.
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OTLE065040OTLE065040

Ако крилчатият задържащ болт на гумата 
трудно се върти на ръка, можете лесно да го 
развиете с дръжката на крика.
1. Поставете дръжката на крика (1) на 

крилчатия задържащ болт на гумата.
2. Въртете крилчатия задържащ болт 

на гумата обратно на часовниковата 
стрелка с дръжката на крика.

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 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.
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Следвайте стъпките при смяна на гума:
1. Паркирайте на равна и твърда 

повърхност.
2. Преместете предавката в положение 

на P (Паркиране, за автомобил с 
автоматична скоростна кутия/скоростна 
кутия с двоен съединител) или изключете 
от скорост (за автомобил с ръчна 
скоростна кутия/интелигентна ръчна 
скоростна кутия), включете ръчната 
спирачка и поставете превключвателя 
за запалване в положение LOCK 
(Заключване)/OFF (Изключено).

3. Включете аварийните светлини.
4. Извадете гаечния ключ, крика, 

удължителя за крика и резервната гума 
от автомобила.

ONX4E080025ONX4E080025
[A]: Трупче

5. Блокирайте предната и задната част на 
гумата, диагонално срещу гумата, която 
сменяте.

ONX4E080026ONX4E080026

6. Разхлабете болтовете на колелото 
по посока, обратна на часовниковата 
стрелка, в реда показан по-горе, но 
не ги изваждайте, докато гумата не се 
повдигне от земята.

ONX4E080034ONX4E080034

7. Поставете крика в указаната позиция 
за повдигане под рамката, най-близо 
до гумата, която сменяте. Позициите 
за повдигане са плочки, заварени към 
рамката с две вдлъбнатини. Никога не 
повдигайте за други места или части 
на автомобила. Това може да повреди 
страничното уплътнение или други части 
на автомобила.
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ONX4E080035ONX4E080035

8. Поставете удължителя в крика и го 
завъртете по посока на часовниковата 
стрелка, повдигайки автомобила, докато 
гумата се 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.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Колелата могат да имат остри 
ръбове. Работете с тях внимателно, 
за да избегнете евентуални тежки 
наранявания. Преди да поставите 
колелото на място, уверете се, че върху 
главината или колелото няма нищо (като 
кал, катран, чакъл и др.), което да пречи 
на колелото да се прилепва плътно към 
главината.
Ако има, премахнете го. Ако няма добър 
контакт върху повърхността за монтаж 
между колелото и главината, гайките 
на колелото могат да се разхлабят и да 
причинят загуба на колело. Загубата 
на колело може да доведе до загуба на 
контрол върху автомобила. Това може 
да причини сериозни наранявания или 
смърт.

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 удължителя обратно на 
часовниковата стрелка.
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OTL065007OTL065007

13. Използвайте гаечния ключ, за да 
затегнете гайките в показания ред. 
Проверете няколко пъти, докато те 
бъдат затегнати. След смяната на гумите 
препоръчваме оторизиран представител 
на HYUNDAI да затегне гайките до 
правилния им въртящ момент възможно 
най-скоро. Гайката на колелото 
трябва да се затегне до 11 ~ 13 kgf·m 
(79 ~ 94 lbf·ft).

Ако имате измервател на гумите, проверете 
налягането на гумите (вижте раздел „Гуми 
и колела“ в глава 2 за инструкции.) Ако 
налягането е по-ниско от препоръчаното, 
шофирайте 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 поставена, 
въздухът може да излезе от гумата. Ако 
загубите капачката на вентила, купете 
друга и я монтирайте възможно най-скоро. 
След като смените гумата, фиксирайте 
спуканата гума на мястото ѝ и върнете 
крика и инструментите в съответните места 
за съхранение.

БЕЛЕЖКА
Проверете налягането на гумите 
възможно най-скоро след слагането 
на резервната гума. Регулирайте го до 
препоръчителното налягане.

 ВНИМАНИЕ
Вашият автомобил има метрични резби 
на гайките и болтовете на колелата. 
Уверете се, че по време на смяна на 
гумите същите компоненти са свалени 
и монтирани отново. Ако трябва да 
смените болтовете, 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 
оторизиран представител на HYUNDAI за 
съдействие.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винтове на колелото
Ако шпилките са повредени, няма да 
задържат колелото. Тогава колелото 
може да падне и да предизвика 
катастрофа с тежки наранявания.

Ако нещо от оборудването, като крикът, 
болтовете, гайките или друго оборудване, 
е повредено или в лошо състояние, не се 
опитвайте да смените гумата, а се обадете 
за помощ.
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Използване на компактни 
резервни гуми 
(ако е част от оборудването)
Компактните резервни гуми са 
предназначени само за аварийно ползване. 
Шофирайте внимателно с компактна 
резервна гума и винаги следвайте 
предпазните мерки.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предотвратите повреда на 
компактната резервна 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.

• 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 заменяйте 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 колело 
се поправят и отново се монтират на 
превозното средство, въртящият момент на 
болтовете трябва да бъде нагласен правилно. 
Правилният момент на затягане на болтовете 
е 11 ~ 13 kgf.m.

БЕЛЕЖКА
За да предотвратите повреда на 
компактната резервна гума и на 
автомобила:
• Шофирайте достатъчно бавно за 

условията на пътя, за да избегнете 
всякакви опасности, като дупки или 
частици.

• Избягвайте да шофирате през 
препятствия. Диаметърът на 
компактната резервна гума 
е по-малък от диаметъра на 
конвенционалната гума и намалява 
разстоянието до земята с около 25 мм 
(1 инч).

• 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, тасове или пръстени с 
компактното резервно колело.



08

8-21

Етикет на крика

OOS067043OOS067043

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 крика, дръпнете ръчната спирачка.
4. Когато използвате крика, спрете двигателя.
5. Не заставайте под автомобил, който е вдигнат на крик.
6. Указаните места под рамката
7. При поддръжката на автомобила основната плоча на крика трябва да е вертикална под 

точката на повдигане.
8. Превключете на задна предавка при автомобилите с ръчна скоростна кутия/интелигентна 

ръчна скоростна кутия или преместете предавката в положение P (Паркиране) при 
автоматична скоростна кутия/двоен съединител.

9. Крикът трябва да се използва върху твърда, равна повърхност.
10. Производител на крика
11. Дата на производство
12. Представителна фирма и адрес
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Декларация за съответствие на ЕО за крика

ONX4E080036ONX4E080036
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ONX4E080039ONX4E080039

За безопасна работа, преди употреба 
внимателно прочетете и следвайте 
инструкциите в това Ръководство.
(1) Компресор
(2) Бутилка с уплътнител
Комплектът е временно решение за гумата 
и ние препоръчваме да бъде проверена 
от оторизиран представител на HYUNDAI 
възможно най-скоро.

 ВНИМАНИЕ
Когато две или повече гуми са спукани, 
не използвайте комплекта, защото 
уплътнителят от 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 
инцидент 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 
пробиване на гума.
Системата на компресора и уплътняващото 
съединение ефективно и удобно запечатва 
повечето пробождания в гуми за пътнически 
автомобили, причинени от пирони или 
подобни предмети, и възстановява гумата.
След като се уверите, че гумата е 
добре уплътнена, може да шофирате 
предпазливо с нея (разстояние до 200 км 
при максимална скорост 80 км/ч), докато 
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 
да повлияе неблагоприятно на 
характеристиките на гумата.
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 мобилния комплект за гуми“.

АКО ИМАТЕ СПУКАНА ГУМА (С МОБИЛЕН КОМПЛЕКТ ЗА 
ГУМИ, АКО Е ЧАСТ ОТ ОБОРУДВАНЕТО)
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не използвайте комплекта, ако 
гумата е сериозно повредена или е с 
недостатъчно въздушно налягане.
Само пробитите зони, разположени в 
протектора на гумата, могат да бъдат 
запечатани с помощта на комплекта.

Бележки за безопасното 
използване на мобилния 
комплект за гуми
• Паркирайте колата си отстрани на пътя, 

за да можете да работите с комплекта 
далеч от трафика.

• За да сте сигурни, че автомобилът Ви 
няма да се придвижи, дори когато сте 
на равна повърхност, винаги дърпайте 
ръчната спирачка.

• Използвайте комплекта само за 
уплътняване/напомпване на гуми за 
леки автомобили. Само пробитите 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 4 мм.
Моля, свържете се с най-близкия 
представител на HYUNDAI, ако гумата 
не може да бъде направена с комплекта 
за гуми.

• Не използвайте комплекта, 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, оставете 
двигателя да работи. В противен случай 
компресорът може да изтощи батерията 
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.

• 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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Компоненти на мобилния комплект за гуми

OTM080022OTM080022

1. Етикет за ограничение на скоростта
2. Уплътнител и бутилка с уплътнител
3. Маркуч за свързване на компресор и гума
4. Конектор и кабел за свързване на електрически контакт
5. Държач за бутилката с уплътнител
6. Компресор
7. Превключвател ON/OFF (включено/изключено)
8. Манометър за показване на налягането на гумите
9. Вентил 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 
риска от повреда на гумата.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Дръжте далеч от деца.
• Избягвайте контакт с очите.
• Не поглъщайте.

Използване на мобилния 
комплект за гуми

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ONX4080010ONX4080010

Отстранете етикета за ограничение 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 шофира твърде бързо.

OTM080025OTM080025

1. Разклатете бутилката с уплътнителя (2).
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OTM080023OTM080023

2. Свалете капака (A) на бутилката с 
уплътнител (2) и компресора (6). 

OTM080024OTM080024

3. Свържете бутилката с уплътнител (2) и 
компресора (6). 

4. Уверете се, че клапанът (9) за 
намаляване на налягането в гумите е 
затворен. 

ONX4E080011ONX4E080011

5. Развийте капачката на вентила от 
клапана на дефектиралото колело и 
завийте маркуча за свързване (3) на 
компресора и гумата.

БЕЛЕЖКА
Поставете добре маркуча за пълнене 
на уплътнителя във вентила. Иначе 
уплътнителят може да изтече назад и да 
запуши маркуча за пълнене.

6. Уверете се, че компресорът се изключва 
при натискане на [O] на главния 
превключвател (7). 

ONX4080012ONX4080012

7. Свържете кабела и конектора (4) към 
електрически контакт в автомобила.

8. Включете двигателя на автомобила.
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9. Когато двигателят работи, включете 
компресора, като натиснете [I], и го 
оставете да работи около 5 ~ 7 минути, 
за да нагнети уплътнителя до подходящо 
налягане. (Вижте раздел „Гуми и 
колела“ в глава 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 
пълните.

 ВНИМАНИЕ
Не се опитвайте да шофирате 
автомобила си, ако налягането в гумите 
е под 200 kpa. Това може да доведе до 
инцидент поради внезапна повреда на 
гумата.

10. Изключете компресора.
11. Откачете маркучите от съединителя на 

бутилката и от вентила на гумата.
Върнете комплекта за гуми на мястото за 
съхранение в автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не оставяйте автомобила да 
работи в лошо проветриво място за 
продължителни периоди от време. Може 
да доведе да отравяне с въглероден 
окис и задушаване.

Разпределяне на уплътнителя

OOSH079022LOOSH079022L

12. Веднага покарайте приблизително 
7 ~ 10 км (или около 10 мин), за да 
разпределите равномерно уплътнителя 
в гумата.

Не превишавайте скорост от 80 км/ч. Ако е 
възможно, не падайте под 20 km/h (12 mph).
Докато шофирате, ако усещате необичайни 
вибрации, смущения в пътуването или 
шум, намалете скоростта и шофирайте 
предпазливо, докато не излезете безопасно 
встрани от пътя.
Извикайте пътна помощ.
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13. След като покарате приблизително 
7 ~ 10 км (или около 10 мин), спрете на 
безопасно място.

ONX4E080011ONX4E080011

14. Свържете маркуча за свързване (3) на 
компресора с вентила на гумата. 

15. Свържете кабелите (4) с батерията.
16. Нагласете налягането на гумата на 

препоръчителното.
При включен двигател процедирайте по 
следния начин.
 - За да увеличите налягането при 
напомпване:
Включете компресора. За да 
проверите текущата настройка за 
налягането, изключете компресора 
за кратко.

 - За да намалите налягането при 
напомпване:
Регулирайте вентила (9) за 
намаляване на налягането на гумите

БЕЛЕЖКА
Не оставяйте компресора да работи 
повече от 10 минути, в противен случай 
устройството ще прегрее и може да се 
повреди.

Проверка на налягането на 
гумите
1. След като покарате приблизително 

7 ~ 10 км (или около 10 мин), спрете на 
безопасно място.

ONX4E080011ONX4E080011

2. Свържете маркуча за свързване (3) на 
компресора с вентила на гумата.

3. Свържете кабелите (4) с батерията.
4. Нагласете налягането на гумата на 

препоръчителното.
При включен двигател процедирайте по 
следния начин.
 - За да увеличите налягането при 
напомпване:
Включете компресора. За да 
проверите текущата настройка за 
налягането, изключете компресора 
за кратко.

 - За да намалите налягането при 
напомпване:
Регулирайте вентила (9) за 
намаляване на налягането на гумите

БЕЛЕЖКА
Не оставяйте компресора да работи 
повече от 10 минути, в противен случай 
устройството ще прегрее и може да се 
повреди.
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 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 „Разпределяне на уплътнителя“. 
След това повторете стъпки от 1 до 4.
Използването на комплекта може да е 
неефективно при повреда на гумата, 
по-голяма от приблизително 4 мм 
(0,16 инча).
Препоръчваме Ви да се свържете с 
оторизиран представител на HYUNDAI, 
ако гумата не може да бъде направена с 
комплекта за гуми.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Гумите трябва да бъдат надути до 
подходящото налягане (вижте раздела 
„Гуми и колела“ в глава 2). Ако не е, не 
продължавайте да шофирате.
Извикайте пътна помощ.

 ВНИМАНИЕ
Сензор за налягане в гумите
Уплътнителят на сензора за налягане 
в гумата и колелото трябва да бъде 
премахнат, когато сменяте гумата с 
нова, и трябва да проверите сензорите 
за налягане на гумите. Препоръчваме 
това да бъде извършено при оторизиран 
представител.

 Информация
Когато поставяте отново ремонтираната или 
подменена гума и колело на автомобила, 
затегнете болта до 11~13 kgf·m.
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ТЕГЛЕНЕ
Услуга за теглене

ONX4E080013ONX4E080013
[A]: Платформи

Ако е необходимо спешно теглене, Ви 
препоръчваме то да се извърши от 
оторизиран представител на HYUNDAI 
или от търговска фирма за теглене на 
автомобили.
Необходимо е да се изпълнят правилните 
процедури за повдигане и теглене, за да се 
предотврати повреждането на автомобила. 
Препоръчва се използването на колесар 
или платформа.
Автомобили с 2WD могат да се теглят с 
вдигнати предни колела и задни колела на 
пътя (без колесар).

Ако някое от натоварените колела или 
окачващите елементи са повредени или 
автомобилът е теглен със предни колела 
на земята, използвайте колесар под предни 
колела.
При теглене от търговски камион за теглене 
и ако не се използва колесар, винаги трябва 
предната част на превозното средство да се 
повдигне, а не задната.
Автомобилите с 4WD могат да се теглят 
само на колесари или автомобили за 
репатриране, като нито едно колело не 
трябва да опира в пътя.

БЕЛЕЖКА
Не повдигайте автомобила за теглича, 
каросерията или части на шасито. В 
противен случай автомобилът може да 
се повреди.

 ВНИМАНИЕ
• Не теглете автомобила със предни 

колела на земята, тъй като това може 
да причини повреда на автомобила.

ONX4E080016ONX4E080016

• Не теглете с оборудване тип 
„ластици“. Използвайте оборудване 
за повдигане на колелата или 
платформа.

ONX4E080015ONX4E080015



Спешни ситуации

8-32

При теглене на автомобила в аварийна 
ситуация без колесар:
• Автомобил без EPB (Електронната 

ръчна спирачка)
1. Поставете контактния ключ за запалване 

в положение ACC (аксесоари).
2. Поставете предавката в положение N 

(Неутрално).
3. Освободете ръчната спирачка.

• Автомобил с EPB (Електронната ръчна 
спирачка)

1. Освободете EPB, преди да изключите 
двигателя.

2. Поставете контактния ключ за запалване 
в положение OFF (изключено). 

3. Променете предавката на N (неутрално), 
докато натискате педала на спирачката. 

4. Поставете контактния ключ за запалване 
в положение ACC (аксесоари).

 ВНИМАНИЕ
Ако не превключите на N (Неутрално), 
скоростната кутия може да се повреди.

Изваждане на халката за теглене
1. Отворете багажника и извадете халката 

за теглене от кутията с инструменти.

 ОтпредОтпред

ONX4080018ONX4080018

 ОтзадОтзад

ONX4E080041ONX4E080041

2. Отстранете капака на дупката, като 
натиснете долната част на капака на 
бронята.

3. Монтирайте халката за теглене в 
дупката, като я завъртите по посока на 
часовниковата стрелка, докато тя бъде 
напълно закрепена.

4. Отстранете халката и монтирайте капака 
след употреба.
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Теглене в спешни ситуации
 ОтпредОтпред

ONX4080019ONX4080019

 ОтзадОтзад

ONX4E080042ONX4E080042

Ако е необходимо теглене, Ви 
препоръчваме то да се извърши от 
оторизиран представител на HYUNDAI 
или от търговска фирма за теглене на 
автомобили.
Ако в случай на авария не е налице услуга 
за теглене, Вашето превозно средство 
може да бъде временно изтеглено, като се 
използва въже или верига, закрепена към 
халката за аварийно теглене в предната 
(или задната) част на автомобила.
Внимавайте, когато теглите автомобила 
с въже 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 работно състояние.

 ВНИМАНИЕ
Водачът трябва да е в автомобила, за 
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 контактния ключ за запалване 

в положение ACC (аксесоари), така че 
воланът да не е заключен.

• Превключете на N (Неутрално).
• Освободете ръчната спирачка.
• Натискайте спирачния педал с по-голяма 

сила от нормалното, тъй като ще сте с 
намалена спирачна ефективност.

• Ще се изисква повече усилие за 
управление, тъй като системата на 
усилвателите на волана ще бъде 
деактивирана.

• Използвайте по-тежко от Вашето 
превозно средство, за да Ви тегли.

• Водачите на двете превозни средства 
трябва често да общуват помежду си.

• Преди аварийното теглене проверете 
дали халката не е счупена или 
повредена.

• Закрепете здраво теглещото въже или 
веригата към халката.

• Не дърпайте халката. Приложете 
стабилна и равномерна сила.
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ONX4E080022ONX4E080022

• Използвайте теглещо въже или верига 
под 5 м. Прикрепете бяла или червена 
кърпа (широка около 30 см (12 инча)) в 
средата на въжето или веригата за лесна 
видимост.

