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За моделите с бензинов

двигател

Безоловен бензин

За оптимална работа на двигателя препоръчва-
ме да използвате безоловен бензин с октаново
число 95 или по-голямо.

За моделите

с дизелов двигател

Дизелово гориво

Дизеловият двигател трябва да работи само със
стандартно предлагано дизелово гориво, отго-
варящо на стандарта EN 590. За вашия двигател
се използва дизелово гориво с цетаново число
52 или по-голямо.

ИзИскванИя към горИвото

Hyundai i20
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сИмволнИ означенИя на ИндИкаторИте на прИборното табло

Бърз справочник

A050000APB

Светлинен индикатор за мястото на
неплътно затворената врата или вди-
гащата се задна врата*

Предупреждаващ светлинен индика-
тор за предпазните колани

Светлинен индикатор за включени
дълги светлини

Светлинен индикатор за включени
къси светлини

Светлинен индикатор за включени
мигачи

Светлинен индикатор за предните
фарове за мъгла*

Светлинен индикатор за задните
индикатори за мъгла*

Предупреждаващ светлинен индикатор
за антиблокиращата спирачна система
(ABS)*

Предупреждаващ светлинен индика-
тор за спирачката за паркирането и за
спирачната течност

Предупреждаващ светлинен индикатор
за налягането на маслото в двигателя

Предупреждаващ светлинен индика-
тор за зарядната система

Светлинен индикатор за електронната
стабилизираща програма (ESP)*

Светлинен индикатор ESP OFF (изклю-
чена стабилизираща програма)* 

Светлинен индикатор за повреда*

Предупреждаващ светлинен индика-
тор за въздушните възглавници*

Светлинен индикатор за имобилайзе-
ра*

Предупреждаващ светлинен индика-
тор за ниско ниво на горивото

Светлинен индикатор за подгревните свещи
(само за моделите с дизелов двигател)

Предупреждаващ светлинен индика-
тор за горивния филтър (само за
моделите с дизелов двигател)

Предупреждаващ светлинен индика-
тор за системата на електрическия
сервоволан (EPS)*

Светлинен индикатор за повреда в
системата TPMS (система за монито-
ринг на налягането в гумите)*

Светлинен индикатор за ниско наляга-
не в гумите*

Светлинен индикатор за мястото на
гумата с понижено налягане*

Предупреждаващ светлинен индикатор за
неплътно затворена врата*

Предупреждаващ светлинен индикатор за
отворена вдигаща се задна врата*

Светлинен индикатор за изключена
ускоряваща предавка (O/D OFF)*

O/D
OFF
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Hyundai i20

Изглед на ИнтерИора на автомобИла

OPB009001

B010000APB

1. Бутон за заключване/ отключване на вратата

2. Бутон за сгъване на външните огледала за
обратно виждане*

3. Превключвател за регулиране на външните
огледала за обратно виждане*

4. Бутон за блокиране на електрическите стъкла*
5. Превключватели за електрическите стъкла*
6. Вентилационни отвори

7. Устройство за регулиране на височината на
лъча на фаровете*

8. Бутон ESP OFF (изключена стабилизираща
програма)*

9. Копче за управление на осветяването на при-
борното табло*

10.Ръчка за регулиране на „чупещия” волан*
11.Кутия с предпазители

12.Ръчка за освобождаване на капака на двига-
телното отделение

13.Педал на съединителя*
14.Педал на спирачките

15.Педал на газта

16.Ръчка за освобождаване на външната капачка
на резервоара за гориво

*: Ако е оборудвана такава функция
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Бърз справочник

общ Изглед на арматурното табло

1. Приборно табло

2. Управление на осветяването/ мигачите

3. Чистачки/ устройства за напръскване на
стъклата

4. Регулатори за аудиосистемата на волана*
5. Клаксон

6. Предна въздушна възглавница за шофьора*
7. Волан

8. Превключвател за запалването

9. Мултиинформационен дисплей*
10. Превключвател за мигащата аварийна сигна-

лизация

11. Превключвател за компютъра на пътуване-
то*

12. Аудиосистема*
13. Климатична уредба*
14. Универсална кутия за малки предмети

15. Запалка за цигари

16. Нагреватели на седалките*
17. Входове AUX, USB и iPod*
18. Лост за смяна на предавките

19. Лост на спирачката за паркирането

20. Предна въздушна възглавница за предния
пътник*

21. Жабка

*: Ако е оборудвана такава функция
OPB009002

B020000APB



седалкИ

OPB039001

предни седалки

(1) Регулиране на седалката напред и назад

(2) Регулиране на ъгъла на облегалката

(3) Регулиране на височината на възглавницата
за сядане (за седалката на шофьора)*

(4) Облегалка за глава

(5) Преместване на седалката при влизане в
автомобила (само за моделите с 3 врати)*

(6) Подлакътник (за шофьорската седалка)*
(7) Нагреватели на седалките*

задни седалки
(8) Облегалки за глава (за външните и/или за

централното задно място*)
(9) Сгъване на задните седалки

*: Ако е оборудвана такава функция

Hyundai i20



предпазни колани от поясно/
раменен тип
закопчаване на колана:
- Пъхнете металното езиче (1) в токата (2).

разкопчаване на колана:
- Натиснете освобождаващия бутон (1), нами-
ращ се в заключващата тока.

регулиране на височината на
„котвата” за предпазния колан
на шофьора
- За повдигане на регулиращата „котва” тряб-
ва да я издърпате нагоре (1).
- За смъкване на регулиращата „котва” трябва
да я натиснете надолу (3), като в същото
време натискате бутона на „котвата” за регу-
лиране на височината (2).

Бърз справочник

ИзИскванИя към горИвото

B180A01NF

1

2

B210A01NF
1

OPB039025
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- За да разгънете ключа, трябва да натиснете
освобождаващото бутонче, при което кон-
тактния ключ ще се разгъне автоматично.
- За да сгънете ключа, трябва да сгънете
ключа на ръка, като в същото време натиска-
те освобождаващото бутонче.

операции, извършвани с кон-
тактните ключове

- Използват се за запалване на двигателя.
- Използват се за заключване и отключване
на вратите (или на вдигащата се задна врата).

дистанционно управление за
влизане в автомобила без ключ
(ако е оборудвана такава функция)
Бутонче за заключване (1)
Когато натиснете бутончето за заключване,
се заключват всички странични врати (и вди-
гащата се задна врата).

Бутонче за отключване (2)
При натискане на бутончето за отключване се
отключват всички врати (и вдигащата се
задна врата).

Бутонче за отключване на вдигащата се задна
врата (3)
Вдигащата се задна врата се отключва, кога-
то бутончето се натисне за повече от 1 секун-
да.

