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НАРЪЧНИК
НА СОБСТВЕНИКА
Работа и управление
Поддръжка
Спецификации

Цялата информация в този Наръчник на собственика е актуална към момен-
та на издаването й. Hyundai си запазва правото да прави промени по всяко 
време, за можем да изпълняваме политиката си за непрекъснато усъвър-
шенстване на продуктите ни.

Наръчникът се отнася за всички актуални модели на Hyundai и включва оп-
исания и обяснения както за допълнителното, така и за стандартното обо-
рудване. Поради това може да намерите информация, която не се отнася до 
вашия конкретен автомобил.

Обърнете внимание, че някои от моделите са оборудвани с десен волан. 
Обясненията и илюстрациите за модели с десен волан са обратни на напи-
саните в този наръчник.
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Вашият автомобил е оборудван с електронно впръскване на горивото и с други електронни компо-
ненти. Възможно е неправилно инсталиран/настроен телефон или радиостанция да имат негативен 
ефект върху електронните системи. Заради това ние ви препоръчваме да следвате внимателно ин-
струкциите на производителя на радиосистемата или да се консултирате с вашия Hyundai дилър за 
предпазни мерки или специални инструкции, ако решите да инсталирате подобни устройства.

ИНСТАЛИРАНЕ НА РАДИО- ИЛИ КЛЕТЪЧЕН ТЕЛЕФОН

Вашият Hyundai не бива да бъде променян по никакъв начин. Промените могат да имат негативен 
ефект върху динамиката, безопасността или издръжливостта на вашия Hyundai, а освен това могат 
да нарушат условията на производствената гаранция. Някои модификации могат и да нарушат раз-
поредбите на съответните регулационни органи в държавата ви. 

ВНИМАНИЕ: ПРОМЕНИ ПО ВАШИЯ HYUNDAI
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В този наръчник има информация, озаглавена ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ВНИМАНИЕ и ЗАБЕЛЕЖКА.
Тези заглавия означават следното:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА И ПОВРЕДИ ПО АВТОМОБИЛА

 ВНИМАНИЕ
Означава, че определено състояние може да причини повреда на автомобила или на оборудването му, 
ако информацията се пренебрегне. Следвайте указанието.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Означава, че определено състояние може да причини сериозно, дори фатално нараняване на Вас или на 
друго лице, ако предупреждението не бъде взето под внимание.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Обозначава полезна или интересна информация.
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ПРЕДГОВОР

Благодарим ви, че избрахте Hyundai. С удоволствие ви приветстваме сред нарастващия брой хора с изтънчен вкус, които карат 
Hyundai. Горди сме с новаторските инженерни решения и висококачествената изработка на всеки направен от нас автомобил 
Hyundai. 

Вашият наръчник на собственика ще ви въведе в характеристиките и начина на употреба на вашия нов Hyundai.
Предлагаме ви да го прочетете внимателно, тъй като информацията, която той съдържа, може да допринесе съществено за изпи-
таното удоволствие от вашия нов автомобил.

Производителят също така препоръчва сервизното обслужване и поддръжката на автомобила да се извършват от оторизиран 
дилър на Hyundai. Дилърите на Hyundai са подготвени да осигурят висококачествен сервиз, поддръжка и всякаква друга помощ, 
от която бихте имали нужда. 

HYUNDAI MOTOR COMPANY

 ЗАБЕЛЕЖКА
Тъй като бъдещите собственици на автомобила също може да имат нужда от информацията, включена в този наръчник, моля, ако продавате 
вашия Hyundai, оставете наръчника в автомобила. Благодарим ви.

 ВНИМАНИЕ
Сериозни повреди по двигателя и осите може да са резултат от употребата на горива с ниско качество или на лубриканти, които не 
отговарят на спецификациите на Hyundai. Винаги трябва да ползвате висококачествени горива и лубриканти, които отговарят на специ-
фикациите, изброени на стр. 9-4 в секцията Спецификация на автомобила.

Copyright 2010 Hyundai Motor Company. Всички права запазени. Никаква част от това издание не може да бъде репродуцирана, 
съхранявани в система с общ достъп или представяна под каквато и да е форма и начини без предварителното писмено разреше-
ние от Hyundai Motor Company.
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КАК ДА ПОЛЗВАТЕ НАРЪЧНИКА 
Искаме да ви помогнем да получите мак-
симално удоволствие от шофирането 
на вашия автомобил. Вашият наръчник 
може да ви помогне по много начини. 
Силно препоръчваме да го прочетете це-
лия. За да се намали риска от наранява-
не или смърт, трябва да прочетете каре-
тата ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ.
Илюстрациите допълват текста, за да по-
лучите най-добрите разяснения как да се 
насладите на автомобила си. С прочита-
нето на наръчника ще научите за харак-
теристиките на автомобила, ще получите 
важна информация за безопасността, 
както и съвети за шофиране при различ-
ни пътни условия.
Общият вид на наръчника е даден в Съ-
държанието. Добре е да започнете от 
Индекса, където информацията от наръч-
ника е подредена по азбучен ред.
Секции: Този наръчник има 8 секции и 
Индекс. Всяка секция започва с кратко 
съдържание, така че с един поглед може 
да разберете дали съдържа информация-
та, която ви интересува. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Обозначава ситуация, в която рискувате 
да получите сериозни или дори фатални 
наранявания, ако пренебрегнете преду-
преждението.

В наръчника ще откриете и текстове като 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ВНИМАНИЕ И ЗА-
БЕЛЕЖКА. Те са подготвени с цел да 
засилят личната ви безопасност. Трябва 
внимателно да прочетете и да следвате 
ВСИЧКИ процедури и препоръки в ПРЕ-
ДУПРЕЖДЕНИЕ, ВНИМАНИЕ И ЗАБЕ-
ЛЕЖКА

 ВНИМАНИЕ
Обозначава ситуация, която може да до-
веде до повреда в автомобила, ако прене-
брегнете съвета. 

 ЗАБЕЛЕЖКА
Забележка показва, че е дадена интересна или 
полезна информация. 
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГОРИВОТО

Бензинов двигател
безоловен
За Европа
За оптимална работа на двигателя пре-
поръчваме безоловен бензин с октаново 
число поне 95 или aKI (антидетонацион-
но число) 91 или по-високо.

Извън Европа
Вашият нов автомобил е създаден да ра-
боти само с безоловен бензин с октаново 
число поне 91 и AKI 87 или повече.
Вашият автомобил е създаден да работи 
само с БЕЗОЛОВЕН БЕНЗИН, както и да 
намали до минимум вредните емисии и 
проблемите при работата на запалител-
ните свещи.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не допълвайте до ръба, когато колонката 
автоматично изключи при зареждане.
Винаги проверявайте капачката на ре-
зервоара, за да предотвратите разлив на 
гориво при произшествие.

 ВНИМАНИЕ
НИКОГА НЕ ПОЛЗВАЙТЕ ОЛОВЕН БЕН-
ЗИН. Оловният бензин е вреден за ка-
тализатора, ще повреди кислородния 
датчик и ще повлияе върху контрола на 
изгорелите газове. Не добавяйте в ре-
зервоара почистващи горивната система 
вещества освен посочените. (Препоръч-
ваме ви да се обърнете към оторизиран 
представител на HYUNDAI).

Оловен бензин (ако е предвиден)
За някои страни автомобилът Ви е пред-
виден да работи с оловен бензин. Ако 
ще ползвате оловен бензин, попитайте 
Вашия представител на HYUNDAI дали 
при автомобила ви е предвиден такъв. 
Октановото число на оловния бензин е 
същото като на безоловния.
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Употреба на MTBE
Hyundai препоръчва избягването на гори-
ва, съдържащи MTBE (метилтерца-бути-
лов етер) над 15.0 об.%. (тегловно съдър-
жание на кислород 2.7%). Горива с MTBE 
над 15.0 об% (тегловно съдържание на 
кислород 2.7%) може да причинят вло-
шаване на динамиката на автомобила, 
блокиране на изпаренията или трудности 
при палене.

 ВНИМАНИЕ
Гаранцията може да не покрие повреди 
по горивната система или двигателя, 
причинени от горива с метанол или MTBE 
над 15 об% (тегловно съдържание на кис-
лород 2.7%.).

Не използвайте метанол
Горива, съдържащи метанол (дървесен 
алкохол), не трябва да бъдат използвани 
във вашия автомобил.
Такива горива могат да влошат динами-
ката на автомобила и да повредят компо-
ненти от горивната система. 

Бензини за по-чист въздух
Hyundai препоръчва използването на ка-
чествен бензин, отговарящ на европей-
ските стандарти (EN228) или еквивалент.
На клиенти, които не ползват качестве-
ни горива и имат проблеми със старти-
рането на двигателя или с работата му, 
препоръчваме добавяне на една бутилка 
добавка за гориво в резервоара на всеки 
15 000 км (за Европа) или на всеки 5000 
км (извън Европа). Добавки и информа-
ция за употребата им може да намерите 
в оторизиран сервиз на Hyundai. Не ги 
смесвайте с други добавки.   

При експлоатация в чужбина
Ако карате автомобила си в чужбина, се 
уверете, че:
•  спазвате всички регистрационни и за-

страхователни разпоредби
• горивото е подходящо за вашия авто-

мобил.

 ВНИМАНИЕ
Никога не ползвайте бензинол, съдър-
жащ метанол. При проблеми с двигателя 
спрете ползването на всякакъв бензинол.

Бензин със съдържание на 
алкохол или метанол
Бензинол, смес от бензин и етанол (по-
знат и като зърнен алкохол) или бензин 
и бензанол със съдържание на метанол 
(познат и като дървесен алкохол) се 
представят като равностойни или като 
заместители на оловния и безоловния 
бензин.
Не използвайте бензинол със съдържа-
ние на етанол повече от 10% и не използ-
вайте бензин или бензинол с каквото и да 
е съдържание на метанол. Тези горива 
могат да причинят проблеми в работата 
на двигателя или горивната система.
Ако възникнат проблеми с двигателя, не-
забавно прекратете употребата на какъв-
то и да било бензинол.
Повредите по автомобила или двигателя 
може да не се покрият от производстве-
ната гаранция, ако са следствие на:
1. Бензинол, съдържащ повече от 10% 

етанол.
2. Бензин или бензинол, съдържащ ме-

танол.
3. Оловен бензин или оловен бензинол.
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Дизелов двигател
Дизелово гориво
Дизеловият автомобил трябва да работи 
само с гориво, което покрива стандарта 
En 590 или съответстващ стандарт. (En 
означава “Европейска норма”). Не из-
ползвайте дизелово гориво за плавател-
ни съдове, мазут или неодобрени горив-
ни добавки, тъй като износването ще се 
увеличи и ще се повредят двигателят и 
горивната система.
Употребата на неодобрени горива и/или 
горивни добавки ще ограничи валидност-
та на гаранцията ви. 
За вашия автомобил е подходящо дизе-
лово гориво с цетаново число 52.
Ако имате на разположение лятно и зим-
но дизелово гориво, ги използвайте спо-
ред посочените температури: 
•  Над -5°C (23°f)... Летен тип дизелово 

гориво.
•  Под -5°C (23°f)... Зимен тип дизелово 

гориво.

Наблюдавайте нивото на горивото в ре-
зервоара: ако двигателят спре поради 
липса на гориво, трябва да почистите 
горивопроводите, преди да опитате да го 
запалите отново.

 ВНИМАНИЕ
Не позволявайте в резервоара да про-
никне вода или бензин. Ако това се слу-
чи, трябва да източите резервоара и да 
почистите горивопроводите, за да избег-
нете задръстване на горивната помпа и 
повреди по двигателя.

 ВНИМАНИЕ - Дизел (оборудван с DPF)
Препоръчително е при дизелови авто-
мобили с филтър за твърди частици да 
се ползва съответното автомобилно ди-
зелово гориво. Ако ползвате дизелово 
гориво с високо съдържание на сяра 
(повече от 50 μg/g сяра) и неодобрени 
добавки, може да повредите филтъра и 
да се появи бял дим.  ВНИМАНИЕ

•  Никога не ползвайте гориво, било то 
дизел, B7 биодизел или друго, което 
не отговаря на последните специфи-
кации на горивната индустрия.

• Никога не ползвайте горивни добав-
ки, неодобрени от производителя на 
автомобила.

Биодизел
Дизелово гориво със съдържание на би-
одизел, не по-високо от 7 %, известно 
като „В7 дизел”, може да се ползва, ако 
биодизелът отговаря на EN 14214 или съ-
ответна спецификация (ЕN означава “Ев-
ропейска норма”).
Ползването на биодизел над 7 % на ба-
зата на рапичен или друг метилов естер 
или смесването на горивото с биодизел 
над 7 % ще причини увеличено износва-
не или повреди на двигателя или горив-
ната система. Ремонтът или смяната на 
части, повредени заради употребата на 
неодобрени горива, не се покрива от про-
изводствената ви гаранция. 
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Разработване на автомобила
Няма нужда от специален период на раз-
работване. Като следвате няколко прости 
мерки през първите 1000 км, може да по-
добрите динамиката, да снижите разхода 
и да увеличите живота на автомобила си.
• Не форсирайте двигателя.
• Докато шофирате, поддържайте обо-

ротите между 2000 об/мин и 4000 об/
мин.

• Не поддържайте едни и същи обороти, 
било то ниски или високи, за дълги пе-
риоди от време. Работата при различ-
ни обороти е важна за разработването 
на двигателя.

• Избягвайте резки спирания, освен при 
наложителни случаи, за да позволите 
на спирачките да паснат правилно.

• Не оставяйте двигателя да работи на 
празен ход за повече от 3 минути.

• Не теглете ремарке през първите 2000 
км.

Биодизел (за Нова Зеландия)
Може да се ползва дизелово гориво със 
съдържание на биодизел не повече от 
7%, известно като „B7 Дизел“. Биоди-
зелът трябва да отговаря на стандарт 
EN14214 или подобен (EN означава Ев-
ропейска норма). Ползването на биоди-
зел с концентрация над 7%, на базата 
на рапичен или друг метилов естер или 
смесването на горивото с биодизел над 
7% ще причини увеличено износване 
или повреди по двигателя и горивната 
система. Ремонтът или смяната на части, 
повредени заради употребата на неодо-
брени горива, не се покрива от производ-
ствената гаранция.

 ВНИМАНИЕ
•  Никога не ползвайте гориво, било то 

дизел, B7 биодизел или друго, което 
не отговаря на последните специфи-
кации на горивната индустрия.

• Никога не ползвайте горивни добав-
ки, неодобрени от производителя на 
автомобила.
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СИМВОЛИ ПО ИНСТРУМЕНТАЛНОТО ТАБЛО
Настройка на круиз контрола*

Предупреждение за превише-

на скорост*

Еко индикатор*

Предупреждение за температу-

рата на охлаждащата течност

Проблем при електрическата 

ръчна спирачка*

Индикатор за късите светлини*

Индикатор за подгряващите 

свещи (само при дизел)

Предупреждение за горивния 

филтър (само при дизел)

* Според оборудването

Предупредителна лампа за въз-

душната възглавница*

Лампа за непоставен колан

Предупреждение за налягане 

на двигателното масло

Индикатор за пътепоказатели

Индикатор за дългите светлини

Индикатор на предни светлини 

за мъгла*

Индикатор на задни светлини 

за мъгла*

Индикатор за габаритните свет-

лини

Проблем със зареждането на 

акумулатора

Проблем със сервоуправлението

Индикатор за открехната врата

Индикатор за отворен капак на 

багажника

Индикатор за имобилайзера

Предупреждение за нивото на 

горивото

Предупреждение за повреда

Предупреждение за ръчна спи-

рачка и ниво на спирачна течност

Индикатор за антиблокиращата 

система (ABS)

Индикатор за стабилизиращата 

програма (ESP)*

Изключена стабилизираща 

програма

Круиз контрол* За по-детайлни обяснения се 
обърнете към секция 4, Арма-
турно табло.
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КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА АВТОМОБИЛА

Екстериор (отпред) 2-2
Екстериор (отзад) 2-3
Интериор 2-4
Арматурно табло 2-5
Отделение на двигателя 2-6

2
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ЕКСТЕРИОР (ОТПРЕД)

 Актуалният вид може да се различава от този на илюстрацията. OGD011001

1. Кука за теглене отпред 6-15
2. Чистачка на предното стъкло 4-88
3. Странично огледало 4-45
4. Заключване на вратата 4-20
5. Преден фар 4-81
6. Преден фар за мъгла 4-84
7. Капак 4-31
8. Колело и гума 7-48
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ЕКСТЕРИОР (ОТЗАД)

 Актуалният вид може да се различава от този на илюстрацията. OGD011002

1. Антена на покрива 4-128
2. Размразяване на задното стъкло 4-95
3. Задна чистачка 4-90
4. Ключалка на вратата 4-20
5. Система за паркиране на заден ход 4-76
6. Защита от отключване за деца 4-23
7. Капачка за гориво 4-33
8. Кука за теглене отзад 6-15
9. Заден блок фарове
10. Дръжка на вратата на багажника 4-24
11. Трета стоп-лампа
12. Камера за задно виждане 4-79
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ИНТЕРИОР

 Актуалният интериор може да се различава от този на илюстрацията. OGDE012003L

1. Дръжка на вратата отвътре 4-21
2. Управление на прозореца 4-26
3. Заключване на управлението на прозо-
реца 4-29
4. Бутон за централното заключване 4-21
5. Настройване на външното огледало 4-46
6. Сгъване на външното огледало 4-47
7. Лост за отваряне на капака на двигате-
ля 4-31
8. Регулиране на ъгъла на фаровете 4-85
9. Регулиране на осветеността на арматур-
ното табло 4-50
10. Бутон за активиране на режим ECO 
5-25
11. Бутон за изключване на ESP 5-35
12. Волан 4-40
13. Регулиране на волана 4-41
14. Кутия на предпазителите 7-58
15. Скоростен лост на механичната/авто-
матичната скоростна кутия 5-16/6-19

ИНТЕРИОР
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АРМАТУРНО ТАБЛО

OGD011004

1. Прибори 4-49
2. Клаксон 4-41
3. Въздушна възглавница за шофьора* 
3-45
4. Контрол на светлините/мигачи 4-82
5. Чистачка/измиване 4-87
6. Ключ на запалването* или бутон СТАРТ/
СТОП 5-6/5-10
7. Аудио* 4-128
8. Аварийни светлини 4-80
9. Климатик 4-96/4-105
10. Запалка* 4-121
11. Жакове Aux, USB и iPod* 4-125
12. Контакт* 4-124
13. Лост на скоростната кутия 5-16/5-19
14. Жабка 4-118
15. Предна въздушна възглавница за път-
ника* 3-45
* Според оборудването

АРМАТУРНО ТАБЛО

 Актуалното разположение на уредите може да се различава от това на илюстрацията.
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ИНТЕРИОР

 Актуалното отделение на двигателя може да се различава от това на илюстрацията. OGDE072070/OGDE072001L

1. Капачка за наливане на масло 7-31
2. Резервоар на течността за спирачките/
съединителя 7-36
3. Положителен полюс на акумулатора 
7-45
4. Отрицателен полюс на акумулатора 7-45
5. Кутия на предпазителите 7-58
6. Въздушен филтър 7-39
7. Капачка на радиатора 7-35
8. Резервоар за охлаждаща течност 7-34
9. Пръчка за проверка на маслото 7-31
10. Резервоар за течността за чистачките 
7-37

• Двигател 1.6

• Двигател 1.8



Въведение

151

АРМАТУРНО ТАБЛО

 Актуалното отделение на двигателя може да се различава от това на илюстрацията. OGD071002

1. Капачка за наливане на масло 7-31
2. Резервоар на течността за спирачките/
съединителя 7-36
3. Положителен полюс на акумулатора 
7-45
4. Отрицателен полюс на акумулатора 7-45
5. Кутия на предпазителите 7-58
6. Въздушен филтър 7-39
7. Капачка на радиатора 7-35
8. Резервоар за охлаждаща течност 7-34
9. Пръчка за проверка на маслото 7-31
10. Резервоар за течността за чистачките 
7-37
11. Горивен филтър 7-38

• Дизелов двигател
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• Предни седалки 3-5
• Задни седалки 3-11
• Предпазни колани  3-16
• Сигнал за непоставен колан 3-17
• Триточков колан  3-18
• Двуточков колан 3-20
• Предпазни колани с пренатягане 3-21
• Предпазни мерки за коланите  3-24
• Грижа за предпазните колани 3-27
Система за безопасност на деца 3-28
Въздушни възглавници - допълнителни 
системи за безопасност  3-38
• Предупредителна лампа и индикатор  3-41
• Компоненти и функции на 
Допълнителната система 
за безопасност (ДСБ - SRS).3-42
• Въздушна възглавница за водача 
и пътника до него  3-45
• Странична въздушна възглавница  3-49
• Въздушни възглавници „завеса” 3-51
• Грижи за ДСБ  3-57
• Допълнителни мерки за безопасност 3-58
• Предупредителен етикет  3-59 

СИСТЕМИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 3  
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СЕДАЛКИ  

OGDE032001L  

Шофьорска седалка
1. Напред/назад
2. Наклон на облегалката
3. Височина на седалката
4. Лумбална опора*
5. Подгряване и охлаждане на седалките*
6. Регулиране на облегалка за главата

Предна пътническа седалка
7. Напред/назад
8. Наклон на облегалката
9. Подгряване на седалките*
10. Регулиране на облегалка за главата

Задни седалки
11. Подлакътник
12. Регулиране на облегалка за главата
13. Лост за сгъване на седалката*
* Според оборудването

• Тип A  

• Тип A  

• Тип B  

• Тип B  

* Реалните функции може да се различават от тези на илюстрацията
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Неукрепени 
предмети

Неукрепени предмети в краката на шо-
фьора могат да му попречат при работата 
с педалите и да предизвикат инцидент. 
Не поставяйте нищо под предните седал-
ки.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  – Отговорност на 
водача за пътниците

Ако пътникът до водача пътува със силно 
наклонена назад облегалка, това може 
да доведе до сериозни или фатални трав-
ми при инцидент. При наклонена назад 
облегалка пътникът може да се плъзне 
под колана и при удар незащитеният 
корем да се окаже под сериозен натиск. 
Действието на защитната система (колан 
и въздушна възглавница) чувствително 
се ограничава при наклонена назад обле-
галка. Могат да последват сериозни или 
фатални наранявания. Шофьорът трябва 
да посъветва пътника да държи облегал-
ката изправена, докато автомобилът се 
движи.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Седалка на шо-
фьора

 • Никога не нагласявайте седалката по 
време на движение. Това може да до-
веде до загуба на контрол и инцидент, 
който да причини смърт, сериозно на-
раняване или щети.

 • Не позволявайте на нищо да пречи на 
нормалната позиция на седалката. По-
ставяне на предмети зад облегалката 
или където и да е другаде, така че да 
пречат на нормалното фиксиране на 
седалката, може да доведе до сери-
озни или фатални наранявания при 
рязко спиране или удар.

 • Винаги шофирайте и се возете с из-
правена облегалка, като долната част 
на колана минава през бедрата ви. 
Това е най-добрата позиция за защита 
в случай на инцидент.

 • За да избегнете ненужни и в някои 
случаи сериозни травми от задей-
ствани въздушни възглавници, вина-
ги стойте колкото се може по-далече 
от волана, но без да губите сигурен 
контрол върху колата. Препоръчваме 
гръдният ви кош да е на поне 25 см от 
волана.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Изправяне на 
облегалка

Когато изправяте облегалката, я придър-
жайте и я изправяйте бавно. До нея не 
бива да има други хора. Ако не придър-
жате облегалката, тя може да отскочи 
напред или назад и да нарани човек, като 
го блъсне.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не използвайте възглавница, която да 
намалява търкането между седалката и 
пътника. Пътникът може да се плъзне под 
колана при инцидент или рязко спиране. 
Могат да последват сериозни или фатал-
ни наранявания, защото предпазният ко-
лан не може да функционира правилно.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  – Задни облегал-
ки

 • Задната облегалка трябва да бъде си-
гурно затворена. В противен случай 
пътници или предмети могат да бъдат 
отхвърлени напред при внезапно спи-
ране или удар. Това може да причини 
сериозно нараняване или смърт.

 • Багажът и други предмети в товар-
ното пространство трябва да се по-
ставят легнали. Ако предметите са 
големи, тежки или се налага да бъдат 
един върху друг, то трябва да се под-
сигурят. При никакви обстоятелства 
не бива багажът да се трупа над ни-
вото на облегалката. Неспазването на 
тези инструкции може да доведе до 
сериозно нараняване или смърт при 
внезапно спиране, удар или преобръ-
щане.

 • Не бива пътници да се возят в багаж-
ното отделение, да сядат или да лягат 
върху спуснатите облегалки, докато 
автомобилът е в движение. Всички 
пътници трябва да седят правилно, 
обезопасени с предпазните колани по 
време на движение.

(Продължение)

(Продължение)
 • След като изправите облегалката, ви-

наги проверявайте дали е застопоре-
на, като се опитате да я бутнете назад 
или напред.

 • За да избегнете опасността от възпла-
меняване, не махайте постелката в 
багажното отделение. Уредите за кон-
трол на емисиите под пода достигат 
високи температури.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
След като регулирате седалката, винаги 
проверявайте дали е застопорена, като 
се опитате да я бутнете назад или напред, 
без да натискате лостчето. Внезапно или 
неочаквано движение на седалката на 
шофьора може да доведе до загуба на 
контрол и инцидент.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Не настройвайте седалката, дока-

то сте с поставен предпазен колан. 
Преместването на седалката напред 
може да причини силно притискане 
на корема.

 • Бъдете изключително внимателни ръ-
цете ви или някакъв предмет да не са 
поставени в механизмите на седалка-
та, докато седалката се регулира.

 • Не поставяйте запалка на пода или 
на седалката. Когато регулирате се-
далката, газта от запалката може да 
пръсне и да причини пожар.
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OGD031002 OGD031003 OGD031004

Настройка на предна седалка
Ръчно настройване
Напред и назад
За да преместите седалката напред или 
назад:
1. Дръпнете лоста за приплъзване под 

седалката нагоре и го задръжте.
2. Плъзнете седалката до желаната по-

зиция.
3. Отпуснете лоста и се убедете, че се-

далката е фиксирана.
Нагласете седалката преди шофиране и 
се убедете, че е фиксирана, като се опи-
тате да я плъзнете напред или назад, без 
да дърпате лоста. Ако се движи, значи не 
е надеждно заключена.

Наклон на облегалката
1. Наклонете се леко напред и дръпнете 
лостчето за регулиране на облегалката.
2. Внимателно се облегнете и настройте 
облегалката на позицията, която искате.
3. Отпуснете лостчето и се убедете, че 
облегалката е надеждно фиксирана. 
(Лостчето ТРЯБВА да се върне в начал-
на позиция, за да е заключена облегал-
ката.)

Височина на седалката (за шофьорското 
място)
За да промените височината на седал-
ката, използвайте лоста, разположен от 
външната страна на седалката.
• За да снижите седалката, натиснете 

лоста няколко пъти надолу.
• За да повдигнете седалката, дръпнете 

лоста няколко пъти нагоре.
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Автоматично настройване (за шофьор-
ската седалка, според оборудването)
Шофьорската седалка може да бъде на-
стройвана, като се използва бутонът, 
разположен от външната страна на се-
далката. Преди шофиране настройте се-
далката в удобна позиция, така че лесно 
да използвате волана, педалите и кон-
тролните уреди на арматурното табло.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Настройката на седалката е възможна 
при ключ на запалването в позиция OFF. 
Затова не бива в колата да се оставят 
деца без надзор.

 ВНИМАНИЕ
 • Автоматичните настройки се изпъл-

няват от електрически мотор. Спрете 
да го използвате, когато сте свършили 
с настройките. Прекалената употреба 
може да повреди електрическото обо-
рудване.

 • Когато се използва, електрическата 
седалка консумира огромно количе-
ство електрическа енергия. За да пре-
небрегнете нежелано изразходване на 
акумулатора, не настройвайте седал-
ката по-дълго от необходимото, когато 
двигателят е изключен.