• Шофирайте внимателно, така че 
теглещото въже или верига да останат 
здрави по време на теглене.

• Преди теглене проверете дали от 
автоматичната скоростна кутия/
скоростната кутия с двоен съединител 
има течове под автомобила. Ако 
течността е изтекла, трябва да се 
използва платформено оборудване или 
колесар.

БЕЛЕЖКА
Ускорете или забавете автомобила 
бавно и постепенно, като същевременно 
поддържате напрежение върху въжето 
или веригата за теглене, за да запалите 
или задвижвате превозното средство, 
в противен случай халките за теглене 
и превозното средство могат да бъдат 
повредени.

БЕЛЕЖКА
За да избегнете повреда на Вашия 
автомобил и компонентите му при 
теглене:
• Винаги дърпайте право напред, 

когато използвате халките за теглене. 
Не теглете отстрани или под ъгъл.

• Не използвайте халките, за да 
издърпате автомобил от кал, 
пясък или други условия, от които 
автомобилът не може да излезе на 
собствена мощност.

• Теглете със скорост не повече 
от 15 км/ч (10 мили/ч) и на не повече 
от 1,5 км (1 миля), за да предотвратите 
тежка повреда на скоростната 
кутия. (за автомобил с автоматична 
скоростна кутия/скоростна кутия с 
двоен съединител)

• Автомобилът трябва да се тегли 
със скорост не повече от 25 км/ч 
(15 мили/ч) на разстояние 20 км 
(12 мили). (за автомобил с ръчна 
скоростна кутия/интелигентна ръчна 
скоростна кутия)
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ОБОРУДВАНЕ ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ (АКО Е ЧАСТ ОТ 
ОБОРУДВАНЕТО)
Вашият автомобил съдържа оборудване 
за спешни случаи, което да Ви помогне 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, 
лепенки и т.н.

Отразителен триъгълник
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 е част от 
оборудването)
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.

За да проверите налягането в гумите, 
изпълнете следните стъпки:
1. Развийте капачката на вентила, която е 

разположена върху пръстена на гумата.
2. Натиснете и задръжте манометъра 

срещу вентила на гумата. Може да 
излезе малко въздух, когато започнете, 
и повече, ако не натиснете манометъра 
здраво.

3. Непрекъснатото натискане ще активира 
уреда.

4. Вижте налягането на гумите на уреда, 
за да установите дали то е ниско или 
високо.

5. Нагласете налягането на гумите до 
определеното налягане. Вижте раздел 
„Гуми и колела“ в глава 2.

6. Поставете отново капачката на вентила.
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Автомобилът е оборудван с устройство*, което се свързва с общоевропейската система 
eCall за спешни повиквания до аварийните служби. Общоевропейската система eCall 
осигурява автоматично обслужване на спешни повиквания при пътнотранспортни или 
други** произшествия по европейските пътища. (само в страни, в които системата е 
регламентирана)
Системата позволява свързване със служител на дежурната аварийна служба при 
пътнотранспортни произшествия в Европа. (само в страни, в които системата е 
регламентирана)
Общоевропейската система eCall – при условията, описани в Ръководството за собственика 
и книжката за гаранцията и сервизното обслужване – предава данни към публичната точка за 
приемане на данни за безопасност (PSAP), включително информация за местоположението, 
вида и VIN (идентификационния номер) на автомобила.

ONX4E080029ONX4E080029

1. Пътнотранспортно произшествие
2. Безжична мрежа
3. Публична точка за приемане на данни за безопасност (PSAP)
4. Спасителен екип

* В Ръководството за собственика под устройство за общоевропейската система eCall се разбира 
оборудване, инсталирано в автомобила, което осигурява връзка с общоевропейската система eCall.

ОБЩОЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ECALL (АКО Е ЧАСТ ОТ 
ОБОРУДВАНЕТО)
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** „Други произшествия“ означава всякакви пътнотранспортни произшествия в Европа (само 
в страните, в които тази система е регламентирана), при които има пострадали хора и/
или необходимост от пътна помощ. При пътнотранспортно произшествие трябва да спрете 
автомобила и да натиснете бутона SOS (мястото на бутона е посочено на илюстрацията в главата 
„Общоевропейска система eCall (ако е част от оборудването)“ в ръководството за собственика). При 
повикването системата събира информация за автомобила (от който е направено повикването), 
след което свързва автомобила със служител на публичната точка за приемане на данни за 
безопасност (PSAP), за да съобщи причината за спешното повикване.

След като данните, съхранени в общоевропейската система eCall, бъдат съобщени на 
спасителния екип, за да окаже помощ на водача и пътниците, данните се изтриват след 
приключването на спасителните операции.

Описание на системата eCall в автомобила

Бутон SOSБутон SOS
Система за 

спешни 
повиквания

Система за 
спешни 

повикванияСигнал за катастрофаСигнал за катастрофа

АнтенаАнтена

МикрофонМикрофон

ВисокоговорителВисокоговорител

LED светлиниLED светлини

EDN8H-500EDN8H-500

Информация за работата и възможностите на системата eCall на телефон 112 в автомобила 
ще намерите в този раздел. Услугата eCall на телефон 112 е публична услуга с безплатен 
достъп.
Системата eCall на телефон 112 в автомобила е включена по подразбиране. Тя се задейства 
автоматично от сензорите в автомобила при тежко пътнотранспортно произшествие.
Тя също така ще се задейства автоматично, когато автомобилът е оборудван със система 
TPS, която не функционира при тежко пътнотранспортно произшествие.
Системата eCall на телефон 112 в автомобила може да се задейства и ръчно при 
необходимост. Инструкции за ръчното задействане на системата ще намерите в този раздел.
При критична неизправност, която изважда от строя системата eCall на телефон 112 в 
автомобила, ще се покаже съответното предупреждение за пътниците – повече информация 
ще намерите в този раздел.
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Информация за обработката на 
лични данни
Всяка обработка на лични данни през 
системата eCall на телефон 112 в 
автомобила задължително трябва да спазва 
правилата за защита на личните данни в 
Директива 95/46/ЕО (1) и 2002/58/ЕО (2) 
на Европейския парламент и на Съвета 
и по-конкретно трябва да се основава на 
необходимостта за защита на основните 
интереси на лицата в съответствие с член 7, 
буква „г“ от Директива 95/46/ЕО (3).
Обработката на такива данни е строго 
ограничена до целта за обработка 
на спешни повиквания през eCall на 
общоевропейския номер 112 за спешни 
повиквания.

Видове данни и техните 
получатели
Системата eCall на телефон 112 в 
автомобила може да събира и обработва 
само следните данни:
 - Идентификационен номер на 
автомобила

 - Вид на автомобила (пътнически или 
лекотоварен автомобил)

 - Вид на двигателя на автомобила (с 
бензин/дизел/метан/пропан-бутан/
електричество/водород)

 - Последни местоположения и посока на 
движение на автомобила

 - регистрационен файл от автоматичното 
задействане на системата с часа и 
датата;

 - допълнителни данни (ако има): Няма 
отношение

Получателите на личните данни, 
обработвани от системата eCall на телефон 
112 в автомобила, са съответните публични 
точки за приемане на данни за безопасност, 
определени от съответните публични органи 
в страната, на чиято територия се намират, 
за първоначално приемане и обработка на 
повиквания по eCall на общоевропейския 
номер 112 за спешни повиквания. 
Допълнителна информация (ако има): Няма 
отношение

(1) Директива 95/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета 
от 24 октомври 1995 година за 
защита на физическите лица при 
обработването на лични данни и за 
свободното движение на тези данни (OB 
L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(2) Директива 2002/58/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 12 юли 2002 година относно 
обработката на лични данни и защита 
на правото на неприкосновеност на 
личния живот в сектора на електронните 
комуникации (Директива за правото 
на неприкосновеност на личния 
живот и електронни комуникации) (OB 
L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

(3) Директива 95/46/ЕО е отменена 
от Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 27 април 2016 година относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични 
данни и относно свободното движение 
на такива данни (Общ регламент 
относно защитата на данните) (OB 
L 119, 4.5.2016 г., стр. 1). Регламентът 
влиза в сила от 25 май 2018 г.

Уреждане на обработката на 
лични данни
Системата eCall на телефон 112 в 
автомобила е конструирана, така че 
данните в паметта на системата да не 
бъдат достъпни извън системата преди 
задействането на повикване по eCall. 
Допълнителни забележки (ако има): Няма 
отношение
Системата eCall на телефон 112 в 
автомобила е конструирана, така че 
да не бъде проследима при нормална 
експлоатация. Допълнителни забележки 
(ако има): Няма отношение
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Системата eCall на телефон 112 в 
автомобила е конструирана, така че 
данните във вътрешната памет на 
системата автоматично и редовно да се 
изтриват.
Данните за местоположението на 
автомобила постоянно се презаписват 
във вътрешната памет на системата, така 
че винаги да съдържат най-много три 
последни местоположения, необходими за 
нормалната работа на системата.
Регистърът с данните за работата 
на системата eCall на телефон 112 в 
автомобила се поддържа не по-дълго от 
необходимото за обработката на спешното 
повикване по eCall и при всички случаи 
не по-дълго от 13 часа от момента на 
задействане на спешното повикване по 
eCall. Допълнителни забележки (ако има): 
Няма отношение

Възможности за упражняване на 
правата на субекта на личните 
данни
Субектът на личните данни (собственикът 
на автомобила) има право на съответния 
достъп до личните данни, за да заяви 
корекция, заличаване или блокиране на 
своите лични данни, чиято обработка 
не е в съответствие с разпоредбите на 
Директива 95/46/ЕО. Всяко трето лице, 
на което личните данни са били разкрити, 
трябва да бъде уведомено за такива 
корекции, заличавания или блокирания, 
извършени в съответствие със същата 
Директива, освен ако това се окаже 
невъзможно или изисква неоправдано 
големи усилия.
Субектът на данните има право да подаде 
жалба пред компетентния орган за защита 
на личните данни, ако счита, че нейните или 
неговите права са нарушени в резултат от 
обработката на нейните или неговите лични 
данни.
Служба за контакт, отговаряща за 
обработката на заявки за достъп (ако има 
такава): Няма отношение

Общоевропейска система eCall

ONX4E080032ONX4E080032

Елементи на общоевропейската система 
eCall, инсталирани в купето:
(1) Бутон SOS
(2) LED

Бутон SOS: водачът или пътник може да 
направи спешно повикване до дежурната 
аварийна служба с натискане на бутона.

Светодиод: Червен и зелен светодиод 
светва за 3 секунди, когато бутонът за 
стартиране/спиране на двигателя е в 
положение ON (Включено). След това 
изгасва по време на нормалната работа на 
системата.
Ако има проблеми в системата, светодиодът 
свети в червено.
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Автоматично съобщаване на пътнотранспортни произшествия

ONX4E080030ONX4E080030

Устройството за общоевропейската система eCall автоматично извършва спешно повикване 
до публичната точка за приемане на данни за безопасност (PSAP) за необходимите 
спасителни операции при пътнотранспортно произшествие.
За да осигури възможно най-добра реакция и помощ от аварийните служби, 
общоевропейската система eCall автоматично предава данни за произшествието до 
публичната точка за приемане на данни за безопасност (PSAP) при установяване на 
пътнотранспортно произшествие.
В този случай спешното повикване не може да бъде прекъснато с натискане на бутона SOS и 
общоевропейската система eCall остава на линия, докато служителят на аварийните служби, 
приел повикването, не го приключи.
При леки пътнотранспортни произшествия общоевропейската система eCall може да не 
направи спешно повикване. Спешно повикване обаче може да се направи ръчно с натискане 
на бутона SOS.

 ВНИМАНИЕ
Системата не може да работи, ако няма покритие на мобилна телефонна мрежа и 
сигнали от GPS и Galileo.
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Ръчно съобщаване на пътнотранспортни произшествия

ONX4E080031ONX4E080031

Водачът или пътник може да направи ръчно спешно повикване до публичната точка за 
приемане на данни за безопасност (PSAP) с натискане на бутона SOS за повикване на 
съответните аварийни служби.
Повикване до аварийните служби през общоевропейската система eCall може да се 
прекъсне с повторно натискане на бутона SOS, само ако повикването още не е прието.
След задействане на спешно повикване в ръчен режим (за съответните аварийни служби и 
помощ) общоевропейската система eCall автоматично предава данни за пътнотранспортното 
и/или друго произшествие до публичната точка за приемане на данни за безопасност (PSAP) 
(по време на спешното повикване) с натискане на бутона SOS.
Ако водачът или пътник неволно натисне бутона SOS, повикването може да се прекъсне с 
повторно натискане на бутона в рамите на 3 секунди. След това не може да се прекъсне.
При пътнотранспортно или друго произшествие спешно повикване в ръчен режим може да 
се направи по следния начин:
1. Спрете автомобила, като спазвате правилника за движение по пътищата, за да осигурите 

своята безопасност и безопасността на останалите участници в движението;
2. Натиснете бутона SOS – устройството ще се регистрира в мобилните комуникационни 

мрежи и ще събере необходимия минимум от данни за автомобила и неговото 
местоположение в съответствие с техническите изисквания за работата на устройството. 
След това се осъществява връзка със служителя на общоевропейската система eCall за 
уточняване на причините (условията) за спешното повикване.

3. След уточняването на причините за спешното повикване служителят на публичната 
точка за приемане на данни за безопасност (PSAP) изпраща авариен екип и приключва 
спешното повикване.

Ако спешното повикване не бъде направено по описаната по-горе процедура, то ще се счита 
за грешка.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Аварийно захранване на 
общоевропейската система eCall от 
батерията
• Батерията на общоевропейската 

система eCall осигурява захранване 
за 1 час, ако основният източник на 
захранване на автомобила е излязъл 
от строя при пътнотранспортното 
произшествие.

• Батерията на общоевропейската 
система eCall трябва да се сменя на 
всеки 3 години. Повече информация 
ще намерите в „График за 
поддръжка“ в глава 9.

Светодиодът свети в червено 
(неизправност в системата)
Ако червеният светодиод светне 
при нормално движение, това 
може да означава неизправност в 
общоевропейската система eCall. 
Препоръчваме да проверите 
общоевропейската система eCall при 
оторизиран представител на HYUNDAI.
В противен случай изправната работа 
на устройството за общоевропейската 
система eCall, инсталирано в 
автомобила, не е гарантирана. 
Собственикът на автомобила носи 
отговорност за последиците от 
неспазването на изложените по-горе 
условия.

Самоволен демонтаж или изменения
Общоевропейската система eCall 
се свързва с аварийните служби за 
пътна помощ. Затова всеки самоволен 
демонтаж или промени на настройките 
на общоевропейската система eCall може 
да наруши безопасността на движението. 
Това може да предизвика дори грешно 
спешно повикване до публичната точка 
за приемане на данни за безопасност 
(PSAP). Затова най-учтиво Ви молим 
да не правите никакви промени – 
самостоятелно или с помощта на трети 
лица – по настройките на оборудването 
на общоевропейската система eCall, 
инсталирано в автомобила.
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Поддръжка

 Smartstream G1.6 T-GDi/Smartstream G1.6 T-GDi (48V) MHEV Smartstream G1.6 T-GDi/Smartstream G1.6 T-GDi (48V) MHEV 

 Smartstream G2.0 Smartstream G2.0 

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

ONX4090001/ONX4E090003ONX4090001/ONX4E090003

1. Резервоар за охлаждаща течност за 
двигателя

2. Резервоар за спирачна/трансмисионна* 
течност

3. Въздушен филтър

4. Масломерна щека

5. Капачка за наливане на масло

6. Резервоар за течност за измиване на 
предното стъкло

7. Табло за ел. предпазители

8. Батерия

*: ако е оборудвана тази функция

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ДВИГАТЕЛЯ
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 Smartstream G2.5 GDI Smartstream G2.5 GDI 

 Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 (48V) MHEV  Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 (48V) MHEV  

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

ONX4E090004/ ONX4E090004RONX4E090004/ ONX4E090004R

1. Резервоар за охлаждаща течност за 
двигателя

2. Резервоар за спирачна/трансмисионна* 
течност

3. Въздушен филтър

4. Масломерна щека

5. Капачка за наливане на масло

6. Резервоар за течност за измиване на 
предното стъкло

7. Табло за ел. предпазители

8. Батерия

*: ако е оборудвана тази функция
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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 оторизиран 
представител на HYUNDAI. Той отговаря 
на високите стандарти за качество на 
сервизните услуги на HYUNDAI и получава 
техническа помощ от HYUNDAI, за да Ви 
осигури високо ниво на удовлетвореност от 
обслужването.

Отговорност на собственика
Сервизната поддръжка и документацията 
са отговорност на собственика.
Трябва да запазите документите, които 
показват, че на Вашия автомобил е 
извършена правилна поддръжка в 
съответствие с графика за планирана 
поддръжка, показан на следващите 
страници. Тази информация е нужна, за да 
се установи спазването на изискванията за 
обслужване и поддръжка за гаранцията на 
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.

Предпазни мерки при 
поддръжка от собственика
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.
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 ограничените гаранции, покриващи 
автомобила.

БЕЛЕЖКА
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 как 
трябва да се извърши определена 
процедура за поддръжка, препоръчваме 
системата да се обслужи от оторизиран 
представител на HYUNDAI.

СЕРВИЗНА 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, 
ние Ви препоръчваме да го направите 
при оторизиран представител на 
HYUNDAI. ВИНАГИ следвайте тези 
предпазни мерки за извършване на 
дейности по поддръжката:
• Паркирайте автомобила на 

хоризонтална повърхност, поставете 
автомобила на позиция P (Паркиране, 
за автомобил с автоматична 
скоростна кутия/скоростна кутия 
със съединител) или изключете 
от скорост (за автомобил с ръчна 
скоростна кутия/интелигентна ръчна 
скоростна кутия), включете ръчната 
спирачка и поставете контактния 
ключ за запалване в положение LOCK 
(Заключване)/OFF (Изключено).

• 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 пушещи 
материали далеч от батерията и 
части, свързани с горивото.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Докосване на метални части
Не докосвайте метални части 
(включително подпори), докато 
двигателят работи или е горещ. Това 
може да причини тежко нараняване. 
Изключете двигателя и изчакайте 
металните части да изстинат, преди да 
извършите поддръжка на автомобила.