контактнИ ключове

OFD047002-A

OPB049001

Tип B

Tип A

OPB049002

Hyundai i20
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Бърз справочник

- За отключване трябва да завъртите ключа
към задната част на автомобила, а за заключ-
ване трябва да завъртите ключа към предни-
цата на автомобила.
- Ако заключвате/ отключвате вратата с ключ,
всички врати на автомобила ще се заключват/
отключват автоматично (ако е оборудвана
такава функция).

- За заключване на вратата без ключ:
Натиснете вътрешния бутон на вратата (1) в
положението „Lock” (заключено), и след това
затворете вратата (2) (ако моделът не е обо-
рудван със система за централно заключва-
не).

ключалкИ на вратИте

OPB049010 OPB049011

Заключване

Отключване
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посредством вътрешния бутон
за заключване на вратите
- За да отключите дадена врата, трябва да
натиснете вътрешния бутон за заключване на
вратата (1) до положението „Unlock” (отклю-
чено положение). В този момент от бутона ще
се покаже неговата червена маркировка (2).
- За да заключите дадена врата, трябва да
натиснете вътрешния бутон за заключване на
вратата (1) към положението „Lock” (заключе-
но положение). Ако вратата е заключена пра-
вилно, червената маркировка (2) на бутона за
заключване на вратите ще престане да се
вижда.
- Отварянето на вратата става с издърпване
на вътрешната дръжка (3) към вас (навън).
- Ако вътрешната дръжка на някоя от предни-
те врати се издърпа, когато вътрешният
бутон за заключване на вратата е поставен в

неговото заключено положение, бутонът ще
се отключи и вратата ще се отвори (ако е обо-
рудвана такава функция).
- Предните врати не могат да се заключват,
ако контактния ключ е поставен в гнездото на
превключвателя за запалването и някоя от
предните врати е оставена отворена.

обезопасителни ключалки за
деца на задните врати
- отворете задната врата.
- Натиснете обезопасителната ключалка за
деца, разположена на задния ръб на вратата,
до положението „Lock” (заключено положе-
ние).
-  затворете задната врата.

За да отворите задната врата, трябва да
издърпате външната дръжка на съответната
врата (1).

работа с ключалкИте на вратИте, когато се намИрате вътре в автомобИла

OPB049012

Заключване

Отключване

OPB049013

Hyundai i20
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Бърз справочник

отваряне на вдигащата се
задна врата
• Вдигащата се задна врата се отключва или
заключва със завъртане на контактния ключ в
положението „Lock” (заключено положение)
или „Unlock” (отключено положение) (ако е
оборудвана такава функция).
• Вдигащата се задна врата се отключва или
заключва заедно със заключването или
отключването на всички останали врати - с
контактния ключ, с предавателчето на дис-
танционното управление, или с вътрешния
бутон за заключване на вратите (ако моделът
е оборудван със система за централно
заключване на вратите).
• След като бъде отключена, вдигащата се
задна врата може да се отваря чрез натиска-
не на дръжката и издърпване на дръжката
нагоре.

След като вдигащата се задна врата се отво-
ри и след това отново затвори, тя ще се
заключи автоматично.

затваряне на вдигащата се
задна врата
- Затварянето на вдигащата се задна врата
става със смъкването й надолу и последващо
силно натискане на вратата надолу.

OPB049014
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електрИческИ стъкла

[

(1) Превключвател за електрическото стъкло
на вратата на шофьора*

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

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

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

(5) Отваряне и затваряне на стъклата

(6) Автоматично вдикане*/ спускане* на елек-
трическите стъкла

(7) Бутон за блокиране на електрическите
стъкла*

*: Ако е оборудвана такава функция

OPB049015

Hyundai i20
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Бърз справочник

отваряне и затваряне на елек-
трическите стъкла (ако е обо-
рудвана такава функция)

- За да отворите или затворите дадено стък-
ло, натиснете надолу или издърпайте нагоре
предната част на съответния превключвател
до първата позиция с отстъп (5).

автоматично смъкване на стък-
лото (ако е оборудвана такава
функция) (за стъклото на
шофьора)
- Натискането за момент на превключвателя
за електрическото стъкло до втория отстъп
(6) води до пълно смъкване на стъклото на
шофьора, даже ако веднага след натискането
превключвателят се освободи. За да спрете
стъклото в желаното от вас положение, дока-
то стъклото се движи, трябва да издърпвате
превключвателя за момент в обратната посо-
ка на движението на стъклото.

автоматично вдигане и смъква-
не на стъклото (ако е оборудва-
на такава функция) (за стъкло-
то на шофьора)
- Натискането или издърпването на пре-
включвателя за електрическото стъкло до
второто положение на отстъп (6) води до
смъкване или вдигане на стъклото докрай,
даже когато превключвателят се освободи
веднага след натискането или издърпването
му. За да спрете стъклото в желано от вас
положение, докато стъклото още се движи,
издърпайте нагоре или натиснете надолу и
веднага след това освободете превключвате-
ля.

OPB049017OPB049016 OPB049133
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бутон за блокиране на електри-
ческите стъкла
- Шофьорът може да блокира превключвате-
лите за електрическите стъкла на вратите на
задните пътници чрез натискане на бутона за
блокиране на електрическите стъкла, който
се намира на вратата на шофьора, в неговото
блокирано положение (в натиснато положе-
ние) (LOCK).

отваряне на капака на двига-
телното отделение
- Издърпайте освобождаващата ръчка, за да
освободите фиксирането на капака на двига-
телното отделение. Капакът трябва да отско-
чи леко нагоре.
- Застанете пред автомобила, повдигнете
леко капака на двигателното отделение,
издърпайте допълнителния фиксатор, нами-
ращ се от вътрешната страна на централната
част на капака, и след това повдигнете капа-
ка нагоре.
-  Издърпайте навън поддържащият лост.
-  Подпрете капака в отвореното положение с
поддържащия лост.

затваряне на капака на двига-
телното отделение

- Върнете поддържащият лост в неговата
скоба, за да се избегне неговото „играене”
(тракане).
-  Смъкнете капака на двигателното отделе-
ние, докато се окаже на около 30 см над
затвореното положение, и го оставете да
падне свободно от тази височина. След това
проверете дали е фиксиран добре в затворе-
ното положение.

OPB049018 OPB049020

Hyundai i20
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Бърз справочник

отваряне на външната капачка
на резервоара за гориво
- Загасете двигателя.
- Издърпайте ръчката за отваряне на капачка-
та на резервоара нагоре.
- Издърпайте външната капачка на резервоа-
ра за гориво (1) до пълното й отваряне.