 • Не използвайте два или повече бутона 
на електрическата седалка едновре-
менно. Това може да доведе до неиз-
правност в електромотора или елек-
трическите компоненти.

OGD031007

Напред и назад
Натиснете бутона напред или назад, за 
да преместите седалката в желаната по-
сока. Пуснете бутона, когато седалката 
достигне желаната позиция.
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OGD031006 OGD031005 OGD031008

Наклон на облегалката
Натиснете бутона напред или назад, за 
да преместите облегалката в желана-
та посока. Пуснете бутона, когато об-
легалката достигне желаната позиция. 

Височина на седалката
Дръпнете предната част на бутона на-
горе, за да издигнете, или надолу, за да 
снижите предната част на седалката. 
Дръпнете задната част на бутона нагоре, 
за да издигнете, или надолу, за да сни-
жите задната част на седалката. Пуснете 
бутона, когато седалката достигне жела-
ната позиция.

Лумбална опора (за шофьорската седал-
ка, според оборудването)
Лумбалната опора може да се настрои с 
натискането на бутона от външната стра-
на на седалката. Натиснете в предната 
част на бутона, за да увеличите опората, 
или в задната, за да намалите опората.
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OMG038400 OGD031009

Облегалки за глава
Седалките на шофьора и спътника му са 
оборудвани с облегалки за глава за по-
голяма сигурност и комфорт. Облегалка-
та за глава не само осигурява комфорт на 
водача и на спътника му, но и спомага за 
защитата на главата и врата в случай на 
удар.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • За максимална ефективност в слу-

чай на инцидент облегалката за глава 
трябва да е на една мислена линия с 
центъра на тежестта на главата. Обик-
новено центърът на тежестта на гла-
вата съвпада с нивото на очите. Също 
така настройте облегалката така, че 
да е максимално близо до главата ви. 
По тази причина ползването на въз-
главница зад гърба не се препоръчва.

 • Не шофирайте автомобила с демон-
тирана облегалка за главата. В случай 
на инцидент това може да доведе до 
сериозни контузии. При правилна на-
стройка облегалките предпазват от 
травми на врата и главата.

 • Не настройвайте позицията на обле-
галката за главата на шофьора, когато 
автомобилът е в движение.

Настройка по височина
За да повдигнете облегалката, я издър-
пайте до желаната позиция (1). За да 
снижите облегалката, натиснете и задръ-
жте освобождаващия бутон (2) в основа-
та на облегалката и свалете облегалката 
до желаната позиция (3).
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OGDE031010 OGDE032014L

OGDE032015L

Премахване
За да премахнете облегалката, я издър-
пайте в крайно високо положение и нати-
снете бутона в основата за освобождава-
не (1), като продължавате да я дърпате 
нагоре (2). 
За да върнете облегалката на място, сло-
жете държачите (3) в дупките, докато на-
тискате бутона (1). След това я настройте 
на нужната височина.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За съответната защита на пътниците се 
убедете, че облегалката е фиксирана, 
след като я настроите.



Системи за безопасност

10 3

При меко време или температура, в която 
не се изисква включване на подгряване-
то, дръжте позицията на бутона в позиция 
OFF.
• При всяко натискане на бутона, на-

стройките на температурата ще се 
променят както следва:

• Подгряването на седалките се пози-
ционира всеки път в режим OFF, когато 
стартирате двигателя.

OFF→HIGH( )→MIDDLE( )→LOW(  )  

→
  

 ЗАБЕЛЕЖКА
При включено отопление в режим ON, сис-
темата може да се изключи автоматично при 
достигане на желаната температура.

 ВНИМАНИЕ – повреждане на седалките
 • Когато почиствате седалките, не из-

ползвайте органични разтворители 
като бензол, алкохол, бензин и лако-
чистители. В противен случай може да 
повредите повърхността на отоплите-
ля или седалката. 

 • За да предотвратите прегряване на 
отоплителя, не поставяйте нищо на 
седалката, което може да увеличи 
топлината, като кърпи, одеала и друг 
тип покривала, докато седалката се 
отоплява. 

 • Не поставяйте тежки или остри пред-
мети, докато седалката се отоплява.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ -
Пътниците трябва да ползват подгрева 
на седалките с изключителна предпазли-
вост, поради вероятността от прегряване 
и изгаряния. Внимавайте дали седалката 
не става твърде топла и изключете под-
грева. 
Водачът трябва да отделя особено вни-
мание на следните категории пътници:
1. Бебета, деца, стари хора или хора с 

увреждания, пациенти след изписва-
нето им от болница. 

2. Хора с чувствителна кожа или лесно 
получаващи изгаряния.

3. Уморени или отпаднали хора.
4. Хора под въздействието на опиати.
5. Хора, които приемат лекарства, при-

чиняващи сънливост (хапчета за сън, 
за простуда и т.н.).
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OMD030013  OPA039053  

Джоб на гърба на седалката (според 
оборудването)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Джобове на гър-
ба на седалките

Не поставяйте тежки или остри предме-
ти в джобовете на гърба на седалките. В 
случай на инцидент, те могат да скъсат 
джобовете и да наранят пътниците в ку-
пето.

Задни седалки
Облегалка за главата

Задните седалки са оборудвани с об-
легалки за главата за всички места за 
безопасността и комфорта на пътниците. 
Облегалката осигурява комфорт, но и по-
мага за защитата на главата и врата при 
инцидент.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • За максимална ефективност в случай 

на инцидент, средата на облегалката 
на главата трябва да е на една мисле-
на линия с нивото на очите на чове-
ка в седалката. Също така настройте 
облегалката така, че да е максимално 
близо до главата ви. По тази причина 
ползването на възглавници зад гърба 
не се препоръчва.

 • Не шофирайте автомобила с демон-
тирана облегалка за главата. В случай 
на инцидент това може да доведе до 
сериозни контузии. При правилна на-
стройка облегалките предпазват от 
травми на врата и главата.

 • Не настройвате позицията на обле-
галката за главата на шофьора, когато 
автомобилът е в движение.
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OMD030016  OMD030015  OMD030029N  

Настройка по височина
За да повдигнете облегалката, я издър-
пайте до желаната височина (1). За да я 
снижите, натиснете и задръжте бутона за 
освобождаване (2) в основата на обле-
галката до желаната позиция (3).

Премахване
За да премахнете облегалката, я издър-
пайте в крайно високо положение и на-
тиснете бутона в основата за освобожда-
ване (1), като продължавате да я дърпате 
нагоре (2). За да върнете облегалката на 
място, сложете държачите (3) в дупките, 
докато натискате бутона (1). След това я 
настройте на нужната височина. 

Подлакътник (според оборудването)
За да използвате подлакътника, го издър-
пайте от облегалката на седалката.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уверете се, че облегалката е фиксирана, 
след като я настроите.
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Сгъване на задната седалка
Задните облегалки (или седалки) могат 
да се сгъват за по-лесно превозване на 
дълги предмети или увеличаване обема 
на багажника.

За да сгънете седалката: 
1. Бутнете предната облегалката и я по-

ставете в изправено положение, ако е 
необходимо плъзнете предната седал-
ка напред.

2. Издърпайте ремъка на седалката (1) и 
повдигнете предната част на седалка-
та.

OFD039009E  

OFD039034E  

OFD037008  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Целта на сгъването на задните седалки 
или облегалки е да се улесни превозва-
нето на дълги предмети, които иначе не 
биха се побрали.
Не позволявайте на пътниците да седят 
върху сгънатите седалки, докато автомо-
билът се движи, тъй като това не е място 
за седене и няма как да ползвате пред-
пазните колани. 
Това може да доведе до сериозни на-
ранявания или смърт при инцидент или 
внезапно спиране. Предметите, превоз-
вани при сгънати седалки, не бива да са 
по-високи от облегалките на предните 
седалки. Ако са по-високи, товарът може 
да се плъзне напред и да причини нара-
нявания при рязко спиране.

3. Повдигнете задната част на седалката. 
Поставете облегалката на задната се-
далка вертикално.

4. Премахнете облегалката за глава от 
задната облегалката.

5. Приберете облегалката за главата, 
като я поставите на мястото в долната 
част на седалката.
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OGD031021  

OFD039011E  

OGD031022  

OGD031046  

OGD031047  

6.Издърпайте лоста за заключване осво-
бождаване (червен).

7. Сгънете задната облегалка напред и 
силно.

8. За да използвате задната седалка, 
повдигнете и натиснете облегалката 
назад силно, докато щракне на мяс-
тото си. Уверете се, че облегалката е 
заключена на мястото (червен).

9. Преместете облегалката за глава на 
облегалката и го адаптирайте към же-
ланата позиция.

10. Върнете възглавница на седалката до 
оригиналната позиция чрез натискане 
на задната страна на възглавницата 
на седалката първо. Заключете седал-
ката в позицията.

11. Върнете колана на задната седалка 
на правилната позиция.
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 ЗАБЕЛЕЖКА
Ако не сте в състояние да издърпате предпаз-
ния колан, го пуснете, след което изтеглете от-
ново по-леко и внимателно. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато връщате задната седалка в изпра-
вено положение:
Внимавайте да не повредите ремъка на 
колана или заключващия механизъм. Не 
допускайте прищипването им от задната 
седалка. С натискане на горната част на 
облегалката се уверете, че седалката е 
фиксирана на място. В противен случай 
при инцидент или внезапно спиране се-
далката може да падне напред и да поз-
воли на товара да навлезе в купето при 
пътниците. Това може да доведе до нара-
нявания или смърт.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – в изправено по-
ложение

Когато връщате седалката в изправено 
положение, я придържайте и местете 
бавно. Ако я местите, без да я придържа-
те, движението може да резултира в удар 
и наранявания. 

 ВНИМАНИЕ – Задни предпазни колани
Когато изправите задните седалки, не за-
бравяйте да върнете и задните колани в 
обичайното им положение.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Товар
Товарът трябва винаги да бъде обезопа-
сен, за да не се разхвърчи при катастро-
фа и да причини наранявания на пътни-
ците. Особено внимавайте с предмети на 
задните седалки, тъй като при челен удар 
те могат да ударят пътниците отпред.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Товарене
При товарене или разтоварване винаги 
проверявайте дали двигателят е изгасен, 
скоростният лост е на Р, а ръчната спи-
рачка е активирана. Ако не вземете тези 
мерки, при преместване на лоста по не-
внимание автомобилът може да потегли.
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ИНЕРЦИОННИ КОЛАНИ 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • За максимална безопасност винаги 

ползвайте предпазните колани при 
движение.

 • Предпазните колани са най-изправни, 
когато облегалките са изправени.

 • Деца до 12-годишна възраст винаги 
трябва да бъдат добре обезопасени на 
задните седалки. Никога не позволя-
вайте на деца да се возят на предната 
седалка. Ако дете над 12 години тряб-
ва да седне на предната седалка, то 
седалката му трябва да е издърпана 
максимално назад, а коланът правил-
но поставен.

 • Никога не поставяйте колана под ра-
мото или зад гърба си. Това може да 
причини сериозни наранявания при 
катастрофа. Коланът трябва да мина-
ва над рамото, точно през ключицата.

(Продължава)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предпазните колани са проектирани да 
минават пред костите на тялото - пред 
предната част на таза или през таза, 
пред гръдния кош и рамената; избягвай-
те минаването на колана пред стомашна-
та област. Те трябва да бъдат поставени 
възможно най-стегнато, съобразено с 
комфорта, за да осигурят нужната защи-
та. Хлабавият колан осигурява значител-
но по-малка защита.

(Продължава)

(Продължение)
 • Избягвайте да носите усукани колани, 

тъй като те не изпълняват добре функ-
цията си. При удар могат дори да се 
врежат във вас. Уверете се, че кола-
нът е прав и не е усукан.

 • Внимавайте да не увредите лентата 
на колана или заключалката. Ако това 
стане, ги сменете.

(Продължение)
Внимавайте да не замърсите колана с 
лакове, масла, химикали и особено кисе-
лина от акумулатора. Почистването става 
с вода и сапун. При повреда, протриване 
или замърсяване, коланът трябва да се 
смени. След силен удар е важно да се 
смени целият комплект, дори и да няма 
видими поражения по колана. Коланът не 
бива да се ползва усукан. 
Всеки колан се ползва само от един път-
ник. Опасно е да прекарате колана пред 
дете, стоящо в скута на възрастен.
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OAM032161L

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Не бива да се правят никакви измене-

ния по механизмите на прибирането 
на колана или на настройката на меха-
низма за прибирането.

 • Когато поставяте колана, внимавайте 
да не го закопчаете в съседната за-
копчалка. Ако го направите – това е 
опасно и предпазният колан няма да 
работи ефективно. 

 • Не трябва да поставяте и разкопчава-
те неколкократно предпазния колан, 
докато карате. Това може да доведе 
до загуба на контрол върху автомо-
била и инцидент, който да доведе до 
наранявания и смърт. 

 • Когато поставяте колана, се уверете, 
че не преминава върху твърди обекти 
или обекти, които се чупят лесно. 

 • Уверете се, че закопчалката е празна, 
защото в противен случай коланът 
няма да е ефективно закопчан. 

Предупреждения за коланите
Тип A
Като припомняне към водача, предупре-
дителната лампа за колана ще мига за 
около 6 сек всеки път, щом включите на 
контакт, независимо дали коланът е по-
ставен, или не.
Ако коланът не бъде поставен и след 
завъртане на ключа, лампата ще мига 
около 6 сек. Ако коланът отново не е по-
ставен, ще се чуе звуков сигнал с продъл-
жителност около 6 сек. Ако коланът бъде 
поставен през това време, звукът ще спре 
веднага (според оборудването).

Тип B
Като припомняне към водача, предупре-
дителната лампа за колана ще мига за 
около 6 сек всеки път, щом включите на 
контакт, независимо дали коланът е по-
ставен, или не.
Ако коланът не бъде поставен и след 
завъртане на ключа или ако е откопчан 
след запалването, предупреждение за 
предпазния колан ще свети, докато кола-
нът не бъде закопчан.
Ако продължите да карате без колан и 
преминете скорост от 9 км/ч, предупре-
дителна светлина ще започне да мига, 
докато колата не намали скоростта под 6 
км/ч. Ако продължите да не слагате кола-
на и карате с над 20 км/ч, ще се чуе зву-
ков сигнал за приблизително 100 секунди 
и съответната предупредителна светлина 
ще мига.
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OHD036019

Предна седалка

B180A01NF-1  

3-точков предпазен колан 
За да поставите колана:
За да поставите колана, дръпнете от него 
колкото е нужно и поставете металния 
накрайник (1) в заключващия механизъм 
(2). Ще чуете ясно изщракване, когато на-
крайникът влезе на мястото си. Коланът 
ще се прибере автоматично до нужната 
дължина едва когато ръчно притегнете 
частта около таза. Ако се наклоните бав-
но напред, коланът ще се отпусне и ще 
ви предостави свобода на движение. В 
случай на рязко спиране или на сблъсък, 
коланът ще се блокира.
Ще блокира и ако се наведете напред 
твърде бързо.

Настройка на колана (предна седалка)
Може да настроите височината на кола-
на при рамото в една от пет позиции за 
повече комфорт и сигурност. Височината 
не бива да е твърде близо до врата ви. 
Секцията при рамото трябва да е така на-
строена, че да минава пред гърдите и по 
средата на рамото, максимално близо до 
вратата, а не до врата ви.
За да настроите височината на горния 
захват на предпазния колан, снижете 
или вдигнете ръкохватката в желаната 
позиция.
За да увеличите височината, дръпнете 
ръкохватката нагоре (1). За да я снижите, 
я натиснете надолу (3), като натискате бу-
тона за настройка на височината (2). 

 ЗАБЕЛЕЖКА
Ако не сте в състояние да издърпате предпаз-
ния колан, го пуснете, след което изтеглете от-
ново по-леко и внимателно. 
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Освободете бутона, за да фиксирате ме-
ханизма. Опитайте да придвижите ръкох-
ватката, за да сте сигурни, че фиксиране-
то е надеждно.

B200A02NF  OGD031024  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Уверете се, че механизмът е фикси-

ран на нужната височина. Никога не 
поставяйте предпазния колан пред 
врата или лицето си. Неправилно по-
ставеният колан може да причини 
сериозни наранявания при инцидент.

 • Ако след инцидент не подмените 
предпазния колан, той може да се 
окаже повреден и да не осигури нуж-
ната защита при последващ инцидент, 
а това би довело до наранявания или 
дори до смърт. След инцидент сме-
нете предпазните колани колкото се 
може по-скоро.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Трябва да поставите долната част на ко-
лана колкото се може по-ниско и стег-
нато около таза, а не около кръста. Ако 
коланът е поставен твърде високо на 
кръста, вероятността за травма при ин-
цидент нараства. Не бива и двете ръце да 
бъдат над или под колана. Едната трябва 
да е над него, а едната под него, както 
е показано на илюстрацията. Никога не 
поставяйте колана под ръката, която е 
близо до вратата.

Когато ползвате централното място от-
зад, коланът трябва да се постави в за-
копчалка с надпис CENTER.
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Откопчаване на колана
Предпазният колан се откопчава, като 
натиснете освобождаващия бутон (А) на 
заключващия механизъм. Щом бъде ос-
вободен, коланът трябва автоматично да 
се прибере в колонката. 
Ако това не стане, проверете колана, за 
да се уверите, че не е усукан, и пробвай-
те отново.

2-точков колан (според оборудването)
Затягане на колана:
За да затегнете 2-точков предпазен ко-
лан, поставете металния елемент (1) в 
заключалката (2). Ще се чуе „кликване“. 
Уверете се, че коланът е правилно закоп-
чан и коланът не е усукан.

Дължината на 2-точковия колан трябва 
да се регулира ръчно, за да прилепне 
плътно около тялото. Закрепете колана и 
дърпайте свободния край до затягане. Ко-
ланът трябва да бъде поставен възможно 
най-ниско на бедрата, а не на кръста. Ако 
коланът е твърде високо, може да увели-
чи възможността за нараняване при зло-
полука.
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Когато ползвате централното място от-
зад, коланът трябва да се постави в за-
копчалка с надпис CENTER.

За откопчаване на колана
Когато искате да откопчаете колана, на-
тиснете бутона (1) и закопчалката ще го 
освободи 

Предпазни колани с пренатягане 
Вашият автомобил е оборудван на мяс-
тото на шофьора и седалката до него с 
предпазни колани с пренатягане. Целта 
им е да обхващат плътно тялото при цен-
трален челен сблъсък. Системата се ак-
тивира само при силен челен удар.
Ако автомобилът спре внезапно или 
пътникът се опита да се наведе напред 
твърде бързо, предпазният колан ще се 
заключи автоматично.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
2-точковият колан и механизмът са раз-
лични от 3-точковите. Когато поставяте 
3-точковите колани отзад, внимавайте 
дали са закопчани в правилните закоп-
чалки за максимална ефективност на 
системата.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За Ваша сигурност се уверете, че коланът 
не е разхлабен или огънат, а Вие седите 
правилно на седалката. 
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При някои челни удари пренатягането се 
задейства и ще осигури по-стегнат кон-
такт между колана и тялото на човека.
Ако системата долови твърде голямо на-
прежение върху колана на човека при ак-
тивиране на пренатягането, механизмът 
ще се отпусне заради ограничителя на 
претоварването.

Системата за пренатягане се състои ос-
новно от следните компоненти. Мястото 
им е показано на илюстрацията:
1. Предупредителна светлина на система-
та за допълнителна безопасност.
2. Макара на колана с механизъм за пре-
натягане.
3. Контролен модул на системата за до-
пълнителна безопасност.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За максимална защита от колана с пре-
натягане:
1. Коланът трябва да се сложи правилно 

и в подходящата позиция. Моля, про-
четете и следвайте характеристиките 
и съветите за системите за безопас-
ност във Вашия автомобил, те са опи-
сани в този наръчник.

2. Уверете се, че Вие и пътниците вина-
ги слагат предпазните си колани при 
движение. 
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 ЗАБЕЛЕЖКА
• Коланите с пренатягане на водача и на 

пътника до него може да се активират при 
челен удар.

• При активирането на пренатягането може 
да се чуе силен звук и да се появи фин прах, 
приличащ на дим. Това са нормални ефек-
ти от работата и не са опасни. 

• Макар че е безвреден, финият прах може 
да причини раздразнение на кожата и не 
трябва да се вдишва продължително вре-
ме. След инцидента измийте изложената 
на праха кожа, ако коланът с пренатягане 
се е активирал. 

 ВНИМАНИЕ
Ако системата за пренатягане не работи 
както трябва, предупредителната лампа 
ще светне дори и ако във въздушните 
възглавници няма повреда. Ако този сиг-
нал не светне при поставяне ключа на 
контакт или продължава да свети след 6 
сек, или се включи по време на движе-
ние, се свържете със сервиз на HYUNDAI, 
където да проверят системата за прена-
тягане и въздушната възглавница въз-
можно най-скоро.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Механизмът за пренатягане е проек-

тиран да сработи еднократно. След 
това коланите с пренатягане трябва 
да се подменят. Всички колани трябва 
да се сменят, ако са били носени при 
инцидент.

 • При активиране механизмът за прена-
тягане се загрява. Не пипайте място-
то около механизма няколко минути 
след задействането му.

 • Не се опитвайте сами да подменяте 
или проверявате коланите с пренатя-
гане. Това трябва да се върши само в 
оторизиран сервиз на HYUNDAI.

 • Не удряйте по механизма за пренатя-
гане.

 • По никакъв начин не се опитвайте да 
подменяте или сервизирате система-
та за пренатягане.

(продължава)
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(Продължение) 

Неправилната употреба на механизма 
за пренатягане, както и неспазването на 
предупрежденията за промени, проверка 
или подмяна на механизма могат да до-
ведат до неправилно функциониране или 
нежелано сработване, което да причини 
травми.
 • Винаги носете предпазен колан, кога-

то шофирате или се возите в превозно 
средство.

 • Ако автомобилът или коланът с пре-
натягане трябва да се изхвърлят, се 
свържете с оторизиран Hyundai сер-
виз.

Предпазни мерки, свързани с пред-
пазните колани

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Всички пътници в автомобила трябва 
винаги да носят предпазните си кола-
ни. Коланите и предпазните средства за 
деца намаляват риска от наранявания и 
смърт при инцидент, удар или внезапно 
спиране. Без колан пътниците могат да 
се окажат твърде близо до задействана 
въздушна възглавница, да се ударят в 
елемент от интериора или да излетят от 
автомобила. Правилно поставените кола-
ни намаляват рисковете.
Винаги спазвайте инструкциите за пред-
пазните колани, въздушните възглавни-
ци и седалките в този наръчник.

Бебе или малко дете
Трябва да се съобразите със законови-
те разпоредби. Децата и/или бебетата 
трябва да бъдат правилно разположени и 
закрепени на задната седалка. За повече 
информация прочетете “Предпазни сред-
ства за деца” по-нататък в този раздел.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Всеки в автомобила трябва да бъде обез-
опасен по всяко време, включително 
бебетата и/или децата. Никога не дръжте 
дете на ръце или в скута си, докато се во-
зите. Огромните сили при катастрофа мо-
гат да изтръгнат детето от ръцете ви и да 
го запратят към интериора. Винаги полз-
вайте обезопасителни системи, съобра-
зени с теглото и височината на детето.
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 ЗАБЕЛЕЖКА
При инцидент малките деца са най-добре 
предпазени от наранявания, когато са пра-
вилно обезопасени на седалката със система, 
отговаряща на стандартите на държавата. 
Преди да закупите обезопасяваща система, 
се убедете, че тя отговаря на изискванията на 
държавните стандарти. Тя трябва да съответ-
ства на теглото и ръста на детето. Проверете 
етикета на система, а за повече информация 
прочетете “Системи за безопасност на деца” в 
тази секция.

По-големи деца
Децата, които са твърде едри за детски 
обезопасителни системи, трябва винаги 
да се возят на задната седалка и да полз-
ват дву- и триточковите колани. Долната 
им част трябва да бъде поставена плътно 
около таза, възможно най-ниско. Редовно 
проверявайте позицията на колана, тъй 
като движенията на детето могат да го 
разместят. При инцидент децата са най-
добре обезопасени, когато се намират 
на задната седалка в адекватно подбран 
безопасен аксесоар.
Ако дете над 12-годишна възраст тряб-
ва да седи на предната седалка, трябва 
да бъде с правилно поставен предпазен 
колан, а седалката да бъде дръпната в 
крайно задно положение. 
Децата до 12 години трябва да бъдат 
обезопасени на задната седалка. НИКО-
ГА не возете дете до 12 години на предна-
та седалка. НИКОГА не поставяйте детско 
столче, обърнато назад, на предната се-
далка. Ако горната част на колата докос-
ва врата или лицето на детето, се опитай-
те да поставите детето максимално близо 
към центъра на автомобила. Ако и след 
това коланът докосва лицето или врата 
на детето, то трябва да бъде поставено в 
адекватна обезопасителна система.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ -Триточкови кола-
ни за малки деца

 • Никога не позволявайте коланът да 
докосва врата или лицето на детето, 
докато автомобилът се движи.

 • Ако коланите не са поставени правил-
но, съществува риск от наранявания 
при инцидент, удар или рязко спира-
не.
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Бременни жени
Употребата на предпазни колани е пре-
поръчителна за бременни жени, за да се 
намали риска от наранявания при инци-
дент. Долната част на колана трябва да 
е възможно най-ниско, а не пред корем-
ната област. За специални препоръки се 
обърнете към лекар.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – бременни жени 
Бременните жени не трябва да поставят 
част от предпазния колан върху нито 
една част от корема или близо до ембри-
она, за да не застрашат живота му в слу-
чай на инцидент. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕи 
Возенето при наклонена назад облегалка 
увеличава риска от наранявания при ин-
цидент. Тази позиция намалява защитата 
от предпазните средства. Коланите тряб-
ва да са поставени плътно около таза и 
гръдния кош. Колкото повече е наклоне-
на седалката, толкова по-голям е шансът 
тазът да се плъзне под колана и да се 
стигне до сериозни вътрешни наранява-
ния или вратът да бъде ударен от горна-
та част на колана. Водачът и пътниците 
трябва винаги да седят на местата си с 
поставени предпазни колани и изправе-
ни облегалки на седалките.

Ранени пътници
Когато се транспортира ранен човек, 
трябва да се използва предпазен колан. 
В подобен случай се консултирайте с ле-
кар за препоръки.

Един човек - един колан
Един колан никога не бива да се ползва 
от двама души (дори и от деца), тъй като 
това увеличава риска от наранявания.

Не се излягайте
За да намалите риска от наранявания 
при инцидент, всички пътници трябва да 
седят на седалките (предни или задни) с 
изправени облегалки. 
Предпазните колани не осигуряват добра 
защита, ако човек е легнал на задната 
седалка или ако облегалките са наклоне-
ни назад.
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Грижа за предпазните колани
Механизмът на предпазните колани ни-
кога не трябва да бъде разглобяван или 
променян. Трябва да се внимава коланът 
или механизмът му да не бъдат повреде-
ни от сгъването на седалките, вратите и 
т.н.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато изправяте облегалката, след като 
задната седалка е била сгъвана, внима-
вайте да не повредите лентата и заключ-
ващия механизъм. Уверете се, че те не са 
прищипани от задната седалка. Колан с 
повреден ремък или механизъм няма да 
бъде толкова здрав или няма да сработи 
при внезапно спиране или инцидент, а 
това би могло да доведе до наранявания. 
Ако коланите или механизмът им са увре-
дени, ги подменете незабавно.

Периодична проверка
Всички колани трябва да бъдат проверя-
вани периодично за износване или по-
вреда. Повредените части трябва да бъ-
дат подменени възможно най-скоро.

Поддържайте коланите чисти и сухи
Предпазните колани трябва да се под-
държат чисти и сухи. Ако коланите се за-
цапат, трябва да се почистят със сапунен 
разтвор и топла вода. Белина, багрила, 
силни разтворители или абразивни ма-
териали трябва да се избягват, тъй като 
могат да увредят или отслабят тъканта на 
колана.