Следващите списъци са за проверка на 
автомобила и препоръчваме да бъдат 
изпълнявани от собственика или от 
оторизиран представител на HYUNDAI 
на посочените интервали, за да се 
гарантира безопасна и надеждна работа на 
автомобила.
Всички неблагоприятни състояния трябва 
да бъдат съобщени на Вашия представител 
колкото е възможно по-скоро.
Тези проверки на превозното средство 
обикновено не се покриват от гаранциите 
и може да бъдете таксувани за труда, 
частите и смазочните материали, които се 
използват.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Дизелов двигател
Никога не работете по инжекционната 
система, докато дизеловият двигател 
работи и през първите 30 секунди, 
след като бъде изключен. Помпата и 
тръбопроводите за високо налягане, 
горивната магистрала и инжекторите 
продължават да бъдат под високо 
налягане непосредствено след 
спирането на дизеловия двигател.
Теч на гориво може да причини тежки 
наранявания. Хора с пейсмейкър не 
трябва да се доближават до ECU или 
кабелния сноп на по-малко от 30 cm 
(12 инча), докато дизеловият двигател 
работи. Силните токове от електронната 
система за управление на двигателя 
създават силни магнитни полета.

ПОДДРЪЖКА ОТ СОБСТВЕНИКА
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График за поддръжка от 
собственика
Когато спрете, за да заредите 
гориво:
• Проверете нивото на маслото.
• Проверете нивото на охлаждащата 

течност в резервоара за охлаждаща 
течност на двигателя или резервоара 
за охлаждаща течност на междинния 
охладител с водно охлаждане.

• Проверете нивото на течността за 
чистачките.

• Проверете за спаднали или 
ненапомпани гуми.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Внимавайте, когато проверявате нивото 
на охлаждащата течност, ако двигателят 
е горещ. Това може да доведе до 
издухване на охлаждащата течност от 
отвора и да причини сериозни изгаряния 
и други наранявания.

Докато управлявате автомобила 
си:
• Отбележете всякакви промени в звука 

на изпускателната система или каквито 
и да е миризми на изгорели газове в 
автомобила.

• Проверете за вибрации във волана. 
Забележете дали има повишено усилие 
или отслабване на волана или промяна в 
позицията 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 ход на 
педала на спирачката или „трудно 
натискане“ на спирачния педал.

• Ако се появи подхлъзване или промени 
в работата на Вашата трансмисия, 
проверете нивото на течността.

• Проверете функцията P (паркиране) 
при автомобил с автоматична скоростна 
кутия.

• 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 
нормална).

• 
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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 на всички 
гуми, включително на резервната, за 
протриване, неравномерно износване 
или повреда.

• 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 лостовия 

механизъм и органите за управление на 
автоматичната скоростна кутия.

• Почистете батерията и клемите.
• Проверете нивото на спирачната течност.
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Следвайте графика за стандартна 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 графика за поддръжка при тежки условия на използване.
• 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 нискоскоростно шофиране за дълги разстояния
• Шофиране по груби, прашни, кални, неасфалтирани, насипани с чакъл или насипани със 

сол 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 каравана и шофиране с товар на покрива
• Шофиране като патрулна кола, такси, друго търговско ползване, като теглене на превозни 

средства
• Често шофиране на висока скорост или с бързо ускоряване
• Често шофиране при условия „спри-тръгни“
• Използване на моторно масло, което не се препоръчва (минерално, полусинтетично, с 

по-нисък клас и пр.)

Ако Вашият автомобил работи при горепосочените условия, трябва да инспектирате, 
заменяте или зареждате по-често, отколкото в следващия график за стандартна поддръжка. 
След периодите или разстоянието, показани в диаграмата, продължете да следвате 
предписаните интервали за поддръжка.

ПЛАНИРАНА СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА
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I: Проверете и, ако е необходимо, коригирайте, поправете, почистете или сменете.
R: Подменете или сменете.
*6 : Ако не се предлагат бензини с добро качество, отговарящи на стандарта на ЕС (EN228), или 

еквиваленти с добавки за гориво, препоръчва се една бутилка добавка. Добавките са налични 
при Вашия оторизиран представител на HYUNDAI, заедно с информация как да ги използвате. 
Не ги смесвайте с други добавки.

*7 : За Ваше удобство може да смените преди интервала, когато извършвате поддръжка на други 
елементи.

**   Горивният филтър се счита за безпроблемен, но се препоръчва периодична 
проверка, тъй като тази схема за поддръжка зависи от качеството на горивото. Ако 
има някои важни въпроси, като ограничаване на потока гориво, изтичане, загуба 
на мощност, трудно палене и др., препоръчваме незабавно да замените горивния 
филтър, независимо от графика за техническо обслужване, и да се обърнете към 
оторизиран представител на HYUNDAI за подробности.
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Поддръжка при тежки условия на използване и малък пробег 
(за Европа) 
Следните елементи трябва да се обслужват по-често при автомобилите, които се използват 
в тежки условия и с малък пробег. Вижте диаграмата по-долу за съответните интервали за 
поддръжка.
R: Подменете или сменете.
I: Проверете и, ако е необходимо, коригирайте, поправете, почистете или сменете. 

Елементи за поддръжка Поддръжка Интервали на поддръжка
Условия 
на шофи-
ране

Моторно 
масло и 
филтър

Smartstream D1.6 / 
Smartstream D1.6 
(48V) MHEV

R

На всеки 15 000 км или 12 ме-
сеца

A, B, C, D, 
E, F, G, H, I, 

J, K, L

Smartstream G1.6 
T-GDi/Smartstream 
G1.6 T-GDi (48V) 
MHEV/Smartstream 
G2.0/Smartstream 
G2.5 GDi

На всеки 7 500 km (4 500 мили) 
или 6 месеца

Въздушен филтър R Подменяйте по-често в зависи-
мост от състоянието C, E

Запалителни свещи R Подменяйте по-често в зависи-
мост от състоянието A, B, F, I, K

Конзола на кормилната предавка, 
връзка и маншони I Проверявайте по-често в зависи-

мост от състоянието C, D, E, F, G

Предни шарнирни сферични връзки I Проверявайте по-често в зависи-
мост от състоянието C, D, E, F, G

Дискове и накладки, супорти и 
ротори I Проверявайте по-често в зависи-

мост от състоянието
C, D, E, 

G, H
Ръчна спирачка (ако е част от 
оборудването) I Проверявайте по-често в зависи-

мост от състоянието C, D, G, H

Задвижващ вал и маншони I Проверявайте по-често в зависи-
мост от състоянието

C, D, E, F, 
G, H, I, K

Задвижващ 
ремък

Smartstream G1.6 
T-GDi (48V) MHEV –

Проверка на всеки 15 000 км 
или 12 месеца, смяна на всеки 

45 000 км (30 000 мили) или 
36 месеца

B, C, E, G, 
I, J, K
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Елементи за поддръжка Поддръжка Интервали на поддръжка
Условия 
на шофи-
ране

Въздушен филтър в купето R Подменяйте по-често в зависи-
мост от състоянието C, E, G

Трансмисионна течност за ръчна 
скоростна кутия (ако е част от 
оборудването)

R На всеки 120 000 км C, D, E, F, G

Трансмисионна течност за 
автоматичната скоростна кутия (ако 
е част от оборудването)

R На всеки 90 000 km A, C, D, E, 
F, G, H, I, K

Трансмисионна течност за 
скоростна кутия с двоен съединител 
(ако е част от оборудването)

R На всеки 100 000 км 
(62 000 мили)

 C, D, E, F, 
G, H, I, J

Масло в задния диференциал 
(4WD) R На всеки 120 000 км C, D, E, G, 

H, I, J

Масло в картера (4WD) R На всеки 120 000 км C, D, E, G, 
H, I, J

Карданен вал I Проверявайте по-често в зависи-
мост от състоянието  

C, D, E, F, 
G, H, I, J

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 нискоскоростно шофиране за дълги разстояния 
C. Шофиране по груби, прашни, кални, неасфалтирани, насипани с чакъл или насипани със 

сол пътища 
D. Шофиране в зони, използващи сол или други корозивни материали, или при много 

студено време 
E. Шофиране в условия на изсипващ се пясък или прах в двигателя 
F. Шофиране в район с голям трафик 
G. Често спускане, изкачване или шофиране по планински път
H. Теглене на ремарке или каравана и шофиране с товар на покрива
I. Използване като патрулен, таксиметров, товарен или авариен автомобил 
J. Често шофиране на висока скорост или с бързо ускоряване
K. Често шофиране при условия „спри-тръгни“ 
L. Използване на моторно масло, което не се препоръчва (минерално, полусинтетично, с 

по-нисък клас и пр.)
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Моторно масло и филтър
Маслото и филтърът на двигателя трябва 
да се сменят на интервалите, посочени в 
графика за поддръжка. Ако автомобилът се 
управлява в тежки условия, са необходими 
по-чести смени на маслото и филтъра.

Задвижващи ремъци
Проверете всички задвижващи ремъци 
за резки, пукнатини, силно износване или 
омасляване и сменете, ако е необходимо.
Обтягането на задвижващите ремъци 
трябва да се проверява редовно и да се 
коригира, ако е необходимо.

 Информация
Когато проверявате ремъка, изключвайте 
двигателя.

Горивни тръбопроводи, 
маркучи и връзки
Проверете горивните тръбопроводи, 
маркучите за гориво и връзките за течове 
и повреди. Препоръчваме оторизиран 
представител на HYUNDAI да смени 
незабавно всички повредени части или 
такива с течове.

Горивен филтър (за бензинови 
двигатели)
Горивният филтър се счита за 
безпроблемен, но се препоръчва 
периодична проверка, тъй като 
поддръжката зависи от качеството на 
горивото. При проблеми от съществено 
значение – например ограничен приток на 
гориво, рязко повишаване на оборотите, 
загуба на мощност, трудно стартиране и 
пр. – сменете горивния филтър незабавно. 
Препоръчваме да се консултирате с 
оторизиран представител на HYUNDAI.

Горивен филтър (елемент) (за 
дизелови двигатели)
Запушен филтър може да ограничи 
скоростта, с която да се управлява 
превозното средство, да повреди системата 
за емисии и да причини множество 
проблеми, например 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. Препоръчваме горивният филтър 
да се поставя от оторизиран представител 
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.

Маркучи за вентилация 
на картера (ако е част от 
оборудването)
Проверете повърхността на маркучите за 
топлинни и/или механични увреждания. 
Ако каучукът е втвърден и чуплив, напукан, 
разкъсан, срязан, издраскан и издут, значи 
има увреждания. С особено внимание 
трябва да се проверяват повърхностите 
на маркучите в близост до източници на 
силна топлина – например изпускателният 
колектор.
Проверете как са прокарани маркучите, за 
да се уверите, че не опират в източници 
на топлина, остри ръбове или подвижни 
части, които могат да причинят топлинни 
или механични увреждания. Проверете 
всички връзки на маркучите – скоби, 
гривни и съединения – за стабилност и 
липса на течове. Маркучите трябва да се 
сменят незабавно, ако има признаци на 
увреждания и износване.

ОБЯСНЕНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА ПЛАНИРАНА 
ПОДДРЪЖКА
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Въздушен филтър
Препоръчваме въздушният филтър да 
се сменя от оторизиран представител на 
HYUNDAI.

Запалителни свещи (за 
бензинов двигател)
Уверете се, че сте инсталирали нови свещи 
с правилен топлинен диапазон.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не изваждайте запалителни свещи за 
проверка, когато двигателят е горещ. 
Може да се изгорите. 

Охлаждаща система
Проверете частите на охладителната 
система, като радиатор, резервоар за 
охлаждаща течност, маркучи и връзки, за 
течове и повреди. Сменете всяка повредена 
част.

Oхлаждаща течност за 
двигателя
Охлаждащата течност трябва да се сменя 
на интервалите, посочени в графика за 
поддръжка.

Охлаждаща течност за 
двигателя/ междинния 
охладител с водно охлаждане
Охлаждащата течност трябва да се сменя 
на интервалите, посочени в графика за 
поддръжка.

Трансмисионна течност за 
интелигентна ръчна скоростна 
кутия/ Трансмисионна течност 
за ръчна скоростна кутия (ако е 
част от оборудването)
Проверявайте трансмисионната течност 
за ръчна скоростна кутия по графика за 
поддръжка.

Течност за автоматична 
скоростна кутия
Трансмисионната течност за автоматичната 
скоростна кутия не трябва да се проверява 
при нормални условия.
Препоръчваме трансмисионната течност за 
автоматична скоростна кутия да се сменя 
от оторизиран представител на HYUNDAI 
съгласно графика за поддръжка.

 Информация
Когато е нова, цветът на трансмисионната 
течност за автоматична скоростна кутия е 
червен.
Когато автомобилът бъде каран известно 
време, цветът на трансмисионната течност 
ще започне да потъмнява.
Това е нормално състояние. Няма нужда да 
бъде сменяна поради промяната на цвета.

БЕЛЕЖКА
Използването на неспецифична 
течност може да доведе до повреда на 
скоростната кутия.
Използвайте само указаната 
трансмисионна течност за 
автоматична скоростна кутия. (Вижте 
„Препоръчителни смазочни материали и 
капацитет“ в глава 2.)
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Трансмисионна течност за 
скоростна кутия с двоен 
съединител (ако е част от 
оборудването)
Проверявайте трансмисионната течност 
за скоростна кутия с двоен съединител по 
графика за поддръжка.

маркучи и тръбопроводи на 
спирачките
Визуално проверявайте за правилното 
монтиране, износване, пукнатини, 
влошаване и течове. Сменете незабавно 
всички повредени части.

Спирачна/трансмисионна 
течност (ако е част от 
оборудването)
Проверете нивото на спирачната/
трансмисионната течност в резервоара 
за спирачна течност. Нивото трябва да 
бъде между деленията „MIN“ (Минимално) 
и „MAX“ (Максимално) отстрани на 
резервоара. Използвайте само хидравлична 
спирачна/трансмисионна течност по 
спецификация DOT 4.

Ръчна спирачка (ако е част от 
оборудването)
Проверете системата на ръчната спирачка, 
включително лоста и жилата на ръчната 
спирачка.

Дискове, накладки, апарати и 
ротори
Проверете накладките, диска и ротора 
за прекомерно износване. Проверете 
челюстите за изтичане на течности.
За повече информация относно проверката 
на накладките за износване вижте уебсайта 
на HYUNDAI.
(http://service.hyundai-motor.com)

Карданен вал
Проверете карданния вал, маншоните, 
крепежните елементи, гуменото съединение 
и гумата на централния лагер за пукнатини, 
износване или увреждания. Сменете всички 
повредени части и ако е необходимо, 
гресирайте отново.

монтажни болтове на 
окачването
Проверете връзките на окачването за 
слабост или повреда. Затегнете до 
определения въртящ момент.

Кормилни механизми и 
маншони/ябълковиден болт на 
долното рамо
При спрян автомобил и изключен двигател 
проверете за твърде голям луфт на волана. 
Проверете връзката за огъване или 
повреда. Проверете прашните маншони 
и сферичните връзки за влошаване, 
пукнатини или повреда.
Сменете всяка повредена част.

Kарданни валове и маншони
Проверете задвижващите валове, 
маншоните и скобите за пукнатини, 
влошаване или повреди. Сменете всички 
повредени части и, ако е необходимо, 
сменете греста.

Хладилен агент в климатика
Проверете климатичните линии и връзките 
за течове и повреди.
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  МОТОРНО МАСЛО
Проверка на нивото на маслото
 Бензинов двигател
Моторното масло се използва за смазване 
и охлаждане, така че постепенно се 
изразходва по време на движение на 
автомобила. Редовно проверявайте и 
коригирайте нивото на маслото, като 
използвате долуописаната процедура.
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 блокирани 
колела.

3. Запалете двигателя и го оставете 
да достигне нормална работна 
температура.

4. Изключете двигателя и изчакайте около 
15 минути, докато маслото се върне в 
масления съд.

5. Извадете масломерната щека, почистете 
я и я пъхнете отново.

 Smartstream G1.6 T-GDi/Smartstream G1.6 T-GDi Smartstream G1.6 T-GDi/Smartstream G1.6 T-GDi 
(48V) MHEV(48V) MHEV

ONX4E090062ONX4E090062

 Smartstream G2.0Smartstream G2.0

ONX4E090057ONX4E090057

 Smartstream G2.5 GDiSmartstream G2.5 GDi

ODN8A080107ODN8A080107

6. Извадете отново щеката и проверете 
нивото. Нивото трябва да бъде между F 
(пълно) и L (ниско).

 Smartstream G1.6 T-GDi/Smartstream G1.6 T-GDi/
Smartstream G1.6 T-GDi (48V) MHEVSmartstream G1.6 T-GDi (48V) MHEV

ODN8089105ODN8089105

 Smartstream G2.0Smartstream G2.0

ONX4E090058ONX4E090058
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 Smartstream G2.5 GDiSmartstream G2.5 GDi

ONX4E090059ONX4E090059

7. Проверете дали нивото на маслото е 
между линията F – L и го напълнете 
отново, ако нивото на маслото е близо 
до линията L.

Използвайте само посоченото моторно 
масло (вижте раздел „Препоръчителни 
смазочни материали и капацитет“ в глава 2).

БЕЛЕЖКА
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 го добавяте или сменяте. 
Използвайте фуния, за да 
предотвратите разливане на масло 
върху компонентите на двигателя. 
Избършете веднага разлятото масло.

• Разходът на моторно масло може да 
се увеличи, докато се разработва нов 
автомобил и ще се стабилизира след 
изминаване на 6000 км.

• Разходът на моторно масло може 
да бъде повлиян от навиците на 
шофиране, климатичните условия, 
условията на движение, качеството 
на маслото и др. Поради това се 
препоръчва редовно да проверявате 
нивото на моторното масло и да го 
доливате, ако е необходимо.

• Периодът за смяна на моторното 
масло е зададен с цел 
предотвратяване влошаването на 
качеството на маслото и не е свързан 
с количеството разход на масло. 
Ето защо трябва да проверявате и 
допълвате редовно количеството 
масло.
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  Дизелов двигател
 Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 / 
Smartstream D1.6 (48V) MHEVSmartstream D1.6 (48V) MHEV

ONX4E090047ONX4E090047

пробег Необходимо действие

A
Препоръчваме да се обърнете 
към оторизиран представител на 
HYUNDAI.

B Не наливайте моторно масло.

C
Можете да наливате моторно 
масло, стига нивото да не бъде 
по-високо от диапазон (C).

D Трябва да долеете масло, като 
поддържате нивото в диапазон (C).

Моторното масло се използва за смазване 
и охлаждане, така че постепенно се 
изразходва по време на движение на 
автомобила. Редовно проверявайте и 
коригирайте нивото на маслото, като 
използвате долуописаната процедура.
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 блокирани 
колела.

3. Запалете двигателя и го оставете 
да достигне нормална работна 
температура.

4. Изключете двигателя и изчакайте около 
15 минути, докато маслото се върне в 
масления съд.