- Свалянето на вътрешната капачка на резер-
воара за гориво (2) става със завъртането й
по посока, обратна на часовниковата стрелка. 

затваряне на външната капач-
ка на резервоара за гориво
- За да монтирате вътрешната капачка на
резервоара за гориво, трябва да я въртите по
часовниковата стрелка, докато „щракне” вед-
нъж. Това е признак, че капачката е сигурно
затегната.
- Затворете външната капачка на резервоара
за гориво и я натиснете леко навътре, и след
това проверете дали е сигурно затворена.

люк на покрива
(ако е оборудван такъв)

Ако вашият автомобил е оборудван с люк на
покрива, можете да отваряте неговия капак
чрез плъзгане или накланяне, като използва-
те бутоните за управление на люка, които са
разположени на конзолата на тавана на
купето.
1. Бутон за плъзгане

2. Бутон за накланяне

3. Бутон за затваряне

OPB049023 OPB049024 OPB049025
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- За да промените ъгъла на волана, трябва да
натиснете надолу ръчката за освобождаване
на блокировката (1), след това да регулирате
волана до желаните от вас ъгъл (2) и височи-
на (3) (ако е оборудвана такава функция),
след това трябва да издърпате ръчката за
освобождаване на блокировката нагоре, за да
фиксирате волана в новото положение.
- Не забравяйте, че регулирането на волана
до желаното положение трябва да става
винаги преди потегляне.

клаксон
- Включването на клаксона става с натискане
на символа на клаксон, разположен на вола-
на.
Проверявайте клаксона редовно, за да сте
сигурни, че работи изправно.

„чупещ” волан

OPB049028 OPB049029

Hyundai i20
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Бърз справочник

прИборно табло

1. Оборотомер

2. Индикатор за температурата на двигателя

3. Датчик за горивото (горивомер)
4. Скоростомер

5. Светлинни индикатори за мигачите

6. Предупреждаващи и обикновени светлин-
ни индикатори*

7. Одометър

8. Течно кристален (LCD) дисплей*

*: Ако е оборудвана такава функция

OPB049040

За моделите с бензинов двигател
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1. Оборотомер

2. Индикатор за температурата на двигателя

3. Датчик за горивото (горивомер)
4. Скоростомер

5. Светлинни индикатори за мигачите

6. Предупреждаващи и обикновени светлин-
ни индикатори*

7. Одометър

8. Течно кристален (LCD) дисплей*

*: Ако е оборудвана такава функция 

OPB049041

За моделите с дизелов двигател

Hyundai i20
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Бърз справочник

- Мигащата аварийна сигнализация се включ-
ва с натискане на показания по-горе пре-
включвател. Това включва всички мигачи в
режим на мигане. Мигащата аварийна сигна-
лизация ще работи даже когато контактния
ключ не е поставен в превключвателя за
запалването.
- Изключването на мигащата аварийна сигна-
лизация става с натискане на показания пре-
включвател за втори път.

управление на фаровете и вън-
шните светлини
(1) Изключено положение (OFF)
(2) Положение „светлини за паркиране”
(3) Положение „фарове”

включване на дългите
светлини
- Включването на дългите светлини на фаро-
вете става с избутване на лостчето за мигачи-
те по-далече от вас. За обратно включване на
късите светлини придърпайте лостчето
обратно към вас.

мИгаща аварИйна сИгналИзацИя

OPB049058 OPB049062OPB049059
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присветване с фаровете
(„светлинен клаксон”)
- За да използвате „присветване” с фаровете,
трябва да издърпате лостчето за мигачите по-
близо до вас. Когато освободите лостчето, то
ще се върне обратно в своето нормално сред-
но положение (къси светлини).

мигачи и сигнали за смяна
на лентата на движение
- Включването на мигачите става с премест-
ване на лостчето за мигачите нагоре или над-
олу (А).
- За да сигнализирате само смяна на лентата
за движение, трябва да преместите лостчето
за мигачите само леко и да го задържите в
първото положение на съпротива (В).

предни фарове за мъгла (ако е
оборудвана такава функция)
- Предните фарове за мъгла се включват пос-
редством превключвателя за фаровете за
мъгла (1), след като сте включили светлините
за паркиране.
- Изключването на фаровете за мъгла става с
поставяне на превключвателя за фаровете за
мъгла (1) в изключеното положение (OFF).

ИзИскванИя към горИвото

OPB049063 OPB049064 OPB049065

Hyundai i20
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задни индикатори за мъгла
(ако е оборудвана такава фун-
кция)
- Включването на задните индикатори за
мъгла става със завъртане на превключвате-
ля за фаровете в положението „включени
фарове” и завъртане на превключвателя за
задните индикатори за мъгла (1) в неговото
включено положение (3).
- Изключването на задните индикатори за
мъгла става със завъртане на превключвате-
ля за задните индикатори за мъгла в негово-
то изключено положение, или чрез изключва-
не на превключвателя за фаровете.

чистачки за предното стъкло
1: За извършване на единичен цикъл на
почистване на стъклото: Преместете лостчето
за чистачките в показаното тук положение и
след това го освободете. Ако лостчето се
задържи в това положение, чистачките ще
започнат да работят непрекъснато.
O: Чистачките не работят.
...: Чистачките работят с паузи, с едни и същи
интервали между включванията. Използвайте
този режим при слаб дъжд или при роса.
Промяната на скоростта на работа на чистач-
ките става със завъртане на копчето за управ-
ление на скоростта.
1: Нормална скорост на чистачките

2: Висока скорост на чистачките

устройство за напръскване на
предното стъкло
- Когато лостчето за чистачките е в изключе-
ното положение (off), можете да напръскате
измиваща течност върху предното стъкло с
леко издърпване на лостчето за чистачките
към вас.

OPB049066 OPB049070 OPB049071
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превключвател за чистачката и
за устройството за напръскване
на задното стъкло (ако е обо-
рудвана такава функция)

- Включването на чистачката и на устройство-
то за напръскване на задното стъкло става
със завъртане на превключвателя в желаното
положение.
... - Напръскване на стъклото заедно с работа
на чистачката

... - Нормална работа на чистачката.
O - Чистачката е изключена.

общо вътрешно осветление
отпред (ако е оборудвана такава
функция)
- Включването или изключването на общото
вътрешно осветление става с натискане на
превключвателя ... (директно включване.
- При натиснат бутон (включване от вра-
тите) общото вътрешно осветление се включ-
ва, когато се отвори коя да е от вратите.

в средата на купето (ако е
оборудвана такава функция)
- ON (1) Общото вътрешно осветление e
включено постоянно.
- DOOR (2) Общото вътрешно осветление се
включва, когато се отвори коя да е от врати-
те.