Кога да сменим коланите
След инцидент трябва да бъдат сменени 
коланите, дори и да няма видими повре-
ди. При допълнителни въпроси относно 
работата на предпазните колани трябва 
да потърсите оторизизиран Hyundai сер-
виз.
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БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦА
Децата в колата трябва да са на задната 
седалка и трябва винаги да бъдат адек-
ватно обезопасени, за да се намали до 
минимум рискът от нараняване при инци-
дент, внезапно спиране или внезапна ма-
невра. Според статистиката децата са в 
по-голяма безопасност, когато са обезо-
пасени на задната седалка, отколкото на 
предната. По-големите деца, които не са 
в столчета, трябва да ползват коланите.
Трябва да се съобразявате със законови-
те изисквания. Детските и/или бебешките 
столчета трябва да бъдат правилно по-
ставени и обезопасени на задната седал-
ка. Използвайте обезопасителна система 
за деца, която отговаря на държавните 
стандарти.
Системите за безопасност на децата 
се обезопасяват в автомобила с кола-
на (дву- или триточков), с допълнително 
прикрепяване или с ISOFIX (според обо-
рудването). При катастрофа децата могат 
да бъдат наранени или убити, ако не са 
подходящо обезопасени. При малки деца 
или бебета използвайте столчета. 

Преди да купите конкретно столче, се 
уверете, че то пасва с коланите в автомо-
била ви и с размерите на детето. При мон-
тажа на системата следвайте инструкци-
ите на производителя.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Детските столчета трябва да се слагат 

на задната седалка. Никога не поста-
вяйте дете или бебе да седи отпред. 
В случай на инцидент въздушната 
възглавница от неговата страна може 
да се отвори и да нарани сериозно 
или дори да причини смъртта на дете, 
дори и в столче. Возете децата само 
на задните седалки.

 • Коланите или детските столчета могат 
да се нагреят силно, ако бъдат оста-
вени в затворен автомобил в слънчев 
ден, дори и външната температура да 
не е висока. Проверете коланите, пре-
ди да обезопасите детето.

(Продължава)

(Продължение) 
 • Ако в столчето не се вози дете, сложе-

те го в багажника или го прихванете с 
колан, за да остане на място в случай 
на удар.

 • Децата могат да пострадат дори фа-
тално при отварянето на еърбега. 
Всички деца, дори и големите, трябва 
да се возят на задната седалка.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от сериозни или 
фатални травми:
 • Децата трябва да се возят на задни-

те седалки. Дете на предната седалка 
може да бъде ударено от въздушната 
възглавница, което би довело до сери-
озни наранявания.

 • При монтажа и употребата на стол-
четата следвайте производствените 
инструкции.

 • Уверете се, че столчето е добре зак-
репено, а детето е добре обезопасено 
в него.

 • Никога не дръжте дете на ръце или в 
скута си, ако автомобилът се движи. 
Огромните сили при катастрофа могат 
да изтръгнат детето от ръцете ви и да 
го запратят срещу елемент от интери-
ора.

 • Никога не поставяйте колан едновре-
менно пред вас и дете.

 • При катастрофа коланът може да се 
вреже в детето и да причини сериозни 
вътрешни наранявания.

(Продължава)

(Продължение)
 • Не оставяйте дете без наблюдение в 

автомобила дори и за кратко. Автомо-
билът може да се загрее много бързо, 
а това да доведе до вредни последици 
за детето вътре. Дори много малките 
деца могат, без да искат, да причинят 
потегляне на автомобила, да увиснат 
от прозорците или да се заключат.

 • Никога не позволявайте на две деца 
или на двама души да използват един 
колан.

 • Децата често са немирни и заемат не-
правилни позиции.

 • Никога не позволявайте на дете да се 
вози с колан под двете ръце или зад 
гърба.

 • Винаги обезопасявайте децата добре 
на задната седалка.

 • Не позволявайте на дете да се изпра-
вя, да коленичи или да сяда на пода в 
движещ се автомобил. При внезапно 
спиране това може да доведе до сери-
озни наранявания.

(Продължава)

(Продължение)
 • Никога не използвайте детско кошче 

или столче, което се закача за обле-
галката на седалка, то може да не оси-
гури защита при инцидент.

 • Коланите или детските столчета могат 
да се нагреят силно, ако бъдат оста-
вени в затворен автомобил в слънчев 
ден, дори и външната температура да 
не е висока. Проверете коланите, пре-
ди да обезопасите детето.

 • При инцидент използвайте оторизи-
ран дилър на HYUNDAI да провери 
системата за защита на децата и пред-
пазните колани. 

 • Ако зад шофьорската седалка няма 
достатъчно място за поставяне на 
обезопасителна система за деца, из-
ползвайте тази зад пътника до шофьо-
ра.
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Детско столче, обърнато напред

Детско столче, обърнато назад

Употреба на обезопасителна систе-
ма за деца
Използването на детско столче е задъл-
жително за малки деца. Столчето трябва 
да е съобразено с размерите на детето 
и да е монтирано спрямо указанията на 
производителя. От съображения за си-
гурност препоръчваме столчето да бъде 
поставено на задната седалка.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не поставяйте обърнато назад 
детско столче на предната седалка за-
ради опасността то да бъде ударено от 
издуващата се въздушна възглавница, а 
детето да бъде наранено.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Монтаж на стол-
чето

 • Ако столчето не е добре застопоре-
но, а детето не е добре обезопасено, 
може да получи

 • сериозни или фатални наранявания в 
случай на инцидент. Преди да монти-
рате столчето, прочетете внимателно 
инструкциите от производителя.

 • Ако коланът не работи, както е описа-
но в секцията, веднага проверете сис-
темата в оторизиран HYUNDAI сервиз.

 • Неспазването на инструкциите за 
монтаж и обезопасяване на столчето 
и детето увеличава риска от сериозни 
наранявания при инцидент, удар или 
внезапно спиране на автомобила.
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Монтаж на столче при 3-точков колан
За да монтирате столчето на странична 
или средна задна седалка:
1. Поставете столчето на седалката и 

издърпайте нужната дължина колан. 
Поставете го около столчето или го 
мушнете през отворите според ин-
струкциите от производителя. Уверете 
се, че коланът не е усукан.

2. Поставете накрайника на колана в за-
ключващия механизъм. Ще чуете ясно 
изщракване. Поставете бутона за ос-
вобождаване на колана така, че да е 
лесно достъпен в случай на опасност.

3. Закопчайте обезопасителния колан и 
оберете хлабавината. След монтажа 
се уверете, че столчето е добре фикси-
рано, като се опитате да го помръдне-
те във всички посоки.

Ако трябва да притегнете допълнително 
колана, дръпнете още от него към за-
ключващия механизъм. Щом освободите 
колана, ретракторът ще се върне автома-
тично в обичайното си положение за упо-
треба от възрастен човек.
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Възрастова група
Място

Предно Задно, странично Задно, централно

 0 : До 10 кг (0 - 9 месеца) U U U

 0+ : До 13 кг (0 - 2 години) U U U

 I : 9 кг до 18 кг 
 (9 месеца - 4 години)

U U U

 II и III : 15 кг до 36 кг
 (4 - 12 години)

U U U

Съвместимост на детското столче с местата с колан - за Европа
Използвайте детски столчета, официално одобрени и подходящи за детето Ви. При 
употребата на столче се съобразявайте с данните от таблицата.

U: подходящо за универсални системи, одобрени за съответната група

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Препоръчваме системата за безопас-
ност на децата/детско столче да бъде 
инсталирана на задната седалка дори 
когато въздушната възглавница отпред е 
изключена в режим OFF. В изключител-
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• Тип A  

• Тип B  

Закрепване на столчето с осигурителен 
ремък (според оборудването)
Скобите за закрепването на ремък се 
намират зад облегалките на задните се-
далки.

1. Прекарайте ремъка на столчето над 
облегалката на задната седалка. При 
автомобили с възможност за настрой-
ване на облегалките за глава по висо-
чина, прекарайте ремъка под облегал-
ката, между двете й крачета. В другите 
случаи прекарайте ремъка над обле-
галката.

2. Свържете куката на ремъка със съот-
ветната скоба и притегнете, за да фик-
сирате столчето. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако столчето не е добре застопорено, а 
детето не е добре обезопасено, може да 
получи сериозни или фатални наранява-
ния в случай на инцидент. Преди да мон-
тирате столчето, прочетете внимателно 
инструкциите от производителя.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Осигурителен 
ремък

Никога не фиксирайте повече от едно 
детско столче към една осигурителна 
кука или с един ремък. Увеличената те-
жест от двете столчета може да доведе 
до скъсване на ремъка или счупване на 
куката и сериозни наранявания.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Проверка на 
столчето 

Проверете дали столчето е надеждно 
закрепено, като го бутате и дърпате в 
различни посоки. При нестабилно закре-
пване може да се стигне до наранявания 
или смърт.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Закрепване за 
седалката

 • Точките за закрепването на столче-
то за седалката са проектирани да 
издържат натоварвания от правилно 
монтирани столчета. Те не бива да се 
ползват за монтаж на колани на въз-
растни или за закрепване на друга 
екипировка.

 • Осигурителният колан може да не ра-
боти добре, ако не е захванат за точ-
ната скоба.

Закрепване на столче с “ISOFIX” система 
и осигурителен ремък
(според оборудването)
ISOFIX е стандартизиран метод на закре-
пване на детски столчета, който използва 
обезопасителния колан за възрастни, за 
да закрепи столчето в автомобила. Това 
осигурява много по- сигурно позициони-
ране, а монтирането е по-лесно и бързо.
ISOFIX-столче може да се постави само 
ако има одобрение за съответния автомо-
бил според изискванията на ece-R44.

 ISOFIX: International Standards Origanisation FIX
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ISOFIX индикатор 
на позициите  

ISOFIX скоба

OGD031027  

В долната част на всяка от задните се-
далки има знак за ISOFIX детско столче.
Тези символи показват позицията на ско-
бите за закрепване на детското столче.

От всяка страна на задната седалка меж-
ду възглавницата и облекалката има две 
ISOFIX точки за закрепване, а на пода 
зад задните седалки има скоба за закре-
пване на осигурителния ремък. При мон-
тажа столчето трябва да бъде поставено 
на закрепващите точки така, че да чуете 
щракване (проверете с дърпане!) и тряб-
ва да бъде фиксирано с осигурителния 
колан към съответната точка на гърба на 
задните седалки. 
Монтажът и употребата на детското стол-
че трябва да се извършват според наръч-
ника за монтаж, който е приложен към 
ISOFIX-столчето.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Когато използвате „ISOFIX“ систе-

мата на автомобила, за да закрепите 
столче на задната седалка, всички не-
използвани елементи и лентата на ко-
лана трябва да бъдат безопасно при-
брани. Лентата на колана трябва да 
минава зад седалката, за да не може 
детето да я стигне. 

 • В никакъв случай не оставяйте сво-
бодни обезопасителни колани око-
ло детското столче, тъй като детето 
може да ги хване и да се задуши с тях.
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За да обезопасите детското столче
1. За да закрепите столчето към ISOFIX 
скобата, вкарайте ISOFIX накрайника на 
столчето в скобата. Ще чуете ясно из-
щракване.

2. Закрепете куката на осигурителния
ремък към скобата й и притегнете, за да 
фиксирате столчето.

 ВНИМАНИЕ
При монтажа не позволявайте лентата на 
задния колан да бъде наранена или защи-
пана от ISOFIX-столчето и скобата.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Не поставяйте детското столче на цен-

тралното място на задната седалка с 
ISOFIX скобите. Те са само за външ-
ните ляво и дясно място на задната 
седалка. Не се опитвайте да ползвате 
ISOFIX скобите за закрепване на стол-
чето на централното място. При ката-
строфа ISOFIX скобите може да не се 
окажат достатъчно здрави, за да за-
държат детското столче в центъра на 
задната седалка и може да се счупят, 
което да доведе до наранявания.

 • Никога не фиксирайте повече от едно 
детско столче към една осигурителна 
скоба или с един ремък. Увеличената 
тежест от двете столчета може да до-
веде до скъсване на ремъка или счуп-
ване на скобата и наранявания, също 
и до смърт. 

(Продължава)
(Продължение) 

 • Закрепете ISOFIX или ISOFIX-съвмес-
тимото столче само към посочените 
на илюстрацията места. 

 • Винаги следвайте инструкциите за 
монтаж и употреба, осигурени от про-
изводителя на детското столче. 
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Група по тегло Клас по размер Закрепване
ISOFIX места в автомобила

Отпред до водача
Задно встрани
(зад водача)

Задно встрани
(зад пътника)

Задно централно

Кошче
F ISO/L1 - X X - 

G ISO/L2 - X X - 

0 : До 10 кг E ISO/R1 - IUF IUF - 

0+ : До 13 кг

E ISO/R1 - IUF IUF - 

D ISO/R2 - IUF IUF - 

C ISO/R3 - IUF IUF - 

I : от 9 до 18 кг

D ISO/R2 - IUF IUF - 

C ISO/R3 - IUF IUF - 

B ISO/F2 - IUF IUF - 

B1 ISO/F2X - IUF IUF - 

A ISO/F3 - IUF IUF - 

Съвместимост на детските столчета с ISOFIX местата - За Европа

IUF = За предно обърнати ISOFIX столчета от универсална категория, одобрена за групата по тегло.
X = ISOFIX позицията не е подходяща за ISOFIX столче в тази група по тегло и/или възрастова група.
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*Въздушните възглавници във вашия автомобил може да са 
различни от тези на илюстрацията

ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ (СПОРЕД ОБОРУДВАНЕТО)

(1) Възглавница за водача
(2) Възглавница за пътника*
(3) Странична въздушна възглавница*
(4) Възглавница тип “завеса”*
(5) Възглавница за коленете
(6) Ключ за изключване на въздушната 
възглавница
* : според оборудването

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Дори и в автомобил с въздушни възглав-
ници, вие и вашите спътници трябва ви-
наги да слагате предпазните си колани, 
за да се намали рискът от наранявания 
при инцидент.

OGD031042/OYN039026  
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Как работят въздушните възглавни-
ци
• Въздушните възглавници се активи-

рат (издуват се при необходимост) 
само когато ключът на запалването е 
на позиция ON или START. 

• Въздушните възглавници се издуват 
мигновено при сериозен челен или 
страничен удар (при оборудване със 
странична възглавница или “завеса”), 
за да се предпазят хората от сериозни 
физически травми.

• Няма минимална скорост, при която 
въздушната възглавница би се издула. 
Въздушните възглавници се издуват 
в зависимост от силата и посоката на 
удара. Тези два фактора определят 
дали сензорите ще произведат сигнал 
за активиране.

• Сработването на възглавницата зави-
си от редица фактори, като скоростта 
на автомобила, ъгъла на удара, както 
и от твърдостта на препятствието при 
удара. Факторите не се ограничават 
само до изброените. 

• Предните възглавници се издуват и 
спадат мигновено. Реално е невъз-
можно да видите как възглавницата 
се издува при удара. Много по-вероят-

но е да видите отпуснатите въздушни 
възглавници, увиснали от местата си 
след удара.

• За да осигури защита при силен удар, 
възглавницата трябва да се издуе 
мигновено. Скоростта на издуването 
е заради невероятно краткото време 
между удара и нуждата възглавницата 
да се издуе между интериорните еле-
менти и човека, за да попречи на път-
ника да се удари в тях. Тази скорост на 
издуване намалява риска от сериозни 
или животозастрашаващи наранява-
ния при силен удар и затова е нужна 
част от проектирането на въздушните 
възглавници.

• Издуването обаче може да причини и 
наранявания като ожулвания по лице-
то, натъртвания и фрактури, тъй като 
светкавичното издуване изстрелва 
възглавницата със значителна сила.

• Има дори обстоятелства, при които 
контакт с въздушната възглавница 
на волана може да причини фатални 
наранявания, особено ако водачът е 
твърде близо до волана.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • За да избегнете сериозни наранява-

ния или смърт при активирането на 
въздушната възглавница, водачът 
трябва да седи колкото се може по-
назад от възглавницата във волана 
(на поне 250 мм).

 • Пътникът отпред трябва да дръпне се-
далката си колкото се може по-назад.

 • При удар възглавниците се издуват 
светкавично и силата на издуването 
може да причини наранявания на път-
ниците, ако не са заели подходящата 
позиция.

 • Издуването може да причини ожул-
вания, натъртвания и наранявания от 
счупени стъкла или изгаряния.



Системи за безопасност

40 3

1JBH3051  

Шум и дим
При издуването си въздушните възглав-
ници издават силен шум и изхвърлят дим 
и прах във въздуха. Това е нормално и е 
резултат от запалването на издуващата 
система. След издуване на възглавни-
цата може да имате трудности с диша-
нето заради контакта на гръдния ви кош 
с предпазния колан и възглавницата и 
вдишването на дим и прах. Отворете 
вратата и/или прозорците при първа въз-
можност след удара, за да не се излагате 
продължително на дима и праха.
Димът и прахът не са токсични, но могат 
да причинят раздразнение на кожата 
(очите, носа гърлото и т.н.). В такъв слу-
чай се измийте веднага със студена вода 
и се консултирайте с лекар, ако симпто-
мите не преминат.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При активиране на възглавницата ча-
стите от волана или инструменталното 
табло, които са били в контакт с нея, се 
нагряват силно, затова не ги пипайте вед-
нага след удара.

Не поставяйте детско столче на седал-
ката до водача.
Никога не поставяйте обърнато назад 
детско столче на седалката до водача. 
Ако въздушната възглавница се активи-
ра, тя ще удари столчето, което може да 
доведе до сериозни или фатални нараня-
вания. Не поставяйте и обърнати напред 
детски столчета на седалката до водача. 
Ако въздушната възглавница се отвори, 
може да причини сериозни или фатални 
наранявания на детето.
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OGDE032051  W7-147

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Изключително опасно! Никога не 

ползвайте детско столче, обърнато 
назад, на седалка, защитена от въз-
душна възглавница отпред! 

 • Никога не поставяйте детско столче 
на предната седалка. Ако предна-
та въздушна възглавница се издуе, 
може да причини тежки или смърто-
носни наранявания.

 • Когато децата седят на задните се-
далки до прозорците на автомобил, 
оборудван със странични въздушни 
възглавници и/или възглавници тип 
“завеса”, поставете столчето колкото 
се може по-далеч от вратата и го фик-
сирайте стабилно. Издуването на въз-
душните възглавници може да причи-
ни сериозни наранявания или смърт.

Предупредителна лампа
Целта на предупредителната лампа за 
въздушната възглавница на инструман-
талното табло е да ви предупреди за 
потенциален проблем с въздушната въз-
главница - Допълнителна система за без-
опасност (ДСБ).
Когато ключът на запалването е на по-
зиция on (контакт), предупредителната 
светлина трябва да светне за около 6 сек, 
след което да изгасне. Проверете систе-
мата, ако:
• Лампата не свети след подаването на 

контакт.
• Лампата продължава да свети след 

изтичането на 6 сек.
• Лампата светне по време на движе-

ние.
• Лампата мига, когато сте на контакт.

Индикатор ON за въздуш-
на възглавница до водача 
(според оборудването)

• Индикаторът ON за въздушната въз-
главница до водача свети около 4 сек 
след стартиране на двигателя.

• Индикаторът ON светва още когато 
ключът ON/OFF е поставен на позиция 
ON и изгасва след около 60 сек.

Safety features of your vehicle  
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OGDE032052  OGDE031055

Индикатор OFF за въздуш-
на възглавница до водача 
(според оборудването)

Индикаторът OFF за въздуш-
ната възглавница до водача свети около 
4 сек след стартиране на двигателя. Ин-
дикаторът OFF светва още когато ключът 
ON/OFF е поставен на позиция OFF и из-
гасва, когато се постави на позиция OFF.

 ВНИМАНИЕ
Ако ключът за активиране/деактивиране 
на въздушната възглавница се повреди, 
индикаторът OFF няма да светне (индика-
торът на предната въздушна възглавница 
ON светва и угасва след около 60 сек), но 
при фронтален удар възглавницата ще се 
надуе дори когато ключът ON/OFF е по-
ставен в позиция OFF.
Ако индикаторът OFF не свети, посетете 
оторизиран дилър на HYUNDAI за провер-
ка на ключа ON/OFF за активиране / де-
активиране на въздушната възглавница 
най-скоро. Компоненти и функции на Допълнителната сис-

тема за безопасност (ДСБ - SRS) ДСБ се състои 
от следните компоненти:
1. Модул на предната въздушна възглавница на 

водача 
2. Модул на въздушната възглавница за пътника 

до водача*
3. Модул на страничните въздушни възглавници*
4. Модул на възглавницата “завеса”*
5. Механизми за пренатягане*
6. Предупредителна светлина
7. Управляващ модул (УМ)
8. Датчици за удар отпред
9. Датчици за удар отстрани*
10. Модул за възглавницата за краката*
11. Индикатор за изключена въздушна възглав-

ница (само за мястото до водача)*
12. Ключ за активиране/деактивиране на въз-

главницата до водача*.
*Според оборудването
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Предна въздушна възглавница на водача (1) Предна въздушна възглавница на водача (2)

OHM039103N  OHM039102N  

УМ постоянно наблюдава компонентите 
на ДСБ, докато ключът е на контакт, за 
да засече дали ударът при катастрофа е 
достатъчно силен, за да изисква активи-
ране на въздушната възглавница или на 
коланите с пренатягане.

Предупредителната светлина за въздуш-
ната възглавница ще свети за около 6 
сек, след като дадете ключа на контакт, 
а след това ще изчезне.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако се случи някое от изброените съби-
тия, проверете системата на въздушните 
възглавници в оторизиран HYUNDAI сер-
виз възможно най-скоро. 
 • Лампата не свети след подаването на 

контакт.
 • Лампата продължава да свети след 

изтичането на 6 сек.
 • Лампата светне по време на движе-

ние.
 • Лампата присветва, когато контактни-

ят ключ е в позиция ON.

Модулите на предните въздушни възглав-
ници се намират в центъра на волана и 
в панела над жабката пред съседната 
седалка. Когато УМ засече достатъчно 
силен удар в предната част на автомоби-
ла, той ще активира предните въздушни 
възглавници автоматично.

При активиране налягането на възглав-
ниците предизвиква разкъсване на деко-
ративното покритие. Частите се разтва-
рят и възглавницата се издува до пълния 
си обем.
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OHM039104N 

Предна въздушна възглавница на водача (3) Възглавница за пътника до водача

B240B05L  

Задействаната въздушна възглавница 
в комбинация с предпазния колан за-
бавя движението напред на водача или 
на пътника до него и намалява риска от 
наранявания на главата или на гръдния 
кош. 
След издуването до пълния обем, въз-
душната възглавница незабавно започва 
да спада и позволява на водача да запа-
зи видимостта напред, да работи с вола-
на и другите уреди за управление.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Не монтирайте или поставяйте ка-

квито и да е аксесоари (поставка за 
напитка, за дискове, стикери и т.н.) 
върху панела на жабката, където е 
възглавницата на пътника до водача. 
Тези предмети могат да станат опасни 
при отваряне на възглавницата.

 • Когато слагате контейнер с течен аро-
матизатор в автомобила, не го слагай-
те до таблото или върху него. При от-
варянето на възглавницата той може 
да причини наранявания.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Ако възглавницата се отвори, може 

да чуете силен шум,  последван от 
освобождаването на фин прах. Това е 
нормално и не е опасно - въздушните 
възглавници са покрити с този прах. 
Прахът, освободен при отварянето, 
може да причини раздразнение на ко-
жата и очите, както и да обостри аст-
ма при някои хора. Винаги измивайте 
изложената на праха кожа с хладка 
вода и сапун след инцидент, довел до 
отварянето на възглавницата.

 • Въздушните възглавници работят 
само когато ключът е на контакт. Ако 
лампата за възглавниците не светне 
за около 6 сек, когато включите на 
контакт, продължи да свети повече от 
6 сек или светне по време на движе-
ние, трябва да проверите системата в 
оторизиран HYUNDAI сервиз възмож-
но най-скоро.

 • Преди да смените предпазител или 
да откачите акумулатора, завъртайте 
ключа в положение LOCK и го изваж-
дайте. Никога не махайте или сменяй-
те предпазителите на възглавниците, 
когато ключът е на контакт. В проти-
вен случай предупредителната лампа 
ще светне. 
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Възглавница за водача и за пътни-
ка до него (според оборудването)

Въздушна възглавница на водача

Възглавница за коленете

Въздушна възглавница на пътника до водача

OGD031030  

OGD031031  

OGD031032  

Вашият автомобил е оборудван с Допъл-
нителна система за безопасност - въз-
душни възглавници. За наличността й 
показва знакът „SRS AIR BAG“, гравиран 
върху капака на волана и върху панела 
над жабката. Допълнителната система 
за безопасност се състои от въздушни 
възглавници под декоративния капак на 
волана и под панела над жабката пред 
пътника до водача.

Целта на Допълнителната система за 
безопасност е в случай на силен удар да 
осигури на водача и/или на пътника до 
него допълнителна защита освен обезо-
пасяването със стандартните колани.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги ползвайте предпазните колани и 
детските столчета – всички пътници, при 
всяко пътуване, всеки път! 
Въздушните възглавници се издуват 
със значителна сила само за миг. Пред-
пазните колани задържат пътниците на 
място, за да може възглавниците да са 
максимално ефективни. Неправилно 
обезопасени или необезопасени с кола-
ни пътници могат да бъдат наранени при 
издуването на възглавниците. Винаги 
спазвайте съветите и инструкциите за 
коланите и въздушните възглавници в 
този наръчник. 
За да намалите вероятността за сериоз-
ни наранявания и се възползвате макси-
мално от вашата система за защита: 
 • Никога не поставяйте дете или детско 

столче на предната седалка. 
 • Винаги обезопасявайте деца та на 

задната седалка. Това е най-безопас-
ното място за деца от всички възра-
сти.

 • Предните и страничните възглавници 
могат да наранят неправилно седна-
лите пътници на предните седалки. 

(Продължава)
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(Продължение) 
 • Преместете седалката си максимално 

назад от волана, като запазите кон-
трол върху автомобила.

 • Никога не сядайте или не се накланяй-
те ненужно близо до възглавниците. 
Те могат да ви наранят при издуване-
то. 

 • Не се накланяйте към вратата или 
конзолата, стойте в изправено поло-
жение. 

 • Не позволявайте някой да се вози до 
водача, ако свети индикаторът за из-
ключена възглавница, защото защи-
тата няма да сработи при силен или 
средно силен удар.

(Продължава)

(Продължение) 
 • Не поставяйте обекти близо или вър-

ху модулите на възглавниците върху 
волана, инструменталното табло и 
панела над жабката, защото при изду-
ване на възглавницата тези предмети 
могат да причинят наранявания. 

 • Не пипайте или разкачвайте система-
та на въздушните възглавници. Това 
може да доведе до наранявания от ин-
цидентно активиране на възглавници-
те или системата може да се повреди 
или да не сработи при нужда.

 • Ако предупредителната лампа на въз-
главниците продължава да свети при 
движение, проверете системата в ото-
ризиран HYUNDAI сервиз възможно 
най-скоро.

 • Въздушните възглавници се ползват 
само веднъж – сменете  ги в отори-
зиран HYUNDAI сервиз веднага след 
инцидента.

 • Системата активира предните въз-
душни възглавници само ако ударът е 
силен и когато ъгълът на удара е по-
малко от 30° спрямо надлъжната ос 
на автомобила. Активирането на въз-
главниците е еднократно. Коланите 
трябва да бъдат винаги сложени.

(Продължава)

(Продължение) 
 • Предните възглавници не се издуват 

при удар отстрани, отзад или при пре-
обръщане. Те няма да се издуят и при 
недостатъчно силен челен удар. 

 • Никога не поставяйте детско столче 
на предната седалка. При издуването 
на възглавницата при инцидент бебе-
то или детето може да бъде сериозно 
наранено.

 • Деца до 12-годишна възраст трябва 
винаги да бъдат обезопасени на зад-
ната седалка.

 • Не позволявайте на деца да се возят 
на предната седалка. Ако дете над 12 
години трябва да седне до шофьора, 
то трябва да бъде с правилно закочан 
предпазен колан, а седалката трябва 
да бъде дръпната максимално назад.