5. Извадете масломерната щека, почистете 
я и я пъхнете отново.

6. Извадете отново щеката и проверете 
нивото. Нивото трябва да бъде в 
диапазон (C).

 Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 / 
Smartstream D1.6 (48V) MHEVSmartstream D1.6 (48V) MHEV

ONX4E090048ONX4E090048

Ако нивото е в диапазон (D), долейте 
моторно масло, докато влезе в диапазон 
(C).

Използвайте само посоченото моторно 
масло (вижте раздел „Препоръчителни 
смазочни материали и капацитет“ в глава 2).

БЕЛЕЖКА
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 го добавяте или сменяте. 
Използвайте фуния, за да 
предотвратите разливане на масло 
върху компонентите на двигателя. 
Избършете веднага разлятото масло.

• Разходът на моторно масло може да 
се увеличи, докато се разработва нов 
автомобил и ще се стабилизира след 
изминаване на 6000 км.

• Разходът на моторно масло може 
да бъде повлиян от навиците на 
шофиране, климатичните условия, 
условията на движение, качеството 
на маслото и др. Поради това се 
препоръчва редовно да проверявате 
нивото на моторното масло и да го 
доливате, ако е необходимо.
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• Периодът за смяна на моторното 
масло е зададен с цел 
предотвратяване влошаването на 
качеството на маслото и не е свързан 
с количеството разход на масло. 
Ето защо трябва да проверявате и 
допълвате редовно количеството 
масло.

Проверка на маслото и филтъра 
на двигателя

OCN7080082LOCN7080082L

Препоръчваме маслото и филтърът да се 
подменят от оторизиран представител на 
HYUNDAI съгласно графика за поддръжка в 
началото на тази глава.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• При просрочване на графика за 

поддръжка по отношение на смяната 
на моторното масло, техническите 
показатели на моторното масло 
може да се влошат и това може да се 
отрази на състоянието на двигателя. 
Следователно трябва да се спазва 
цикъла за подмяна. 

• За да поддържате двигателя в 
оптимално състояние, използвайте 
препоръчаното моторно масло. 
Ако не използвате препоръчаното 
масло, заменете го в съответствие с 
условията на поддръжка при тежки 
условия на използване. За дизелов 
двигател в Европа го сменяйте 
според условията за поддръжка на 
всеки 20 000 км или 12 месеца.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Отработеното моторно масло може да 

причини дразнене или рак на кожата, 
ако се остави продължително време 
върху кожата. Отработеното моторно 
масло съдържа химикали, за които 
е демонстрирано, че причиняват 
рак при опитни животни. Пазете 
кожата, като измивате ръцете добре 
със сапун и топла вода при първа 
възможност след работа с отработено 
масло.

• Ако налягането на маслото 
падне поради недостатъчно 
количество моторно масло и пр., 
предупредителната лампа за 
налягане на маслото в двигателя 
ще светне и защитната система, 
която ограничава мощността на 
двигателя, ще се включи. След 
това предупредителната светлина 
на двигателя се включва, ако 
управлявате автомобила многократно 
и непрекъснато. Когато налягането на 
маслото се възстанови на оптимално 
ниво, предупредителната лампа за 
налягането на маслото ще изгасне и 
защитната система, която ограничава 
мощността на двигателя, ще се 
изключи.
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  OХЛАЖДАЩА ТЕЧНОСТ ЗА ДВИГАТЕЛЯ
Охладителната система с високо налягане 
има резервоар, пълен с целогодишно 
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 
охлаждащата течност

ONX4E090049ONX4E090049

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 
(максимално) и MIN (минимално) 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 (максимално), но 
не препълвайте. Ако се налага често да 
допълвате, препоръчваме Ви да посетите 
оторизиран представител на HYUNDAI за 
проверка на охладителната система.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не сваляйте капачката 
на радиатора и/или капачката 
на междинния охладител 
с водно охлаждане или 
дренажната тапа, докато 
двигателят и радиаторът са 
горещи. Горещите охладител 
и пара могат да избухнат 
под налягане, причинявайки 
сериозни наранявания.

Изгасете автомобила и изчакайте, 
докато двигателят се охлади. Бъдете 
изключително внимателни, когато 
сваляте капачката на радиатора и/
или междинния охладител с водно 
охлаждане. Увийте плътна кърпа около 
нея и я завъртете бавно по посока, 
обратна на часовниковата стрелка, до 
първото спиране. Отстъпете назад, 
докато налягането се освобождава 
от охладителната система. Когато сте 
сигурни, че цялото налягане е било 
освободено, натиснете капачката с 
плътна кърпа и продължете да въртите 
обратно на часовниковата стрелка, за да 
я махнете.
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 Информация
Нивото на охлаждащата течност се влияе от 
температурата на двигателя. Преди проверка 
или зареждане на охлаждащата течност 
изгасете двигателя.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Електрическият мотор за вентилатора 
може да продължи да работи или 
да се включи, когато двигателят не 
работи и да предизвика сериозни 
наранявания. 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. Бъдете 
внимателни, защото вентилаторът 
за охлаждане може да работи, ако 
отрицателният полюс 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 отделениеИзглед отпред на двигателното отделение

OOSH089010LOOSH089010L

1. Проверете дали етикетът на 
капачката се намира отпред.

OJX1099046OJX1099046

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 дейонизирана вода, 
дестилирана вода или мека вода за 
Вашия автомобил и никога не смесвайте 
твърда вода с охлаждащата течност, 
сложена в завода.

• Неправилно смесване на охлаждащи 
течности може да предизвика сериозна 
неизправност или повреда на двигателя.

• Двигателят във Вашия автомобил има 
алуминиеви части и трябва да бъде 
защитен с етилен-гликолова охлаждаща 
течност на основата на фосфат, за да се 
предотврати корозия и замръзване.

• Не използвайте алкохолен или 
метанолов охлаждащ агент и не го 
смесвайте с посочената 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 35 65
-25°C 40 60
-35°C 50 50
-45°C 60 40

 Информация
Ако имате съмнения относно съотношението 
на смесване, най-лесно е да смесите 50% вода 
и 50% антифриз, тъй като количеството е 
еднакво за двете. Подходящо е да се използва 
за повечето температурни диапазони от -35°C 
и нагоре.

Смяна на охлаждащата течност
Препоръчваме охлаждащата течност да 
се подменя от оторизиран представител на 
HYUNDAI съгласно графика за поддръжка в 
началото на тази глава.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не използвайте охлаждаща течност за 
двигателя или антифриз в резервоара за 
течност за чистачките.
Охлаждащата течност за двигателя може 
да застраши значително видимостта 
при пръскане върху предното стъкло 
и да доведе до загуба на контрол 
върху превозното средство, което да 
предизвика катастрофа.
Охлаждащата течност може също да 
причини повреда на боята и нараняване 
на корпуса.

БЕЛЕЖКА
За да предотвратите повреда на частите 
на двигателя, поставете плътна кърпа 
около капачката на радиатора и/или 
капачката на инвертора, преди да 
напълните охлаждащата течност, за да 
предотвратите преливане в частите на 
двигателя, като алтернатора.
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Проверка на нивото на 
спирачната/трансмисионната 
течност

ONX4090006ONX4090006

Проверявайте периодично спирачната 
течност в резервоара. Нивото трябва да 
бъде между маркерите MIN (минимално) и 
MAX (максимално) отстрани на резервоара.
Преди да отворите капачката на резервоара 
и да долеете спирачна/трансмисионна 
течност, почистете добре областта 
около капачката на резервоара, за да 
предотвратите замърсяване на спирачната/
трансмисионната течност.
Ако нивото е ниско, долейте течност до 
делението MAX. Нивото ще пада при 
натрупване на пробег. Това е нормално 
състояние, свързано с износването на 
спирачните накладки. 
Ако нивото на течността е много ниско, 
Препоръчваме Ви системата да бъде 
проверена възможно най-скоро от 
оторизиран представител на HYUNDAI.

 Информация
Използвайте само указаната спирачна/
трансмисионна течност. Вижте 
„Препоръчителни смазочни материали и 
капацитет“ в глава 2. 

 Информация
Преди да отворите капачката за зареждане на 
спирачна/трансмисионна течност, прочетете 
предупреждението на капачката.

 Информация
Почистете капачката, преди да я отворите. 
Използвайте само спирачна/трансмисионна 
течност по спецификация DOT 4 от добре 
затворен съд.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако се налага често доливане на течност 
в системата на спирачката/съединителя, 
това може да означава, че има теч от 
системата на спирачката/съединителя. 
Препоръчваме да проверите 
автомобила си при оторизиран 
представител на HYUNDAI. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не допускайте спирачна/трансмисионна 
течност да попадне в очите. Ако в очите 
попадне спирачна/трансмисионна 
течност, ги изплакнете с чиста вода 
в продължение на поне 15 минути 
и незабавно потърсете медицинска 
помощ.

БЕЛЕЖКА
• Не допускайте спирачната/

трансмисионната течност да влиза 
в контакт с боята на автомобила, 
защото ще повреди боята. 

• Спирачна/трансмисионна течност, 
която е стояла продължително време 
в отворен съд, никога не трябва да се 
използва, тъй като нейното качество 
не може да бъде гарантирано. 
Тя трябва да бъде изхвърлена 
правилно.  

• Не наливайте грешна течност. 
Дори няколко капки минерално 
масло – например моторно масло – в 
системата на спирачката/съединителя 
могат да повредят нейните части.

 СПИРАЧНА/ТРАНСМИСИОННА ТЕЧНОСТ (АКО Е ЧАСТ ОТ 
ОБОРУДВАНЕТО)
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Проверка на нивото на 
течността за задвижващия 
механизъм на интелигентната 
ръчна скоростна кутия (iMT)
При нормални условия на шофиране 
нивото на течността за задвижване не 
спада бързо.
Въпреки това, скоростта на разход на 
масло може да се повиши с увеличаване 
на пробега на автомобила и изтичането 
в свързани части на задвижването може 
да доведе до увеличена консумация на 
маслото на задвижването на системата 
iMT. Редовно проверявайте и се уверете, 
че нивото на течността на маслото в 
задвижването на системата iMT е между 
маркировките MIN и MAX.
Ако нивото на маслото е под маркера 
MIN (Минимално), автомобилът трябва 
да бъде проверен в професионален 
сервиз. Препоръчваме  Ви да се свържете 
с оторизиран представител/сервизен 
партньор на HYUNDAI.
Използвайте само посочената течност за 
задвижващия механизъм на интелигентната 
ръчна скоростна кутия (iMT). (Вижте  
„Препоръчителни смазочни материали или 
капацитет“.) Никога не смесвайте различни 
видове течности.

БЕЛЕЖКА
Загуба на задвижваща течност за 
системата iMT 
Ако се налага да доливате често 
задвижваща течност за системата iMT, 
системата трябва да се провери в 
професионален сервиз.
Препоръчваме  Ви да се свържете с 
оторизиран представител на HYUNDAI.

БЕЛЕЖКА
Течност за задвижването на 
интелигентната ръчна скоростна кутия 
При смяна и добавяне на задвижваща 
течност за системата iMT работете 
внимателно.
Пазете очите.
Ако течността за задвижващия 
механизъм на интелигентната ръчна 
скоростна кутия (iMT) влезе в контакт 
с очите Ви, незабавно ги изплакнете 
с голямо количество прясна чешмяна 
вода.
Нека очите Ви бъдат прегледани от 
лекар възможно най-скоро. 

 ВНИМАНИЕ
Не допускайте течността за задвижващия 
механизъм на интелигентната ръчна 
скоростна кутия (iMT) да влиза в контакт 
с боята на автомобила, защото ще 
повреди боята.
Задвижващата течност за системата iMT, 
която е стояла продължително време 
в отворен съд, никога не трябва да се 
използва, тъй като нейното качество не 
може да бъде гарантирано. Тя трябва да 
се изхвърли по подходящ начин.
Не наливайте грешна течност. Дори 
няколко капки минерално масло, 
като моторно масло в задвижващата 
системата на iMT могат да повредят 
нейните части.

ТЕЧНОСТ ЗА ЗАДВИЖВАЩИЯ МЕХАНИЗЪМ НА 
ИНТЕЛИГЕНТНАТА РЪЧНА СКОРОСТНА КУТИЯ (IMT)
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  ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ   ГОРИВЕН ФИЛТЪР (ЗА 
ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ)
Източване на вода от горивен 
филтър
Горивният филтър в дизеловия двигателя 
отделя водата от горивото и предотвратява 
натрупването на вода.
Когато в горивния филтър се натрупа вода, 
предупредителната лампа за горивния 
филтър ( ) светва, когато бутонът за 
стартиране/спиране на двигателя е в 
положение ON (Включено).
Ако това се случи, Ви препоръчваме да 
проверите системата при оторизиран 
представител на HYUNDAI.

БЕЛЕЖКА
Когато натрупаната вода не се източва 
своевременно, тя може да проникне в 
горивния филтър и да причини повреда 
на основни компоненти в автомобила – 
например горивната система.

Смяна на елемент на горивен 
филтър
Препоръчваме елементът на горивния 
филтър да се сменя от оторизиран 
представител на HYUNDAI по графика за 
поддръжка в началото на тази глава.

  Проверка на нивото на 
течността за чистачки

ONX4090007ONX4090007

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 

за двигателя или антифриз в 
резервоара за течност за чистачките. 
Охлаждащата течност за двигателя 
може да застраши значително 
видимостта при пръскане върху 
предното стъкло и да доведе до 
загуба на контрол върху превозното 
средство, което да предизвика 
катастрофа, повреда на боята и 
корпуса.

• Не допускайте искри или пламъци 
да влизат в контакт с измиващата 
течност или с резервоара за течност. 
Течността за чистачки може 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 далеч от деца и 
животни.
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Смяна на филтъра

ONX4090008ONX4090008

Въздушният филтър може да се почиства 
със сгъстен въздух. Не се опитвайте да 
измиете или да изплакнете филтъра, тъй 
като водата ще го повреди. Ако е замърсен, 
филтърът трябва да се смени.

OTM090006OTM090006

1. Издърпайте капака на въздушния 
филтър (1).

OTM090007OTM090007

2. Избършете вътрешността на 
устройството за почистване на въздуха.

3. Натиснете лоста надолу в положение 
„UNLOCK“ (2) (Отключено).

OTM090008OTM090008

4. Сменете въздушния филтър.
5. Поставете обратно капака на въздушния 

филтър в обратния ред.

 Информация
Ако автомобилът се използва в силно 
запрашени или песъчливи райони, 
сменяйте елемента по-често от указаните 
стандартни препоръчителни интервали 
(вижте „Поддръжка при тежки условия на 
използване“ в тази глава).

БЕЛЕЖКА
• 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 оригинални части от 
HYUNDAI или съответстващи на тях, 
определени за Вашия автомобил. 
Използването на неоригинални 
части може да повреди сензора за 
въздушен поток.

  ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР
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Проверка на филтъра
Филтърът в купето трябва да се сменя 
съгласно графика за поддръжка. Ако 
автомобилът се използва в силно 
замърсени градове или по прашни 
необработени 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.

Смяна на филтъра

ONX4090009ONX4090009

1. Отворете жабката и премахнете опорния 
прът (1).

ONX4090042ONX4090042

2. Свалете стоперите от двете страни, за 
да може жабката да се държи свободно 
на пантите.

ONX4090010ONX4090010

3. Натиснете и задръжте заключването от 
дясната страна на капака.

4. Издърпайте капака.
5. Сменете филтъра в купето.
6. Сглобете отново в обратния ред.

БЕЛЕЖКА

ONX4090011ONX4090011

Сложете нов въздушен филтър в 
правилната посока със символа на 
стрелката (↓) обърната надолу, за 
предотвратяване на шума и повишаване 
на ефективността.

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР В КУПЕТО



Поддръжка

9-34

 ПЕРА НА ЧИСТАЧКИТЕ
Проверка на чистачките
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 препарат или лек детергент и 
изплакнете обилно с чиста вода.

БЕЛЕЖКА
За да предотвратите повреда на 
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 модели, които не са 

посочени тук.

 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, перата може да са износени или 
напукани и изискват подмяна.

БЕЛЕЖКА
За да предотвратите повреда на 
рамената и останалите части на 
чистачките, не правете опити да ги 
задвижвате с ръка.

БЕЛЕЖКА
Използването на перо на чистачка, 
което не е по спецификация, може да 
предизвика неизправност и повреда на 
чистачката.

БЕЛЕЖКА
• 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.
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 Позиции за обслужване на 
чистачките на предното стъкло

ONX4090038ONX4090038

Това превозно средство има „скрит“ 
дизайн на чистачките, което означава, че 
чистачките не могат да бъдат повдигнати, 
когато са в долната си позиция на покой.
1. В рамките на 20 секунди след 

изключването на двигателя, вдигнете и 
задръжте лоста на чистачките нагоре 
до позицията MIST (или надолу до V) 
за около 2 секунди, докато чистачките 
се преместят на горната позиция на 
избърсване.

2. В този момент можете да повдигнете 
чистачките от предното стъкло.

3. Поставете ги леко обратно върху 
предното стъкло.

4. Завъртете чистачките на някоя позиция 
ON (Включено), за да ги върнете в 
долната позиция на покой.

ONX4E090063ONX4E090063

1. Повдигнете рамото на чистачката.

ONX4E090064ONX4E090064

2. Натиснете ограничителя (1) на рамото на 
чистачката, плъзнете перото нагоре (2) и 
го извадете.

3. Сложете новата чистачка в обратния ред 
на изваждане.

4. Върнете чистачката върху предното 
стъкло.
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Смяна на чистачката на задното 
стъкло
Придвижете задната чистачка в средно 
долно положение и вдигнете рамото на 
чистачката. Извадете перото на чистачката 
с издърпване.

ONX4090039ONX4090039

1. В рамките на 20 секунди след 
поставянето на превключвателя 
за запалване в положение OFF 
(Изключено) поставете превключвателя 
за чистачките в положението MIST 
(Мъгла) и го задръжте повече 
от 2 секунди, докато чистачката слезе в 
средно долно положение.

ONX4090040ONX4090040

2. Повдигнете рамото на чистачката.

ONX4E090051ONX4E090051

3. Вдигнете перото на чистачката и го 
издърпайте.
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ONX4E090052ONX4E090052

4. Поставете новото перо, като вкарате 
средната част в гнездото в рамото на 
чистачката, докато щракне на място.
След като смените перото, свалете 
рамото на чистачката на задното стъкло, 
поставете превключвателя за запалване 
в положение ON (Включено) и включете 
чистачката, за да проверите дали перото 
е монтирано правилно.

5. Уверете се, че чистачката е монтирана 
здраво, като се опитате да я издърпате 
леко.