OPB049072 OPA047072
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осветление на багажното отде-
ление (ако е оборудвано такова
осветление)
Осветлението на багажното отделение се
включва при отваряне на вдигащата се задна
врата.

осветление на жабката (ако е
оборудвано такова осветление)
Осветлението на жабката се включва при
отваряне на капака на жабката.

устройство (реотани) за раз-
скрежаване на задното стъкло
- Включването и изключването на устройство-
то (реотаните) за разскрежаване на задното
стъкло става с натискане на бутона за устрой-
ството за разскрежаване на задното стъкло,
който е разположен на централния лицев
панел с превключватели.

OPB049076OPB049075

OPB049077

OPB049078

Tип A

Tип B
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OPB049079

D230000AFD

1. Бутон за избиране на режима на работа

2. Копче за управление на скоростта на вен-
тилатора

3. Копче за управление на температурата

4. Бутон за климатичната уредба*

5. Бутон за избиране за входящия въздушен
поток (положение „затворена циркулация
или положение „свеж външен въздух”)

6. Бутон за устройството (реотаните) за раз-
скрежаване на задното стъкло

*: Ако е оборудвана такава функция

клИматИчна уредба с ръчно управленИе (ако е оборудвана такава уредба)

Hyundai i20
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клИматИчна уредба с автоматИчно действИе (ако е оборудвана такава уредба)

1. Копче за управление на температурата

2. Бутон AUTO (автоматично действие)
3. Бутон за изключване (OFF)
4. Бутон за разскрежаване на предното

стъкло

5. Бутон за избиране на режима за изхо-
дящия въздушен поток

6. Бутон за разскрежаване на задното
стъкло

7. Копче за управление на скоростта на
вентилатора

8. Бутон A/C (за климатичната уредба)
9. Бутон за управление на режима за вхо-

дящия въздушен поток

10. Дисплей за климатичната уредба

OPB049087

D240000AFD
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централна конзола за съхране-
ние на предмети (ако е оборуд-
вана такава функция)

Тези отделения могат да се използват за съх-
раняване на дребни предмети,

Жабка
- Отварянето на жабката става с издърпване
на дръжката, при което жабката ще се отвори
автоматично. След използване винаги затва-
ряйте жабката.

охлаждане на жабката (ако е
оборудвана такава функция)
1. Включете превключвателя за управление
на вентилатора.
2. Включете произволен режим за изходящия
въздушен поток на климатичната уредба.
3. Плъзнете ръчката за отваряне/ затваряне
(1) на вентилационния отвор, който е монти-
ран в жабката, към отвореното положение
(OPEN).
4. Нагласете регулатора за температурата за
отопляване или охлаждане.

OPB049106

OPB049105

OPB049114

OPB049141
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универсална кутия
Капакът на кутията се отваря с издърпване на
дръжката.

кутия за багаж (ако е оборуд-
вана такава кутия)
В тази кутия можете да поставяте за по-лесен
достъп аптечката, светлоотразителния три-
ъгълник, някои инструменти, и други подобни
предмети.

OPB049110LOPB049108
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дистанционно управление на
аудиосистемата
(ако е оборудвана такава фун-
кция)
двоен бутон VOL (сила на звука)
(+/–) (1)
- Увеличаването на силата на звука става с
натискане на бутона нагоре (+).
- Намаляването на силата на звука става с
натискане на бутона надолу (–).

бутон мUTE (моментно
изключване на звука) (2)
- Натискането на бутона MUTE води до
изключване на звука на аудиосистемата.
- Повторното натискане на бутона MUTE
включва отново звука на аудиосистемата.

бутон MODE (режим) (3)
С натискането на този бутон се избира режим
„радиоприемник” или режим „компактдиск”.

двоен бутон SEEK (търсене) (
/ ) (4)
В зависимост от режима на аудиосистемата
двойният бутон SEEK/ PRESET
(търсене/предварителна настройка) може да
има различни функции.
За посочените по-долу функции този бутон
трябва да се натиска в продължение на 0,8
секунди или по-продължително:

режим радИопрИемнИк
Този двоен бутон ще функционира като бутон
за избиране на функцията AUTO SEEK (авто-
матично търсене на радиостанции).

режим CDP (плейър за
компактдискове)
Този двоен бутон ще функционира като бутон
за бързо преминаване напред/ бързо преми-
наване назад (FF/REW).

Ако бутонът SEEK се натисне за по-малко от
0,8 секунди, във всеки от посочените по-долу
режими той ще работи по следния начин:

режим радИопрИемнИк
Този двоен бутон ще функционира като бутон

за избиране на предварително настроени
радиостанции (PRESET STATION).

режим CDP (плейър за
компактдискове)
Този двоен бутон ще функционира като бутон
за пиеса нагоре/ пиеса надолу (TRACK
UP/DOWN).

бутон MODE (режим) (3)
С натискането на този бутон се избира режим
„радиоприемник” или режим „CD” (компакт-
диск).

аудИосИстема

OPB049131
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ИзИскванИя към горИвото

1. Бутон за включване/ изключване
(ON/OFF) на захранването и копче за
регулиране на усилването

2. Бутон за избиране на обхвата (FM/AM)
3. Бутон за автоматично избиране на

каналите

4. Бутон за предварително настройване на
радиостанции

5. Бутон за автоматично запаметяване
(AST (AUTO STORE))

6. Бутон за конфигурирането

7. Копче за ръчно избиране на каналите и
бутон за конфигурирането (SETUP))

8. Бутон за избиране на сканирането
(SCAN)

9. Бутон за избиране на режима „съобще-
ния за пътната обстановка” (TA)

10. Бутон за типа на програмата (директо-
рията) (PTY (FLDR))

11. Бутон за затъмняване (DARK)

радИопрИемнИк, конфИгурИране, сИла на звука,
параметрИ на звука (за аудИосИстема PA710R)
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1. Процеп за зареждане на компактдиск

2. Бутон за изваждане на компактдиск

3. Бутон за информация (INFO)
4. Бутон за автоматично избиране на пие-

сите

5. Бутон за възпроизвеждане на пиесите в
случаен ред (RANDOM)

6. Бутон за повтаряне (REPEAT)
7. Бутон за избиране на режимите CD
(компактдиск)

8. Светлинен индикатор CD
9. Бутон за смяна на директорията
(FOLDER)

10. Копче за търсене (SEARCH) и бутон за
въвеждане (ENTER)

11. Бутон за сканиране на възпроизвежда-
нето (SCAN)

12. Бутон за избиране на допълнителния
вход (AUX)

плейър за компактдИскове (CDP), допълнИтелен вход (AUX)
(за аудИосИстема PA710R)