(Продължава)
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(Продължение) 
 • За максимално обезопасяване при 

всякакви катастрофи всички пътници, 
включително и водачът, трябва да са с 
предпазни колани, без значение дали 
има въздушна възглавница, или не. Не 
сядайте близо до възглавницата и не 
се накланяйте към нея.

 • Неправилната позиция на седене 
може да доведе до сериозни или фа-
тални наранявания при катастрофа. 
Всички пътници трябва да седят из-
правени при изправени облегалки, 
със сложен предпазен колан, с удобно 
изпънати крака и стъпала на пода, до-
като автомобилът не бъде паркиран и 
ключът не бъде изваден от гнездото.

 • Въздушната възглавница се издува 
много бързо, за да осигури защита 
при катастрофа. Ако човек не е сед-
нал правилно, може да бъде ударен 
от възглавницата и да бъде сериозно 
наранен.

OGDE032050L  

OGDE032051  

OGDE032052  

Ключ за деактивиране/активиране на 
въздушната възглавница до водача 
(според оборудването) 
Ако на предната седалка до водача бъде 
поставено дете в столче или на нея не 
седи никой, въздушната възглавница 
може да бъде деактивирана от ON/OFF 
ключа. За безопасността на детето пред-
ната въздушна възглавница трябва да 
бъде деактивирана, ако е нужно при из-
ключителни обстоятелства на седалката 
до водача да се постави дете в обърнато 
назад детско столче. 

За да деактивирате/активирате въз-
душната възглавница на пътника до 
водача:
За да деактивирате въздушната въз-
главница на пътника до водача, пъхнете 
ключа в ON/OFF слота и го завъртете на 
позиция OFF.
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 ВНИМАНИЕ
 • Ако ключът за активиране /деактиви-

ране на въздушната възглавница на 
мястото до шофьора не работи пра-
вилно, ще светне предупредителната 
светлина за възглавницата . 

 • А ако OFF индикаторът на възглавни-
цата за пътника до водача не светне 

, УМ ще реактивира възглавницата 
и тя ще се издуе при фронтален удар 
дори и ако ключът за активацията й 
ON/OFF е на позиция OFF (изключено).

(Продължава)

(Продължение)
 • Ако това се случи, отидете възможно 

най-скоро до HYUNDAI сервиз за пре-
глед на ключа и системата на възглав-
ницата и на системата за пренатягане 
на коланите.

 • Ако предупредителната светлина 
за възглавницата не светне, когато 
ключът на запалването се постави на 
контакт или светне по време на дви-
жение, се обърнете към оторизиран 
HYUNDAI сервиз възможно най-скоро.

Ще светне индикаторът за изключена 
въздушна възглавница на мястото до во-
дача . Той ще продължи да свети до 
активирането на възглавницата. 
За да я реактивирате, пъхнете ключа в 
ON/OFF слота и го завъртете на позиция 
ON . Индикаторът за деактивирана въз-
душна възглавница на мястото до водача 
ще угасне.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ON/OFF ключалката на въздушната въз-
главница може да се завърти и с подобен 
на ключа малък твърд предмет. Винаги 
проверявайте статуса на възглавницата 
и индикатора.

 ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато ключът на въздушната възглавни-

ца на мястото до водача е на позиция ON, 
тя е активирана и на това място не бива да 
се поставят детски столчета.

• Когато ключът е на позиция OFF, въздуш-
ната възглавница на мястото до водача е 
деактивирана.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Водачът е отговорен за правилното 

положение на ключа за активация/
деактивация.

 • Деактивирайте възглавницата само 
когато ключът на запалването е изва-
ден, тъй

 • като може да се получи повреда в Уп-
равляващия модул на възглавницата. 
Това може да доведе до незадейства-
не на възглавниците при удар или до 
неправилното им задействане.

 • Никога не поставяйте обърнато назад 
детско столче на седалката до водача, 
освен ако въздушната възглавница не 
е деактивирана. При издуването на 
възглавницата при инцидент, детето 
или бебето могат да бъдат наранени. 

(Продължава)

(Продължение) 
 • Дори и автомобилът Ви да е оборудван 

с ключ за активация/деактивация на 
възглавницата на мястото до водача, 
никога не поставяйте детско столче на 
тази седалка. Деца, които са твърде 
едри за детско столче, трябва да се-
дят на задната седалка с предпазен 
колан. В случай на инцидент децата са 
най-добре защитени в подходящо дет-
ско столче на задната седалка

 • Активирайте възглавницата на място-
то до водача, щом махнете детското 
столче от седалката.

OGD031028  

OGD031043  

Странични въздушни възглавници 
(според оборудването)

Автомобилът Ви е оборудван със стра-
нични въздушни възглавници към всяка 
от предните седалки. Целта им е да оси-
гури допълнителна защита на водача и/
или пътника до него.
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Страничните въздушни възглавници са 
проектирани да се отварят само при оп-
ределени странични удари. Това зависи 
от силата и посоката на удара. Възглав-
ниците няма да сработят при всички уда-
ри.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не позволявайте на пътниците да поста-
вят главите си или части от телата върху 
вратите, да държат с ръце вратите, да 
изтягат ръце извън стъклата, да поставят 
предмети между вратите и пътниците, 
когато са седнали на седалки, екипирани 
със странични въздушни възглавници.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Страничната възглавница е допълне-

ние към системата на предпазните 
колани и не е техен заместник. Заради 
това коланът трябва да се слага вина-
ги, докато автомобилът е в движение. 
Възглавниците се отварят само при 
странични удари, способни да причи-
нят наранявания на пътниците. 

 • За най-добра защита при страничен 
удар и за да не бъдете наранени от 
отварящата се странична въздушна 
възглавница, и двамата души на пред-
ните седалки трябва да седят с изпра-
вени седалки със сложени предпазни 
колани. Ръцете на водача трябва да 
са на волана в позиция на 9:00 и 15:00 
часа. Ръцете на пътника трябва да са 
в скута.

 • Не ползвайте допълнителни покривки 
за седалките.

(Продължава)

(Продължение) 
 • Ползването на покривки може да на-

мали ефективността на системата или 
дори да я повреди. 

 • Не ползвайте допълнителни покривки 
за седалките.

 • Ползването на покривки може да на-
мали ефективността на системата или 
дори да я повреди. 

 • Не монтирайте никакви аксесоари 
върху или до зоната на въздушната 
възглавница.

 • Не поставяйте предмети върху пане-
ла на възглавницата или между вас и 
него.

 • Не поставяйте предмети (чадър, чанта 
и др.) между предната врата и пред-
ната седалка. При задействане на 
възглавниците могат да причинят на-
ранявания.

 • За да избегнете нежелано отваряне на 
страничните възглавници и евентуал-
ни наранявания, избягвайте удари по 
сензорите за страничен удар при по-
даден “контакт”.

 • Ако седалката или покритието й е ув-
редено, направете проверката и ре-
монта в оторизиран HYUNDAI сервиз. 
Предупредете за наличието на стра-
нични възглавници.
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OMD030042  

OGD031044  

Въздушни възглавници “завеса” 
(според оборудването) 
Въздушните възглавници тип “завеса” са 
разположени в арките на покрива над 
предните и задните врати. Те са проек-
тирани да пазят главите на пътниците, 
седящи на предните и на страничите 
задни места при определен страничен 

удар. Отварят се само при определен тип 
страничен удар, в зависимост от неговата 
сила, посока и скоростта на автомобила. 
“Завесата” не е проектирана да се отваря 
при всички странични удари, при удар от-
зад или челен удар, както и при повечето 
случаи на преобръщане на автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • За максимална ефективност на стра-

ничните въздушни възглавници и на 
възглавниците от тип “завеса” хората 
на предните места и на страничните 
места на задната седалка трябва да 
седят изправени, с правилно поставе-
ни предпазни колани. Децата трябва 
да бъдат в столче на задната седалка.

 • Когато децата седят на странично 
място на задната седалка, трябва да 
бъдат в подходящо за тях детско стол-
че.

 • Поставете столчето колкото се може 
по-далеч от вратата и се уверете, че е 
добре фиксирано. 

(Продължава)

(Продължение) 
 • Не позволявайте на пътниците да се 

облягат с глава или с тяло на врати-
те, да слагат ръка на вратите или да 
показват ръцете си извън прозореца. 
Ако имате възглавница “завеса” и/или 
странични възглавници, не поставяй-
те предмети между пътниците и вра-
тите.

 • Не се опитвайте да разглобявате или 
ремонтирате компоненти от странич-
ните въздушни възглавници. Това 
трябва да се прави само в сервиз на 
HYUNDAI.

 • Неспазването на горните инструкции 
може да доведе до наранявания или 
смърт на пътниците при инцидент. 
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OGD031036/OGD031037/OGD031038/OGDE031056  

Защо възглавницата не се отвори 
при удар? (Условия за задействане 
на въздушната възглавница)
Има много типове удари, при които от 
въздушната възглавница не се очаква да 
осигури допълнителна защита. Към тях 
спадат ударите отзад, втори или трети 
удар при верижна катастрофа, както и 
удари при ниска скорост. С други думи, 
не се изненадвайте, ако въздушната въз-
главница не се отвори, а автомобилът е 
повреден или дори неизползваем.

Датчици на възглавниците
(1) Управляващ модул
(2) Датчик за челен удар
(3) Датчик за страничен удар отпред (според оборудването)
(3) Датчик за страничен удар отзад (според оборудването)
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1JBA3513 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Не удряйте местата, където са раз-

положени датчиците. Не позволявай-
те да бъдат ударени и от предмети. 
Това може да предизвика нежелано 
отваряне на възглавницата, което да 
доведе до сериозни наранявания или 
смърт.

 • Ако по някакъв начин се промени 
мястото или ъгълът на датчиците, въз-
главниците ще се отворят, когато не 
трябва или няма да се отворят, когато 
трябва. Това може да причини нараня-
вания или смърт.

 • Затова не се опитвайте да правите 
ремонти по местата около датчиците. 
Автомобилът трябва да се провери и 
ремонтира в сервиз на HYUNDAI.

(Продължава)

(Продължение)
 • Ако има деформация на предната бро-

ня, купето или B и C колоните, това 
може да доведе до промяна в ъгъла на 
датчиците. Проверете и ремонтирайте 
автомобила в сервиз на HYUNDAI. 

 • Автомобилът е проектиран да поглъ-
ща енергията на удара и възглавници-
те се отварят само при някои удари. 
Подсилване на броните или подмяна-
та на броня с неоригинална част може 
сериозно да повлияе на способността 
на автомобила да поглъща енергията 
на удара, както и върху отваряне на 
въздушните възглавници. 

Условия за задействане на въздушните 
възглавници
Предни въздушни възглавници 
Предните въздушни възглавници са про-
ектирани да се отварят при челен сблъ-
сък в зависимост от силата, скоростта и 
ъгъла на удара.
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1JBA3514  

1JBA3515  

OGD031045  

Странични въздушни възглавници и 
възглавници тип “завеса” (според обо-
рудването)
Страничните възглавници и възглавници-
те тип “завеса” са проектирани да се из-
дуят, когато страничните сензори засекат 
удар, който е с определена сила, ъгъл и 
скорост. Макар че предните въздушни 

възглавници (възглавницата на водача 
и на човека до него) са проектирани да 
се отварят само при челен удар, те биха 
се издули и при друг тип удар, ако датчи-
ците за удар отпред отчетат достатъчно 
силен удар. Страничната възглавница и 
възглавницата тип “завеса” са проекти-
рани да се отварят само при страничен 
удар, но биха могли да се отворят и ако 
страничните датчици отчетат достатъчно 
силен удар. Въздушните възглавници мо-
гат да се активират и ако шасито усети 
достатъчно силен удар от бабуна или не-
равност по пътя. За да избегнете нежела-
но отваряне на въздушните възглавници, 
карайте внимателно по черни пътища или 
по повърхности, които не са предназна-
чени за автомобили. 

Условия, при които възглавниците няма 
да се отворят
• При определени удари с ниска ско-

рост въздушните възглавници няма да 
се отворят. Те са проектирани да не се 
отварят в такива случаи, тъй като няма 
да осигурят допълнителна защита, по-
добра от тази на предпазните колани.
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• Предните въздушни възглавници не са 
проектирани да се отварят при удари 
отзад, тъй като силата на удара кара 
телата на пътниците да се движат на-
зад и отварянето на възглавницата 
няма да осигури допълнителна защи-
та. 

• Предните възглавници може и да не 
се издуят при странични удари, тъй 
като телата на пътниците се движат по 
посока на удара и отварянето на пред-
ните въздушни възглавници няма да 
осигури допълнителна защита. Стра-
ничните възглавници и възглавниците 
тип “завеса” могат да се отворят в за-
висимост от силата на удара, скорост-
та на автомобила и ъгъла на удара. 

• При удар под определен ъгъл силата 
на удара може да се предаде на път-
ниците под ъгъл, при който въздушни-
те възглавници няма да могат да оси-
гурят допълнителна защита и заради 
това сензорите могат да не отворят 
възглавниците.
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• Точно преди удара често пъти вода-
чите натискат рязко спирачките. Това 
рязко спиране навежда предницата 
на автомобила и я “пъха” под превоз-
ното средство отпред, особено ако 
то е с по-висок клиренс. Въздушните 
възглавници може да не се отворят 
при това “подпъхване”, тъй като силата 
на отрицателното ускорение, която се 
засича от датчика, може да бъде на-
малена от “подпъхването” и да се ока-
же недостатъчна за задействането на 
възглавниците.

• Въздушните възглавници може да не 
се отворят при преобръщане на ав-
томобила, тъй като издуването им не 
би осигурило допълнителна защита на 
пътниците. Ако автомобилът е оборуд-
ван със странични възглавници и въз-
главниците тип “завеса”, те могат да се 
задействат при преобръщане вслед-
ствие от страничен удар. 

• Възглавниците може да не се задей-
стват при удар в стълб или дърво, тъй 
като контактната площ е много малка 
и датчиците не могат да отчетат реал-
ната сила на удара. 
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Грижа за допълнителната система 
за безопасност
Въздушните възглавници на практика не 
изискват поддръжка и няма части, кои-
то бихте могли безопасно да смените 
сами. Ако предупредителната светлина 
на въздушната възглавница не светне 
при подаване на контакт или след това 
остане светнала, незабавно прегледай-
те автомобила в оторизиран сервиз на 
HYUNDAI. 
Всякаква работа по системата на въз-
душните спирачки като поправка, мон-
таж или демонтаж, както и всякаква ра-
бота по кормилната уредба трябва да се 
извършват в оторизиран HYUNDAI сер-
виз. Неправилното боравене с допълни-
телната система за безопасност може да 
доведе до сериозни наранявания.  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Промени по компоненти или връзки 

на системата, включително добавя-
нето на каквито и да било емблеми по 
външната облицовка на възглавници-
те или промени в конструкцията им 
може сериозно да повлияят върху ра-
ботата на възглавниците и да доведат 
до евентуални наранявания. 

 • За почистване на външната обли-
цовка на въздушните възглавници 
използвайте само сух плат или плат, 
навлажнен само с вода. Разтворители 
и почистващи препарати могат да ув-
редят покривните панели на възглав-
ниците и да попречат на отварянето 
им. 

 • Не поставяйте предмети върху или 
близо до модулите на възглавниците 
във волана и над жабката. При отва-
ряне на възглавниците при катастро-
фа, тези предмети могат да причинят 
наранявания. 

(Продължава)

(Продължение)
 • Ако възглавниците се издуят, трябва 

да ги подмените в сервиз на HYUNDAI. 
 • Не променяйте и не прекъсвайте елек-

трическата инсталация или други ком-
поненти на допълнителната система 
за безопасност. Това може да доведе 
до наранявания заради нежелано за-
действане на възглавниците или при 
неотварянето им при нужда. 

 • Ако се налага премахването на компо-
ненти от въздушната възглавница или 
автомобилът трябва да бъде предаден 
за скрап, следва да се спазват опреде-
лени мерки за безопасност. Може да 
получите информация в оторизирани-
те сервизи на HYUNDAI. Неспазването 
на инструкциите и процедурите може 
да причини наранявания. 

 • Не се опитвайте да палите двигателя, 
ако автомобилът е бил наводнен. Из-
теглете го до сервиз на HYUNDAI.
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Допълнителни мерки за безопасност
• Никога не возете пътници в багажното 

отделение или върху сгънати седалки. 
Пътниците трябва да са на седалките, 
с изправени облегалки, с поставени 
колани и с крака, стъпили на пода. 

• Пътниците не бива да напускат мес-
тата си или да ги сменят по време на 
движение. При катастрофа пътник, 
който не носи предпазен колан, може 
да се удари във вътрешността на кола-
та, да удари други пътници или да бъде 
изхвърлен от автомобила.

• Всеки предпазен колан е проектиран 
да пази един човек. Ако двама или по-
вече души ползват един и същ пред-
пазен колан, могат да бъдат сериозно 
наранени или убити при катастрофа. 

• Не слагайте нищо по коланите. Прис-
пособления, за които се твърди, че 
повишават комфорта на пътника или 
променят позицията на предпазния 
колан, могат да намалят защитата, 
осигурявана от колана, и да увеличат 
риска от наранявания. 

• Пътниците не бива да поставят твърди 
или остри предмети между себе си и 
въздушните възглавници. Твърдите или 
остри предмети в скута или в устата 
могат да доведат до наранявания при 
отваряне на възглавниците. 

• Стойте далеч от панелите на въздуш-

ните възглавници. Пътниците трябва 
да са на седалките, с изправени обле-
галки, с поставени колани и с крака, 
стъпили на пода. Ако са твърде близо 
до панелите, могат да бъдат наранени 
при издуването на възглавниците. 

• Не прикрепяйте предмети към па-
нелите на възглавниците. Предмети, 
прикрепени към панелите на възглав-
ниците или поставени върху тях, могат 
да попречат на правилната работа на 
възглавниците. 

• Не променяйте предните седалки. Мо-
дификации по предните седалки могат 
да попречат на работата на датчиците 
или на страничните въздушни възглав-
ници.

• Не поставяйте предмети под предните 
седалки. Предметите под предните се-
далки могат да попречат на работата 
на датчиците или на ел. инсталацията 
на възглавниците.

• Никога не дръжте бебе или дете в ску-
та си. В случай на катастрофа бебето 
или детето може да бъде сериозно 
наранено или убито. Децата трябва да 
седят в столчета на задната седалка с 
поставени предпазни колани. 

Добавяне на оборудване или проме-
ни в оборудването на безопасност
Ако правите промени по купето, окачва-
нето, предницата, страничните ламарини 
или височината на колата, може да про-
мените работата на въздушните възглав-
ници.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Ако пътниците седят неправилно, 

при катастрофа могат да се ударят в 
елемент от интериора, да се озоват 
твърде близо до въздушна възглавни-
ца или да бъдат изхвърлени от авто-
мобила. 

 • Винаги стойте в центъра на седалка-
та, с изправена облегалка, поставен 
колан, с удобно опънати крака и стъ-
пала на пода.
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Предупредителен етикет - надписи за наличие на въздушни възглавници 
Предупредителните надписи за наличието на въздушни възглавници предупреждават 
водача и пътниците за потенциалния риск от задействането на системата.
Обърнете внимание, че предупреждения се фокусират повече върху риска за децата, 
но ние искаме да сте запознати и с рисковете за възрастните. Те са описани на пре-
дишните страници.
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• Тип A  

• Тип B  

• Тип C

КЛЮЧОВЕ 

Запишете.номера.на.ключа
Кодът на ключа е запи-
сан на бар-код етикет, 
прикрепен към връзка-
та на ключа. Ако загу-
бите ключовете си, този 

номер ще позволи бързо да ви направят 
дубликат в оторизиран HYUNDAI сервиз. 
Махнете бар-кода и го пазете на сигурно 
място. Запишете номера на кода и го па-
зете на сигурно място (не в автомобила).

Функции.на.ключа
• Стартира двигателя
• Заключва и отключва вратите.

Тип..C
За да отворите ключа, натиснете бутона 
върху държача и той ще се отвори авто-
матично. За да го съберете, натиснете 
ключа с ръка заедно с бутона.

 ВНИМАНИЕ
Не сгъвайте ключа, без да сте натиснали 
бутона, за да не го счупите. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Използвайте само оригинален HYUNDAI 
ключ за запалване. Ако ключът не е 
оригинален, може да не се върне в по-
ложение “контакт” след “стартер”. Така 
стартерът ще продължи да работи, ще се 
повреди моторът му, а има опасност дори 
от пожар заради силния ток.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предотвратите кражба на автомо-
била, не оставяйте резервни ключове в 
него. Паролата на имобилайзера е уни-
кална и трябва да се пази в тайна. Не ос-
тавяйте номера в автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Ключ за запал-
ването 

Опасно е да оставяте деца в автомобила 
без надзор, когато ключът е в салона, 
дори и да не е поставен в запалването. 
Децата имитират възрастните и биха 
могли да пъхнат ключа в запалването. 
Той би им осигурил контрол върху елек-
трическите стъкла или други уреди, а 
дори може да се стигне до задвижване 
на автомобила, което може да доведе до 
сериозни наранявания или смърт. Нико-
га не оставяйте ключа в колата при деца 
без надзор.

Имобилайзер. (според. оборудване-
то)
Автомобилът Ви е оборудван с електро-
нен имобилайзер на двигателя,
който намалява риска от непозволена 
употреба на автомобила.
Системата на имобилайзера се състои от 
малък транспондер в ключа и електрон-
но устройство в автомобила. Системата 
на имобилайзера проверява дали ключът 
е валиден при подаването на контакт. Ако 
системата разпознае ключа, двигателят 
ще стартира. Ако ключът не е разпознат, 
двигателят няма да стартира. 
За да деактивирате имобилайзера:
Вкарайте ключа в ключалката за запал-
ване и завъртете на “контакт”.

За.да.активирате.имобилайзера:
Завъртете ключа на позиция off.

Имобилайзерът се активира автоматично. 
Двигателят няма да стартира без валиден 
ключ на запалването на автомобила.
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.ЗАБЕЛЕЖКА
При стартиране на двигателя не дръжте в 
близост други ключове с имобилайзер. Двига-
телят може да не запали или да угасне малко 
след това. Дръжте всеки ключ отделно, за да 
избегнете повреди.

.ЗАБЕЛЕЖКА
Ако се нуждаете от допълнителни ключове 
или загубите ключовете си, се консултирайте 
с HYUNDAI сервиз.

 ВНИМАНИЕ
Не поставяйте метални предмети до за-
палването. Двигателят може да не стар-
тира, тъй като металните предмети могат 
да нарушат сигнала на транспондера.

 ВНИМАНИЕ
Транспондерът в ключа за запалването 
е важна част от системата на имобилай-
зера. Той е проектиран за години без-
проблемна работа, но не го излагайте на 
влага, статично
електричество и удари, за да не се стига 
до повреди.

 ВНИМАНИЕ
Не променяйте или настройвайте систе-
мата на имобилайзера, защото това може 
да доведе до повреди. Обслужването й 
трябва да се извършва единствено в сер-
визи на HYUNDAI. Повреди, причинени от 
неправилна работа, пренастройване или 
промени по имобилайзера, не се покри-
ват от производствената гаранция.  
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СМАРТ КЛЮЧ (СПОРЕД ОБОРУДВАНЕТО)

.ЗАБЕЛЕЖКА
•	 Бутонът оперира, когато смарт ключът е на 

разстояние 0,7 метра (28 инча) от дръжка-
та на вратата.

•	 Дори да натиснете бутона на дръжката на 
вратата, вратите няма да се заключат и 
след 3 сек ще чуете звуков сигнал, ако са 
налице:
- смарт ключъ е вътре в колата;
- бутонът за стартиране и угасяване на 
двигателя start/stop е на контактна пози-
ция ACC или  ON;
- Отворена е врата с изключение на багаж-
ника.

Функция на смарт ключа 
1.Заключване на вратите 
2.Отключване на вратите 
3.Отваряне на багажника 

Със смарт ключа можете да отключите 
или заключите вратите и багажника, да 
стартирате двигателя, без да е необхо-
димо да го поставяте в слот за контактен 
ключ. 

 Върху бутона е написана думата “HOLD”, за 
да ви напомни, че трябва да задържите бутона 
за 1 сек.

Заключване
1. Смарт ключът е във вас.
2. Затворете всички врати.
3. Натиснете бутона отвън на дръжката на 
вратата.
4. Аварийните светлини ще примигнат 
веднъж (предният капак и багажникът 
трябва да бъдат затворени).
5. Убедете се, че вратите са заключени, 
като дръпнете дръжката.

Използване на бутоните на смарт ключа 
1. Затворете всички врати.
2. Натиснете бутона за заключване.
3. Аварийните светлини ще примигнат 
веднъж, за да индикират, че всички врати 
са заключени (предният и задният капак 
трябва да са затворени). Също така стра-
ничното огледало ще се свие автоматич-
но (според оборудването).
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.ЗАБЕЛЕЖКА
•	 Бутонът оперира, когато смарт ключът е на 

разстояние 0,7 метра (28 инча) от дръжка-
та на вратата.

•	 когато смарт ключът е на разстояние 0,7 
метра и бъде разпознат от автомобила, 
другите пътници могат също да отварят 
своите врати. 

•	 След отключване на всички врати ще пос-
ледва автоматично заключване, ако нито 
една врата не бъде отворена.

.ЗАБЕЛЕЖКА
•	 Когато отключите багажника и го отвори-

те, при затварянето му той ще се заключи 
автоматично.

•	 Бутонът оперира, когато смарт ключът е на 
разстояние 0,7 метра (28 инча) от дръжка-
та на багажника.

Отключване.
1. Смарт ключът е във вас.
2. Натиснете бутона на дръжката на вра-

тата.
3. Всички врати ще се отворят и аварий-

ните светлини ще примигнат два пъти.

Използване.на.бутона.на.смарт.ключ
1. Натиснете бутона за отключване.
2. Аварийните светлини ще мигнат два 

пъти, за да покажат, че всички врати 
са отключени. Също така външното 
огледало автоматично ще се разгъне, 
ако ключът е в положение AUTO (спо-
ред оборудването). След натискане на 
бутона вратите ще се заключат авто-
матично, освен ако не отворите врата в 
рамките на 30 секунди. Работното раз-
стояние на бутона е 10 м от дръжката 
на вратата.

Отваряне.на.багажника.
1. Смарт ключът е у вас.
2. Натиснете бутона на ключа за отваря-

не на багажника.
3. Багажникът ще се отключи.ж
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.ЗАБЕЛЕЖКА
•	 След отключване на вратата на багажника 

– ако се отвори в рамките на 30 секунди, 
ще се заключи автоматично.

•	 Думата „HOLD“ е написана на бутона, за 
да ви информира, че трябва да натиснете 
и задържите бутона. 

Използване.на.бутона.на.смарт.клю-
ча
1. Натиснете бутона за отключване на 

вратата на багажника за
повече от 1 секунда.
2. Аварийната светлина ще мигне два 

пъти, за да посочи, че вратата на ба-
гажника е отключена.

Стартиране
Можете да стартирате двигателя, без да 
поставяте ключа. За по-подробна инфор-
мация се обърнете към „Двигател старт / 
стоп бутон“ в раздел 5.

Полезни.съвети.за.ключа.
.ЗАБЕЛЕЖКА

•	 Ако по някаква причина загубите ключа, 
няма да успеете да стартирате двигателя. 
Изтеглете автомобила, ако е необходимо и 
се свържете с оторизиран дилър на 

•	 HYUNDAI.
•	 За един автомобил могат да бъдат реги-

стрирани максимум 2 смарт ключа. Ако 
загубите смарт ключ, трябва веднага да се 
свържете и откарате автомобила на отори-
зиран дилър на HYUNDAI, за да се защи-
тите от потенциална кражба. 

•	 Смарт ключът няма да работи, ако: 
- Смарт ключът е близо до радио предава-
тел или летище, които се намесват в често-
тите на предавателя.
- Смарт ключът е близо до предавател за 
мобилни телефони, радио система или мо-
билен телефон.
- Наблизо оперира друг смарт ключ. 
Когато смарт ключът не работи правилно, 
отворете или затворете вратите с обикно-
вения механичен ключ. Ако имате про-
блем със смарт ключа, свържете се с отори-
зиран дилър на HYUNDAI.