За да не се повреждат рамената или 
другите компоненти на чистачките, 
препоръчваме перата на чистачките да 
се сменят от оторизиран представител на 
HYUNDAI.

 ВНИМАНИЕ
Ако перото се дърпа твърде силно, 
средната част може да се повреди.

 ВНИМАНИЕ
• Чистачките могат да се блокират 

за около 10 секунди, ако бъдат 
включени без течност или перата са 
замръзнали. Това не е неизправност, 
а система за защита на чистачките, 
която се задейства при претоварване 
на мотора.

• Предното стъкло трябва да се 
почисти с водна струя и да се 
избърше с чиста кърпа, когато перата 
на чистачките са вдигнати. Перата 
на чистачките също трябва да се 
избършат добре, ако са замърсени.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предпазите себе си и минувачите 
от ТЕЖКО НАРАНЯВАНЕ или СМЪРТ, 
задължително спазвайте тези предпазни 
мерки, когато работите с батерията или 
близо до нея:

Задължително прочетете 
внимателно и спазвайте 
инструкциите, когато работите 
с батерия.
Носете предпазни очила, за да 
предпазите очите от пръски 
киселина.

Пазете батерията от пламък, 
искри, запалени цигари и пр.

В клетките на батерията винаги 
има водород, който е силно 
запалим и може да експлодира 
при възпламеняване.
Пазете батериите на 
недостъпни за деца места.

Батериите съдържат сярна 
киселина, която е силно 
разяждаща. Не допускайте 
попадане на киселина в очите, 
върху кожата или дрехите.

Ако в очите попадне киселина, ги 
промийте с чиста вода поне 15 минути 
и потърсете незабавно медицинска 
помощ. Ако киселина попадне върху 
кожата, измийте добре засегнатата 
област. Ако усетите болка или парене, 
незабавно потърсете медицинска 
помощ.

• Когато вдигате батерия с пластмасов 
корпус, силният натиск върху корпуса 
може да предизвика теч на киселина. 
Вдигайте батерията с носач или я 
дръжте диагонално.

• Не се опитвайте да стартирате с 
подаване на ток, ако батерията е 
замръзнала.

• НИКОГА не се опитвайте да зареждате 
батерията, когато кабелите на 
автомобила са свързани с нея.

• Електрическата система на 
запалването работи с високо 
напрежение. НИКОГА не докосвайте 
тези компоненти при работещ 
двигател или когато бутонът за 
стартиране и спиране на двигателя е 
в положение ON (Включено).

БЕЛЕЖКА
• Когато не използвате автомобила за 

продължителен период от време на 
място с ниска температура, изключете 
батерията и я съхранявайте на 
закрито.

• Винаги зареждайте батерията докрай, 
за да предотвратите повреда на 
батерията при ниска температура.

БЕЛЕЖКА
Ако свързвате неразрешени електронни 
устройства, батерията може да се 
изтощи. Никога не използвайте 
неразрешени устройства.

 БАТЕРИЯ



09

9-39

 Поддръжка на батерията в 
изрядно състояние

ONX4E090050ONX4E090050

• Поддържайте батерията стабилно 
закрепена.

• Поддържайте батерията идеално чиста 
и суха.

• Поддържайте полюсите и връзките 
чисти, здрави и покрити с технически 
вазелин или смазка за полюси.

• При разлив на електролит от батерията, 
го почиствайте незабавно с разтвор от 
вода и сода за хляб.

• Ако автомобилът няма да се използва 
продължително време, разединете 
кабелите на батерията.

 Информация
За да проверите батериите, отворете капака 
(B). 
При 7-местни автомобили първо трябва да 
бъдат свалени скобите (A), за да бъде отворен 
капака.

 Информация – за батерии 
с деления за максимално и 
минимално ниво

OHI078084LOHI078084L

Ако батерията в автомобила има 
деления LOWER (Минимално) и UPPER 
(Максимално) отстрани, трябва да 
проверявате нивото на електролита.
Нивото на електролита трябва да бъде 
между деленията LOWER (Минимално) и 
UPPER (Максимално). Когато нивото на 
електролита е ниско, долейте дестилирана 
(или деминерализирана) вода. (Никога 
не доливайте сярна киселина или друг 
електролит).
Внимавайте да не разлеете дестилирана (или 
деминерализирана) вода върху повърхността 
на батерията и съседните компоненти.
Също така не препълвайте клетките на 
батерията.
Това може да причини корозия на батерията 
и другите компоненти. Накрая затворете 
капачката на клетката. За по-добро 
обслужване на батерията препоръчваме да 
се обърнете към оторизиран представител на 
HYUNDAI.
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Етикет за капацитета на 
батерията
 Тип AТип A

OTM090063LOTM090063L

 Тип BТип B

OTM090064LOTM090064L

1. MF68L-DIN: Моделът на батерията 
HYUNDAI

2. 12 V: Номиналното напрежение
3. 68 Ah (20 HR): Номиналният капацитет (в 

ампер-часа)
4. RC 110 мин: Номиналният капацитет (в 

ампер-часа)
5. 600A: Ток на акумулатора при студено 

стартиране в ампера по SAE/EN

Зареждане на батерията
Със зарядно устройство
Автомобилът има батерия на калциева 
основа, която не изисква обслужване.
• Ако батерията се е разредила за кратко 

време (например, ако фаровете или 
вътрешните светлини са останали 
включени при изключен двигател), я 
зареждайте в бавен режим (с нисък 
заряден ток) в продължение на 10 часа.

• Ако батерията се разрежда постепенно 
поради висок електрически товар, докато 
автомобилът се използва, я зареждайте 
със заряден ток 20–30 A в продължение 
на два часа.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги следвайте настоящите 
инструкции, когато зареждате батерията 
на автомобила си, за да избегнете 
опасността от СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ 
или СМЪРТ поради взрив или изгаряне 
с киселина:
• Преди поддръжка или зареждане 

на батерията изключете всички 
аксесоари и спрете двигателя.

• Пазете батерията от пламък, искри, 
запалени цигари и пр.

• Винаги работете навън на място с 
добра вентилация.

• Носете предпазни очила, когато 
проверявате батерията по време на 
зареждане.

• Батерията трябва да се извади от 
автомобила и да се постави на място 
с добра вентилация.

• Следете батерията, докато се 
зарежда, и спрете или намалете 
зарядния ток, ако клетките на 
батерията започнат да „съскат“ 
силно.
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• Отрицателният кабел на батерията 
трябва да се разединява първи и 
свързва последен. Разединявайте 
зарядното устройство по следната 
процедура:
1. Изключете главния 

превключвател на зарядното 
устройство.

2. Разединете отрицателния 
кабел от отрицателния полюс 
на батерията.

3. Разединете положителния 
кабел от положителния полюс 
на батерията.

• Препоръчваме да използвате 
резервни батерии от оторизиран 
представител на HYUNDAI.

БЕЛЕЖКА
Батерия AGM (ако е част от 
оборудването)
• Батериите с абсорбираща стъклена 

подложка (AGM) не се нуждаят 
от поддръжка и препоръчваме 
да се обслужват от оторизиран 
представител на HYUNDAI. За 
зареждането на батерия AGM 
използвайте само напълно 
автоматични зарядни устройства, 
специално предназначени за такива 
батерии.

• За смяната на батерия AGM 
препоръчваме да използвате 
резервни части от оторизиран 
представител на HYUNDAI.

• Не отваряйте капачката на батерията. 
Това може да предизвика изтичане на 
електролит, което може да причини 
тежки наранявания.

Запалване с подаване на ток
След запалване с подаване на ток от 
заредена батерия шофирайте автомобила 
за 20 – 30 минути, преди да го изключите. 
Автомобилът може да не стартира отново, 
ако го изключите, преди батерията да се 
е заредила достатъчно. В „Запалване с 
подаване на ток“ в глава 6 ще намерите 
повече информация за съответните 
процедури.

 Информация
Неправилно изхвърлената 
батерия може да бъде вредна 
за околната среда и човешкото 
здраве. Изхвърлете батерията в 
съответствие с местните закони 
или разпоредби.

Системи за връщане в изходно 
положение
Следните елементи трябва да се нулират, 
след като батерията е била изтощена или 
изключена.
• Автоматични прозорци (вижте глава 5)
• Люк (вижте глава 5)
• Трип компютър (вижте глава 5)
• Климатик (вижте глава 5)
• Система за запаметяване на позицията 

на водача (вижте глава 5)
• Часовник (вижте глава 5)
• Система Инфотейнмънт (вижте 

ръководството за системата 
Инфотеънмънт)
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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 настоящото 
Ръководство и на етикета на гумата, 
намиращ се на гредата на вратата 
от страната на водача. Винаги 
използвайте манометър за измерване 
на налягането на гумите. Гумите с 
прекалено много или твърде малко 
налягане се износват неравномерно, 
което води до лошо управление.

• 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, загуба на 
управление на кормилната уредба 
или загуба на сцепление.

• ВИНАГИ сменяйте гумите със същия 
размер, тип, конструкция и модел на 
грайфера като всяка първоначално 
доставена с този автомобил гума. 
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.

ONX4E010022ONX4E010022

Всички спецификации (размери и налягане) 
могат да бъдат намерени на етикет, 
прикрепен към гредата на вратата от 
страната на водача.

Препоръчително налягане при 
студени гуми
Налягането на всички гуми (включително 
резервната) трябва да се проверява, 
когато гумите са студени. Студени гуми 
означава, че превозното средство не е било 
шофирано в продължение на поне три часа 
или е управлявано по-малко от 1,6 км.
Топлите гуми обикновено надвишават 
препоръчаното налягане за студени гуми с 
28 до 41 kPa. Не отпускайте въздух от топли 
гуми, за да регулирате налягането, или 
гумите няма да бъдат достатъчно надути. 
За препоръчителното налягане вижте 
раздел „Гуми и колела“ в глава 2.

  ГУМИ И КОЛЕЛА
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Трябва да се поддържа препоръчително 
налягане за най-добро шофиране, 
управление на автомобила и минимално 
износване на гумите.
Прекаленото или недостатъчно 
напомпване може да намали живота 
на гумите, да повлияе неблагоприятно 
върху управлението на автомобила 
и да доведе до внезапна повреда на 
гумата, която може да доведе до загуба 
на контрол върху превозното средство и 
произшествие.
Прекаленото недостатъчно напомпване 
може да доведе до сериозно натрупване 
на топлина, което причинява изпускане 
на въздух, отделяне на грайфера и 
други неизправности на гумата и може 
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 оторизиран 
представител на HYUNDAI.

• Прекаленото напомпване води 
до твърдо каране, прекомерно 
износване на грайфера в средата 
и по-голяма вероятност от щети от 
пътнотранспортни произшествия.

Проверка на налягането на 
гумите
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 етикета 
с информация за гумите и натоварването, 
не е необходимо по-нататъшно регулиране. 
Ако налягането е ниско, добавете въздух, 
докато достигнете препоръчителното 
налягане. 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 металния 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 според графика за поддръжка 
или по-рано, ако се развие неравномерно 
износване. 
При размяна проверявайте ги дали са 
балансирани правилно.
Когато въртите гумите, проверете за 
неравномерно износване и повреда. 
Анормалното износване обикновено се 
дължи на неправилно налягане 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 се уверете, че налягането на 
предните и задните гуми е съобразено със 
спецификацията и проверете затягането на 
болтовете (правилният въртящ момент е 
11 ~ 13 kgf·m).

OHI078078OHI078078

Дисковите накладки трябва да бъдат 
проверени за износване, когато 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 
„outside“ (навън), с лице към външната 
страна. Ако страничната маркировка „inside“ 
(навътре) е поставена от външната страна, тя 
ще има отрицателен ефект върху работата на 
автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не използвайте компактната резервна 

гума при ротация.
• Не смесвайте диагонални и радиални 

гуми 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 
подравнени и балансирани внимателно 
в завода, за да Ви осигурят най-дълъг 
живот на гумата и най-добра цялостна 
ефективност.
В повечето случаи няма да Ви се налага 
отново да подравнявате колелата. Въпреки 
това, ако забележите необичайно износване 
на гумата, или ако Вашият автомобил 
„тегли“ в едната посока или другата, може 
да се наложи да ги подравните отново.
Ако забележите, че автомобилът Ви 
вибрира при движение по гладък път, 
е възможно колелата Ви да не са 
балансирани.

БЕЛЕЖКА
Неправилната тежест може да повреди 
алуминиевите колела на автомобила. 
Използвайте само одобрени тежести за 
колелата.

Смяна на гума

Индикатор за износване на протектораИндикатор за износване на протектора

OHI078080OHI078080

Ако гумата е износена равномерно, 
индикаторът за износване ще се появи като 
непрекъсната лента през грайфера. Това 
показва, че има по-малко от 1,6 мм (1/16 
инча) 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 гумите, които са износени, 

показват неравномерно износване 
или са повредени. Износените 
гуми могат да доведат до загуба на 
ефективност при спиране, загуба на 
управление на кормилната уредба и 
загуба на сцепление.

• Винаги сменяйте гумите с гуми със 
същия размер като на доставените 
фабрично с автомобила. 
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 двете задни гуми (или 
колела) като двойка. Смяната на 
само една гума може сериозно да 
повлияе на управлението 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 при горещ климат или 
чести условия на високо 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 над 
превозното средство и произшествие.
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Смяна на компактната резервна 
гума 
(ако е част от оборудването)
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. Новата 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 нормален размер, 
а компактното резервно колело не е 
проектирано за монтаж на гуми с нормален 
размер.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Оригиналната гума трябва да се 
ремонтира или смени при първа 
възможност, за да се предотврати 
повреда на резервната и загуба на 
контрол върху автомобила, която може 
да причини злополука. Компактните 
резервни гуми са предназначени само 
за аварийно използване. Не шофирайте 
с 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 колела по отношение на 
диаметър, ширина на джантата и 
отместване.

Сцепление на гумите
Сцеплението може да бъде намалено, ако 
шофирате с износени гуми, с неправилно 
напомпани гуми или по 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 скоростта 
при 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 
представител провери подравняването.
Ако имате монтирани 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 
по стандарта за безопасност. TIN номерът 
може да се използва за идентифициране на 
гумата в случай на изземване.

OHI078081OHI078081

1. Производител или търговска 
марка

Показани са производителят или 
търговската марка.

2. Обозначение за размера на 
гумата

Страничната стена на гумата е обозначена 
с размера 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 за 
размера на гумата.

Примерно обозначение за размера на 
гумата:
(Тези цифри са предоставени само като 
пример; обозначаването на размера на 
гумата може да варира в зависимост от 
Вашето превозно средство.)
235/60R18 102H

235 – широчина на гумата в милиметри.
60 – аспектно съотношение. Височината 

на профила на гумата като процент от 
нейната ширина.

R – код за конструкция на гумата 
(радиална).

18 –диаметър на джантата в инчове.
102 – товарен индекс (цифров код, свързан 

с максималното натоварване, което 
гумата може да носи).

H – скоростен индекс. За допълнителна 
информация вижте диаграмата за 
скоростния индекс в този раздел.

Обозначение за размера на колелото
Колелата също са маркирани с важна 
информация, от която се нуждаете, ако 
някога трябва да замените някое от тях. 
Следващата информация обяснява 
какво означават буквите и цифрите в 
обозначението за размера на колелото.
Примерно обозначение за размера на 
колелото:
7,5J × 18
7,5 – широчина на джантата в инчове.
J – обозначение на контура на джантата.
18 
–

диаметър на джантата в инчове.
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Скоростен индекс на гумите
На диаграмата по-долу са изброени 
много от различните скоростни индекси, 
използвани в момента за гуми за 
пътнически автомобили. Скоростният 
индекс е част от обозначението за размера 
на гумата на страничната стена на гумата. 
Този символ съответства на максималната 
безопасна експлоатационна скорост на тази 
гума.

Скоростен 
индекс Максимална скорост

S 180 км/ч
T 190 км/ч
H 210 км/ч
V 240 км/ч
W 270 км/ч
Y 300 km/h

3. Проверка на живота 
на гумата (TIN: 
Идентификационен номер на 
гумата)

Всички гуми на възраст над шест години, 
въз основа на датата на производство 
(включително резервната гума), трябва 
да бъдат заменени с нови. Можете да 
намерите датата на производство на 
страничната стена на гумата (вероятно от 
вътрешната страна на колелото), показваща 
DOT кода. DOT кодът е поредица от 
номера на гумата, състояща се от цифри 
и английски букви. Производствената дата 
е обозначена с последните четири цифри 
(знаци) на DOT кода.

DOT: XXXX XXXX OOOO
Предната част на DOT кога показва кодов 
номер на завода, размер на гумата и шарка 
на грайфера, а последните четири цифри 
показват седмица и година на производство.
Например:
DOT XXXX XXXX 1520 показва, че гумата е 
произведена през 15-та седмица на 2020 г.

4. Състав на гумата и 
материал

Броят на слоевете или пластовете на 
гумено покритие в гумата. Производителите 
на гуми също трябва да посочват 
материалите в гумата, които включват 
стомана, найлон, полиестер и други. 
Буквата „R“ означава радиална конструкция; 
буквата „D“ означава диагонална 
конструкция, а буквата „B“ означава 
опоясена конструкция.

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 
товароносимост

Това число показва максималния товар 
в килограми и фунтове, който може да се 
носи от гумата. При смяна на гумите на 
автомобила винаги използвайте гума, която 
има същата степен на натоварване, като 
фабрично монтираната.
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7. Унифициране на качеството 
на гумите

Качествените категории могат да бъдат 
намерени, където е приложимо, на 
страничната стена на гумата между рамото 
на грайфера и максималната ширина на 
профила.
Например:
TREADWEAR (Износване на грайфера) 200
TRACTION (Сцепление) AA
TEMPERATURE (Температура) A

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 
гума от категория 150 ще издържа на 
износване един и половина пъти (1½) 
повече в сравнение с гума от категория 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, може да се 
различават по отношение на степента.

Сцепление – AA, A, B и 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 
характеристиките при ускорение, 
завиване, аквапланинг или максимално 
сцепление.

Температура – A, B и 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 по-високи нива на 
изпълнение на лабораторното изпитателно 
колело, отколкото минималното изискване 
по закон.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Температурата за тази гума е определена 
за гума, която е правилно напомпана 
и не е претоварена. Прекомерната 
скорост, недостатъчното 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 
доведе до инцидент.

Нископрофилни гуми 
(ако е част от оборудването)
При тези гуми съотношението на 
височината спрямо широчината на профила 
е по-ниско от 50.
Тъй като нископрофилните гуми са 
оптимизирани за управление и спиране, 
страничната им стена е малко по-твърда 
от тази на стандартната гума. Освен това 
тези гуми 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 нископрофилната 
гума е по-къса от тази на нормалната 
гума. Така колелото и гумата 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, 
шофирайте автомобила бавно, за да 
не повредите гумите и колелата.