Hyundai i20
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Бърз справочникБърз справочник

1. Бутон за избиране на информацията
(INFO)

2. Бутон за смяна на пиесата (TRACK)
3. Бутон за възпроизвеждане в случаен ред
(RANDOM)

4. Бутон за повтаряне (REPEAT)
5. Бутон за смяна на директорията
(FOLDER)

6. Бутон за типа на програмата (директо-
рията) (PTY(FOLDER))

7. Копче за търсене (SEARCH) и бутон за
въвеждане (ENTER)

8. Бутон за избиране на сканиране (SCAN)

Използване на устройство USB (за аудИосИстема PA710R)
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1. Бутон за избиране на информацията
(INFO)

2. Бутон за смяна на пиесата (TRACK)
3. Бутон за възпроизвеждане в случаен ред
(RANDOM)

4. Бутон за повтаряне (REPEAT)
5. Бутон за избиране на режимa iPod
6. Бутон за избиране на категорията
(CATEGORY)

7. Копче за търсене (SEARCH) и бутон за
въвеждане (ENTER) 

възпроИзвеЖдане от устройство IPoD® (за аудИосИстема PA710R)

Hyundai i20



положения на превключвателя
за запалването
положение LOCK (заключен
волан)
При това положение воланът се заключва, за
да се предпази автомобилът от кражби.
Контактният ключ може да се изважда само в
положението LOCK (заключен волан). Когато
завъртате превключвателя за запалването
към положението LOCK (заключен волан), в
положението АСС трябва да натиснете кон-
тактния ключ навътре, и при натиснато поло-
жение да го завъртите към положението
LOCK.

положение асс (аксесоари)
При това положение воланът е отключен, и
електрическите аксесоари могат да се пол-
зват.

положение оN (включено
запалване)
Преди да включите стартера за запалването
на двигателя, можете да проверите пред-
упреждаващите светлинни индикатори. Това
положение е нормалното положение към
работата на двигателя след неговото запал-
ване.
Никога не оставяйте превключвателя за
запалването в положението ON (включено
запалване), когато двигателят не работи, за
да се избегне разреждане на акумулаторната
батерия.

положение START (стартер)
Запалването на двигателя става със завърта-
не на превключвателя за запалването в поло-
жението START (стартер). Докато задържате
контактния ключ в това положение, старте-
рът ще работи; след това превключвателят за
запалването се връща автоматично в положе-
нието ON (включено запалване). В това поло-
жение може да се провери предупреждава-
щият светлинен индикатор за спирачките.

1 33

Бърз справочник

OPB059002
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OPB059003L

Когато премествате лоста за смяна на пред-

авките в посочените случаи, пръстенът (1)
трябва да се издърпва нагоре.

Лостът за смяна на предавките може да се

превключва без да издърпвате пръстена (1)
нагоре).

Tип A

Tип B

OPB059015

механИчна трансмИсИя (ако е оборудван такъв тИп трансмИсИя)

Hyundai i20
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автоматИчна трансмИсИя (ако е оборудван такъв тИп трансмИсИя)

OPB059004

Бутон за освобождаване на заключване-
то на предавките.

Не се допуска преместване на лоста за
смяна на предавките, без преди това да
сте натиснали този бутон

Бутон за
ускоряваща-
та предавка

Докато премествате лоста за смяна на предавките, трябва да натис-
кате бутона за освобождаване на заключването на предавките.

Лостът за смяна на предавките може да се превключва, без да натис-
кате бутона за освобождаване на заключването на предавките.

**: Заради собствената ви безопасност при смяната на
предавките винаги натискайте педала на спирачките.

Ако автомобилът ви е оборудван със система за заключване
на предавките, при смяна на предавките трябва да натисне-
те педала на спирачките и бутона за освобождаване на
заключването на предавките.
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разрешаване и отмяна на уско-
ряващата предавка (ако е обо-
рудвана такава функция)
Разрешаването и отмяната на ускоряващата
предавка става с натискане на бутона O/D
(ускоряваща предавка). Когато ускоряващата
предавка е отменена, светлинният индикатор
O/D OFF свети.

спирачка за паркирането

задействане на спирачката за
паркирането
Най-напред натиснете педала на спирачките,
и след това издърпайте нагоре лоста на спи-
рачката за паркирането колкото е възможно
по-високо.

освобождаване на спирачката
за паркирането
Най-напред натиснете педала на спирачките и
след това издърпайте леко нагоре лоста на
спирачката за паркирането. След това натис-
нете освобождаващия бутон (1) и смъкнете
лоста на спирачката за паркирането (2), като
през цялото време натискате освобождава-
щия бутон.

OPB059005 OPB059007

Hyundai i20
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мигаща аварийна сигнализация
Включването и изключването на мигащата
аварийна сигнализация става с натискане на
показания на фигурата бутон.
При включването на мигащата аварийна сиг-
нализация всички мигачи започват да мигат
едновременно.

крик и инструменти
Крикът, манивелата на крика и гаечният ключ
за гайките на колелата се съхраняват в багаж-
ното отделение.
За да получите достъп до това оборудване,
трябва да издърпате капака на пода на багаж-
ното отделение.

действие при аварийни обстоя-
телства
Относно тегленето на ремарке от вашия авто-
мобил се отнасяйте към частта „Теглене на
ремарке” в раздел 5 на пълния „Наръчник на
собственика”.
Допуска се теглене на автомобила при стъпи-
ли на пътя задни колела (без колесари), и
предни колела, повдигнати над пътя. Ако

някое от стъпилите на пътя колела или компо-
нентите на окачването са повредени, или ако
се налага автомобилът да се тегли със стъпи-
ли на пътя предни колела, за тегленето тряб-
ва да използвате колесар под предните коле-
ла.

Когато тегленето на автомобила се изпълнява
от служба на „Пътна помощ” и не се използват
колесари под колелата, винаги трябва да се
повдигат предните, а не задните колела.

Бърз справочник

OPB049058 OPB069015

OPA067015
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поддръЖка на автомобИла

За да поддържате автомобила в изправно състояния и да се гарантира върхово качество на работата му през цялото време, трябва да изпълня-
вате препоръчваните сервизни обслужвания в съответствие с графика за поддръжката. Информация за позициите и интервалите за сервизните
обслужвания се съдържа в пълния „Наръчник на собственика”.
Препоръчваме ви също да проверявате автомобила си ежедневно - за да се гарантира по-комфортно използване на автомобила. Когато възна-
мерявате да проверявате автомобила си самостоятелно, правете това в съответствие с глава 7 на пълния „Наръчник на собственика”.