•	 Ако смарт ключът е в непосредствена 
близост до вашия мобилен телефон или 
смартфон, сигналът може да бъде блоки-
ран. Това важи особено когато телефонът 
е в режим на разговор, получаване на тек-
стови съобщения и / или изпращане /

•	 получаване на електронна поща. Избяг-
вайте да поставяте смарт ключа и мобил-
ния  телефон в един и същи джоб и под-
държайте адекватно разстояние между 
двете устройства.
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 ВНИМАНИЕ
Пазете смарт ключа от вода или течно-
сти. Ако системата за дистанционно от-
ключване се повреди заради излагане 
на вода или течности, това няма да бъде 
покрито от гаранцията.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Ключ за запал-
ването

Опасно е да оставяте деца в автомобила 
без надзор, когато ключът е в салона, 
дори и да не е поставен в запалването. 
Децата имитират възрастните и биха 
могли да пъхнат ключа в запалването. 
Той би им осигурил контрол върху елек-
трическите стъкла или други уреди, а 
дори може да се стигне до задвижване 
на автомобила, което може да доведе до 
сериозни наранявания или смърт. Нико-
га не оставяйте ключа в колата при деца 
без надзор.

Смяна.на.батериите.
Батерията трябва да издържи без смяна 
няколко години, но ако трансмитерът или 
ключът не работи, сменете батерията с 
нова. Ако не сте сигурни как да я смени-
те, обърнете се към оторизиран дилър на 
HYUNDAI.

.ЗАБЕЛЕЖКА
Ключът с вградено дистанционно управление 
е проектиран да ви служи дълго и безпро-
блемно, но може да се повреди, ако бъде из-
ложен на влага или статично електричество. 
Ако не сте сигурни как се ползва ключът или 
как се подменя батерията, се обърнете към 
оторизиран HYUNDAI сервиз.

.ЗАБЕЛЕЖКА
•	 Ползването на грешна батерия може да ув-

реди предавателя. уверете се, че ползвате 
правилния вид батерия. 

•	 За да избегнете повреди на предавателя, 
не го изпускайте, не го мокрете и не го из-
лагайте на топлина или слънце Внимание, 
батерия, изхвърлена на неподходящо мяс-
то, може да е опасна за околната среда и чо-
вешкото здраве. Изхвърляйте батериите 
според разпоредбите.

•	 Ако смятате, че смарт ключът е повреден 
или не работи правилно, посетете отори-
зиран дилър на HYUNDAI. 

1. Отворете задния капак на смарт 
ключа. 

2. Сменете батерията с нова (CR2032). 
При смяната се уверете, че положи-
телният полюс, обозначен със сим-
вола “+”, е обърнат нагоре като на 
илюстрацията.

3. Сглобете в обратна последовател-
ност.
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 ВНИМАНИЕ
Батерия, изхвърлена на неподходящо 
място, може да е опасна за околната сре-
да и човешкото здраве. Изхвърляйте ба-
териите според разпоредбите.

Имобилайзер. (според. оборудване-
то)
Автомобилът Ви е оборудван с електро-
нен имобилайзер на двигателя, който на-
малява риска от непозволена употреба 
на автомбила.
Системата на имобилайзера се състои от 
малък транспондер в ключа и електрон-
но устройство в автомобила. Системата 
на имобилайзера проверява дали ключът 
е валиден при подаването на контакт. Ако 
системата разпознае ключа, двигателят 
ще стартира. Ако ключът не е разпознат, 
двигателят няма да стартира. 
За да деактивирате имобилайзера:
Вкарайте ключа в ключалката за запал-
ване и завъртете на “контакт”.
За да активирате имобилайзера:
Завъртете ключа на позиция off.
Имобилайзерът се активира автоматично. 
Двигателят няма да стартира без валиден 
ключ на запалването на автомобила.
За.деактивиране.на.имобилайзера.
Променете бутона start/stop на позиция 
ON.
За.да.активирате.имобилайзера
Променете бутона start/stop на позиция 
OFF. Имобилайзерът се активира авто-
матично. Без валиден смарт ключ на ав-
томобила няма да успеете да стартирате 
двигателя. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предотвратите кражба на автомо-
била, не оставяйте резервни ключове в 
него. Паролата на имобилайзера е уни-
кална и трябва да се пази в тайна. Не ос-
тавяйте номера в автомобила.
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.ЗАБЕЛЕЖКА
При стартиране на двигателя не дръжте в 
близост други ключове с имобилайзер. Двига-
телят може да не запали или да угасне малко 
след това. Дръжте всеки ключ отделно, за да 
избегнете повреди.

.ЗАБЕЛЕЖКА
Ако се нуждаете от допълнителни ключове 
или загубите ключовете си, се консултирайте 
с HYUNDAI сервиз.

 ВНИМАНИЕ
Не поставяйте метални предмети до за-
палването. Двигателят може да не стар-
тира, тъй като металните предмети могат 
да нарушат сигнала на транспондера.

 ВНИМАНИЕ
Транспондерът в ключа за запалването е 
важна част от системата на имобилайзе-
ра.
Той е проектиран за години безпроблем-
на работа, но не го излагайте на влага, 
статично
електричество и удари, за да не се стига 
до повреди.

 ВНИМАНИЕ
Не променяйте или настройвайте систе-
мата на имобилайзера, защото това може 
да доведе до повреди. Обслужването й 
трябва да се извършва единствено в сер-
визи на HYUNDAI. Повреди, причинени от 
неправилна работа, пренастройване или 
промени по имобилайзера, не се покри-
ват от производствената гаранция.  

Заключване и отключване при екстрена 
ситуация 
Ако смарт ключът не работи, можете да 
отключите или заключите вратите с ме-
ханичния ключ. 
1.Натиснете и задръжте бутона (1), след 

което извадете механичния ключ (2).
2.Поставете ключа в ключалката на 

дръжката на вратата. За отключване 
ключът се завърта към задната част на 
колата, а за заключване напред.

3.За да поставите механичния ключ об-
ратно, сложете го в процепа и го при-
тискайте, докато чуете щракване.
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КЛЮЧ С ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ (СПОРЕД ОБОРУДВАНЕТО)

OAM049096L OXM049003

Функции.на.ключа.с.дистанционно.
управление
• За да извадите механичния ключ, на-

тиснете и задръжте отпускащия бутон.
• За да го поставите отново в процепа, 

поставете ключа, докато не се чуе 
щракване.

Заключване.(1)
1. Затворете всички врати.
2. Натиснете бутона за заключване.
3. Ще видите еднократно примигване на 

аварийните светлини, които индики-
рат, че вратите са заключени (предни-
ят капак и багажникът трябва да бъдат 
затворени).

Също така огледалото за обратно вижда-
не ще се сгъне автоматично, ако клю-
чът на огледалата е на позиция AUTO 
(според оборудването).

 ВНИМАНИЕ
Не сгъвайте ключа, без да сте натиснали 
бутона за освобождаване. Това може да 
повреди ключа.

Отключване.(2)
1. Натиснете бутона за отключване.
2. Ще видите примигване два пъти на ава-

рийните светлини, които индикират, 
че вратите са отключени. Също така 
огледалото за обратно виждане ще се 
разгъне автоматично, ако ключът на 
огледалата е на позиция AUTO (спо-
ред оборудването).

.ЗАБЕЛЕЖКА
След отключване на всички врати, вратите 
ще се заключат автоматично, освен ако не 
бъде отворена врата в рамките на 30 секунди. 
Също така огледалото за обратно виждане ще 
се сгъне автоматично, ако ключът е в положе-
ние на AUTO (според оборудването).
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Откачване.на.багажника.(3)
1. Натиснете бутона за отваряне на ба-

гажника за повече от 1 сек.
2. Аварийните светлини ще примигнат 

два пъти, за да индикират, че багажни-
кът е отворен.

.ЗАБЕЛЕЖКА
•	 След отключване на багажника ще послед-

ва автоматично заключване след 30 сек, 
ако багажникът не бъде отворен.

•	 На бутона е написана думата „HOLD“, 
която припомня, че трябва да задържите 
бутона.

.ЗАБЕЛЕЖКА
Предавателят няма да работи, ако се случи 
следното:
•	 Ключът за запалването е в гнездото си.
•	 Надвишите обсега (около 30 м). 
•	 Батерията в трансмитера е слаба.
•	 Други автомобили или обекти блокират 

сигнала.
•	 Времето е изключително студено. 
•	 Предавателят е близо до радиопредавател 

като радиостанция или летище, което пре-
чи на нормалната му работа.

Ако предавателят не работи нормално, отво-
рете и затворете вратата с ключа на запал-
ването. Ако имате проблем с предавателя, се 
свържете с оторизиран HYUNDAI сервиз. 

Ограничения.при.предавателя
 ВНИМАНИЕ

Пазете предавателя от вода или течно-
сти. ако системата за дистанционно от-
ключване се повреди заради излагане 
на вода или течности, това няма да бъде 
покрито от гаранцията.



Особености на вашия автомобил

154

OED039003A  

OHG040009  

 ВНИМАНИЕ
Промени или модификации, извършени 
от неоторизирани лица и неодобрени от 
съответните отговорни лица, могат да 
противоречат с правомощията на соб-
ственика за употреба на автомобила. 
Ако ключът с дистанционно управление 
не работи правилно поради промени или 
модификации, неодобрени от оторизира-
ните лица, ремонтът няма да бъде поет от 
производствената гаранция. 

• Тип A  

• Тип B  

Смяна.на.батериите.
Батерията трябва да издържи без смяна 
няколко години, но ако трансмитерът или 
ключът не работи, сменете батерията с 
нова. Ако не сте сигурни как да я смени-
те, обърнете се към оторизиран дилър на 
HYUNDAI.

1. Подпъхнете тънък инструмент в проре-
за и внимателно отворете капачето.

2. Сменете батерията с нова (CR2032). 
При смяната се уверете, че положи-
телният полюс, обозначен със симво-
ла “+”, е обърнат нагоре като на илюс-
трацията.

3. Сглобете в обратна последователност.

За подмяна на ключа с вградено дистан-
ционно управление се обърнете към ото-
ризиран HYUNDAI сервиз. 



Особености на вашия автомобил

16 4

 ВНИМАНИЕ
 • Ключът с вградено дистанционно уп-

равление е проектиран да ви служи 
дълго и безпроблемно, но може да се 
повреди, ако бъде изложен на влага 
или статично електричество. Ако не 
сте сигурни как се ползва ключът или 
как се подменя батерията, се обърне-
те към оторизиран HYUNDAI сервиз.

 • Ползването на грешна батерия може 
да увреди предавателя. Уверете се, че 
ползвате правилния вид батерия. 

 • За да избегнете повреди на предава-
теля, не го изпускайте, не го мокрете 
и не го излагайте на топлина или слън-
це. Внимание! Батерия, изхвърлена на 
неподходящо място, може да е опасна 
за околната среда и човешкото здра-
ве. Изхвърляйте батериите според 
разпоредбите.

 ВНИМАНИЕ
Батерия, изхвърлена на неподходящо 
място, може да е опасна за околната сре-
да и човешкото здраве. Изхвърляйте ба-
териите според разпоредбите.
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Неакти-
вирана 
система

Активи-
рана

система

Задей-
ствана
Аларма

Автомобилите, екипирани с алармена 
система, имат символ за алармена систе-
ма със следните думи:
1. ВНИМАНИЕ
2. АЛАРМЕНА СИСТЕМА  

Тази система е проектирана да осигури 
защита срещу непозволено влияние в 
автомобила. Системата има три работни 
режима: “Активиран”, “Задействана алар-
ма” и “Неактивиран”. При задействане 
системата издава силен звук, придружен 
с мигане на аварийните светлини.

Активиран.режим
Паркирайте автомобила и спрете двига-
теля. Активирайте системата според оп-
исанието по-долу. 
1. Извадете ключа от запалването и из-

лезте от автомобила.
2. Уверете се, че всички врати (и багаж-

никът) са затворени.
3. Заключете вратите с ключа с вграде-

но дистанционно управление (или със 
смарт ключа). След извършването на 
тези стъпки аварийните светлини ще 
премигнат веднъж, за да покажат, че 
алармената система е активирана.

Ако някоя врата, багажникът или капакът 
на двигателя са отворени, аварийните 
светлини няма да премигнат, а система-
та няма да се активира. Ако всички вра-
ти, багажникът и капакът на двигателя 
се затворят след натискането на бутона 
за заключване, аварийните светлини ще 
премигнат веднъж.
• Заключете вратите с натискане на бу-

тона на смарт ключа.
След това ще видите еднократно премиг-
ване на аварийните светлини, за да инди-
кират, че системата е включена.
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Ако е отворена врата, багажник или пре-
ден капак, няма да видите премигване на 
аварийните светлини и алармата няма 
да е включена. След това, ако затворите 
вратата, багажника или предния капак, 
аварийните светлини ще премигнат вед-
нъж.

Използване.на.трансмитера
Паркирайте автомобила и угасете двига-
теля.
Активирайте системата, както следва: 
1. Угасете двигателя и извадете контакт-

ния ключ.
2. Уверете се, че всички врати, багажника 

и предния капак са затворени.
3. Заключете вратите с натискане на бу-

тона на трансмитера.
Ще видите еднократно примигване на 
аварийните светлини, за да индикират, 
че системата е активирана.
Ако има отворена врата, багажник или 
преден капак, аварийните светлини няма 
да премигнат и алармата няма да е ак-
тивирана. След това, ако затворите вра-
тата, багажника или предния капак, ава-
рийните светлини ще премигнат веднъж.

Не. активирайте. алармената. система,.
преди. всички. пътници. да. са. излезли.
от. автомобила.. Ако. системата. се. ак-
тивира,.докато.в.автомобила.още.има.
човек,.алармата.може.да.се.активира.
при. неговото. излизане.. Ако. някоя. от.
вратите,. багажникът. или. капакът. на.
двигателя. бъдат. отворени. в. рамките.
на.30.сек.след.активирането.на.алар-
мата,. системата. ще. се. деактивира,. за.
да.не.се.получи.ненужно.задействане.
на.алармата.

Режим.“Задействана.аларма”
Алармата ще се задейства, ако се случи 
някое от следните събития, докато систе-
мата е активирана:
• Някоя от вратите бъде отворена, без 

да се използва дистанционното от-
ключване (или смарт ключът).

• Багажникът бъде отворен, без да се 
използва дистанционното отключване 
(или смарт ключът).

• Капакът на багажника бъде отворен.
Сирената ще засвири и аварийните свет-
лини ще премигват около 27 сек, освен 
ако системата не бъде деактивирана. 
За да изключите системата, отключете 
вратите с дистанционното управление.
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Режим.“неактивиран”
Системата ще се деактивира, когато:

Ключ с дистанционно управление (тран-
смитер)
- Натиснете бутона за отваряне на врата-
та.
- Стартирате двигателя.
- Контактният ключ е на положение ON 
за повече от 30 сек.

Смарт ключ 
- Натиснете бутона за отваряне на врата-
та.
- Натиснете бутона на дръжката на врата-
та и смарт ключът е у вас.
- Двигателят е стартиран.

След отключване на вратите аварийните 
светлини ще примигнат два пъти, за да 
индикират, че системата е деактивирана. 
След натискане на бутона за отключва-
не, ако някоя от вратите или багажника 
не бъде отворена в рамките на 30 сек, ще 
последва автоматично заключване.

.ЗАБЕЛЕЖКА – автомобили с имобилайзер
•	 Ако алармата не е изключена с дистан-

ционното (или със смарт ключ), вкарай-
те ключа в запалването, завъртете го и 
стартирайте двигателя. Системата ще се 
изключи.

•	 Ако загубите ключовете си, се свържете с 
оторизиран HYUNDAI сервиз.

.ЗАБЕЛЕЖКА – Смарт ключ
•	 Ако системата не е изключена със смарт 

ключа, отворете вратата с механичния 
ключ и запалете двигателя. Това ще деак-
тивира системата.

•	 В случай, че загубите ключовете си, пре-
поръчваме да се обърнете към оторизиран 
представител на HYUNDAI.

 ВНИМАНИЕ
Не променяйте и не настройвайте сами 
алармената система, тъй като това може 
да я повреди. Тя трябва да се обслужва 
единствено в оторизирани сервизи на 
HYUNDAI.
Повреди, причинени от промени в алар-
мената система или промени в настрой-
ките, не се покриват от производствената 
гаранция. Повреди, причинени от проме-
ни в алармената система или промени в 
настройките, не се покриват от производ-
ствената гаранция.висока температура. 
Това може да увреди хромовото покритие 
на поставката. 
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КЛЮЧАЛКИ

Работа.с.ключалките.отвън
• Вратите могат да бъдат отключвани и 

заключвани с трансмитер/ключ с дис-
танционно управление и смарт ключ.

• Вратите се отключват и заключват 
чрез натискането на бутона на дръж-
ката на вратата, когато смарт ключът е 
у вас (за автомобили със смарт ключ).

• След отключване на вратата отваря-
нето се осъществява от дръжката на 
вратата.

• При затваряне на вратата – засилете 
леко вратата с ръка. Убедете се, че 
вратите са затворени.

.ЗАБЕЛЕЖКА
•	 При студено и мокро време ключалките и 

механизмите на вратата може да не рабо-
тят както трябва заради замръзване.

•	 Ако вратата се отключи/заключи няколко 
пъти в бърза последователност, било то с 
ключа или с дистанционното, системата 
може временно да спре да работи, за да 
предпази електрическата верига от повре-
да.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Ако не затворите вратата правилно, 

може да се отвори отново.
 • Внимавайте да не притиснете ръце 

или части от тялото на някого, докато 
затваряте вратата.
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Работа.с.ключалките.отвътре
От.дръжката.на.вратата
• За да отключите вратата, натиснете 

бутона за заключване на вратата (1). 
Червеният маркер (2) на бутона е за 
заключване на вратата и ще бъде ви-
дим.

• За да заключите вратата, натиснете 
бутона за заключване на вратата (1) 
до позиция „Lock“. Ако вратата е за-
ключена правилно, червеният маркер 
(2) няма да се вижда.

• За да отворите вратата, дръпнете 
дръжката на вратата (3) навън.

• Ако изтеглите дръжката на вратата на 
предната вратата, когато бутонът за 
заключване на вратата е в заключена 
позиция, бутонът ще се отключи и вра-
тата ще се отвори.

• Предната врата не може да се заклю-
чи, ако контактният ключ е в слота и 
вратата е отворена.

• Не може да заключите врата, ако 
смарт ключът е в превозното средство 
и има отворена врата. Заклюване  

Отклюване  

• Тип A  

• Тип B  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – повреди в зак-
лючването 

Ако електрическото заключване се по-
вреди, когато сте в автомобила, опитайте 
един от следните варианти: 
 • Използвайте другите врати, дръжки и 

заключване.
 • Свалете стъклото на шофьора и се 

опитайте да отворите от дръжката 
отвън.

 • Отидете до багажния отсек и отворете 
багажника.

С.бутона.за.централното.заключванеко-
мандвате.заключването.на.вратите.
• Когато натиснете бутона за централно 

заключване, всички врати ще се за-
ключат, а индикаторът ще светне.

• Ако има отворена врата и натиснете 
бутона, вратите няма да се заключат.
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• Ако ключът е сложен в слота за кон-
тактния ключ и предната врата е от-
ворена, вратите няма да се заключат 
дори да се натисне бутонът за цен-
трално заключване (1).

• Ако ключът е в автомобила и има отво-
рена врата, вратите няма да се заклю-
чат въпреки натискането на бутона за 
централно заключване (1).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - врати
 • Когато автомобилът е в движение, 

вратите трябва винаги да са напъл-
но затворени и заключени, за да се 
избегне случайно отваряне. Заклю-
чените врати биха предотвратили и 
опити за нежелано влизане в автомо-
била, когато той се движи бавно или 
е спрял. 

 • Когато отваряте вратите, внимавайте 
за автомобили, мотоциклети, велоси-
педисти и пешеходци до вратите. Удар 
при отварянето на вратата може да 
причини повреда или нараняване. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Отключени ав-
томобили 

Ако оставите автомобила си  отключен, 
може да го откраднат или някой да се 
скрие вътре, докато ви няма, и да ви на-
рани. Когато оставяте автомобила без 
надзор, винаги изваждайте ключовете 
от запалването, активирайте ръчната 
спирачка, затваряйте прозорците и за-
ключвайте вратите. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - деца без надзор
В затворения автомобил може да стане 
много горещо, което може да причини се-
риозни наранявания или смъртта на деца 
или животни, които не могат да излязат. 
Освен това децата биха могли да се на-
ранят при опит за боравене с уредите 
за управление или да бъдат наранени от 
някого, влязъл в автомобила. Никога не 
оставяйте деца или животни без надзор 
в автомобила.
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Сензор.за.отключване.при.инцидент.
Всички врати се отключват при удар, кой-
то отваря въздушните възглавници. 

Сензорна. система. за. заключване. при.
скорост.(според.оборудването)
Всички врати се заключват автоматично 
при надвишаване на 15 км/ч. 

Защита.на.деца.–.блокировка.на.задните.
врати
Задните врати могат да бъдат блокирани 
като защита от случайно отключване от-
вътре от деца. Ползвайте блокировката 
винаги когато в автомобила има деца.
1. Отворете задната врата.
2. Поставете ключ или отвертка в слота 
(1) на вратата в положение “заключено” ( 
). Когато лостът е в това положение, вра-
тата не може да бъде отворена отвътре с 
дръжката (3).

3. Затворете задната врата. За да отво-
рите задната врата, дръпнете дръжката 
й от външната страна (2). Дори и вратите 
да са отключени, задната врата няма да 
може да се отвори с дърпане на дръжка-
та от вътрешната страна (3), докато не се 
отключи защитната блокировка.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Ключалки на 
задните врати - ако децата случайно 
отворят задните врати, докато авто-
мобилът се движи, те могат да паднат 
навън, което би причинило сериозни 
контузии или смърт. За да не позволи-
те на децата да отворят задните врати 
отвътре, използвайте защитната бло-
кировка винаги, когато в автомобила 
има деца.
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ВРАТА НА БАГАЖНИКА

За.механично.отваряне.на.багажни-
ци.

• Капакът на багажника се заключва/
отключва, когато и всички врати се за-
ключват/отключват, било то с ключ, с 
дистанционно, смарт ключ или с цен-
тралното заключване.

• Отключва се само багажникът, кога-
то е натиснат бутонът за отключване 
на багажника на ключа с вградено 
дистанционно отключване или смарт 
ключ за повече от 1 сек.

• Ако е отключен, багажникът може да 
се отвори с дръпване на дръжката и 
повдигане на вратата нагоре. 

• След като багажникът се отвори и 
след това се затвори, се заключва ав-
томатично.

.ЗАБЕЛЕЖКА
В студено и мокро време ключалките и меха-
низмите на вратите може и да не работят до-
бре заради замръзване. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
вратата на багажника се отваря нагоре. 
Когато я отваряте, на пътя й не бива да 
има предмети или хора.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уверете се, че при затваряне на вратата 
на багажника няма да притиснете ръце 
или части от тялото на някого. 

 ВНИМАНИЕ
Преди да потеглите, се уверете, че ба-
гажникът е затворен. Ако вратата му не 
е добре затворена, може да се повредят 
амортисьорите и другите елементи по 
нея.

 ВНИМАНИЕ
Уверете се, че около заключващия меха-
низъм на багажника няма нищо, защото в 
противен случай при затваряне може да 
се повреди механизмът. 

Затваряне.на.багажника
За да затворите багажника, натиснете 
капака надолу до упор. Уверете  се, че е 
добре затворен. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - изгорели газове 
Ако карате с отворен багажник, в салона 
на автомобила могат да навлязат опасни 
изгорели газове, това може да причини 
сериозни наранявания или смъртта на 
хората в автомобила. Ако се налага да 
карате с отворен багажник, пуснете вен-
тилацията и отворете прозорците, за да 
може въздухът отвън да навлиза в купе-
то.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Товарно отделе-
ние 

Никога не возете хора в багажника, там 
те не са обезопасени по никакъв начин. 
За да избегнете наранявания при инци-
денти или внезапни спирания, пътниците 
трябва винаги да бъдат адекватно обез-
опасени.

Аварийно.освобождаване.от.капака.
на.багажника
Автомобилът ви е оборудван с дръжка за 
аварийно освобождаване през вратата 
на багажника. Дръжката е разположена 
в долната част на капака на багажника и 
се използва в случай, че някой по невни-
мание е затворен в багажника. Дръжката 
може да се отвори по следния начин: 
1. Пъхнете механичният ключ в отвора.
2. Натиснете механичния ключ надясно.
3. Натиснете капака на багажника.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Бъдете наясно с местоположението 

на лоста за аварийно отключване и 
как да го ползвате в случай на нужда.

 • Не бива да позволявате на никого да 
се вози в товарното отделение. Ба-
гажникът е много опасно място при 
катастрофа.

 • Използвайте лоста за аварийно от-
ключване само при спешни случаи. 
Използвайте го много внимателно 
особено ако автомобилът се движи.
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ПРОЗОРЦИ

(1) Команден бутон на прозореца на во-
дача

(2) Команден бутон на прозореца на път-
ника до водача

(3) Команден бутон на прозореца на зад-
на лява врата

(4) Команден бутон на задна дясна врата
(5) Отваряне и затваряне на прозорците
(6) Автоматично електрическо вдигане/

смъкване*
(7) Бутон за блокиране на прозорците
*: според оборудването

.ЗАБЕЛЕЖКА
При студени и влажни климати електриче-
ските прозорци може да не работят добре по-
ради замръзване.
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Електрически.прозорци
За да работят електрическите прозорци, 
ключът на запалването трябва да е на 
позиция on (контакт). Всяка врата има 
бутон, с който се командва прозорецът. 
От страната на шофьора има бутон, който 
блокира прозорците на пътниците. Елек-
трическите прозорци могат да се упра-
вляват приблизително 30 сек след като 
ключът на запалването е изваден или е в 
положение ACC или LOCK. Ако предните 
врати са отворени, електрическите про-
зорци не могат да бъдат управлявани за 
периода от 30 сек след изваждането на 
ключа на запалването.

.ЗАБЕЛЕЖКА
Ако по време на движение прозорците или 
люкът (според оборудването) са смъкнати 
(или частично смъкнати), може да усетите 
пулсации на въздуха в купето или да чуете 
силен шум.
Това е нормално и може да се намали или пре-
махне по следния начин. Ако един или двата 
задни прозореца са смъкнати, частично отво-
рете и двата предни прозореца с около 2 см. 
Ако има шум от отворения люк, частично го 
затворете.

Отваряне.и.затваряне.на.прозорците

Тип..A
За да отворите или отворите прозорец, 
натиснете надолу или дръпнете нагоре 
предната част на бутона на съответния 
бутон до първия ограничител (5).

• Тип A  
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• Тип B  • Тип C  

OMD040019  OUN026013  OMD040019  

Тип..В
Автоматично сваляне/вдигане на прозо-
реца (според оборудването) 

Натискането или дръпването нагоре на 
главния бутон за момент до втория ог-
раничител (6) напълно смъква или вдига 
прозореца дори и ако бутонът бъде от-
пуснат. За да спрете прозореца до же-
ланото положение, докато той се движи, 
натиснете или дръпнете бутона в посока, 
обратна на движението на стъклото.

Тип.C – функция Auto за връщане (според 
оборудването)
Натискане или дърпане на бутона на 
прозореца до втория ограничител (6) на-
пълно понижава или повдига прозореца 
дори когато ключът е освободен. За да 
спрете прозореца в желаната позиция, 
издърпайте или натиснете надолу и от-
пуснете ключа.
Ако прозорецът не работи нормално, 
автоматичният прозорец трябва да се 
рестартира нулира, както следва:
1. Завъртете ключа за запалване на по-

зиция ON.
2. Затворете прозореца и продължете да 

държите бутона на прозореца за най-
малко 1 секунда след напълно затва-
ряне. 