• При удар на гумата препоръчваме 
гумите да бъдат проверени от 
оторизиран представител на HYUNDAI 
или специалист по гумите.

• 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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Ножов тип

Касетъчен тип

Многофункционален предпазител

Normal (Нормално) Blown (Изгоряло

Normal (Нормално) Blown (Изгоряло

Normal (Нормално) Blown (Изгоряло

OTM078035OTM078035

Електрическата система на автомобила е 
предпазена от електрическо претоварване с 
предпазители.
Това превозно средство има 5 предпазни 
табла, едното от които е разположено в 
страничния панел на водача, 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 батерията. Винаги 
замествайте изгорелия предпазител с друг 
със същите параметри.
Ако смененият предпазител изгори, това 
показва електрически проблем. Старайте 
се да не използвате включената система. 
Препоръчваме Ви незабавно да се 
свържете с оторизиран представител на 
HYUNDAI.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НИКОГА не заменяйте предпазител с 
нещо друго, освен с друг предпазител 
със същите параметри.
• 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.

БЕЛЕЖКА
Не използвайте отвертка или друг 
метален предмет, за да вадите 
предпазители, защото това може да 
причини късо съединение и да повреди 
системата.

 ПРЕДПАЗИТЕЛИ
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 Смяна на предпазител в панела 
на арматурното табло
 На водачаНа водача

ONX4090013ONX4090013

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 да откриете предполагаемото му 
положение.

ONX4090046ONX4090046

5. Издърпайте предполагаемия 
предпазител. Използвайте инструмента 
за отстраняване, предвиден в панела 
за предпазители на двигателното 
отделение.

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 
същите параметри и се уверете, че той 
пасва плътно. Ако не пасва плътно, 
Ви препоръчваме да се свържете с 
оторизиран представител на HYUNDAI.

В случай на спешност, ако нямате резервен 
предпазител, използвайте предпазител със 
същите параметри от 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 същите параметри.



09

9-53

  Смяна на предпазител в 
отделението на двигателя
Ножов предпазител/Касетъчен 
предпазител
 �Ножов предпазител�Ножов предпазител

ONX4090018ONX4090018

 ��Касетъчен предпазител��Касетъчен предпазител

ONX4090017ONX4090017

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 
същите параметри и се уверете, че той 
пасва плътно. Ако не пасва плътно, 
Ви препоръчваме да се свържете с 
оторизиран представител на HYUNDAI.

БЕЛЕЖКА
След проверка на панела с предпазители 
в отделението за двигателя поставяйте 
добре капака на панела. 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
 Многофункционален типМногофункционален тип

ONX4090016ONX4090016

Ако изгори многофункционалният 
предпазител или предпазителят Midi, 
Ви препоръчваме да се консултирате с 
оторизиран представител на HYUNDAI.
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 Описание на панела с 
предпазители/релета
Панел с предпазители на 
арматурното табло

ONX4090019ONX4090019

От вътрешната страна на капака на кутията 
с предпазители/релета можете да намерите 
етикета на предпазителите/релетата, 
описващ имената и параметрите.

 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, консултирайте 
се с етикета.

ONX4E090053
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Панел с предпазители на арматурното табло 

Име на предпа-
зителя Символ

Номи-
нал на 
предпа-
зителя

Защитен кръг

ЗАКЛЮЧВАНЕ 
НА ВРАТИТЕ 20 A Реле за централно заключване/отключване на вратите, 

реле за осигурителните ключалки

P/WINDOW RH 25 A
Главен превключвател за електрическите прозорци, 
превключвател за електрическите прозорци от страната 
на пътника на предната седалка

P/WINDOW LH 25 A
Главен превключвател за електрическите прозорци, 
превключвател за електрическите прозорци от страната 
на пътника на предната седалка

S/ПОДГРЕВ НА 
ЗАДНА СЕДАЛ-

КА
20 A Модул за контролиране на подгрева на задните седалки

S/ПОДГРЕВ DRV/
PASS 20 A

Модул за управление на охлаждането на предните 
седалки, модул за управление на подгрева на предните 
седалки

P/SEAT PASS 30 A Превключвател за седалката на пътника отпред, реле за 
седалката на пътника отпред

УПРАВЛЕНИЕ 
НА БАТЕРИЯТА 10 A Модул за управление на BMS

ECS 15 A ECS блок

БЕЗОПАСНОСТ 
НА ДЕСЕН 

ПРОЗОРЕЦ НА 
ПЪТНИКА ДО 

ВОДАЧА

25 A Предпазен модул за прозореца на водача/пътника, 
предпазен модул за задния десен ел. прозорец

SUNROOF2 20 A Управление на люка (мотор на щората)

P/SEAT DRV 30 A Превключвател за електрическата седалка на водача, 
IMS модул на водача

ОХЛАЖДАЩ 
ВЕНТИЛАТОР ЗА 
БАТЕРИЯТА

10 A Охлаждащ вентилатор за BMS

AIR BAG2 10 A SRS контролен модул

Усилвател 15 A AMP, Постояннотоков преобразувател ниско напрежение
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Име на предпа-
зителя Символ

Номи-
нал на 
предпа-
зителя

Защитен кръг

MODULE9 10 A

Главен цилиндър за съединителя, превключвател за 
защитния панел, превключвател за аварийни светлини, 
външна дръжка за ключа за интелигентно управление 
от страната на водача/пътника, сензор за дъжд, UIP 
(ултразвукова защита от проникване) алармен сигнал, 
извод за предаване на данни

SUNROOF1 20 A Управление на люка (мотор на стъклото)

IBU2 10 A IBU, контактен ключ за запалване, превключвател за 
спортен режим

БЕЗОПАСНОСТ 
НА ЛЯВ ПРОЗО-
РЕЦ НА ПЪТНИ-
КА ДО ВОДАЧА

25 A Предпазен модул за прозореца на водача/пътника, 
предпазен модул за задния ляв ел. прозорец

ПАМЕТ 10 A

Реле за прибиране/разгъване на външните огледала, 
IMS модул на водача, външно ел. огледало от страната 
на водача/пътника, арматурно табло, контролер на 
климатика, модул за управление на климатика, модул 
на електрическия капак на багажника, предупреждение 
за пътник на задната седалка (ROA), модул на 
приглушените лампи, приглушена лампа на защитния 
панел, вътрешна лампа на вратата на водача/
пътника, приглушената лампа на предната конзола, 
постояннотоков преобразувател ниско напрежение

BRAKE SWITCH 10 A Превключвател за стоповете, IBU

E-CALL 10 A MTS E-Call модул

MODULE7 7,5 A IBU

БАГАЖНИК 10 A Реле за багажника

MULTIMEDIA1 15 A
Аудиосистема, главно устройство за аудио/видео и 
навигация, постояннотоков преобразувател ниско 
напрежение

WASHER 15 A Многофункционален превключвател

MODULE8 7,5 A
Модул за управление на охлаждането на предните 
седалки, модул за управление на подгрева на предните 
седалки, модул за контролиране на подгрева на задните 
седалки
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Име на предпа-
зителя Символ

Номи-
нал на 
предпа-
зителя

Защитен кръг

AIR BAG1 15 A SRS контролен модул

A/CON 7,5 A Електроразпределително табло (RLY.10/11)

MODULE2 15 A Конектор за предно/задно USB зарядно устройство

MODULE1 10 A

Вграден асистент за паркиране, IBU, аудио клавиатура, 
AMP, клавиатура за аудио/видео и навигация, 
превключвател за външно електрическо огледало,  
постояннотоков преобразувател ниско напрежение, MTS 
E-Call модул, аудиосистема, главно устройство за аудио/
видео и навигация

MODULE6 10 A
Превключвател на конзолата, заден превключвател 
за управление на климатика, EPB превключвател, 
индикатор за лост за превключване A/T

IBU1 7,5 A IBU, модул за управление на BMS

MODULE5 10 A

IMS модул на водача, модул за контролиране на 
подгрева на задните седалки, модул за управление 
на охлаждането на предните седалки, AMP, модул за 
контролиране на подгрева на предните седалки, извод за 
предаване на данни, аудиосистема, главно устройство 
за аудио/видео и навигация, MTS E-Call модул, 
клавиатура за аудио/видео и навигация, постояннотоков 
преобразувател ниско напрежение, контролер на 
климатика, модул за управление на климатика, 
електрохромно огледало, предно безжично зарядно 
устройство, фарове ляв/десен

ИНДИКАТОР ЗА 
ВЪЗДУШНИТЕ 
ВЪЗГЛАВНИЦИ

7,5 A Арматурно табло, лампа на горната конзола

MODULE4 7,5 A
IBU, предна камера, превключвател за защитния 
панел, ECS блок, вграден асистент за паркиране, 
главен цилиндър за съединителя, 4WD ECU, модул за 
управление на дозирането

E-SHIFTER 7,5 A Електронен превключвател за скоростите, SCU

CLUSTER 7,5 A Арматурно табло

MODULE10 7,5 A Нагревател на горивния филтър и сензор за налягане/
температура



Поддръжка
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Име на предпа-
зителя Символ

Номи-
нал на 
предпа-
зителя

Защитен кръг

MODULE3 7,5 A
Превключвател за стоповете, лампа на горната конзола, 
многофункционален превключвател, превключвател за 
спортен режим

MDPS 7,5 A MDPS модул

START (старти-
ране) 10 A

Реле за алармата против кражба, превключвател за 
ръчната скоростна кутия, PCM/ECM IBU, превключвател 
за запалване, електроразпределително табло (RLY.3)
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 Панел с предпазители в 
двигателното отделение 
(разклонителен блок на 
двигателното отделение)

ONX4090015ONX4090015

От вътрешната страна на капака на кутията 
с предпазители/релета можете да намерите 
етикета на предпазителите/релетата, 
описващ имената и параметрите.

 Информация
Не всички описания в това Ръководство може 
да са приложими към Вашия автомобил; 
информацията е актуална към момента на 
отпечатване. Когато проверявате панела с 
предпазители на автомобила, консултирайте 
се с етикета.

ONX4E090060ONX4E090060



Поддръжка
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Панел с предпазители в отделението за двигателя 

Тип
Име на 

предпази-
теля

Символ

Номи-
нал на 
пред-
пазите-
ля

Защитен кръг

MULTI 
FUSE-1

MDPS1
80 A 
100 A

[80 A: тип Column]: MDPS блок
[100 A: тип Rack]: MDPS блок

COOLING 
FAN1

80 A [G4FP] Контролер за вентилатора

COOLING 
FAN2

60 A [G4NJ/G4KN/D4FE] Контролер за вентилатора

B+1 60 A Разпределително табло на ICU (IPS01/IPS02/IPS03/
IPS04/IPS05)

B+3 60 A
Разпределително табло на ICU (предпазител – F5, 
F6, F9, F11, F12, F15, F18, реле за електрическите 
прозорци)

CVVD 50 A [G4FP] CVVD механизъм

E-CVVT 50 A [G4KN] Електроразпределително табло (RLY.4)

BLOWER 40 A Клеморед E/R (реле 10)

ABS1/EPB1 40 A Модул за управление на ABS, модул за управление 
на ESP

ЗАДЕН НА-
ГРЕВАТЕЛ

40 A Електроразпределително табло (RLY.14)

ABS2 30 A Модул за управление на ABS, модул за управление 
на ESP
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Тип
Име на 

предпази-
теля

Символ

Номи-
нал на 
пред-
пазите-
ля

Защитен кръг

MULTI 
FUSE-1

GLOW 80 A [D4FE] GCU

PTC 
HEATER1

50 A [D4FE] Електроразпределително табло (RLY.13)

PTC 
HEATER2

50 A [D4FE] Електроразпределително табло (RLY.11)

DCU1 50 A [D4FE] Електроразпределително табло (RLY.9)

НАГРЕВА-
ТЕЛ НА 
ГОРИВНИЯ 
ФИЛТЪР

30 A [D4FE] Електроразпределително табло (RLY.6)



Поддръжка
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Тип
Име на 

предпази-
теля

Символ

Номи-
нал на 
пред-
пазите-
ля

Защитен кръг

FUSE

TRAILER1 50 A [G4FP/G4NJ/D4FE] Устройство за свързване на 
ремарке

B+4 50 A
Разпределително табло на ICU (предпазител – F1, 
F4, F7, F13, F14,F17, F20, F21, F24, F27 реле за 
дългосрочно заключване на товар)

EPB2 60 A Модул за управление на ESP

FUEL PUMP 20 A Електроразпределително табло (RLY.8)

4WD 20 A 4WD ECM

AMS 10 A Сензор за батерията

ECU4 10 A [G4FP/D4FE] ECM

E-SHIFTER2 10 A [G4FP/G4KN/D4FE] SCU, електронен превключвател 
за скоростите

TRAILER2 20 A [G4FP/G4NJ/D4FE] Устройство за свързване на 
ремарке

КЛИМАТИК 1 10 A Електроразпределително табло (RLY.10), контролен 
модул на климатика, [G4NJ] PCM

DCU2 20 A [D4FE] Модул за управление на дозирането

HEATED 
MIRROR

10 A
Електроразпределително табло (RLY.14), външно 
ел. огледало от страната на водача/пътника, [G4FP/
G4NJ] ECM/PCM

DCU3 20 A [D4FE] Модул за управление на дозирането

DCU4 20 A [D4FE] Модул за управление на дозирането

B+2 50 A Разпределително табло на ICU (IPS06/IPS07/IPS08/
IPS09/IPS10/IPS11)

DCT3 50 A [G4FP/D4FE] SGA
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Тип
Име на 

предпази-
теля

Символ

Номи-
нал на 
пред-
пазите-
ля

Защитен кръг

FUSE

DCT1 40 A [G4FP/D4FE] TCM

ЕЛЕКТРО-
НЕН СЪЕДИ-
НИТЕЛ

40 A [G4FP/D4FE] Електронен модул за съединителя

БАГАЖНИК 40 A Модул на електрическия капак на багажника

DCT2 40 A [G4FP/D4FE] TCM

E-SHIFTER1 30 A [G4FP/G4KN/D4FE] SCU



Поддръжка
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Панел с предпазители в двигателното отделение (PCB блок) 

Име на предпа-
зителя Символ

Номи-
нал на 
предпа-
зителя

Защитен кръг

IG1 30 A Реле PDM (IG1)

IG2 15 A PDM (IG1) Реле, електроразпределително табло (RLY.3)

ECU3 10 A
[G4FP] ECM, CVVD механизъм
[G4NJ/G4KN] PCM
[D4FE] Сензор за нивото на маслото

TCU2 15 A
[G4FP/D4FE] TCM, превключвател на диапазона на 
трансмисията, електронен модул за съединителя
[G4NJ] Превключвател на диапазона на трансмисията

ABS3 10 A Модул за управление на ABS, модул за управление на 
ESP

МОДУЛ 7,5 A [D4FE] GCU

AEB 10 A Преден радар

SENSOR1 10 A [G4FP/G4NJ/G4KN] Запалителна бобина #1~#4
[D4FE] Преден/заден сензор за азотни оксиди"

SENSOR2 15 A
[G4FP/G4NJ/G4KN] Сензор за кислород (НАГОРЕ/
НАДОЛУ)
[D4FE] Изпълнителен механизъм на електронния VGT, 
нагревател на PTC

ECU1 20 A [G4FP/D4FE] ECM
[G4NJ/G4KN] PCM

SENSOR4 10 A
[G4FP/G4NJ/G4KN] Електроразпределително табло 
(RLY.8)
[D4FE] Електроразпределително табло (RLY.6, 8)
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Име на предпа-
зителя Символ

Номи-
нал на 
предпа-
зителя

Защитен кръг

SENSOR3 10 A

[G4FP] Клапан за контрол на маслото (вход/изход), 
електромагнит за регулиране на маслената помпа, 
електромагнитен клапан за контрол на прочистването, 
електромагнит за RCV, контролер за вентилатора, реле 
за климатика
[G4NJ] Клапан за контрол на маслото (вход/изход), 
променлив електромагнитен клапан, електромагнитен 
клапан за контрол на прочистването, електромагнит за 
RCV, контролер за вентилатора, реле за климатика
[G4KN] Клапан за контрол на маслото, електромагнит 
за регулиране на маслената помпа, електромагнит 
за регулиране на входа, електромагнитен клапан за 
контрол на прочистването, контролер за вентилатора, 
реле за климатика
[D4FE] Клапан за контрол на маслото, 
контролер за вентилатора, реле за климатика, 
електроразпределително табло (RLY.13)

КЛИМАТИК 2 10 A Реле за климатика

АЛАРМА/КЛАК-
СОН 15 A Реле на алармата/клаксона

MDPS2 10 A MDPS модул

SENSOR5 15 A

[G4FP] Полухибриден стартер и мотор на генератора
[G4NJ/G4KN] Инжектор #1 ~ #4
[D4FE] Ламбда сензор (повишаване/понижаване), сензор 
за въздушен поток, клапан за регулиране на налягането 
в маслото"

SENSOR6 15 A
[G4FP] ECM
[G4NJ] PCM
[D4FE] Полухибриден стартер и мотор на генератора"

HORN 15 A Реле на клаксона

ПРЕДНА ЧИ-
СТАЧКА2 25 A Реле за предните чистачки (ниско), ECM, IBU

ЗАДНА ЧИСТАЧ-
КА 15 A Основно реле на чистачките, разпределително табло на 

ICU (реле на задните чистачки)

ПРЕДНА ЧИ-
СТАЧКА1 25 A Основно реле на чистачките, реле за предните чистачки 

(ниско)

ЗАХРАНВАЩ 
КОНТАКТ1 20 A Захранващ контакт в багажното отделение



Поддръжка
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Име на предпа-
зителя Символ

Номи-
нал на 
предпа-
зителя

Защитен кръг

POWER 
OUTLET2 20 A Преден захранващ контакт

ACC (аксесоари) 20 A Разпределително табло на ICU (предпазител – F33, F36)

TCU1 15 A [G4FP/D4FE] TCM, електронен модул за съединителя
[G4KN] PCM

ECU2 15 A [G4FP/D4FE] ECM
[G4NJ/G4KN] PCM
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Препоръчваме да се консултирате с 
оторизиран представител 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.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Преди да работите върху фар, 

преминете на P (Паркиране), дръпнете 
ръчната спирачка, натиснете бутона 
за стартиране/спиране на двигателя 
в положение OFF (Изключено) и 
вземете ключа със себе си, когато 
излезете 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 
Ви.

БЕЛЕЖКА
Уверете се, че сте сменили изгорялата 
крушка с друга, със същата мощност. В 
противен случай това може да причини 
повреда на предпазителя или на 
електрическата кабелна система.