Hyundai i20
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Бърз справочник

общ Изглед на двИгателното отделенИе

1. Резервоар за охлаждащата двигателя
течност

2. Капачка на отвора за наливане на
моторно масло

3. Резервоар за спирачната течност/ за
работната течност за съединителя*

4. Въздушен филтър за двигателя

5. Кутия с предпазители

6. Положителен полюсен накрайник на
акумулаторната батерия

7. Отрицателен полюсен накрайник на аку-
мулаторната батерия

8. Резервоар за измиващата течност за
предното стъкло

9. Капачка на радиатора

10.Масломерна щека за моторното масло в
двигателя

11.Масломерна щека за работната течност
на автоматичната трансмисия*

За моделите с бензинов двигател

OPB009003

*: Ако е оборудвана такава функция
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1. Резервоар за охлаждащата двигателя теч-
ност

2. Капачка на отвора за наливане на моторно
масло

3. Резервоар за спирачната течност/ за работ-
ната течност за съединителя*

4. Въздушен филтър за двигателя

5. Кутия с предпазители

6. Положителен полюсен накрайник на акуму-
латорната батерия

7. Отрицателен полюсен накрайник на акуму-
латорната батерия

8. Резервоар за измиващата течност за пред-
ното стъкло

9. Капачка на радиатора

10.Масломерна щека за моторното масло в
двигателя

11. Горивен филтър

За моделите с дизелов двигател

OPB079001

Hyundai i20
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ПЛАНОВА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
G040000ATD

Спазвайте Графика за нормална 
поддръжка, ако автомобилът се 
използва при отсъствие на някое 
от изброените долу условия. Ако 
някое от тях е налице, следвайте 
указанията за Поддръжка при условия 
на повишено натоварване. 
• Редовно шофиране на къси 
разстояния.

• Шофиране в прашни условия и 
песъчливи райони.

• Завишена употреба на спирачки.
• Шофиране в райони, в които се 
използва сол или други корозивни 
материали.

• Шофиране по неравни или кални 
пътища. 

• Шофиране в планински райони.
• Продължителни периоди на престой 
или експлоатация при ниски 
скорости. 

• Шофиране при ниски температури 
и/или повишена влажност за 

продължителни периоди.
• Шофиране над 50% в натоварен 
градски трафик при температури над 
32°С. 

Ако автомобилът ви се експлоатира при 
някое от изброените условия, трябва да 
проверявате, заменяте или допълвате по-
често от указаното в Графика за нормална 
поддръжка. След изтичането на периода или 
изминаването на разстоянието, указано в 
таблицата, продължавайте обслужването 
през препоръчаните интервали. 

Поддръжка



7  9  

G040500APB 

ГРАФИК ЗА НОРМАЛНА ПОДДРЪЖКА – БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ

Поддръжка

П: Проверете и ако е необходимо, регулирайте, поправете, почистете или сменете.
С: Сменете
*1: Регулирайте ремъците и ролките на алтернатора, сервоуправлението (на водната помпа) и на климатизацията (ако има). Проверете ги 
и ако е необходимо, ги сменете. 
*2: Проверявайте нивото на маслото в двигателя и погледнете за течове на всеки 500 км или преди да потеглите на дълъг път. 
*3: За ваше удобство то може да бъде сменено преди този интервал при поддръжка на други  компоненти.
*4: Проверете за прекалено силен шум и/или вибрации на двигателя и при необходимост регулирайте. Процедурата трябва да бъде 
извършена от  квалифициран механик.

ИНТЕРВАЛИ НА 
ПОДДРЪЖКА

Изтекъл период в месеци или изминато разстояние – използва се критерият, който бъде покрит първи 

ОБЕКТ НА 
ПОДДРЪЖКАТА

Месеци 12 24 36 48 60 72 84 96

Км х 1000 15 35 55 75 95 115 135 155
Ремъци *1 П П П П П П П П
Двигателно масло и маслен филтър *2 С С С С С С С С
Въздушен филтър П С П С П С П С
Свещи С С С С
Хлабина на клапаните *4 1.4L Проверка на всеки 95 000 км или 48 месеца*3
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Поддръжка

ГРАФИК ЗА НОРМАЛНА ПОДДРЪЖКА – БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ

ИНТЕРВАЛИ НА 
ПОДДРЪЖКА

Изтекъл период в месеци или изминато разстояние – използва се критерият, който бъде покрит първи 

ОБЕКТ НА 
ПОДДРЪЖКАТА

Месеци 12 24 36 48 60 72 84 96
Км х 1000 15 35 55 75 95 115 135 155

Шлаух за бензинови изпарения и капачка на  
горивния филтър

П П

Вакуумен шлаух (за корпуса на  ЕГР) (ако има) П П П П
Горивен филтър *5 П П
Горивопроводи, шлаухове и съединения П П
Охладителна система Проверявайте „Ниво на охладителната течност – регулиране и течове“ всеки ден.

Проверявайте „Водна помпа“, когато сменяте ремъците

П: Проверете и ако е необходимо, регулирайте, поправете, почистете или сменете.
С: Сменете
*5: Горивният филтър се категоризира като необслужваем, но се препоръчва проверка съгласно графика за поддръжка в зависимост 
от качеството на горивото. При наличност на сериозни проблеми като нарушен поток на горивото, придърпване, загуба на мощност, 
проблеми при задействане на двигателя и други, заменете горивния филтър незабавно без оглед на графика за поддръжка и потърсете за 
подробности упълномощен дилър на HYUNDAI.
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Поддръжка

ГРАФИК ЗА НОРМАЛНА ПОДДРЪЖКА – БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ (ПРОД.) (ЗА ЕВРОПА)

ИНТЕРВАЛИ НА 
ПОДДРЪЖКА

Изтекъл период в месеци или изминато разстояние – използва се критерият, който бъде покрит първи 

ОБЕКТ НА 
ПОДДРЪЖКАТА

Месеци 12 24 36 48 60 72 84 96
Км х 1000 15 35 55 75 95 115 135 155

Охладителна течност *6 Първо сменете на 95 000 км или 60 месеца, след това сменяйте на всеки 40 000 км или 
24 месеца

Състояние на акумулатора П П П П П П П П
Всички електрически системи П П П П
Спирачни тръбички, съединения и връзки П П П П П П П П
Спирачен педал, педал на съединителя (ако има) П П П П
Ръчна спирачка П П П П П П П П
Течност за спирачки / съединител П С П С П С П С
Дискови спирачки и накладки П П П П П П П П
Барабанни спирачки и накладки (ако има) П П П П

П: Проверете и ако е необходимо, регулирайте, поправете, почистете или сменете.
С: Сменете
*6: При добавяне на охладителна течност използвайте само дейонизирана или омекотена вода. Никога не добавяйте твърда вода към 
заводската охладителна течност. Замърсената охладителна течност може да доведе до сериозни смущения в работата на двигателя или до 
повреждането му.