Автоматично.връщане
Ако движението на прозореца нагоре 
бъде възпрепятствано от предмет или 
част от тялото, прозорецът ще усети съ-
противлението и ще спре. След това про-
зорецът ще се отвори приблизително на 
30 см, за да позволи премахването на 
предмета. Ако прозорецът усети съпро-
тивление, докато бутонът за движение 
нагоре се държи постоянно дръпнат, про-
зорецът ще спре движението си нагоре и 
ще се снижи с около 2,5 см. Ако бутонът 
бъде задържан в горно положение 5 сек 
слез сработването на системата за авто-
матично връщане, тя ще спре да работи.
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.ЗАБЕЛЕЖКА
Функцията за автоматично връщане на про-
зореца на шофьора е активна само при полз-
ване на функцията за автоматично вдигане на 
стъклото. Автоматичното връщане не работи 
при затваряне на прозореца с непълно дърпа-
не на бутона.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Преди да затворите прозорец, винаги 
проверявайте за препятствия на пътя му, 
за да избегнете наранявания или повре-
ди по автомобила. Ако между стъклото и 
горната част на рамката попадне пред-
мет с диаметър, по-малък от 4 мм, сис-
темата за автоматично връщане може да 
не усети съпротивлението и няма да спре 
и да отвори прозореца.

Бутон.за.заключване.на.електрическите.
прозорци
За.Европа
Водачът може да деактивира бутоните за 
управление на електрическите прозорци 
на задните врати, като натисне бутона за 
заключване на електрическите прозорци 
на вратата на шофьора в позиция LOCK 
(натиснат).

Извън.Европа
Водачът може да деактивира бутоните за 
управление на електрическите прозорци 
на задните врати, като натисне бутона за 
заключване на електрическите прозорци 
на вратата на шофьора в позиция LOCK 
(натиснат).

 ВНИМАНИЕ
 • За да избегнете евентуална повреда 

на системата на електрическите про-
зорци, не отваряйте или затваряйте 
два прозореца едновременно. Така ще 
увеличите и продължителността на 
живота на бушона.

 • Никога не се опитвайте управлявате 
прозореца, като натискате едновре-
менно бутона от главния панел за 
управление на шофьора и бутона на 
прозореца на съответната врата в раз-
лични посоки. В противен случай про-
зорецът ще блокира и няма да може 
да се отваря или затваря.

Когато превключвателя на заключване-
то на прозорците е в позиция ON, про-
зорците на предните и задните* врати 
на пътниците не може да се управляват 
от основния контролен прибор на шо-
фьора.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Прозорци
 • НИКОГА не оставяйте ключа на запал-

ването в автомобила.
 • НИКОГА не оставяйте в автомобила 

деца без наблюдение. Дори съвсем 
малките деца биха могли по случай-
ност да приведат автомобила в дви-
жение, да се заклещят в прозорците 
или да наранят себе си или други хора 
по друг начин.

 • Преди да затворите прозореца, вина-
ги проверявайте, за да сте сигурни, че 
на пътя му няма ръка, длан, глава или 
друго препятствие.

 • Не позволявайте на децата да си иг-
раят с електрическите прозорци. Дръ-
жте бутона за заключване на елек-
трическите прозорци на вратата на 
шофьора в позиция LOCK (натиснат). 
Случайното задействане на прозоре-
ца от дете може да доведе до сериоз-
ни наранявания.

 • Докато шофирате, не показвайте гла-
вата си и не протягайте ръка извън 
прозореца.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато отворите или затворите прозорец, 
внимавайте на пътя на прозореца да не 
попадне част от ръката или тялото на 
пътника.

Механични. прозорци. (според. обо-
рудването)
За да свалите или качите прозореца, за-
въртете дръжката по посока или обратно 
на часовниковата стрелка. 
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ПРЕДЕН КАПАК 

Отваряне.на.предния.капак
1. Дръпнете лоста за отваряне, за да от-

ворите предния капак. Капакът леко 
ще се надигне.

2. Минете пред автомобила, повдигнете 
леко капака, дръпнете лостчето от въ-
трешната страна по средата на капака 
(1) и повдигнете капака (2). 

3. Повдигнете капака и извадете пред-
пазната щека (3). 

4. Поставете я в определеното място (4). 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отворете капака едва след като сте из-
ключили двигателя и сте на равна по-
върхност, скоростният лост е в позиция P 
(Park) за автоматичните кутии и 1-ва или 
R (задна) за механичните, и сте активира-
ли ръчната спирачка. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – горещи части 
Внимателно пипайте елементите от капа-
ка и щеката, защото може да са горещи. 
Можете да се изгорите и да получите се-
риозни наранявания.

Затваряне на капака
1. Преди да затворите капака, направете 

следното:
• Всички капачки за наливане на теч-

ности трябва да бъдат поставени на 
местата си.

• Ръкавици, парцали и всякакви дру-
ги запалими материали трябва да 
бъдатпремахнати.

2. Върнете подпиращата щека на мястото. 
3. Свалете надолу капака и го пуснете от 

около 30 см. Уверете се, че се е заклю-
чил.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Преди да затворите капака, се увере-

те, че няма пречки за нормалното му 
затваряне. В противен случай риску-
вате да повредите капака или да се 
нараните.

 • Не оставяйте ръкавици, парцали или 
други запалими материали под капа-
ка. Това може да причини пожар зара-
ди топлината, отделяна от двигателя.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Преди да потеглите, винаги проверя-

вайте дали предният капак е добре 
затворен. Ако не е заключен, капакът 
може да се отвори по време на движе-
ние и да причини пълна загуба на ви-
димост, а това да доведе до инцидент.

 • Щеката за подпиране трябва да е по-
ставена в съответния отвор, когато 
проверявате двигателния отсек. Така 
капакът няма да падне и евентуално 
да ви нарани.

 • Не местете автомобила с вдигнат ка-
пак, тъй като видимостта е нарушена, 
а капакът може да падне или да се по-
вреди.
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КАПАК НА РЕЗЕРВОАРА

Отваряне.на.капака.на.резервоара
1. За да отворите капака на резервоара, 
натиснете централната част на капака. 

2. Отворете напълно капака.
3. За да развиете капачката, завъртете в 
посока, обратна на часовниковата стрел-
ка.
4. Заредете нужното гориво.

.ЗАБЕЛЕЖКА
Ако капакът на резервоара не се отваря за-
ради заледяване, се опитайте да отстраните 
леда, за да го освободите. Не насилвайте капа-
ка. При нужда напръскайте с размразител (не 
използвайте антифриз) или преместете авто-
мобила на топло място, за да се разтопи ледът.

Затваряне.на.капака.на.резервоара
1. Затворете капачката, като я завърти-

те по часовниковата стрелка, докато 
щракне. Това показва, че тя е добре 
затегната.

2. Затворете капака на резервоара и го 
натиснете, за да се затвори напълно.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Презареждане:
 • Ако горивото под налягане изпръска 

дрехите или кожата ви и има риск от 
пожар и изгаряния. Винаги махайте 
капачката бавно и внимателно. Ако 
тя пропуска гориво или чуете съскащ 
звук, изчакайте да спре, преди да от-
ворите капачката напълно. 

 • Не допълвайте, след като колонката 
автоматично е спряла зареждането.

 • Винаги проверявайте дали капачката 
е добре затворена, за да избегнете 
разливане на гориво в случай на ин-
цидент. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Опасности при 
презареждане
Автомобилните горива са лесно запа-
лими. Когато презареждате, спазвайте 
стриктно следните правила. Неспазване-
то им може да доведе до сериозни нара-
нявания, тежки изгаряния или смърт при 
пожар или експлозия.
 • Прочетете и спазвайте всички преду-

преждения на бензиностанцията.
 • Преди презареждане вижте къде е 

бутонът за аварийно прекъсване на 
пълненето, ако има такъв.

 • Преди да докоснете накрайника за 
зареждане, разредете потенциално 
опасното статично електричество, 
като пипнете метална част на автомо-
била на безопасно разстояние от гър-
ловината на резервоара, накрайника 
за зареждане или друг източник на 
гориво.

(Продължава)

(Продължение) 
 • не влизайте в автомобила, след като 

сте започнали зареждането, тъй като 
можете да акумулирате статично 
електричество чрез пипане, търкане 
или плъзгане по изкуствена материя 
(полиестер, сатен, найлон и т.н.). Ис-
кра от статично електричество може 
да запали парите от горивото и да 
причини интензивно горене. Ако тряб-
ва да влезете в автомобила, трябва 
отново да разредите потенциалното 
статично електричество, като пипнете 
метална част на автомобила.

 • Когато ползвате одобрен преносим 
контейнер за гориво, преди зарежда-
не го поставяйте на земята. Искра от 
статично електричество от контей-
нера може да запали изпаренията от 
горивото.

 • След като зареждането започне, тряб-
ва да сте в постоянен контакт с авто-
мобила до края му.

(Продължава)

(Продължение) 
Използвайте само пластмасови контей-
нери, предназначени за зареждане и съх-
раняване на бензин.
 • Не използвайте мобилни телефони, 

докато зареждате. Има опасност па-
рите от горивото да се запалят от 
електрически заряд или електрическа 
интерференция.

 • Когато презареждате, винаги гасете 
двигателя. Искри от електрическите 
части могат да запалят изпаренията 
от горивото. След като привършите 
зареждането, проверете дари капач-
ката и капакът на резервоара са добре 
затворени, преди да стартирате дви-
гателя.

 • Не ползвайте кибрит или запалка, 
не пушете и не оставяйте запалена 
цигара в автомобила, докато сте на 
бензиностанция и особено докато 
презареждате. Автомобилното гориво 
е лесно запалимо и може да причини 
пожар.

(Продължава)
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(Продължение) 
 • Ако по време на презареждане въз-

никне пожар, се отдръпнете от авто-
мобила и веднага уведомете управи-
теля на бензиностанцията. След това 
се свържете с противопожарната 
служба и следвайте инструкциите, 
които ще ви бъдат дадени. 

 ВНИМАНИЕ
 • Уверете се, че презареждате автомо-

била си в съответствие с изисквания-
та за горивото от секция 1. 

 • Ако трябва да смените капачката на 
резервоара, използвайте само ориги-
нална капачка на HYUNDAI или екви-
валент, указан за вашия автомобил. 
Друга капачка може да доведе до се-
риозна повреда в горивната система 
или в системата за контрол на изгоре-
лите газове.

 • Не разливайте гориво по външните 
повърхности на автомобила. Всякакъв 
тип гориво може да увреди боята.

 • След презареждане се уверете, че 
капачката на резервоара е правилно 
поставена, за да предотвратите разли-
ване на гориво в случай на инцидент.
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• Тип A  • Тип B  

ЛЮК (СПОРЕД ОБОРУДВАНЕТО)

Ако в оборудването на Вашия автомо-
била има люк, може да го отваряте и 
да променяте наклона му с контролния 
лост, разположен на конзолата в пред-
ната част на тавана. 

Люкът може да се отваря, затваря или на-
кланя само когато ключът на запалването 
е в позиция on (контакт).

• В студени и влажни климати люкът 
може да не работи както трябва зара-
ди замръзване.

• След като измиете автомобила или 
след дъжд избършете водата, остана-
ла по люка, преди да работите с него.

 ВНИМАНИЕ
Не продължавайте да натискате бутона 
за отваряне, след като люкът е вече на-
пълно отворен, затворен или максимално 
наклонен, тъй като може да причините 
повреда в мотора или в частите на сис-
темата.

Предупреждение. за. люка. (според. обо-
рудването)
Ако шофьорът извади контактния ключ 
(смарт ключ: двигателят е угасен) и от-
вори шофьорската врата при непълно 
затворен люк, ще се чуе предупредите-
лен сигнал за около 7 сек. Ще се появи 
и съобщение “Panorama Roof Open” на 
дисплея. Затворете люка, преди да на-
пуснете автомобила. 
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Сенник
• За да отворите сенника под люка, из-

дърпайте контролния бутон на люка 
назад до първата позиция.

• За да затворите сенника, когато люкът 
е затворен, натиснете контролния бу-
тон напред.

• За да спрете движението на подвиж-
ния люк в дадена позиция, натиснете 
или издърпайте контролния бутон.

Отваряне.на.люка
Когато.сенникът.е.затворен.
Ако издърпате контролния бутон назад 
до втората позиция, сенникът ще се отво-
ри, след което люкът ще започне да се 
отваря. За да спрете отварянето му в да-
дена позиция, натиснете или издърпайте 
контролния бутон. 
Когато.сенникът.е.отворен.
Ако издърпате контролния бутон назад, 
люкът ще започне да се отваря. За да 
спрете движението на подвижния люк 
в дадена позиция, натиснете или издър-
пайте контролния бутон.

Накланяне.на.люка
Когато.сенникът.е.затворен.
Ако бутнете контролния бутон напред, 
сенникът ще се отвори, след което люкът 
ще се отвори наклонен отчасти от едната 
страна. За да спрете отварянето му в да-
дена позиция, натиснете или издърпайте 
контролния бутон. 
Когато.сенникът.е.отворен.
Ако бутнете контролния бутон напред, 
люкът ще се отвори отчасти от едната 
страна. За да спрете отварянето му в да-
дена позиция, натиснете или издърпайте 
контролния бутон. 
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Затваряне.на.люка
За.да.затворите.люка.-.
Натиснете контролния бутон напред до 
първата позиция или издърпайте бутона 
надолу.
За да затворите люка задно със сенника
Натиснете контролния бутон напред до 
втората позиция. Люкът ще се затвори, 
след което и сенникът автоматично. За да 
спрете отварянето му в дадена позиция, 
натиснете или издърпайте контролния 
бутон.

Автоматично.връщане
Ако при автоматично затваряне на пътя 
на люка има предмет или част от тялото, 
люкът ще се задвижи в обратна посока и 
ще спре. Функцията за обратно връщане 
не работи, ако има малък предмет между 
стъклото и рамката на люка. Винаги про-
верявайте преди затваряне на люка, че 
на пътя на люка няма предмети или хора.

Не протягайте лицето, шията, ръцете или 
друга част от тялото извън люка на по-
крива, докато шофирате. Редовно почист-
вайте прахта и боклуците, които могат да 
се натрупат по водещите релси.
Не оставяйте сенника затворен, докато 
люкът се отваря. При използване люк 
за дълго време може да се натрупа прах 
между люка и отварящия се механизъм, 
който да породи шум. Отворете люка на 
покрива и премахвайте редовно прахта с 
чиста кърпа.

 ВНИМАНИЕ – повреда в мотора на 
люка 
Ако се опитате да отворите люка на по-
крива, когато температурата е под нулата 
или когато люкът е покрит със сняг или 
лед, стъклото или моторът може да бъде 
повреден.
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Рестартиране.на.люка
Когато акумулаторът на автомобила бъде 
свален или се разреди напълно, трябва 
да рестартирате и люка по следния на-
чин:
1. Завъртете ключа на запалването в по-

зиция on (контакт) и затворете сенни-
ка и люка, ако са отворени. 

2. Освободете контролния бутон.
3. Натиснете и задръжте бутона за затва-

ряне (около 10 сек), докато люкът се 
наклони и леко се задвижи нагоре и 
надолу: 
СЕННИКЪТ СЕ ОТВАРЯ > ЛЮКЪТ СЕ 
НАКЛАНЯ
Освободете бутона.

4. Натиснете и задръжте бутона за затва-
ряне, докато люкът не направи след-
ното:
ЛЮКЪТ СЕ ОТВАРЯ > ЛЮКЪТ СЕ ЗА-
ТВАРЯ
Освободете бутона. Когато извършите 
тази операция, люкът е рестартиран.

За повече информация препоръчваме да 
посетите оторизиран дилър на Hyundai. 

.ЗАБЕЛЕЖКА
Ако не рестартирате люка, може да не работи 
нормално. 
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ВОЛАН 

Електронен. сервоусилвател. на. во-
лана
Сервоусилвателят ползва енергия от 
електромотор, за да ви помага при упра-
влението на автомобила. Ако двигателят 
е угасен или ако сервоусилвателят не ра-
боти, автомобилът отново може да бъде 
управляван, но въртенето на волана ще 
изисква повече усилия.
Севроусилвателят се командва от кон-
тролен модул, който регистрира силата 
на завъртане на волана, неговото поло-
жение и скоростта на автомобила. Вола-
нът “натежава” с увеличаване на скорост-
та и “олеква” с намаляването й.
Ако при нормални условия на експлоата-
ция забележите промяна в усилието за 
въртене на волана, прегледайте автомо-
била в оторизиран HYUNDAI сервиз.

.ЗАБЕЛЕЖКА
При нормална експлоатация на автомобила 
може да забележите следното:
•	 Не свети предупредителната светлина на 

електронния сервоусилвател.
•	 Воланът става по-тежък след подаване на 

контакт. Това се случва, понеже системата 
провежда диагностика на EPS системата. 
Щом диагностиката завърши, воланът ще 
се върти отново с нормално усилие.

•	 При завъртане на ключа в позиция ON 
или LOCK може да се чува цъкане от реле-
то на сервоусилвателя.

•	 Когато автомобилът е спрял или се движи 
с ниска скорост, може да се чува шумът от 
електромотора.

•	 Ако системата на електронния сервоусил-
вател не работи нормално, на таблото ще 
светне предупредителна светлина. Вола-
нът може да се контролира трудно или да 
работи ненормално. При първа възмож-
ност прегледайте автомобила в сервиз на 
HYUNDAI.

•	 При ниска температура може да се чува 
странен шум. При покачване на темпера-
турата шумът ще изчезне. Това е нормал-
но. 
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OGD041030  OMD040030  

Регулиране.на.волана
Регулирането на волана ви позволява да 
настроите позицията му, преди да шофи-
рате. Може да го повдигнете, за да имате 
повече място за краката, когато влизате 
или излизате от автомобила.
Воланът трябва да е така позициониран, 
че да ви е удобно да шофирате, но в съ-
щото време не ви пречи да следите при-
борите и лампите по инструменталното 
табло.

Можете да регулирате наклона на волана 
и в дълбочина, преди да тръгнете с авто-
мобила. Така може да осигурите повече 
място за краката, когато излизате (спо-
ред оборудването).
Воланът трябва да бъде позициониран в 
удобна позиция за управление и едно-
временно с това да позволява наблюде-
ние на инструменталния панел и уредите.

За да промените ъгъла на волана, дръп-
нете надолу лоста за освобождаване на 
заключването (1), настройте волана до 
желания ъгъл (2) и желаната позиция (3), 
а след това дръпнете лоста за заключва-
нето нагоре, за да заключите волана в 
новата позиция. Настройте волана до же-
ланата позиция, преди да шофирате.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Никога не променяйте ъгъла на вола-

на, докато шофирате. Може да загуби-
те контрол, а това би причинило инци-
дент, тежки наранявания или смърт.

 • След като настроите волана, го бутне-
те нагоре-надолу, за да сте сигурни, че 
е добре заключен.

Клаксон
За да задействате клаксона, натиснете 
знака за клаксон на волана. Проверявай-
те клаксона редовно, за да сте сигурни, 
че работи както трябва.

.ЗАБЕЛЕЖКА
За да задействате клаксона, натиснете място-
то на волана, обозначено със знак за клаксон. 
Клаксонът работи само при натискане на това 
място.

 ВНИМАНИЕ
Не удряйте по клаксона, за да го задей-
ствате, или с юмрук. Не натискайте клак-
сона с остри предмети.
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OGDE041153  OGD041155  

OGDE041159  

OGDE041213  

OGD041161  

Система. FLEX. STEER. (според. обо-
рудването)
Контролните бутони на волана на сис-
темата FLEX STEER позволяват на шо-
фьора да избере управлението според 
пътните условия. Можете да изберете 
различен режим с натискане на бутона и 
избор от LCD дисплея. Ако бутонът е на-

тиснат в рамките на 4 сек, ще се появят 
режимите от снимката. Ако бутонът не е 
натиснат в рамките на 4 сек, LCD диспле-
ят ще смени на предходната си функция. 

Нормален.режим
Нормалният режим предлага средно като 
ниво усилие на волана. 

• Тип A  • Тип A  

• Тип B  • Тип B  
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• Тип A  • Тип A  

• Тип B  • Тип B  

OGD041160  

OGD041154  

OGD041162  

OGD041156 

Режим.комфорт.
Усилието на волана става по-меко и леко. 
Обикновено се използва за паркиране 
или в градски условия. Този режим пома-
га на хората, които искат да управляват с 
по-малко усилие. 

Спортен.режим.
Воланът се втвърдява. Режимът се из-
ползва за управление по магистрала. 

 ВНИМАНИЕ
 • За ваша сигурност, когато натиснете 

бутона и се появи режимът на LCD дис-
плея, режимът не се променя веднага. 
След като приключите с оперирането 
с бутона, режимът ще се прехвърли на 
новия избран. 

 • Внимавайте, когато сменяте различ-
ните режими по време на движение. 

 • Когато сервоусилването не работи 
правилно, и системата flex steering 
няма да работи. 
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ОГЛЕДАЛА

Вътрешно.огледало.за.обратно.виж-
дане.
Настройте вътрешното огледало така, 
че да виждате през центъра на задното 
стъкло. Направете това, преди да шофи-
рате.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Видимост назад
Не поставяйте обекти, които биха ограни-
чили видимостта ви, на задната седалка 
или в багажното отделение. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не настройвайте огледалото за обратно 
виждане, когато автомобилът е в движе-
ние. Това може да доведе до загуба на 
контрол и инцидент, който да доведе до 
смърт, сериозни наранявания или иму-
ществени вреди. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не модифицирайте вътрешното огледало 
и не слагайте по-широко огледало. Това 
може да доведе до наранявания по вре-
ме на инцидент при раздуване на въз-
душната възглавница.

Вътрешно.огледало.за.обратно.виждане.
с.позиция.ден/нощ
Направете тази настройка, преди да шо-
фирате и когато лостът за настройката 
ден/нощ е на позиция “ден”. Дръпнете 
лоста за ден/нощ към вас, за да намали-
те отблясъците от фаровете на автомоби-
лите зад вас при шофиране през нощта. 
Запомнете, че при позиция “нощ” губите 
част от яснотата на изображението в ог-
ледалото.

OMD040031

Нощ

Ден

Електрохроматично.огледало
(според.оборудването)
Електрохроматичното огледало автома-
тично контролира отблясъците на фаро-
вете на автомобилите зад вас при шо-
фиране през нощта или при намалена 
дневна светлина. Сензорите в огледалото 
регистрират осветеността около автомо-
била и автоматично контролират отбля-
съците от фаровете на автомобилите зад 
вас. Когато двигателят работи, отблясъци-
те се контролират автоматично от сензо-
ра в огледалото. Когато скоростният лост 
е на позиция за заден ход (R), огледалото 
автоматично избира най-ярката настрой-
ка, за да подобри видимостта назад.

 ВНИМАНИЕ
Когато почиствате огледалото, ползвайте 
хартиена кърпичка или подобен матери-
ал, навлажнен с препарат за почистване 
на стъкло. Не пръскайте препарат ди-
ректно върху огледалото, защото препа-
ратът може да проникне под кожуха на 
огледалото.
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Индикатор

Индикатор Сензор

Изображение от задно виждане

OMD040032  

OMD042122L

• Тип A  

• Тип B  

Работа.с.електрическото.огледало
• Натиснете бутона on/off (1), за да 

включите функцията за автоматично 
затъмняване. Ще светне индикаторна-
та лампичка на огледалото. Натиснете 
бутона on/off, за да изключите функци-
ята за автоматично затъмняване. Ин-
дикаторът ще угасне.

• При завъртане на ключа на запалва-
нето електрическото огледало по под-
разбиране е в позиция on (включено)

Външни. огледала. за. обратно. виж-
дане
Настройте външните огледала преди 
шофиране. Вашият автомобил е оборуд-
ван както с ляво, така и с дясно външно 
странично огледало. Те могат да бъдат 
настройвани дистанционно с бутона. 
Огледалата могат да бъдат сгъвани при 
нужда - движение по тясна улица или на 
автоматична автомивка.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Странични огле-
дала

 • Дясното странично огледало е пано-
рамно. В някои страни лявото огле-
дало е също панорамно. Обектите в 
огледалото са по-близо, отколкото 
изглеждат.

 • При смяна на лентата на движение 
ползвайте вътрешното огледало или 
пряко наблюдение, за да определите 
действителното разстояние до авто-
мобилите зад вас.

 ВНИМАНИЕ
Не стържете леда от стъклото на огледа-
лото, защото така може да увредите по-
върхността му. Ако ледът ограничава дви-
жението на огледалото при настройване, 
не насилвайте огледалото. За премахване 
на леда ползвайте размразител или мек 
плат или гъба, напоени с топла вода.

 ВНИМАНИЕ
Ако огледалото е блокирано с лед, не го 
настройвайте със сила. Ползвайте раз-
мразител (не антифриз), за да освободи-
те замръзналия механизъм, или премес-
тете автомобила на топло място, за да се 
разтопи ледът.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не настройвайте и не сгъвайте странич-
ните огледала в движение. Това може да 
доведе до загуба на контрол, инцидент и 
тежки наранявания, смърт или материал-
ни щети.
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B510A01E  OGD041031  

Регулиране.на.огледалата
Механично.(според.оборудването)
За да нагласите огледалото, използвайте 
лоста

Електрически тип 
Бутонът за дистанционно регулиране на 
огледалата ви позволява да настроите 
позицията на лявото и дясното странич-
но огледало. За да настроите позицията 
на едно от тях, натиснете бутона (1) на R 
или L, за да изберете дясното или лявото 
огледало. Натиснете съответната точка 
на бутона за настройка, за да регулира-
те огледалото нагоре, надолу, наляво или 
надясно.
След настройката поставете бутона в 
неутрално (средно) положение, за да 
избегнете неумишлена промяна на на-
стройката.

 ВНИМАНИЕ
 • Огледалата спират да се движат, щом 

достигнат максималния си ъгъл на на-
стройка, но моторчето работи, докато 
бутонът е натиснат. Не натискайте бу-
тона по-дълго от необходимото, за да 
не повредите мотора.

 • Не се опитвайте да настройвате ог-
ледалата на ръка, за да не повредите 
частите им.
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OGD041032  OGDE041033  OGDE041163  

Сгъване.на.страничното.огледало
Ръчен.тип
За да сгънете страничното огледало, хва-
нете корпуса на огледалото и го натисне-
те към задната част на автомобила.

Електрически.тип.А
За да сгънете страничното огледало, на-
тиснете бутона. 
За да го отворите, натиснете бутона от-
ново.

Електрически.тип.В
Огледалото може да бъде сгънато или 
разгънато с натискането на бутона: 
Ляво (1): огледалото се разгъва.
Дясно (2): огледалото се сгъва.
В средата (AUTO, 3):
Огледалото ще се сгъне и разгъне авто-
матично, когато:
• Без смарт ключ 

- Огледалото се сгъва и разгъва при 
заключване и отключване с трансми-
тера.
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• Със смарт ключ 
- Огледалото се сгъва и разгъва, ко-

гато вратата се заключи или отклю-
чи със смарт ключа.

- Огледалото се сгъва и разгъва, ко-
гато вратата се заключи или отклю-
чи с бутона на външната дръжка.

- Огледалото се разгъва, когато доб-
лижите автомобила (всички вра-
ти са затворени и заключени) със 
смарт ключа у вас (според оборуд-
ването).

 ВНИМАНИЕ
Електрическото стъкло работи и оперира 
дори когато контактният ключ е в пози-
ция OFF. За да предотвратите ненужно 
изтощаване на акумулатора, не регули-
райте твърде дълго огледалата, докато не 
работи двигателят. 

 ВНИМАНИЕ
В случай че огледалото от електрическия 
тип не се сгъне, не сгъвайте с ръка. Това 
може да повреди моторчето.
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OGDE042040K/OGDE042041K  

• Таблото във Вашия автомобил може да е раз-
лично от това на илюстрацията. За повече 
информация вижте „Прибори“ на следващите 
страници. 