БЕЛЕЖКА
За да предотвратите повреда, не 
почиствайте лещата на фара с 
химически разтворители или силни 
почистващи препарати.

 Информация – 
Обезвлажнител на фаровете 
(ако е оборудвана функцията)

Този автомобил е оборудван с обезвлажнител 
за намаляване на замъгляването във 
фаровете поради влага. Обезвлажнителят 
е консуматив и ефективността му може да 
се промени според периода или средата на 
използване. Ако фаровете продължат да 
се замъгляват дълго време поради влага, 
Ви препоръчваме да се консултирате с 
оторизиран представител на HYUNDAI.

 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. Скоростта, с 
която това се случва, 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 оторизиран представител на HYUNDAI.

KРУШКИ
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 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 оторизиран представител на 
HYUNDAI.

• Габаритите може да не се включват при 
включване на техния превключвател, 
но при включване на превключвателя 
на фаровете може да се включат както 
фаровете, така и габаритите. 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 оторизиран 
представител на HYUNDAI.

 Информация
Насочването на фаровете трябва да бъде 
регулирано след злополука или след монтаж.

 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 водач на автомобил. За 
да се избегне заслепяване, разпоредбата 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 водачи. Така че не е 
нужно да променяте фаровете си в страна с 
противоположна посока на движение.

  Подмяна на крушките на 
фаровете, габаритите, мигачите 
и дневните светлини
Тип A

ONX4EH090009ONX4EH090009

(1) Фарове (дълги/къси)
(2) Мигачи
(3) Дневни светлини/габаритни светлини

Фар/мигач
1. Дръпнете ръчната спирачка и изключете 

отрицателния кабел на батерията.

ONX4090041ONX4090041

2. Свалете държачите на капака над 
колелото (под предната броня: 6 броя).
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 ФарФар

ONX4090043ONX4090043

 МигачиМигачи

ONX4090044ONX4090044

3. Натиснете капака над колелото настрани 
и извадете куплунга на фасунгата, като 
го завъртите обратно на часовниковата 
стрелка.

4. Извадете крушката от гнездото, като 
я натиснете и завъртите обратно 
на часовниковата стрелка, докато 
конекторите на крушката се подравнят 
с прорезите в гнездото. Издърпайте 
крушката от гнездото.

5. Сложете нова крушка, като я поставите в 
гнездото и я завъртите, докато заключите 
на място.

6. Натиснете гнездото в модула и го 
завъртете по посока на часовниковата 
стрелка.

7. Монтирайте капака над колелото в 
обратен ред на демонтажа.

Дневни светлини, габарити (LED)
Ако LED лампата не работи, препоръчваме 
системата да бъде проверена от 
оторизиран представител 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 се провери или 
поправи от квалифициран техник, за да не 
повреди свързани части на автомобила.

Тип B (LED)

ONX4090022ONX4090022

(1) Фар (нисък)
(2) Фар (висок)
(3) Статична адаптивна светлина/Фар 

(висок)
(4) Дневни светлини/габаритни светлини
(5) Мигачи
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

OLMB073042LOLMB073042L

• 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.

Светлини
Ако LED лампата не работи, препоръчваме 
системата да бъде проверена от 
оторизиран представител 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 се провери или 
поправи от квалифициран техник, за да не 
повреди свързани части на автомобила.

Насочване на фаровете (за 
Европа)
 Тип AТип A  Тип BТип B

ONX4EH090003ONX4EH090003 ONX4EH090002ONX4EH090002

1. Напомпайте гумите до определеното 
налягане и отстранете всички товари от 
автомобила, с изключение на водача, 
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 и дългите 
светлини наляво или надясно, въртете 
отвертката по посока на часовниковата 
стрелка или обратно на часовниковата 
стрелка.
За да насочите късите и дългите 
светлини нагоре или надолу, завъртете 
отвертката по посока на часовниковата 
стрелка или обратно на часовниковата 
стрелка.
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Точка за насочване
 Халогенни фаровеХалогенни фарове

 LED светлинаLED светлина

ONX4EH090005/ONX4EH090004ONX4EH090005/ONX4EH090004

H1: Височина между центъра на фара и земята (къси светлини)
H2: Височина между центъра на фара и земята (дълги светлини)
W1: Разстояние между центровете на двата фара (къси светлини)
W2: Разстояние между центровете на двата фара (дълги светлини)

Състояние на автомобила Вид светлина HI H2 W/W2
Без водач

мм
ХАЛОГЕН с двойна функция 664 664 1436

LED MFR. 660 589 1434

С водач
мм

ХАЛОГЕН с двойна функция 657 657 1436
LED MFR. 683 582 1434
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Къси светлини (ляв волан)
 Въз основа на екран 10 смВъз основа на екран 10 см

ONX4E090061ONX4E090061
[1]: Вертикална линия на центъра на крушката на левия преден фар
[2]: Ос на автомобила
(3) : Вертикална линия на центъра на крушката на десния преден фар
(4): Хоризонтална линия на центъра на крушката на преден фар
[5]: Линия на прекъсване
[6]: 100
[7]: W1 (Къси светлини)
[8]: H1 (Къси светлини)
[9]: Земя

1. Включете късите светлини, без водачът да е в автомобила.
2. Линията на прекъсване трябва да бъде проектирана в линията на прекъсване, показана 

на снимката.
3. При насочване на късите светлини вертикалното насочване трябва да се регулира след 

регулиране на хоризонталното насочване.
4. Ако имате оборудване за нивелиране на фарове, регулирайте устройството на 0.

  Дългите светлини се насочват едновременно с късите светлини.
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Подмяна на страничните 
светлини

OTM090023OTM090023

Ако LED лампата (1) не работи, 
препоръчваме системата да бъде 
проверена от оторизиран представител 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 се провери или 
поправи от квалифициран техник, за да не 
повреди свързани части на автомобила.

   Подмяна на крушката на 
комбинираните задни светлини
Тип A

ONX4E090071RONX4E090071R

(1) Задни светлини
(2) Задни светлини/стопове 
(3) Мигачи 
(4) Светлини за движение на заден ход (ако 

е част от оборудването) или фарове за 
мъгла (ако е част от оборудването) 

ONX4090026ONX4090026

Стопове/задни светлини (външни)
1. Изключете двигателя.
2. Отворете багажника.
3. Развийте болтовете на фара с кръстата 

отвертка.
4. Извадете задната комбинирана лампа от 

корпуса на автомобила.
5. Извадете гнездото от модула, като 

завъртите гнездото обратно на 
часовниковата стрелка, докато 
конекторите на гнездото се подравнят с 
прорезите на модула.
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ONX4090045ONX4090045

6. Извадете крушката от гнездото, като 
я натиснете и завъртите обратно 
на часовниковата стрелка, докато 
конекторите на крушката се подравнят 
с прорезите в гнездото. Издърпайте 
крушката от гнездото.

7. Сложете нова крушка, като я поставите в 
гнездото и я завъртите, докато заключите 
на място.

8. Поставете гнездото в модула, като 
подравните конекторите на гнездото 
с прорезите на модула. Натиснете 
гнездото в модула и го завъртете по 
посока на часовниковата стрелка.

9. Монтирайте отново модула на корпуса 
на автомобила.

ONX4E090074RONX4E090074R

Задни светлини (вътрешни)
1. Изключете двигателя.
2. Отворете багажника.
3. Свалете капака с помощта на плоска 

отвертка.
4. Извадете гнездото от модула, като 

завъртите гнездото обратно на 
часовниковата стрелка, докато 
конекторите на гнездото се подравнят с 
прорезите на модула.

ONX4090028ONX4090028

5. Извадете крушката от гнездото, като 
я натиснете и завъртите обратно 
на часовниковата стрелка, докато 
конекторите на крушката се подравнят 
с прорезите в гнездото. Издърпайте 
крушката от гнездото.

6. Сложете нова крушка, като я поставите в 
гнездото и я завъртите, докато заключите 
на място.
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7. Поставете гнездото в модула, като 
подравните конекторите на гнездото 
с прорезите на модула. Натиснете 
гнездото в модула и го завъртете по 
посока на часовниковата стрелка.

8. Монтирайте отново модула на корпуса 
на автомобила.

ONX4EH090006ONX4EH090006

Мигачи

ONX4EH090007ONX4EH090007

Задни фарове за мъгла/Светлини за движение 
на заден ход

Мигачи, задни фарове за мъгла, светлини за 
движение на заден ход 
1. Разединете отрицателния кабел на 

батерията.

ONX4E090054ONX4E090054

2. Разхлабете крепежните скоби под 
бронята и винтовете на тапицерията на 
корпуса на колелото.

3. Подрежете под бронята към автомобила.
4. Извадете гнездото от модула, като 

завъртите гнездото обратно на 
часовниковата стрелка, докато 
конекторите на гнездото се подравнят с 
прорезите на модула.

5. Извадете крушката, като я издърпате 
напред.

6. Поставете нова крушка във фасунгата.
7. Монтирайте отново модула на корпуса 

на автомобила.
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Тип B

ONX4E090072RONX4E090072R

(1) Задни светлини
(2) Задни светлини/стопове 
(3) Мигачи
(4) Светлини за движение на заден ход (ако 

е част от оборудването) или фарове за 
мъгла (ако е част от оборудването)

Задни светлини/стопове, задна светлина
Ако LED лампата не работи, препоръчваме 
системата да бъде проверена от 
оторизиран представител 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 се провери или 
поправи от квалифициран техник, за да не 
повреди свързани части на автомобила.

  Подмяна на високо монтирания 
заден стоп

ONX4090032ONX4090032

Ако LED лампата (1) не работи, 
препоръчваме системата да бъде 
проверена от оторизиран представител 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 се провери или 
поправи от квалифициран техник, за да не 
повреди свързани части на автомобила.
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Смяна на крушка 
за осветлението на 
регистрационния номер

ONX4090033ONX4090033

1. С плоска отвертка внимателно 
разединете капака с лещата от модула.

2. Извадете крушката, като я издърпате 
напред.

3. Сложете нова крушка.
4. Монтирайте отново в обратен ред на 

демонтажа.

Смяна на вътрешна крушка
Лампи за карта/Лични лампи (LED) 
 Лампа за карта (LED)Лампа за карта (LED)

ONX4E090055ONX4E090055

 Вътрешна лампа (Лична лампа)Вътрешна лампа (Лична лампа)

OLF077071OLF077071

Ако LED лампата не работи, препоръчваме 
системата да бъде проверена от 
оторизиран представител 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 се провери или 
поправи от квалифициран техник, за да не 
повреди свързани части на автомобила.
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Лампа за карта, вътрешна лампа, лампа на сенника и лампа в багажника 
(крушка)

1. С плоска отвертка внимателно разединете лещата от модула на вътрешната лампа.
2. Извадете крушката, като я издърпате напред.
3. Сложете нова крушка в гнездото.
4. Подравнете ушите на лещата с прорезите на корпуса на вътрешната лампа и щракнете 

лещата на място.

БЕЛЕЖКА
Внимавайте да не повредите капака, езика и пластмасовия модул.

 Вътрешна лампаВътрешна лампа

ODN8089036ODN8089036

 Лампа за картаЛампа за карта

ONX4E090056ONX4E090056

 Лампа на сенникаЛампа на сенника

OJS078041OJS078041

 Лампа в багажникаЛампа в багажника

ONX4E090073RONX4E090073R
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Грижа за екстериора
Обща предпазливост за 
екстериора
Много е важно да следвате указанията 
на етикета, когато използвате химически 
почистващ препарат или лак. Прочетете 
всички предупреждения и препоръки от 
етикета.

Поддръжка на покритието
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. Трябва да се използва мек сапун, 
безопасен за употреба върху боядисани 
повърхности.
След измиване изплакнете автомобила 
обилно с хладка или студена вода. Не 
позволявайте върху покритието да засъхва 
сапун.

Измиване под високо налягане
• Когато миете автомобила под високо 

налягане, уверете се, че сте на 
достатъчно разстояние от него.
Недостатъчното разстояние или 
прекомерното налягане може да доведат 
до увреждане на компонентите или 
проникване на вода.

• Не пръскайте камерата, сензорите 
или околността директно с маркуч под 
високо налягане. Ударът, причинен 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
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БЕЛЕЖКА
• 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.

БЕЛЕЖКА

ONX4090036ONX4090036

• 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.

БЕЛЕЖКА
Превозно средство с матова боя (ако е 
част от оборудването)
Не трябва да използвате автоматични 
автомивки с въртящи четки, тъй като 
това може да повреди повърхността 
на Вашия автомобил. Парочистителят 
за измиване на повърхността на 
автомобила при висока температура 
може да причини слепване на маслото 
и да остави петна, които трудно се 
отстраняват.
Използвайте мека кърпа (напр. 
микрофибърна кърпа или гъба), когато 
миете автомобила си и изсушете с кърпа 
от микрофибър. Когато ръчно миете 
автомобила си, не трябва да използвате 
почистващ препарат с восък. Ако 
повърхността на автомобила е силно 
замърсена (с пясък, пръст, прах или 
други замърсители), я почистете с вода, 
преди да миете автомобила.

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 масло, 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.
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БЕЛЕЖКА
• 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.

БЕЛЕЖКА
Превозно средство с матова боя (ако е 
част от оборудването)
Не използвайте предпазител за лак, 
като почистващ препарат, абразив 
и лак. В случай че е нанесен восък, 
незабавно отстранете восъка с помощта 
на силиконов препарат за отстраняване 
и ако на повърхността има катран, 
използвайте препарат за отстраняване 
на катран. Внимавайте обаче да не 
оказвате прекалено голям натиск върху 
боядисаната зона.

Поправяне на щети по 
покритието
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.

БЕЛЕЖКА
Ако автомобилът Ви е повреден и 
се нуждае от ремонт или подмяна, 
бъдете сигурни, че сервизът използва 
антикорозионни материали върху 
поправените или подменените части.

БЕЛЕЖКА
Превозно средство с матова боя (ако е 
част от оборудването)
В случай на превозни средства с матова 
боя е невъзможно да се модифицира 
само повредената зона и е необходим 
ремонт на цялата част. Ако автомобилът 
е повреден и се изисква боядисване, 
препоръчваме да поддържате и 
ремонтирате автомобила си при 
оторизиран представител на HYUNDAI. 
Внимавайте изключително много, 
тъй като е трудно да възстановите 
качеството след ремонта.
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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 яркометалните 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 некорозивно 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.

Поддръжка на алуминиевите 
колела
Алуминиевите колела са покрити с 
безцветен защитен слой.
• Не използвайте абразивни почистващи 

препарати, полиращи смеси, 
разтворители или телени четки върху 
алуминиевите колела.

• Почистете колелото, когато се охлади.
• Използвайте само мек 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 от камъни, чакъл, ожулвания 
или дребни частици и вдлъбнатини, 
които оставят незащитени метали, 
изложени на корозия.

Висококорозионни 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, океанският 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 също 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 автомобила 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. 
Почистете добре; само овлажняване 
на натрупаната кал, вместо отмиване, 
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.
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Грижа за интериора
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.

БЕЛЕЖКА
• 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 е част от оборудването)
Премахнете прахта и мръсотията от винила 
с метла или прахосмукачка. Почиствайте 
виниловите повърхности с препарати за 
винил.

Текстил (ако е част от оборудването)
Премахнете прахта и мръсотията от 
текстила с метла или прахосмукачка. 
Почиствайте с мек сапунен разтвор, 
препоръчан за тапицерия или 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 огнеустойчивите 
свойства могат да бъдат намалени, ако 
материалът не се поддържа правилно.

БЕЛЕЖКА
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.
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Кожа (ако е част от оборудването)
• Характеристики на кожата на седалките

 - Кожата се изработва от външната 
кожа на животно и преминава през 
специален процес, за да бъде годна 
за употреба. Тъй като е натурален 
продукт, всяка част се различава по 
дебелина или плътност.
Гънки 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.

 - Гънки могат да се появят естествено 
при употреба. Това не е дефект на 
продукта.

БЕЛЕЖКА
• 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.

• 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 кожа (бежово, кремаво) 
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, фондьотен 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.
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 - Масло
Махнете незабавно маслото с 
абсорбираща кърпа и избършете 
с почистващ препарат за петна, 
предназначен само за естествена 
кожа.

 - Дъвка
Втвърдете дъвката с лед и отстранете 
постепенно.

• Обработка на луксозна кожа напа (ако е 
част от оборудването)
Избягвайте прекомерното излагане 
на слънчева светлина и топлина. 
Прекомерното излагане на слънчева 
светлина и топлина избелва и изсушава 
кожата напа, което води до сбръчкване 
и обезцветяване. Ако намокрите кожата 
напа, веднага я почистете с кърпа без 
мъх, за да сведете до миниум щетите. 
Не драскайте повърхността на кожата 
напа с остри предмети. Ако седалките Ви 
с кожа напа са с ярки цветове, могат да 
се замърсят или изцапат от боядисани 
материи, като например дънки.

Дървени елементи на интериора
• Използвайте препарат за защита на 

дървени мебели (напр. с восък, със 
защитно покритие), за да почиствате 
дървените елементи на интериора.

• Бършете често дървените елементи 
на интериора с чиста кърпа без мъх, 
за да запазите уникалните текстури на 
дървото за по-продължителен период от 
време.

• Ако разлеете напитка (напр. вода, 
кафе) върху дървените елементи на 
интериора, веднага ги почистете с чиста, 
суха кърпа.

• Острите предмети (напр. отвертка, 
нож), лепило и тиксо могат да повредят 
дървените елементи на интериора.

• Дървените елементи на интериора могат 
да се повредят от силни удари.

• Ако покритието на дървените елементи 
на интериора бъде премахнато, влагата 
може да повреди или промени дървото.

• Ако дървените елементи на интериора 
са повредени, може да Ви се забие 
треска от повърхността на дървото. 
Затова препоръчваме да се свържете с 
най-близкия оторизиран представител 
на HYUNDAI, който да подмени 
повредената вътрешна дървена 
облицовка.

Почистване на лентата на 
предпазния колан
Почистете лентата на колана с разтвор 
от мек сапун, препоръчван за почистване 
на тапицерия или килими. Следвайте 
инструкциите, предоставени със сапуна. 
Не избелвайте и не боядисвайте повторно 
лентата, защото това може да отслаби 
предпазния колан.

Почистване на стъклата 
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 стъкло.

БЕЛЕЖКА
Не драскайте по вътрешността на 
задното стъкло. Това може да повреди 
нагревателя на стъклото.



Поддръжка

9-88

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:

(1) Система за контрол на емисиите в 
картера

(2) Система за контрол на емисиите от 
изпаряване

(3) Система за контрол на емисиите от 
изгорели газове

За да се гарантира правилната работа 
на системите за контрол на емисиите, 
се препоръчва да проверявате и 
поддържате автомобила си при оторизиран 
представител на HYUNDAI в съответствие 
с графика за поддръжка в настоящото 
Ръководство.