7  12  

Поддръжка

ГРАФИК ЗА НОРМАЛНА ПОДДРЪЖКА – БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ (ПРОД.) (ЗА ЕВРОПА)

П: Проверете и ако е необходимо, регулирайте, поправете, почистете или сменете.
С: Сменете

ИНТЕРВАЛИ НА 
ПОДДРЪЖКА

Изтекъл период в месеци или изминато разстояние – използва се критерият, който бъде покрит първи 

ОБЕКТ НА 
ПОДДРЪЖКАТА

Месеци 12 24 36 48 60 72 84 96
Км х 1000 15 35 55 75 95 115 135 155

Кормилна рейка, връзки и маншони П П П П П П П П
Полуоски и маншони П П П П П П П П
Гуми (налягане и износване) П П П П П П П П
Ябълковидни болтове на предното окачване П П П П П П П П
Болтове и гайки на шасито и купето П П П П П П П П
Охладителен агент на климатизацията (ако има) П П П П П П П П
Компресор на климатизацията (ако има) П П П П П П П П
Филтър на климатизационната система (ако има) С С С С С С С С
Течност на механичната трансмисия (ако е с такава) Проверявайте на всеки 60 000 км или на 48 месеца
Течност на автоматичната трансмисия (ако е с такава) П П П П П П П П
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Поддръжка

Следните елементи трябва да бъдат обслужвани по-често при автомобили, които се използват в условия на повишено 
натоварване. Подходящите интервали за това потърсете в таблиците долу.  

G040600APA

ПОДДРЪЖКА ПРИ УСЛОВИЯ НА ПОВИШЕНО НАТОВАРВАНЕ –
БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ (ЗА ЕВРОПА)

С: Сменете   П: Проверете и ако е необходимо, регулирайте, поправете, почистете или сменете.

Обект на поддръжка Дейност Интервали на поддръжка Тип повишено натоварване
Двигателно масло и маслен филтър С Първоначално сменяйте на всеки 7500 км или на 6 месеца, 

след това сменяйте на всеки 10 000 км или 6 месеца
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й

Въздушен филтър С Сменяйте по-често в зависимост от натоварването В, Д
Свещи С Сменяйте по-често в зависимост от натоварването Б, З
Масло в механичната трансмисия (ако е с такава) С На всеки 120 000 км В, Г, Д, Ж, З, И, Й
Масло в автоматичната трансмисия (ако е с такава) С На всеки 90 000 км А, В,  Г, Д, Ж, З, И, Й
Рейка, връзки и маншони на кормилната уредба П Проверявайте по-често в зависимост от натоварването В, Г, Д, Е, Ж
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Поддръжка

Типове повишено натоварване.

А: Редовно шофиране на къси разстояния
Б: Продължителни периоди на престой
В: Шофиране по прашни черни пътища
Г: Шофиране в райони, в които се използва сол или други корозивни материали, или в много студено време 
Д: Шофиране в песъчливи райони
Е: Шофиране над 50 % в натоварен градски трафик при температури над 32°С
Ж: Шофиране в планински райони
З: Теглене на ремарке
И: Патрулни автомобили, таксита, търговски автомобили или теглене на автомобили
Й: Шофиране със скорости над 140 км/ч

Обект на поддръжка Дейност Интервали на поддръжка Тип повишено натоварване
Ябълковидни болтове на предното окачване П Проверявайте по-често в зависимост от натоварването В, Г, Д, Е, Ж
Дискови спирачки и накладки, апарати и дискове П Проверявайте по-често в зависимост от натоварването В, Г, Д, Ж, З
Барабанни спирачки и накладки (ако има) П Проверявайте по-често в зависимост от натоварването В, Г, Д, Ж, З
Ръчна спирачка П Проверявайте по-често в зависимост от натоварването В, Г, Ж, З
Полуоски и маншони П Проверявайте по-често в зависимост от натоварването В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й
Филтър на климатизацията (ако има) С Сменяйте по-често в зависимост от натоварването В, Д
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Поддръжка

ГРАФИК ЗА НОРМАЛНА ПОДДРЪЖКА – ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ

ИНТЕРВАЛИ НА 
ПОДДРЪЖКА

Изтекъл период в месеци или изминато разстояние – използва се критерият, който бъде покрит първи 

ОБЕКТ НА 
ПОДДРЪЖКАТА

Месеци 12 24 36 48 60 72 84 96
Км х 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

Ремъци *1 Първоначално проверете след 80 000 км или след 48 месеца, а след това –
през 20 000 км или 12 месеца

Двигателно масло и маслен филтър 
*2  *3

За Европа С С С С С С С С
За останалите континенти Смяна на всеки 10 000 км или 12 месеца

Ролки Проверка при смяна на ремъците
Въздушен филтър П С П С П С П С
Капачка на  горивния резервоар П П
Шлаух за бензинови изпарения П П П П П П П П

П: Проверете и ако е необходимо, регулирайте, поправете, почистете или сменете.
С: Сменете
*1: Регулирайте ремъците на алтернатора, сервоуправлението (на водната помпа) и на климатизацията (ако има). Проверете ги и ако е 
необходимо, ги сменете. Проверете обтегачите и ролките на ремъка и ако е необходимо, ги сменете.
*2: Проверявайте нивото на маслото в двигателя и погледнете за течове на всеки 500 км или преди да потеглите на дълъг път. 
*3: Нивото на маслото в двигателя трябва да бъде проверявано редовно и поддържано в указаните граници. Работата с недостатъчно 
количество масло може да повреди двигателя, а подобна щета не се покрива от гаранцията.
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Поддръжка

ГРАФИК ЗА НОРМАЛНА ПОДДРЪЖКА – ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ (ПРОД.)

П: Проверете и ако е необходимо, регулирайте, поправете, почистете или сменете.
С: Сменете
*4: Графикът за поддръжка зависи от качеството на горивото. Той е приложим само ако се използва гориво <EN590 или еквивалентно>. Ако 
спецификациите на дизеловото гориво не отговарят на  EN590, филтърът трябва да бъде сменян по-често.
При наличност на сериозни проблеми като нарушен поток на горивото, придърпване, загуба на мощност, проблеми при задействане на 
двигателя и други заменете горивния филтър незабавно без оглед на графика за поддръжка и потърсете за подробности упълномощен дилър 
на HYUNDAI.
*5: Ако спецификацията на дизеловото гориво не отговаря на  EN590 ,филтърът трябва да бъде сменян по-често. HYUNDAI препоръчва 
„проверка на всеки 7 500 км, смяна на всеки 15 000 км“.