ИНСТРУМЕНТАЛНО ТАБЛО

1. Оборотомер
2. Индикатор за мигачи
3. Скоростомер
4. Предупредителни лампи 
5. Уред за следене температу-

рата на двигателя
6. Уред за горивото в резер-

воара
7. Километраж/бордови ком-

пютър 

• Тип A  

• Тип B  
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OGDE041042  

OGD041044  

OGD041045  

OGD041043  

OGDE041043  

Осветление. на. таблото. (според. оборуд-
ването)
Осветлението на инструменталния па-
нел може да се регулира, като натиснете 
надолу или нагоре бутона за регулиране 
на осветлението. Нивото на интензивност 
ще бъде показано на LCD дисплея. 

Прибори
Скоростомер
Скоростомерът показва скоростта на ав-
томобила при движение напред.
Скоростомерът е калибриран в киломе-
три в час или в мили в час.

• Километри в час • Бензинов двигател

• Мили в час • Дизелов двигател

Оборотомер
Оборотомерът показва броя на оборотите 
на двигателя в минута (об/мин). Ползвай-
те оборотомера, за да изберете точния 
момент за смяна на предавките и да не 
допуснете придърпване или работа на 
двигателя на твърде високи обороти.



Особености на вашия автомобил

514

Стрелката на оборотомера може да се 
помръдне леко при подаване на контакт. 
Това движение е нормално и не се отра-
зява върху точността на оборотомера. 

OMD040048/OGDE042189L  

• Тип A  • Тип B  

 ВНИМАНИЕ
Не дръжте двигателя в червената зона на 
оборотомера. Това може да причини се-
риозна повреда на двигателя.

 ВНИМАНИЕ
Ако стрелката на прибора излезе из-
вън нормалната зона и влезе в позиция 
“130°C/H”, това показва прегряване, кое-
то може да повреди двигателя.

Прибор. за. следене. температурата. на.
двигателя

Този прибор показва температурата на 
охлаждащата течност (при подаден кон-
такт). Приборът е допълнителен към пре-
дупредителната светлина при прегрява-
не. Не карайте с прегрял двигател. Ако 
двигателят прегрее, вижте “Ако двигате-
лят прегрее” в секция 6.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не отвивайте капачката на ради-
атора, ако двигателят е горещ. Охлажда-
щата течност е под налягане и може да 
причини тежки изгаряния. Преди да до-
бавите охлаждаща течност в резервоара, 
изчакайте двигателят да изстине.
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OMD040050/OGDE042191L OMD040054/OMD040055

• Тип A  • Тип A  • Тип B  • Тип B  

Прибор.за.следене.на.горивото
Приборът за горивото показва приблизи-
телното количество гориво в резервоара. 
Обемът на резервоара е посочен в сек-
ция 8.  Към прибора има предупредител-
на лампа за ниско ниво на горивото, коя-
то ще светне, когато резервоарът е почти 
празен.
При накланяне или в завой стрелката на 
прибора може да трепне или предупре-
дителната лампа да се включи по-рано.

 Това се дължи на движението на гори-
вото в резервоара.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Прибор за гори-
вото

Свършването на горивото може да из-
ложи хората в автомобила на опасност. 
Трябва да спрете и да долеете гориво 
колкото се може по-скоро след светване 
на предупредителната лампа или когато 
стрелката приближи ниво “E”.

 ВНИМАНИЕ
Избягвайте да шофирате при много ниско 
ниво на горивото. Ако останете без гори-
во, двигателят може да наруши работата 
си, а това ще натовари катализатора.

Километраж.(км.или.мили)
Километражът показва общото разстоя-
ние, изминато от автомобила. Той е по-
лезен и при планиране на периодичното 
сервизно обслужване на автомобила.

.ЗАБЕЛЕЖКА
Забранено е да се променят показанията на 
километража с цел промяна на пробега. Всяка 
промяна може да доведе до падане на произ-
водствената гаранция.
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OGD041046 OGDE041048 OGD041047

• Тип A  • Тип B  

Външна.температура.
Моментната външна температура се изо-
бразява на дисплея в скала със стъпка от 
по 1°C (1°F). Амплитудата на измерване е 
между -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F).
• Външната температура може да не се 

промени моментално както при обик-
новените термометри, за да предо-
тврати отвличането на вниманието на 
шофьора.

• За да преминете от скала Целзий °C 
във Фаренхайт °F или обратното, нати-
снете бутона DISP за повече от 5 секв 
режим Distance to empty (DTE). 

Индикатор. за. смяна. на. скоростите. за.
механична.кутия.(според.оборудването)
Индикаторът ви информира коя предавка 
е подходяща, за да пестите гориво. 
Например:

 Индикира, че трябва да минете на 
3-та предавка, а в момента сте на 
1-ва или 2-ра.

 Индикира, че е необходимо да ми-
нете на 3-та предавка, а в момента 
сте на 4-та или 5-а.

Когато системата не работи правилно, ин-
дикаторът не се показва.

Индикатор.за.смяна.на.скоростите.за.ав-
томатична.кутия.(според.оборудването)
Индикаторът показва коя предавка е из-
брана на автоматичната кутия.
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Бордови.компютър.
Бордовият компютър е информационна 
система за пътуването, контролирана от 
микрокомпютър, която показва инфор-
мация относно пътуването като скорос-
томер, оборотомер, разстояние до пре-
зареждане, среден разход на гориво и 
време на пътуването. Данните се показ-
ват на дисплей, когато подадете контакт. 
Ако акумулаторът бъде свален, цялата ин-
формация, без скоростомер и разстояние 
до презареждане и моментен разход на 
гориво, се изтрива.

Натиснете бутона TRIP, за да смените 
режимите.

Тип А

Тип B

Бордови показания А

Бордови показания В

Разстояние до презареждане

Среден разход на гориво*

Моментен разход на гориво*

Средна скорост

Време на пътуването *

Настройки *Според оборудването 

Бордови показания А

Бордови показания В 

Разстояние до презареждане*

Среден разход на гориво* & 
Моментен разход на гориво*

Средна скорост

Време на пътуването *

Настройки *Според оборудването 
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OGDE041060/OGDE041061  OGDE041056/OGDE041058 OGDE041066/OGDE041067  

Бордови.компютър.
Този режим индикира разстоянията на 
индивидуалния пробег от последното ну-
лиране на бордовия компютър. Приборът 
работи от 0.0 до 9999,9 км. Натиснете 
бутона RESET за повече от 1 сек, за да 
нулирате бордовия компютър на 0.0 км.

Разстояние. до. презареждане. (км. или.
мили)
Този режим показва приблизителното 
разстояние, което автомобилът може да 
измине с наличното в резервоара гориво, 
като се базира на количеството гориво в 
резервоара и количеството гориво, пода-
вано към двигателя. Когато разстоянието 
до презареждане падне под 50 км (30 
мили), на дисплея ще се покаже “----” и 
индикаторът ще примигне. Обхватът е от 
50 до 999 км.

Среден. разход. на. гориво. (според. обо-
рудването).(л/100.км.или.мили.на.галон)
Този режим изчислява средния разход на 
гориво от общото изразходвано гориво 
и разстоянието, изминато от последно-
то нулиране на средния разход. Общото 
изразходвано гориво се изчислява от да-
нните за разхода на гориво. За по-точни 
данни карайте повече от 50 м (0,03 мили). 
Натискането на бутона RESET за повече 
от 1 сек, когато е показан средният раз-
ход, нулира показанията (---).
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OGDE041069/OGDE041070 

Когато.функцията.“AVG.Fuel.Economy”.
от. настройките. “User. Setting”. е. в. ре-
жим.“Auto.Reset”
Ако скоростта на автомобила надвишава 
1 км/ч след дозареждане с повече от 6 
литра, показанията за среден разход ще 
се нулират (---). 

Когато.функцията.“AVG.Fuel.Economy”.
от. настройките. “User. Setting”. е. в. ре-
жим.“.Manual.Reset”
При натискане на бутона RESET за по-
вече от 1 сек, когато показателят е на 
средна горивна консумация, ще нулирате 
консумацията  (---). Моментен.разход.на.гориво.(според.обо-

рудването).(л/100.км.или.мили.на.галон)
Този режим изчислява моментния разход 
на гориво за последните няколко секун-
ди.

.ЗАБЕЛЕЖКА
•	 Ако автомобилът не е на равна повърхност 

или акумулаторът бъде откачен, функция-
та “Разстояние до презареждане” може да 
не работи както трябва. Бордовият ком-
пютър може да не отчете допълнително 
заредено гориво, ако заредите по-малко от 
6 л (1,6 галона).

•	 Стойностите за разхода на гориво (според 
оборудването) и разстоянието до преза-
реждане могат да варират значително, в 
зависимост от условията на шофиране, 
навиците на шофиране и състоянието на 
автомобила.

•	 Стойността на разстоянието до презареж-
дане е на базата на разстоянието, което е 
възможно да бъде изминато с наличното 
гориво. Тази стойност може да се разли-
чава от реалните километри, които бихте 
могли за изминете с наличното гориво.
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OGDE041075/OGDE041076OGDE041072/OGDE041073 OGDE041049

Средна.скорост.(км/ч.или.мили/час)
Този режим изчислява средната скорост 
на автомобила от последното нулиране 
на средната скорост. Дори и ако авто-
мобилът не е в движение, отчитането на 
средната скорост продължава, докато 
двигателят работи.
Натискането на бутона RESET за повече 
от 1 сек, докато се показва средната ско-
рост, нулира показанията (---).

Време.на.пътуването.(според.оборудва-
нето)
Този режим показва общото време на 
пътуването от последното нулиране на 
времето. Дори и автомобилът да не се 
движи, времето на шофиране се отчита, 
ако двигателят работи. Обхватът е от 0:00 
до 99:59 часа. Обхватът на прибора е от 
00:00~99:59 часа.
Натискането на бутона RESET за повече 
от 1 сек, докато се показва времето на пъ-
туване, нулира показанията (00:00).

Индивидуални.настройки
1. Спрете автомобила и оставете на кон-

такт на позиция ON при работещ дви-
гател.

2. Натиснете бутона RESET до излизане 
на индивидуалните настройки (User 
setting).

3. Тогава натиснете бутона RESET за по-
вече от 2 сек.

4. Можете да смените настройките с на-
тискане на бутон TRIP и избрания еле-
мент с натискането на бутона RESET.
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Автоматично.заключване.
Off – всички операции по автоматично 

заключване ще бъдат отменени.
Speed – Всички врати ще се заключат 

автоматично при ускоряване над 15 
км/ч (9.3 м/ч).

Shift Lever  – Всички врати ще се заклю-
чат автоматично, когато скоростни-
ят лост е преместен от позиция R 
(Reverse) или задна на N (Neutral), 
или D (Drive). (За автоматичните 
трансмисии)

Автоматично.отключване.
Off - всички операции по автоматично от-

ключване ще бъдат отменени.
Key Out – Всички врати ще се отключат 

автоматично, когато контактният 
ключ е изваден (или смарт ключът е 
в позиция OFF).

Shift Lever – Всички врати ще се отклю-
чат автоматично, когато скоростният 
лост е преместен в позиция P (Park). 

(За автоматичните трансмисии)

Забавяне.на.предните.фарове.(според.
оборудването)
On – функцията забавяне на предните 

фарове и уелкъм съобщение ще се 
активират.

Off - функцията забавяне на предните 
фарове и уелкъм съобщение ще се 
деактивират.

Auto.Triple.Turn
(три премигвания на мигача с едно докос-
ване)
On – Мигачът ще премигне 3 пъти при ед-

нократно натискане и ще спре.
Off – Функцията Auto Triple Turn ще бъде 

изключена. 
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Уелкъм.светлина.(според.оборудване-
то)
On – функцията за уелкъм светлина ще се 

включи.
Off - функцията за уелкъм светлина ще се 

изключи.

Уелкъм. звуково. приветствие. (според.
оборудването)
On - функцията за уелкъм звуково привет-

ствие ще се включи
Off - функцията за уелкъм звуково привет-

ствие ще се изключи.

Средна.горивна.икономия.
Auto Reset – средната горивна икономия 

ще се рестартира автоматично след 
презареждане

Manual Reset – средната горивна иконо-
мия няма да се рестартира автома-
тично след презареждане

Прибор.за.температурата
Променя измервателната скала от °C на 
°F, и обратното – от °F на °C.

Eco.режим.(според.оборудването)
On – индикаторът за превключване рабо-

ти (за механична трансмисия).
ECO индикаторът е включен (за автома-

тична трансмисия).
Off - индикаторът за превключване не ра-

боти (за механична трансмисия).
ECO индикаторът не е включен (за авто-

матична трансмисия).

Ако автомобилът ви е екипиран със сис-
тема Active ECO, можете да изключите 
индикатора ECO с натискане на бутона 
Active ECO. За повече детайли вижте 
„Active ECO“  в раздел  5. 
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Предупреждения. и. индикатори. (Ин-
струментален.панел)
При подаване на контакт без стартиране 
на двигателя светват всички предупреди-
телни лампи. Ако някоя от тях не свети, 
трябва да бъде проверена в оторизиран 
HYUNDAI сервиз. 
След стартиране на двигателя се убеде-
те, че всички предупредителни лампи са 
угаснали. Ако някоя от тях все още све-
ти, това показва ситуация, която изисква 
вниманието Ви.

ECO.индикатор
(според.оборудването)
С.активна.ECO.система

Когато системата ECO работи, ECO ин-
дикаторът свети в зелено. За по-подроб-
на информация се обърнете към „Active 
ECO“ в раздел 5.

Без.активна.ECO.система
Еко индикаторът е система, която ви ин-
формира за икономично шофиране. Тя по-
казва дали карате ефективно и ви помага 
да се подобри горивната ефективност.
• Индикаторът ECO (зелен) ще се вклю-

чи, когато шофирате ефективно в ЕКО 
режим. Може да изключите ECO инди-
катора от настройките. 

• За настройките ECO ON / OFF вижте 
следващата страница. 

• Горивната ефективност може да се 
променя от водача според навиците и 
състоянието на пътя.

• Тя не работи при условия, които не 
отговарят на икономично шофиране, 
като поставяне на лоста в позиция 
P (Park), N (Neutral), R (Reverse) или 
спортен режим.

ECO   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не гледайте продължително индикатора 
по време на шофиране. Може да ви раз-
сее и да причини катастрофа, която да 
доведе до тежки телесни наранявания.
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Предупреждение.за.пред-
пазен.колан

Като напомняне на шофьора предупре-
дителната лампа за предпазния колан 
ще премигва около 6 сек всеки път, щом 
подадете контакт, без значение дали е 
поставен, или не.
За повече детайли вижте раздел „Пред-
пазен колан” в секция 3 

Предупредителна. светли-
на.за.въздушните.възглав-
ници

Тази предупредителна лампа ще светва 
за приблизително 6 сек всеки път, когато 
подадете контакт.
Лампата светва и когато Системата за 
допълнителни мерки за безопасност не 
работи както трябва. Ако предупредител-
ната лампа за въздушната възглавница 
не светне или остане включена пове-
че от 6 сек след подаването на контакт 
или стартирането на двигателя, трябва 
да проверите системата за допълнител-
на безопасност в оторизиран сервиз на 
HYUNDAI.

Предупредителна.лампа.за.
налягането.на.маслото

Тази предупредителна лам-
па показва, че налягането на маслото е 
ниско.
Ако лампата светне, докато шофирате:
1. Отбийте встрани от пътя и спрете.
2. Проверете нивото на маслото при уга-

сен двигател. Ако нивото е ниско, до-
бавете нужното количество.

Ако лампата продължи да свети, след 
като сте добавили масло или нямате мас-
ло, се обърнете към оторизиран сервиз 
на HYUNDAI.

 ВНИМАНИЕ
Ако не угасите двигателя веднага след 
като светне лампата за ниско налягане 
на маслото, може да причините сериозна 
повреда на двигателя.
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 ВНИМАНИЕ
Ако лампата за налягането на маслото 
продължи да свети при работещ двига-
тел, може да се стигне до сериозна по-
вреда на двигателя. Лампата за ниско 
налягане на маслото свети, когато наля-
гането на маслото е недостатъчно. при 
нормално състояние, тя би трябвало да 
светне при подаване на контакт, а след 
това да угасне, когато стартирате двига-
теля. Ако лампата продължи да свети при 
работещ двигател, значи има сериозен 
проблем. Ако това се случи, угасете дви-
гателя и проверете нивото на маслото. 
Ако нивото на маслото е ниско, допълне-
те до нужното ниво и отново стартирайте 
двигателя. Ако лампата продължава да 
свети, угасете двигателя незабавно. Ако 
лампата за налягането на маслото свети 
при работещ двигател, веднага се обър-
нете към оторизиран сервиз на HYUNDAI, 
без да карате автомобила отново.

Индикатори.на.мигачите

Мигащите зелени стрелки 
на инструменталното табло показват по-
соката, указана от мигача. Ако стрелката 
свети, но не мига, мига по-бързо от нор-
малното или не светва въобще, това по-
казва повреда в системата на мигачите. 
Трябва да се консултирате със сервиза си.

Индикатор. за. дълги.
светлини
Този индикатор се включ-
ва, когато фаровете светят 
и са на дълги светлини или 
когато “мигате” с дългите 
светлини.

Индикатор.за.къси.свет-
лини
Индикаторът свети, когато 
са пуснати фаровете.

Индикатор.за.предни.фа-
рове. за. мъгла. (според.
оборудването)
Индикаторът свети, когато 
са включени предните фа-
рове за мъгла.

Индикатор. за. задни. фа-
рове. за. мъгла. (според.
оборудването)
Индикаторът свети, когато 
са включени задните фаро-
ве за мъгла.

Индикатор.за.габарити
Индикаторът свети, когато 
са включени габаритите.
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Лампа. за. зареждането. на.
акумулатора
Тази предупредителна лам-
па показва повреда или в 
генератора, или в система-
та за зареждане на акумулатора. Ако лам-
пата светне по време на движение:
1. Спрете на първото безопасно място. 
2. При угасен двигател проверете дали 

ремъкът на генератора не е скъсан или 
разхлабен.

3. Ако ремъкът е наред, това означава, че 
има повреда в системата за зарежда-
не на акумулатора. Незабавно отстра-
нете повредата в оторизиран сервиз 
на HYUNDAI.

ESP. индикатор. (електрон-
на. програма. за. стабил-
ност)
ESP индикаторът ще светне 
при подаване на контакт, но 
трябва да угасне след това. Светлинната 
индикация се появява и когато има про-
блем със системата. Ако се случи, докато 
карате, проверете автомобила в оторизи-
ран сервиз на HYUNDAI.

Лампа.за.отворена.врата
Тази лампа показва, че има 
недобре затворена врата 
при всяка позиция на ключа 
на запалването.

Лампа. за. отворен. багаж-
ник
Тази лампа показва, че ба-
гажникът не е добре затво-
рен при всяка позиция на 
ключа на запалването.
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EPB  
Индикатор. за. проблем.
в. електронната. ръчна.
спирачка. -. EPB. (Electric.
Parking.Brake)

Индикаторът за проблем в EPB светва, 
когато подадете контакт, но угасва след 
около 3 сек. Ако индикаторът остане, по-
сетете оторизиран сервиз на HYUNDAI за 
проверка на системата.
Също така индикацията за EPB може да 
се задейства, когато ESP не работи, но в 
този случай това не означава, че EPB не 
работи. За повече детайли вижте „EPB“ 
в секция 5.

Индикатор.имобилайзер.

Без система за смарт ключ 
Този светлинен индикатор 
се появява, когато имоби-

лайзер ключът е инсталиран и включен 
на позиция ON за стартиране на двига-
теля. Можете да стартирате двигателя. 
Индикаторът угасва, когато се стартира 
двигателят.
Ако индикаторът премигне, когато кон-
тактният ключ е на позиция ON преди 
стартирането на двигателя, провере-
те системата в оторизиран сервиз на 
HYUNDAI.

Със.система.смарт.ключ
Ако се случи някое от изброените съби-
тия на автомобил, екипиран със смарт 
ключ, индикаторът на имобилайзера ще 
светне, ще премигне или ще угасне. 
• Когато смарт ключът е в автомобила и 

start/stop бутонът в позиции ACC или 
ON, индикаторът ще светне за около 
30 сек, за да индикира, ще можете 
да стартирате двигателя. Ако обаче 
смарт ключът не е в автомобила и се 
натисне бутонът start/stop, индикаторът 
ще светне за няколко секунди, за да 
индикира, че не можете да стартирате 
двигателя.

• Ако индикаторът светне само за 2 сек 
и угасне, когато бутонът start/stop е на 
позиция ON със смарт ключа вътре в 
автомобила, проверете системата в 
оторизиран дилър на HYUNDAI.

• Когато батерията е слаба и се нати-
сне бутонът start/stop, индикаторът ще 
присветне, за да индикира, че не може 
да стартирате двигателя. Можете да го 
направите с натискането на бутона 
start/stop button директно със смарт 
ключа. Също така, ако части от систе-
мата на смарт ключа имат проблеми – 
индикаторът ще присветне.
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Лампа. за. ниско. ниво. на.
горивото

Тази лампа указва, че ре-
зервоарът е почти празен. 
Когато се включи, трябва да презареди-
те при първа възможност. Шофиране със 
светеща лампа за горивото или с гориво 
под границата “0/e” може да доведе до 
прекъсване работата на двигателя и по-
вреда на катализатора (според оборудва-
нето).

Лампа. за. повреда. (MIL).
(лампа.за.преглед.на.дви-
гателя). (според. оборудва-
нето)

Тази лампа е част от Системата за кон-
трол на двигателя, която следи различни 
компоненти на системата за контрол на 
вредните емисии. Ако лампата светне, 
това означава, че е установена потенци-
ална повреда в системата за контрол на 
вредните емисии. Лампата ще светне при 
подаване на контакт и ще угасне няколко 
секунди след стартиране на двигателя. 
Ако светне, докато шофирате, или не све-
тне при подаване на контакт, проверете 
системата незабавно в най-близкия ото-
ризиран сервиз на HYUNDAI. В общия 
случай автомобилът може да се кара, но 
все пак проверете системата в оторизи-
ран сервиз на HYUNDAI.

 ВНИМАНИЕ
Дълго шофиране при светеща лампа за 
повреда в системата за контрол на вред-
ните емисии може да причини повреда на 
системата за контрол на емисиите и да 
повлияе на разхода.

 ВНИМАНИЕ - бензинов двигател
Ако светне рампата за повреда на систе-
мата за контрол на емисиите, е възмож-
на повреда на катализатора. Това може 
да доведе до загуба на мощност, прове-
рете системата в оторизиран сервиз на 
HYUNDAI.
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 ВНИМАНИЕ - Дизелов двигател (ако 
оборудването е с DPF )
Когато индикаторът за повреда започне 
да мига, той може да спре да мига, ако ка-
рате автомобила с повече от 60 км/ч или 
на предавка над втора при 1500-2000 об/
мин за повече от около 25 минути. 
Ако индикаторът продължава да мига и 
след това, посетете оторизиран HYUNDAI 
сервиз и проверете DPF системата. Ако 
карате продължително с мигащ индика-
тор, DPF системата може да се повреди, а 
разходът на гориво да се повиши.

 ВНИМАНИЕ - Дизелов двигател
Когато индикаторът за повреда започне 
да мига, може да е поради повреда в на-
стройките за количествено впръскване 
на инжекторите, което да доведе до за-
губа на мощност, шум от изгарянето на 
горивото и увеличени изгорели газове. 
Проверете системата за контрол на дви-
гателя възможно по-рано в оторизиран 
дилър на HYUNDAI.

Предупредителна. свет-
лина. за. температура. на.
охладителната. течностна.
двигателя.(според.оборуд-
ването)

Светлинната индикация се задейства, 
когато температурата на охладителна-
та течност на двигателя е над 120±3°C 
(248±5.4°F). Не продължавайте да се дви-
жите с автомобила с прегрят двигател. 
Ако двигателят прегрее, вижте раздел 
„Прегряване” в секция 6.

.ЗАБЕЛЕЖКА
Ако светлината на температурата на охла-
дителната течност на двигателя светне, това 
означава прегряване и може да резултира в 
повреда на двигателя.
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Лампа.за.ръчната.спирач-
ка.и.за.ниско.ниво.на.спи-
рачната.течност

Предупреждение.за.ръч-
ната.спирачка.
Лампата светва, когато ръчната спирачка 
е дръпната, а ключът на запалването е на 
позиция START или на контакт. Лампата 
трябва да угасне, когато освободите ръч-
ната спирачка. 

Предупреждение. за. ниско. ниво. на.
спирачната.течност
Ако предупредителната лампа остане 
светнала, това може да означава, че ни-
вото на спирачната течност в резервоара 
е ниско.
Ако лампата продължи да свети:
1. Отбийте на най-близкото безопасно 

място и спрете.
2. Проверете незабавно нивото на спи-

рачната течност при угасен двигател и 
долейте, ако има нужда.

Проверете системата за течове.
3. Не шофирайте автомобила, ако има 

течове, лампата продължава да све-
ти или спирачките не работят добре. 
Изтеглете автомобила до най-близкия 
сервиз на HYUNDAI за проверка на 
спирачната система и ремонт. Вашият 
автомобил е оборудван с двукръгова 
диагонална спирачна система.

Предупредителна. лампа.
за.антиблокираща.система.
на.колелата.(ABS). (според.
оборудването)

Тази лампа светва при подаването на 
контакт и угасва след приблизително 3 
сек, ако системата работи нормално. Ако 
АBS предупредителната лампа остане 
включена, включи се, докато шофирате, 
или не се включи, когато подадете кон-
такт, това показва, че може да има по-
вреда на ABS системата.
Ако това се случи, прегледайте автомо-
била в оторизиран сервиз на HYUNDAI 
колкото е възможно по-скоро. Обикнове-
ната спирачна система ще работи, но без 
помощта на антиблокиращата система на 
колелата.

Това означава, че ако единият кръг от-
каже, върху две от колелата отново ще 
се оказва спирачно усилие. Ако работи 
само единият кръг, педалът на спирачка-
та ще има по-дълъг ход и ще е необходи-
мо по-силно натискане на педала, за да 
спрете автомобила. Тъй като работи само 
част от спирачната система, той ще има 
и по-дълъг спирачен път. Ако спирачките 
откажат, докато шофирате, преминете 
на по-ниска предавка, за да ползвате 
спирачната сила на двигателя и спрете 
автомобила при първа възможност. За 
да проверите изправността на крушката 
в таблото, проверете дали при подаване 
на контакт светват предупредителните 
лампи за ръчната спирачка и за нивото 
на спирачната течност.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Шофирането на автомобила, при положе-
ние че свети някоя от предупредителните 
лампи, е опасно. Ако свети предупреди-
телната лампа на спирачките, незабавно 
проверете спирачната система в отори-
зиран сервиз на HYUNDAI.
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Предупредителна. лампа.
на.Електронния.разпреде-
лител. на. спирачното. уси-
лие.(EBD)

Ако тези две лампи светнат 
едновременно, докато шо-
фирате, автомобилът може 
да има повреда в ABS и 
ЕBD системите. В този случай вашите 
ABS и обикновена спирачна система

ESP. индикатор. (електрон-
на. програма. за. стабил-
ност)

ESP индикаторът ще све-
тне при подаване на контакт, но трябва 
да угасне след около 3 сек. Когато ESP 
е включена, тя наблюдава условията за 
шофиране и при нормални условия лам-
пата няма да светне. При хлъзгав път или 
намалено сцепление ESP ще сработи и 
индикаторът ще премига, за да покаже, 
че системата работи.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако лампите на ABS и на спирачките 
светнат и останат светнали, спирачната 
система на автомобила няма да работи 
нормално при внезапно спиране. В този 
случай избягвайте шофиране с висока 
скорост и рязко спиране. Прегледайте 
автомобила си в оторизиран HYUNDAI 
сервиз при първа възможност. Може да 
не работят нормално. Прегледайте авто-
мобила в оторизиран HYUNDAI сервиз 
колкото се може по-скоро.

Индикатор. за. изключена.
ESP

Индикаторът за изключена 
ESP ще светне при подава-
не на контакт, но трябва да угасне след 
около 3 сек. За да изключите ESP систе-
мата, натиснете бутона ESP off. Индика-
торът ще светне, за да обозначи, че ESP 
системата е деактивирана. Ако индикато-
рът свети, когато не сте изключили ESP 
системата, може би има повреда. Прове-
рете системата в оторизиран сервиз на 
HYUNDAI.
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SET..