БЕЛЕЖКА
За теста за проверка и поддръжка 
(с електронна система за контрол на 
стабилността (ESC))
• За да предотвратите неправилно 

запалване на превозното средство по 
време на изпитването с динамометър, 
изключете ESC системата чрез 
натискане на превключвателя ESC 
(светлината ESC OFF (изключена ESC 
система) свети).

• След завършване на изпитването 
включете ESC системата отново, като 
натиснете бутона ESC.

1. Система за контрол на 
емисиите в картера

Позитивната система за вентилация 
на картера (PCV) 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 системата 
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 от горивото, генерирани в 
резервоара за гориво, се абсорбират и 
съхраняват в бордови контейнер. Когато 
двигателят работи, парите от горивото, 
абсорбирани в контейнера, се вкарват 
в резервоара за пренапрежение чрез 
електромагнитния клапан за контрол на 
прочистването.

Електромагнитен клапан за 
контрол на прочистването (PCSV)
Електромагнитният клапан за контрол на 
прочистването се управлява от модула за 
управление на двигателя (ECM); когато 
температурата на охлаждащата течност 
на двигателя е ниска по време на празен 
ход, PCSV клапанът се затваря така, че 
изпареното гориво не отива в двигателя. 
След като двигателят се загрее по време на 
обикновено шофиране, PCSV клапанът се 
отваря, за да въведе изпарено гориво към 
двигателя.

СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ЕМИСИИТЕ
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3. Система за контрол на 
емисиите от изгорели газове

Системата за контрол на емисиите от 
изгорели газове е високоефективна 
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 окис)
• Въглеродният окис 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 и двигателят работи, 
регулирайте вентилационната система 
(ако е необходимо), за да вкарате 
външен 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 
емисиите.

Предпазни мерки при работа с 
катализатори (ако е част от 
оборудването)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Изпускателната система и катализаторът 
са много горещи по време и 
непосредствено след като двигателят 
работи. За да избегнете СЕРИОЗНО 
НАРАНЯВАНЕ или СМЪРТ:
• Не паркирайте, не стойте и не 

шофирайте 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 корозия. Това 
може да създаде риск от пожар при 
определени условия.

Вашето превозно средство е оборудвано 
с устройство за контрол на емисиите на 
катализатора. За да предотвратите повреда 
на катализатора и на автомобила, 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 неправилно шофиране са 
движение по инерция и спускане по 
стръмен наклон на скорост с изключен 
двигател.
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• Не дръжте двигателя при висока скорост 
на празен ход за продължителни 
периоди (5 минути или повече).

• Не модифицирайте и не манипулирайте 
никаква част от двигателя или системата 
за контрол на емисиите. Препоръчваме 
всички проверки и корекции  да бъдат 
извършвани от оторизиран представител 
на HYUNDAI.

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

Бензинов филтър за твърди 
частици (GPF) 
(ако е част от оборудването)
Бензиновият филтър (GPF) премахва 
саждите в отработените газове.
GPF системата 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 ~ 4000, като предавката е 3-та или по-
висока за приблизително 30 минути.
Когато GPF лампата започне да мига или 
се появи предупредителното съобщение 
„Check exhaust system“ (Проверете 
изпускателната система), въпреки че 
автомобилът е управляван, както беше 
споменато по-горе, препоръчваме да 
проверите GPF системата при оторизиран 
представител на HYUNDAI.
Ако GPF лампата мига за продължителен 
период от време, това може да повреди 
GPF системата и да намали икономията на 
гориво.

 ВНИМАНИЕ
Препоръчваме Ви да използвате само 
регулирани бензинови горива, когато 
Вашето превозно средство е оборудвано 
с GPF система.
Когато използвате други бензинови 
горива, които съдържат неопределени 
добавки, те могат да повредят GPF 
системата и да причинят проблеми с 
изпускателната система.
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Филтър за частици в дизеловото 
гориво 
(DPF)  (ако е част от 
оборудването)
Системата на филтъра за частици в 
дизеловото гориво (DPF) отстранява 
саждите от изгорелите газове.
Системата на DPF автоматично изгаря (или 
окислява) натрупаните сажди по време 
на движение, за разлика от въздушните 
филтри 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.
Ако това се случи, натрупаните сажди 
са извън диапазона на откриване, 
окислителният процес не се извършва 
и лампата за филтъра за частици в 
дизеловото гориво (DPF) ( ) светва.
Лампата за филтъра за частици в 
дизеловото гориво (DPF) престава да 
свети, когато скоростта на движение 
стане по-висока от 60 km/h (37 mph) или 
когато автомобилът се движи с обороти 
на двигателя между 1500 и 2500 на 2-ра 
или по-висока скорост в продължение на 
около 25 минути.
Когато DPF лампата мига непрекъснато или 
се появи предупредителното съобщение 
„Check exhaust system“ (Проверете 
изпускателната система), въпреки че 
автомобилът е управляван, както беше 
споменато по-горе, препоръчваме да 
проверите DPF системата при оторизиран 
представител на HYUNDAI.
Когато автомобилът се движи 
продължително време с мигаща лампа за 
DPF, системата на DPF може да се повреди 
и разходът на гориво може да се увеличи.

 ВНИМАНИЕ
Препоръчваме да използвате само 
указаните дизелови горива, когато 
автомобилът е оборудван с DPF.
Използване на други дизелови 
горива с високо съдържание на 
сяра (над 50 милионни части) или с 
нестандартни добавки може да повреди 
системата на DPF и да предизвика 
отделяне на бял пушек.

Система за отстраняване на 
азотните оксиди (за дизелови 
двигатели) 
(ако е част от оборудването)
Системата за отстраняване на азотните 
оксиди (LNT) отстранява азотните оксиди 
от изгорелите газове. При гориво с по-
ниско качество може да се появи мирис 
от изгорелите газове и ефективността на 
отстраняването на азотните оксиди може 
да се влоши. Използвайте указаното 
автомобилно дизелово гориво.
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Селективна каталитична 
редукция (SCR) (за дизелови 
двигатели) (ако е част от 
оборудването)
Системата за селективна каталитична 
редукция превръща азотните оксиди в азот 
и вода с каталитичен процес, използващ 
урея като редукционен агент.

Ниво на DEF/Ниво на урея

OTM090070LOTM090070L OTM090071LOTM090071L

Приборът за нивото на DEF (Diesel Exhaust 
Fluid) показва приблизителното оставащо 
количество урея в резервоара за урея.
Можете да проверите нивото на DEF в 
помощната област на таблото.
Вижте раздела „Режими на показване“ в 
глава 4.

Предупредително съобщение за 
ниско ниво на уреята
Предупредителното съобщение се показва 
на четири етапа в таблото според нивото на 
разтвора на уреята в резервоара.

OJX1099041LOJX1099041L

Първо предупреждение
Предупредителната лампа за SCR ( ) и 
предупредителното съобщение Low urea 
(Ниско ниво на уреята) се показват на 
арматурното табло, когато нивото на урея е 
ниско. Заредете при първа възможност.

OJX1099043LOJX1099043L

Второ предупреждение
Ако не заредите урея след първото 
предупреждение, предупредителната 
лампа за SCR ( ) и предупредителното 
съобщение Refill urea (Заредете урея) се 
показват на арматурното табло, когато 
нивото на урея е ниско. Заредете при първа 
възможност.
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OJX1099042LOJX1099042L

Трето предупреждение
Предупредителната лампа за SCR ( ) и 
предупредителното съобщение Refill urea in 
000 km or vehicle will not start/Refill urea in 000 
km. Otherwise vehicle will not start (Заредете 
урея след 000 km или автомобилът няма 
да запали/Заредете урея след 000 km. В 
противен случай автомобилът няма да 
запали) се показва на арматурното табло, 
когато резервоарът за урея е почти празен. 
Заредете незабавно. 
Показваното разстояние за шофиране (000 
km) и действителното разстояние могат да 
се различават в зависимост от навиците и 
условията на шофиране.

OJX1099044LOJX1099044L

Четвърто предупреждение
Предупредителната лампа за SCR ( ) и 
предупредителното съобщение Refill urea 
tank or vehicle will not start /Refill urea tank. 
Otherwise vehicle will not start (Заредете 
урея в резервоара или автомобилът няма 
да запали/Заредете урея в резервоара. 
В противен случай автомобилът няма да 
запали) се показва на арматурното табло, 
когато резервоарът за урея е празен. 
Автомобилът няма да може да запали, след 
като двигателят бъде изключен. Заредете 
незабавно.
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Неизправност на селективната каталитична редукция
Когато възникне проблем със селективната каталитична редукция, като например разглобени 
електрически компоненти, използване на неправилна урея и т.н., следното предупредително 
съобщение ще се покаже на арматурното табло. Ако това стане, Ви препоръчваме да 
проверите автомобила си при оторизиран представител на HYUNDAI.
Ако продължите да шофирате, без да коригирате проблема, това може да окаже 
отрицателно влияние върху ефективността на системата или няма да можете да запалите 
автомобила, след като изключите двигателя.

Неизправност Шофиране 50 km след неизправност
Неизправност в 
системата на уреята
(= няма впръскване на 
урея)

Неизправност на системата 
на DEF (Diesel Exhaust Fluid)/
Грешка на системата за 
дозиране на уреята

Check urea system (Проверете системата 
за урея)

Установен е неправилен 
вид урея
(= неподходяща урея)

Установен е неправилен вид 
урея

Refill with correct urea in 000 km or vehicle 
will not start/Refill correct urea in 000 km. 
(Напълнете правилната урея след 000 
km или автомобилът няма да запали/
Напълнете правилната урея след 000 km.) 
Otherwise vehicle will not start (В противен 
случай автомобилът няма да запали)

Неправилен разход на 
урея
(= неизправност в 
системата за вторична 
обработка)

Check urea system (Проверете 
системата за урея)

Service urea system in 000 km or vehicle 
will not start/Service urea system in 000 km. 
(Обслужете системата за уреята след 
000 km или автомобилът няма да запали/
Обслужете системата за уреята след 
000 km.) Otherwise vehicle will not start (В 
противен случай автомобилът няма да 
запали)
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Стартирайте повторно автомобила

Ограничение на стартирането на автомобила

Ниско ниво на уреята
Refill urea tank or vehicle will not start / Refill urea tank. (Напълнете резервоара 
с урея или автомобилът няма да запали/Напълнете резервоара с урея.) 
Otherwise vehicle will not start (В противен случай автомобилът няма да 
запали)

Неизправност в 
системата на уреята
(= няма впръскване на 
урея)

Service urea system in 000 km or vehicle will not start/Service urea system in 
000 km. (Обслужете системата за уреята след 000 km или автомобилът 
няма да запали/Обслужете системата за уреята след 000 km.) Otherwise 
vehicle will not start (В противен случай автомобилът няма да запали) 

Установен е неправилен 
вид урея
(= неподходяща урея)

Refill with correct urea in 000 km or vehicle will not start/Refill correct urea in 000 
km. (Напълнете правилната урея след 000 km или автомобилът няма да 
запали/Напълнете правилната урея след 000 km.) Otherwise vehicle will not 
start (В противен случай автомобилът няма да запали)

Неправилен разход на 
урея
(= неизправност в 
системата за вторична 
обработка)

Service urea system in 000 km or vehicle will not start/Service urea system in 
000 km. (Обслужете системата за уреята след 000 km или автомобилът 
няма да запали/Обслужете системата за уреята след 000 km.) Otherwise 
vehicle will not start (В противен случай автомобилът няма да запали)

Можете да стартирате отново автомобила, след като разрешите проблема. Ако 
предупредителното съобщение Refill urea tank or vehicle will not start / Refill urea tank. 
(Напълнете резервоара с урея или автомобилът няма да запали/Напълнете резервоара 
с урея) Otherwise vehicle will not start ( В противен случай автомобилът няма да запали) се 
покаже, напълнете резервоара с урея. След като напълните резервоара, натиснете бутона 
за стартиране/спиране на двигателя в положение ON (Включено) и изчакайте, докато 
съобщението изчезне. Ако не можете да стартирате повторно автомобила, след като 
напълните резервоара с урея, препоръчваме системата да бъде проверена от оторизиран 
представител на HYUNDAI.



Поддръжка

9-96

Зареждане на урея

ONX4090037ONX4090037

Пълнене на урея с маркуч
1. Изгасете автомобила.
2. Завъртете капачката на резервоара за 

урея обратно на часовниковата стрелка, 
за да я отворите.

3. Поставете маркуча докрай и добавете 
урея. 
Не препълвайте. 

4. Завъртете капачката на резервоара 
за урея по посока на часовниковата 
стрелка, за да я затворите.

Пълнене на урея с бутилка
1. Изгасете автомобила.
2. Завъртете капачката на резервоара за 

урея обратно на часовниковата стрелка, 
за да я отворите.

3. Добавете урея. Не препълвайте. 
4. Завъртете капачката на резервоара 

за урея по посока на часовниковата 
стрелка, за да я затворите.

Използвайте само посочената урея 
(вижте раздел „Препоръчителни 
смазочни материали и капацитет“ в 
глава 2). 

БЕЛЕЖКА
За да предотвратите повреда на 
автомобила:
• Използвайте само посочената урея. 

Никога не добавяйте друга урея, 
освен посочената. 

• Внимавайте да не налеете урея в 
резервоара за гориво. 

• Когато добавяте урея, внимавайте 
да не попаднат чужди вещества в 
резервоара за урея.

• Не смесвайте вода или добавки с 
уреята.

• Не препълвайте резервоара за урея. 
Ако времето е студено, резервоарът 
ще се разшири, ако уреята замръзне.

Съхраняване на урея
• Съхранявайте уреята само в съдове от 

следните материали.
 - CR-Ni стомана по DIN EN 10 088-1-/-

2-/-3 
 - Mo-Cr-Ni стомана
 - Полипропилен
 - Полиетилен

• Не съхранявайте уреята само в съдове 
от следните материали. 
 - Алуминий, мед, медни сплави, 
нелегирана и поцинкована стомана

Уреята разтваря металите и това може да 
повреди сериозно системата за очистване 
на изгорелите газове.

 Информация
Уреята представлява разтворима във вода 
субстанция, която е запалима, нетоксична и 
няма цвят и мирис.
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БЕЛЕЖКА
• Системата на DPF може да се повреди 

в следните случаи:
 - В резервоара за урея са наливани 
горива или неразрешени течности

 - Уреята е смесена с добавки
 - Уреята е смесена с вода

• Използвайте само посочената урея.
Когато в резервоара бъде налят 
неразрешен вид урея, препоръчваме 
Ви да се обърнете към оторизиран 
представител на HYUNDAI.

• Когато в резервоара за урея попаднат 
чужди вещества, могат да възникнат 
следните проблеми.
 - Увеличени емисии
 - Неизправност в системата на DPF
 - Неизправност на двигателя

• Никога не добавяйте използвана урея, 
защото качеството й не може да бъде 
гарантирано. Винаги доливайте нова 
урея.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Внимавайте да не ударите системата 

на DPF. Това може да повреди 
катализатора в системата на DPF.

• Не видоизменявайте системата на 
DPF – например с отклоняване или 
удължаване на ауспуха. Това може 
да има неблагоприятно въздействие 
върху системата на DPF.

• Пазете се от водата от ауспуха. 
Водата е леко киселинна и вредна за 
кожата. Отмийте я, ако попадне върху 
кожата.

• Измененията на системата на DPF 
могат да причинят неизправност. 
Системата DPF се управлява от 
сложно устройство.

• Системата на DPF се нагорещява 
силно – изчакайте да изстине, 
преди да извършвате поддръжка. 
В противен случай може да изгори 
кожата.

• За да прочисти останалата вътре 
урея, селективната каталитична 
редукция (т. е. дюзата, помпата и DCU 
за уреята) продължава да работи 
около 2 минути, след като двигателят 
бъде изключен. Преди да работите 
по автомобила, се уверете, че 
селективната каталитична редукция е 
напълно изключена.

• Използване на некачествена урея 
или неразрешени течности може 
да повреди компонентите на 
автомобила, включително системата 
на DPF. Използване на непроверени 
добавки в уреята може да запуши 
катализатора на SCR и да причини 
други неизправности, които ще 
наложат скъпо струваща смяна на 
системата на DPF.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Когато урея попадне в очите или 

върху кожата, измийте добре 
засегнатата област. 

• Ако погълнете урея, изплакнете добре 
устата и изпийте голямо количество 
прясна вода. След това незабавно 
потърсете медицинска помощ.

• Ако урея попадне върху облеклото, го 
сменете незабавно.

• Ако получите алергична реакция 
към уреята, незабавно потърсете 
медицинска помощ.

• Дръжте децата далеч от уреята.
• Когато отваряте капачката на 

резервоара за урея при високи 
температури, амонячните изпарения 
могат да излязат. Амонячните 
изпарения имат остър мирис и 
дразнят предимно:
 - Кожата
 - Лигавиците
 - Очите
Това може да причини парене в очите, 
носа и гърлото, кашлица и сълзене 
на очите. Не вдишвайте амонячни 
изпарения. Внимавайте урея да не 
попадне върху кожата. Това е опасно 
за здравето. Измийте засегнатите 
области с голямо количество чиста 
вода. Ако е необходимо, потърсете 
медицинска помощ.

• Когато работите с урея в затворени 
пространства, осигурете добра 
вентилация. При отваряне на тубата 
с урея могат да излязат изпарения с 
остър мирис

БЕЛЕЖКА
• Почиствайте разлятата урея с вода 

или мокър парцал. Ако уреята 
кристализира, можете да я почистите 
с гъба или парцал, напоени със 
студена вода.
Ако разлята урея остане 
продължително време на въздух, 
тя образува бели кристали, които 
могат да повредят повърхността на 
автомобила.

• При разливане на урея върху 
повърхността на автомобила измийте 
повърхността с чиста вода, за да 
предотвратите корозия.

• Уреята трябва да се съхранява само 
на проветриви места. Ако уреята бъде 
изложена продължително време на 
висока температура – около 50 °C 
(122°F) (например на слънце), – тя 
може да отдели амонячни изпарения.

• Ако автомобилът остане паркиран 
продължително време при много 
ниски температури (под 11 градуса 
по Целзий (33°F)), уреята в 
резервоара ще замръзне. Ако 
уреята е замръзнала, нивото в 
резервоара може да не се отчита 
точно, докато уреята не се размрази. 
Неподходящата или разредена урея 
може да замръзне при по-високи 
температура, затова използвайте 
само посочения тип урея.
Времето за размразяване на уреята 
зависи от условията на шофиране 
и температурата на атмосферния 
въздух.
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