ИНТЕРВАЛИ НА 
ПОДДРЪЖКА

Изтекъл период в месеци или изминато разстояние – използва се критерият, който бъде покрит първи 

ОБЕКТ НА ПОДДРЪЖКАТА Месеци 12 24 36 48 60 72 84 96
Км х 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

Вакуумен маркуч (за вариант с EGR клапан) П П П П П П П П
Вакуумна помпа и вауумен маркуч П П П П П П П П
Маслопровод на вакуумната помпа П П П П П П П П
Горивен филтър *4 За Европа П П С П П С П П

За останалите страни *5 С С С С С С С С
Горивопроводи, шлаухове и съединения П П П П П П П П
Охладителна система Проверявайте „Ниво на охладителната течност – регулиране и течове“ 

всеки ден. Проверявайте „Водна помпа“, когато сменяте ремъците
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Поддръжка

ГРАФИК ЗА НОРМАЛНА ПОДДРЪЖКА – ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ (ПРОД.)

П: Проверете и ако е необходимо, регулирайте, поправете, почистете или сменете.
С: Сменете
*6: При добавяне на охладителна течност използвайте само съответна добавка и никога не добавяйте твърда вода към заводската 
охладителна течност. Замърсената охладителна течност може да доведе до сериозни смущения в работата на двигателя или до 
повреждането му.
*7: За ваше удобство тя може да бъде сменена преди указания интервал, при обслужване на други елементи.

ИНТЕРВАЛИ НА 
ПОДДРЪЖКА

Изтекъл период в месеци или изминато разстояние – използва се критерият, който бъде покрит 
първи 

ОБЕКТ НА ПОДДРЪЖКАТА Месеци 12 24 36 48 60 72 84 96
Км х 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

Охладителна течност *6 За Европа Първоначално сменете на 100 000 км или 60 месеца, след това – на всеки 
40 000 км или 24 месеца *7

За останалите страни Първоначално сменете на 48 000 км или 24 месеца, след това – на всеки 
40 000 км или 24 месеца *7

Състояние на акумулатора П П П П П П П П
Всички електрически системи П П П П П П П П

Спирачни тръбички, съединения и връзки П П П П П П П П
Спирачен педал, педал на съединителя (ако има) П П П П П П П П
Ръчна спирачка П П П П П П П П
Течност за спирачки/съединител П С П С П С П С
Дискови спирачки и накладки П П П П П П П П
Барабанни спирачки и накладки (ако е с такива) П П П П
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Поддръжка

ГРАФИК ЗА НОРМАЛНА ПОДДРЪЖКА – ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ (ПРОД.)

П: Проверете и ако е необходимо, регулирайте, поправете, почистете или сменете.
С: Сменете

ИНТЕРВАЛИ НА 
ПОДДРЪЖКА

Изтекъл период в месеци или изминато разстояние – използва се критерият, който бъде покрит 
първи 

ОБЕКТ НА ПОДДРЪЖКАТА Месеци 12 24 36 48 60 72 84 96
Км х 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

Кормилна рейка, връзки и маншони П П П П П П П П
Полуоски и маншони П П П П П П П П
Гуми (налягане и износване) П П П П П П П П
Ябълковидни болтове на предното окачване П П П П П П П П
Болтове и гайки по шасито и купето П П П П П П П П
Охладителен агент на климатизацията (ако има) П П П П П П П П
Компресор на климатизацията (ако има) П П П П П П П П
Филтър на климатизационната 
система (ако има)

За Европа Сменяйте на всеки 30 000 км или 18 месеца
За Индия Проверявайте на всеки 15 000 км 
За останалите страни Сменяйте на всеки 15 000 км 

Течност на механичната трансмисия (ако е с такава) Проверявайте на всеки 60 000 км или 48 месеца



Поддръжка

ПОДДРЪЖКА ПРИ УСЛОВИЯ НА ПОВИШЕНО НАТОВАРВАНЕ – ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ

С: Сменете
П: Проверете и ако е необходимо, регулирайте, поправете, почистете или сменете.
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Следните елементи трябва да бъдат обслужвани по-често при автомобили, които се използват в условия на 
повишено натоварване. Подходящите интервали за това потърсете в таблиците долу.

Обект на поддръжка Дейност Интервали на поддръжка Тип повишено натоварване
Двигателно масло и маслен филтър За Европа С На всеки  10 000 км или на 6 месеца А, Б, В,  Е, Ж, З, И, Й, К, Л

За останалите континенти С На всеки 5000 км или на 6 месеца
Въздушен филтър С Сменяйте по-често в зависимост от 

натоварването
В, Д

Масло в механичната трансмисия 
(ако е с такава)

С На всеки 120 000 км В, Г, Д, Ж, З, И, К

Рейка, връзки и маншони на 
кормилната уредба

П Проверявайте по-често в зависимост 
от натоварването

В, Г, Д, Е, Ж
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Поддръжка

ПОДДРЪЖКА ПРИ УСЛОВИЯ НА ПОВИШЕНО НАТОВАРВАНЕ – ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ

С: Сменете П: Проверете и ако е необходимо, регулирайте, поправете, почистете или сменете

Следните елементи трябва да бъдат обслужвани по-често при автомобили, които се използват в условия на 
повишено натоварване. Подходящите интервали за това потърсете в таблиците долу.

Типове повишено натоварване.

А: Редовно шофиране на къси разстояния
Б: Продължителни периоди на престой
В: Шофиране по прашни черни пътища
Г: Шофиране в райони, в които се използва сол или други 
корозивни материали, или в много студено време 
Д: Шофиране в песъчливи райони

Е: Шофиране над 50 % в натоварен градски трафик при 
температури над 32°С
Ж: Шофиране в планински райони
З: Теглене на ремарке
И: Патрулни автомобили, таксита, търговски 
автомобили или теглене на автомобили
Й: Шофиране в много студено време
К: Шофиране със скорости над 170 км/ч

Обект на поддръжка Дейност Интервали на поддръжка Тип повишено 
натоварване

Ябълковидни болтове на предното 
окачване

П Проверявайте по-често в зависимост 
от натоварването

В, Г, Д, Е, Ж, 

Дискови спирачки и накладки, 
апарати и дискове

П Проверявайте по-често в зависимост 
от натоварването

В, Г, Д, Ж, З

Ръчна спирачка П Проверявайте по-често в зависимост 
от натоварването

В, Г, Ж, З

Полуоски и маншони П Проверявайте по-често в зависимост 
от натоварването

В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л

Филтър на климатизацията (ако има) Индия П Сменяйте по-често в зависимост от 
натоварването

В, Д

Останалите страни С