CRUISE..
Индикатор. Cruise. (според.
оборудването)
Индикатор.CRUISE

Индикаторът светва, когато системата 
за круиз контрол е включена от бутона 
CRUISE на волана. Индикаторът угасва, 
когато бутонът CRUISE се натисне отно-
во, което деактивира системата. За пове-
че детайли вижте раздел „Круиз контрол” 
в секция 5.

Индикатор. за. настройка.
Cruise.SET

Индикаторът светва, когато се натисне бу-
тонът на круиз контрола (-SET or RES+). 
Индикаторът SET няма да светне, когато 
е натиснат бутонът (CANCEL) и системата 
е деактивирана.

Лампа. за. включени. по-
дгряващи. свещи. (дизе-
лов.двигател)

Този индикатор светва при подаден кон-
такт. Двигателят може да бъде стартиран, 
когато индикаторът угасне. Времето за 
това зависи от температурата на водата, 
на въздуха и от състоянието на акумула-
тора.

Лампа.за.проблем.с.горив-
ния. филтър. (дизелов. дви-
гател)

Тази предупредителна лампа светва за 3 
сек след подаването на контакт, а след 
това трябва да угасне. Ако свети, докато 
двигателят работи, това показва, че в го-
ривния филтър има вода. Ако това се слу-
чи, отстранете водата. За повече инфор-
мация вижте “Горивен филтър” в секция 7..ЗАБЕЛЕЖКА

Ако двигателят не бъде стартиран в рамките 
на 10 сек след подгряването, завъртете ключа 
на запалването още веднъж в позиция LOCK 
и го върнете на контакт, за да повторите под-
гряването.

 ВНИМАНИЕ
Ако индикаторът на подгряването про-
дължи да свети или мига, след като дви-
гателят загрее или по време на движе-
ние, проверете системата в оторизиран 
HYUNDAI сервиз.

 ВНИМАНИЕ
Когато светне лампата за горивния фил-
тър, мощността (както и скоростта и обо-
ротите на празен ход) могат да паднат. 
Ако карате при светнал индикатор, може 
да увредите части на двигателя и инже-
кциона на системата Common Rail. Ако 
това стане, прегледайте автомобила в 
оторизиран HYUNDAI сервиз.
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OGDE041079  

OGDE041202  

Предупреждение за преви-
шена скорост
(според.оборудването)

Предупредителна. лампа.
за.превишена.скорост
Ако се движите със скорост 120 км/ч или 
повече, ще светне предупредителната 
лампа. Причината е да предотврати дви-
жението с превишена скорост.

Предупредителен.сигнал.за.превише-
на.скорост.(според.оборудването)
Ако се движите със скорост 120 км/ч или 
повече, ще се чуе предупредителен сиг-
нал за около 3 сек. Причината е да предо-
тврати движението с превишена скорост.

Ключът.не.е.в.автомобила.(според.обо-
рудването)

Ако смарт ключът не е в автомобила и 
някоя от вратите се отвори или затвори, 
когато бутонът start/stop е в положение 
ACC, ON или START, сигналната индика-
ция ще се появи на LCD дисплея. Също 
така ще се чуе звуков сигнал за 5 сек, 
когато смарт ключът не е в автомобила и 
вратата се затвори. Винаги дръжте смарт 
ключа със себе си.

Не.е.засечен.ключ

Ако смарт ключът не е в автомобила или 
не може да бъде засечен и натиснете бу-
тона start/stop, ще се появи сигнална ин-
дикация на LCD дисплея за около 10 сек. 
Също така индикаторът на имобилайзера 
ще примигва за около 10 сек.

120 
km/h  

• Тип A  

• Тип A  

• Тип B  

• Тип B  
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Слаба.батерия.в.ключа

Бутонът start/stop ще премине в позиция 
OFF, когато смарт ключът не е зареден, 
и ще се появи сигнал на LCD дисплея за 
около 10 сек. Също така ще се чуе едно-
кратен звуков сигнал. Заменете батерия-
та с нова.

Натиснете. педала. на. спирачката. за.
стартиране.(само.за.автоматични.тран-
смисии)

Ако бутонът start/stop премине на пози-
ция ACC два пъти след натискането на 
бутона без стъпване върху педала на 
спирачката, на LCD ще се появи сигнал 
за около 10 сек, който ще ви информира 
да натиснете педала на спирачката, за да 
стартирате двигателя.

Натиснете. педала. на. съединителя. за.
стартиране. (само. за. механични. тран-
смисии).

Ако бутонът start/stop премине на пози-
ция ACC два пъти след натискане на бу-
тона без стъпване върху педала на съе-
динителя, на LCD ще се появи сигнал за 
около 10 сек, който ще ви информира да 
натиснете педала на съединителя, за да 
стартирате двигателя.

OGDE041081  

• Тип A  • Тип B  

OGDE041082  

• Тип A  • Тип B  

OGDE041087  

• Тип A  • Тип B  

471  
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OGDE041085  

• Тип A  • Тип B  

OGDE041083  

• Тип A  • Тип B  

OGDE041086  

• Тип A  • Тип B  

Преминете.на.позиция.„P“

Ако се опитате да угасите двигателя, без 
скоростния лост да е в позиция P (Park), 
бутонът start/stop ще мине в позиция ACC. 
Ако бутонът се натисне още веднъж, ще 
премине в позиция ON. Светлинната ин-
дикация ще се покаже на LCD дисплея за 
около 10 сек, за да индикира, че бутонът 
start/stop се натиска, когато скоростният 
лост е в позиция P (Park), ако искате да 
изгасите двигателя. Също така ще се чуе 
звуков сигнал за около 10 сек (според 
оборудването).

Натиснете. стартовия. бутон. още. вед-
нъж

Ако не можете да оперирате с бутона 
start/stop и има проблем с него, ще се по-
яви индикация за 10 сек и постоянен зву-
ков сигнал, който означава, че можете да 
натиснете стартовия бутон още веднъж.
Звуковият сигнал ще спре, когато старто-
вият бутон работи нормално или е акти-
вирана алармената система. Ако сигнал-
ната индикация се появява всеки път, 
когато натиснете start/stop бутона, отиде-
те с автомобила в оторизиран сервиз на 
HYUNDAI за проверка на системата.

Минете.на.„P“.или.„N“,.за.да.стартира-
те.двигателя

Ако се опитате да стартирате двигателя, 
когато скоростният лост е в позиция, раз-
лична от P (Park) или N (Neutral), ще се 
появи светлинна индикация за около 10 
сек на LCD дисплея.
Въпреки че е възможно да стартирате на 
позиция N (Neutral) на скоростния лост, 
за вашата сигурност е по-добре да го 
направите, когато лостът е в позиция P 
(Park).
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OGDE041203  

• Тип A  • Тип B  

OGDE041204  

• Тип A  • Тип B  

OGDE041084  

• Тип A  • Тип B  

Натискане. на. старт. бутона. при. навит.
волан.(според.оборудването)

Ако воланът не се заключва нормално 
при натискане на бутона start/stop, ще се 
появи светлинна индикация за 10 сек на 
LCD дисплея. Също така ще се чуе алар-
миращ сигнал еднократно и светлината 
на бутона start/stop ще премигва в про-
дължение на 10 сек. Ако получите това 
предупреждение, натиснете бутона start/
stop, докато навивате волана с ръка наля-
во и надясно.

Проверка.на.заключването.на.волана.
(според.оборудването)
 

Когато воланът не се заключва правилно 
и бутонът start/stop премине в позиция 
OFF, ще се появи светлинна индикация за 
10 сек върху LCD дисплея. Също така ще 
се чуе алармиращ сигнал за 3 сек и свет-
лината на бутона start/stop ще премигва 
за 10 сек.

Натиснете.старт.бутона.със.смарт.клю-
ча

Ако се опитате да стартирате двигателя, 
докато се е показало съобщение Key is 
not detected или ключът не е засечен, ще 
се появи съобщение Press the start button 
with smart key, или натиснете стартовия 
бутон със смарт ключ, което ще стои на 
LCD дисплея. Също така индикаторът на 
имобилайзера ще премигва за около 10 
сек.
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Проверка. на. предпазителя. на. стопо-
вете

Когато предпазителят на стоповете е
откачен или неизправен, ще се появи
светлинна индикация за 10 сек на LCD
дисплея.
Сменете предпазителя с нов. Ако не сте
в способност да го направите, можете да
стартирате двигателя с натискането на
бутона start/stop за 10 сек в позиция ACC.

Ниво.на.течност.на.чистачките.(според.
оборудването)

Тази лампа са активира, когато нивото 
на течност в резервоара за чистачките е 
много ниско. Ако натиснете бутона TRIP, 
докато лампата свети, режимът на LCD 
дисплея ще се промени на режим бордо-
ви компютър за 4 сек, след което ще се 
върне на нивото на течността на чистач-
ките. Напълнете резервоара възможно 
по-бързо. 

Ключ. за. изключване. на. предпазите-
лите.

Съобщението се появява, когато трябва 
да се информира шофьорът да включи 
главния ключ на бушоните от панела под 
волана. За повече детайли вижте раздел 
“предпазители” в секция 7.

• Тип A  • Тип B  

OGDE041207  

• Тип A  • Тип B  

OGDE041092

OGDE041205  

• Тип A  • Тип B  



Особености на вашия автомобил

754

OGD041096  

Сензор

ЗАДЕН АСИСТЕНТ ПРИ ПАРКИРАНЕ (СПОРЕД ОБОРУДВАНЕТО)

Асистентът при паркиране на заден ход 
подпомага шофьора при паркиране на 
заден ход, като предупреждава със зву-
ков сигнал за наличието на предмет на 
по-малко от 60 см отпред и 100 см отзад. 
Тази система е допълнителна и не заменя 
нуждата от повишено внимание от стра-
на на шофьора.
Обсегът на сензорите и размерът на 
предметите, които попадат в тях, са огра-
ничени. Когато карате на заден ход или 
напред, внимавайте какво има около вас, 
все едно сте в автомобил без такава сис-
тема.

Работа.на.асистента.за.паркиране
Условия.на.работа
• Асистентът работи при подаден кон-

такт.
• Обхватът на засичане на предмети от-

зад е около 120 см.
• Обхватът на засичане на предмети от-

пред е около 60 cm, когато се движите 
с под 10 км/ч.

• Когато се засекат повече от 2 предме-
та едновременно, първо се разпозна-
ва по-близкият от тях.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Асистентът за паркиране е само допъл-
нителна система. Нейната работа може 
да бъде повлияна от допълнителни фак-
тори. Отговорност на водача е винаги да 
проверява мястото около автомобила, 
докато се движи с автомобила. Опера-
тивните функции на системата могат да 
се влияят от много фактори и условия. 
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Разстояние от обекта

61 см - 120 см

31 см - 60 см

По-малко от 30 см 

*1  Индикира разстоянието от засечените 
обекти чрез сензори. (Ляв, десен и централен)
❈ : Ако обектът е между сензорите или близо, 
индикаторът може да е различен.

Сигнален индикатор

*1  

*1  

*1  

Условия,. при. които. асистентът. не. ра-
боти.правилно

Асистентът за паркиране на заден ход 
може да не работи правилно, когато:
• 1. Сензорът е задръстен от външни 

фактори като сняг или вода. (Ще ра-
боти нормално, когато се почисти и 
открие.)

• 2. Сензорът е замърсен със сняг или 
вода или капачката е покрита от нещо. 
(Ще работи нормално, когато

• се почисти и открие.)
• 3. Шофиране по неравни повърхности 

(неасфалтирани пътища, чакъл, бабу-
ни, наклон).

• 4. В обхвата на датчика има обекти, 
причиняващи силен шум (клаксони, 
мотоциклетни двигатели или въздушни 
спирачки на камион).

• 5. Вали силно или колелата на автомо-
била вдигат облак пръски.

• 6. В обхвата на сензора има безжични 
предаватели или мобилни телефони.

• 7. Сензорът е покрит със сняг.
• 8. Теглене на каравана. 

Тип.сигнализиращи.индикатори.и.звуциВидове.предупредителни.сигнали
• Когато обектът е на разстояние между 

120 и 61 см от задната броня: Сигналът 
е с прекъсвания

• Когато обектът е на разстояние между 
60 и 31 см от задната бротя: Сигналът 
е учестен

• Когато обектът е на разстояние под 30 
см от задната бротя: Сигналът е непре-
къснат(



Особености на вашия автомобил

774

Обсегът.може.да.намалее,.когато:
1. Сензорът е задръстен от външни фак-

тори като сняг или вода. (Ще работи 
нормално, когато се почисти и открие.)

2. Външната температура е изключител-
но висока или ниска.

Сензорът.не.може.да.разпознае.след-
ните.обекти:.
1. Остри или тънки обекти като въжета, 

вериги или малки стълбчета.
2. Радиопоглъщащи обекти като дрехи, 

гъбести материали или сняг.
3. Засечени са неустановени предмети, 

по-високи от 1 м и по-тесни от 14 см. 

Предпазни.мерки.
- Асистентът може да не издаде преду-

предителен звук в зависимост от ско-
ростта на автомобила и формата на 
предметите.

- Асистентът може да не работи добре, 
ако височината на задната броня на 
автомобила или инсталирането на сен-
зора са променяни или увредени. Всяко 
неоригинално оборудване също би мог-
ло да попречи на работата на сензора.

- Сензорът може да не разпознае обекти 
на по-малко от 40 см или може да посо-
чи невярно разстояние. Внимавайте:

- Ако сензорът е замръзнал или покрит 
със сняг, мръсотия или вода, сензорът 
може да не работи, докато не бъде по-
чистен с мек парцал.

- На натискайте, драскайте или удряйте 
сензора. Това може да го повреди.

.ЗАБЕЛЕЖКА
Тази система може да засече предмети само в 
обсега на сензорите. Не може да засече пред-
мети в области, където няма инсталирани 
сензори. Малки или тънки предмети, като 
колчета, попаднали между сензорите, също 
може да не бъдат засечени. Винаги проверя-
вайте визуално областта зад автомобила. Ин-
формирайте за това водачи, които не са запоз-
нати с възможностите на системата.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Внимавайте много, когато минавате с ав-
томобила край обекти на пътя, особено 
пешеходци и особено деца. Имайте пред-
вид, че някои обекти не могат да бъдат 
засечени от сензорите заради разстоя-
нието, размера или материалите, които 
биха намалили ефективността на сензо-
рите. Винаги проверявайте визуално, че 
около автомобила има чисто място, пре-
ди да го придвижите.
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Самодиагностика
Ако поставите скоростния лост на пози-
ция R (Заден ход) и се случат една или 
повече от следните ситуации, това може 
да означава повреда в асистента за пар-
киране на заден ход. 

• Не чувате сигнализиращ звук.

• Появи се този индикатор (спо-
ред оборудването).

Ако това стане, проверете автомобила в 
оторизиран HYUNDAI сервиз.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Гаранцията на вашия нов автомобил не 
покрива щети или повреди по автомо-
била или пътниците заради повреда на 
асистента за паркиране на заден ход. Ви-
наги шофирайте сигурно и предпазливо.
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OGD041100  

OGDE042099  

КАМЕРА ЗА ЗАДНО ВИЖДАНЕ (СПОРЕД ОБОРУДВАНЕТО)

Камерата за задно виждане се активира 
при включване на светлините за заден 
ход, ключът е на контакт, а скоростния 
лост в позиция R (Reverse). Когато пре-
местите лоста на скоростите от задна R 
(Reverse) на паркинг P (Park), D (Drive) 
или неутрална N (Neutral), камерата ще 
се скрие и затвори след 10 сек. 

Камерата може да бъде изключена с на-
тискане на бутона ON/OFF, когато каме-
рата е активирана.
За включване отново на камерата нати-
снете бутона ON/OFF още веднъж при по-
даден контакт и скоростен лост на пози-
ция R (Reverse). Също така камерата ще 
се включи автоматично, когато изключи-
те от контакт и подадете контакт отново. 

.ЗАБЕЛЕЖКА
Затварянето на капачето на камерата за задно 
виждане предизвиква звук от електромотора. 
Това е нормално и не е признак за проблем.

 ВНИМАНИЕ
 • Преди измиване на автомобила про-

верете дали камерата е затворена на-
пълно. Ако автомобилът премине през 
автомивка с отворена камера, камера-
та може да се повреди. 

 • Не се опитвайте да отворите с ръка ка-
мерата. Това може да я повреди.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Системата е допълнителна функция. 

Отговорността при паркирането оста-
ва на шофьора, който трябва да следи 
за препятствия от другите огледала, 
защото има сляпа зона, която камера-
та не отчита. 

 • Лупата на камерата трябва да бъде 
винаги чиста. Ако е зацапана, камера-
та може да не оперира нормално. 

 ВНИМАНИЕ
Когато камерата за задно виждане е 
задръстена с лед, може да не оперира 
нормално. Използвайте одобрен раз-
мразител (не антифриз) за отпускане на 
замръзналия механизъм или преместете 
автомобила на по-топло място, където ле-
дът може да се стопи.
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OGDE042103L  

АВАРИЙНИ СВЕТЛИНИ 

Аварийните светлини трябва да бъдат из-
ползвани, когато възнамерявате да спре-
те на опасно място. 
Когато трябва да направите аварийно 
спиране, винаги избирайте да бъде въз-
можно по-далеч от пътя. 
Аварийните светлини се активират с на-
тискането на бутона. При натискането 
всички пътепоказатели започват да пре-
мигват. Аварийните светлини могат да се 
активират дори когато автомобилът не е 
на контакт. За изключването им натисне-
те бутона още веднъж.
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OBK049045  

ОСВЕТЛЕНИЕ.

 ВНИМАНИЕ
Ако шофьорът излезе от автомобила през 
друга врата, а не шофьорската, функци-
ята за пестене на енергията на акуму-
латора няма да оперира и функцията за 
придружаване със светлините няма да 
работи. Това ще доведе до изтощаване 
на акумулатора. В този случай се уверете 
дали фаровете са изключени при напус-
кането на автомобила. 

Функция. за. пестене. енергията. на.
акумулатора
• Целта на тази функция е да не позволи 

акумулаторът да се изтощи. Системата 
автоматично изключва външните свет-
лини, когато водачът извади ключа и 
отвори вратата си.

• С тази функция габаритите ще се 
включат автоматично, ако опитвате да 
паркирате край пътя през нощта. При 
нужда да оставите светлините вклю-
чени при изваден ключ, направете 
следното:
1) Отворете вратата на шофьора.
2) Изключете габаритите с бутона on/
off чрез бутона върху кормилната кон-
зола.

Функция. за. придружаване. със. светли-
ните.(според.оборудването)
Ако завъртите ключа на запалването на 
позиция ACC или LOCK при включени 
фарове, фаровете остават светнали за 
около 20 мин. Ако вратата на водача оба-
че бъде отворена и затворена, фаровете 
ще угаснат след около 30 сек.
Фаровете могат да бъдат изключени с 
двукратно натискане на бутона за заклю-
чване или от лоста за светлините. 

Управление.на.фаровете
Ключът за светлините има положение 
къси светлини и габарити.
За да командвате светлините, завъртете 
ключа на края на лоста в една от след-
ните позиции:
(1) Изключено (Оff)
(2) Габарити
(3) Къси светлини 
(4) Автоматично включване на светлини-
те (според оборудването).
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OMD040095  OBK049047  OBK049046  

.ЗАБЕЛЕЖКА
За да включите фаровете, трябва да сте пода-
ли контакт с ключа на запалването.

Габарити.( )
Когато ключът е на позиция “габарити”, 
светят задните аварийни светлини, освет-
лението на регистрационния номер и на 
инструменталното табло.

Къси.светлини.( .)
Когато ключът е на позиция “къси светли-
ни”, светят късите светлини на фаровете, 
задните габарити, осветлението на ре-
гистрационния номер и осветлението на 
инструменталното табло.

Автоматично. включване. на. светлините.
(според.оборудването)
Когато ключът е в позиция aUTo, свет-
лините отпред и отзад ще се включват в 
зависимост от интензитета на околната 
светлина.
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OBK049049  OBK049050

 ВНИМАНИЕ
 • Никога не блокирайте сензора (1), раз-

положен на инструменталното табло. 
Така ще имате по-добър контрол върху 
системата за автоматично включване 
на светлините.

 • Не почиствайте сензора с препарат за 
прозорци. Препаратът може да отло-
жи филм, който да попречи на работа-
та на сензора.

 • Ако автомобилът ви е със затъмнени 
стъкла или с друг тип метално покри-
тие на предното стъкло, системата за 
автоматично включване на светлини-
те може да не работи нормално.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не използвайте дълги светлини, когато 
има насрещно движение. Това може да 
повлияе на тяхната видимост. 

Дълги.светлини
За да включите на дълги, бутнете лоста 
напред. Върнете го към вас за къси. При 
включване на дългите светлини ще се по-
яви индикатор за включването им.  
За да предотвратите изтощаване на дви-
гателя, не оставяйте светлините включе-
ни за дълго време при угаснат двигател.

За да “мигнете” с дългите светлини, дръп-
нете лоста към вас. Когато го отпуснете, 
ще преминете отново на къси светлини. 
За премигването няма нужда да поставя-
те ключа на отделна позиция.
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Мигачи.и.сигнали.за.смяна.на.лента-
та.на.движение
За да работят мигачите, трябва да сте пода-
ли контакт. За да подадете мигач, бутнете 
лоста нагоре или надолу (a). Зелен мигащ 
индикатор на инструменталното табло по-
казва, че мигачът работи. Мигачите ще се 
изключат при извършването на завоя. Ако 
мигачът продължи да мига след завоя, вър-
нете ръчно лоста в положение off. 
За да сигнализирате за смяна на лентата 
на движение, преместете лоста леко и го 
задръжте в позиция (b). При освобождаване 
лостът ще се върне в неутрална позиция off.
Ако индикаторът остане включен или мига 
твърде бързо, може би е изгоряла някоя от 
крушките на мигачите и трябва да я смени-
те.

Функция.за.промяна.на.лентата.с.едно.
докосване.(според.оборудването)
За да активирате функцията за промяна 
на лентата с едно натискане на лоста, 
леко натиснете лоста и го пуснете. Мига-
чът ще пресветне 3 пъти.

Фарове.за.мъгла.(според.оборудването)
Фаровете за мъгла осигуряват по-добра 
видимост, когато тя е влошена заради 
мъгла, дъжд, сняг и т.н. Ще се включат, 
когато завъртите ключа за фаровете 1. и 
сте на габарити.

.ЗАБЕЛЕЖКА
Ако индикаторът свети прекалено бързо или 
твърде бавно, може да е изгоряла крушка или 
лош контакт.

 ВНИМАНИЕ
При работата си фаровете за мъгла консу-
мират много електричество. Използвайте 
ги само при лоша видимост.
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• Тип A  

• Тип B  

Задни.стопове.за.мъгла
За да включите задните стопове за мъг-
ла, натиснете бутона за задните фарове 
за мъгла 1, когато фаровете са включе-
ни. Също така задните стопове ще се 
включат, когато са включени предните 
светлини за мъгла, късите и включите на 
паркинг позиция. За да изключите задни-
те фарове за мъгла, натиснете бутона за 
изключване на късите светлини.

Дневни.фарове.(според.оборудване-
то)
При постоянно включени фарове другите 
участници в движението виждат по-лес-
но предницата на Вашия автомобил през 
деня. Тази функция е полезна при различ-
ни ситуации, особено точно след изгрев 
и преди залез. Функцията ще изключи 
фаровете, когато:
1. Габаритите са включени.
2. Двигателят спре.

Регулиране.на.фаровете.по.височи-
на.(според.оборудването)
Механичен.режим
За да настроите височината на светлини-
те в зависимост от броя на пътниците и 
тежестта на багажа в багажното отделе-
ние, натиснете бутона за регулиране на 
фаровете по височина. Колкото по-голяма 
е цифрата на позицията, толкова по-ни-
ско свален е лъчът на фаровете. Винаги 
дръжте фаровете на подходяща височина 
на лъча, в противен случай може да зас-
лепите другите участници в движението.
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Натоварване Позиция ключ

Само водач 0

Водач, пътник отпред 0

Всички места заети
(включително водачът)

1

Всички места заети и 
максимален товар в ба-
гажника (или леко
ремарке)

2

Водач и максимален то-
вар в багажника (или теж-
ко ремарке)

3

По-долу са изредени примери за подхо-
дящата настройка на фаровете. За слу-
чаи на натоварване, неописани в табли-
цата, настройте фаровете по най-близкия 
вариант от списъка.

Автоматичен.тип.
Функцията настройва светлинния сноп 
автоматично спрямо броя пътници и на-
товарен багаж. Също така предлага съ-
ответния светлинен сноп за различните 
условия на пътя..

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Проверете автомобила в оторизиран сер-
виз на HYUNDAI, ако не работи правилно, 
дори ако автомобилът е наклонен назад 
според позата на пътника или снопът от 
предните фарове е на най-висока или 
най-ниска позиция.
Не се опитвайте да проверявате или сме-
няте кабели сами.
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ЧИСТАЧКИ И МИЕНЕ НА СТЪКЛОТО

• Тип A  • Тип A  

• Тип B  • Тип B  

Чистачки и миене на предното стъкло Чистачка и миене на задното стъкло А:.Скорост.на.чистачките.(отпред)
•  Ръмеж – Единично движение на 

чистачката
• O / OFF – Изключване
• --- / INT  – Чистене на интервали,
• AUTO* -  Автоматичен контрол
• 1 / LO – Нормална скорост
• 2 / HI – Бърза скорост

B:.Настройка.на.времето.на.интервала.
при.почистване.или.при.автоматично-
то.почистване

C:.Миене.с.кратко.почистване.

D:.Контрол.на.задната.чистачка/миене.
на.стъклото
•  / ON – Пръскане на течност
• --- / INT – Почистване на интервали 

(според оборудването)
• O / OFF – Изключване

E:.Почистване.на.интервали.(отзад)
*: Според оборудването
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OEL049900  
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• Тип A  

• Тип B  

• Сензор 
за дъжд

• Сензор 
за дъжд

Чистачки.на.предното.стъкло
Работят по следния начин при подаден 
контакт.

 / Ръмеж : За еднократно почистване 
бутнете лоста на позиция ( 

 / Ръмеж) и го пуснете. Ако 
задържите лоста, чистачките 
ще работят постоянно.

O / OFF :   Чистачките не работят.
--- / INT : Чистачките работят на равно-

мерни интервали. Това е ре-
жим за слаб дъжд или ръмеж. 
За настройка на скоростта за-
въртете ключа за скоростта.

1 / LO: Нормална скорост
2 / HI: Бърза скорост

.ВНИМАНИЕ
Ако на предното стъкло има натрупан сняг 
или лед, размразете стъклото за около 10 мин 
или докато ледът/снегът изчезне, преди да 
пуснете чистачките, за да работят добре.

Автоматичен.контрол.(според.оборудва-
нето)
Сензорът за дъжд, разположен върху 
горния ръб на предното стъкло, засича 
количеството на падащия дъжд и регу-
лира интервала на почистване. Колкото 
по-силно вали, толкова по-бързо ще се 
движат чистачките. Щом дъждът спре, 

спират и чистачките. За да промените на-
стройката на скоростта, завъртете ключа 
за скоростта (1).
Ако подадете контакт при автоматичен 
режим на чистачките или като премине-
те на автоматичен режим при подаден 
контакт, или ако увеличите скоростта 
на чистачката при подаден автоматичен 
режим, чистачката ще направи едно дви-
жение за проверка на системата. Когато 
не ползвате чистачките, поставете лоста 
в изключено положение.

 ВНИМАНИЕ
Когато сте на контакт, а лостът на чис-
тачките е позиция AUTO, внимавайте 
при следните ситуации, за да избегнете 
контузии по ръцете или други части на 
тялото: 
 • не докосвайте горния ръб на предното 

стъкло към сензора за дъжд
 • не търкайте горния край на предното 

стъкло с влажен или мокър парцал
 • не натискайте предното стъкло.
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• Тип A  

• Тип B  

 ВНИМАНИЕ
Когато миете автомобила, поставете ло-
ста на чистачките в позиция изключено, 
за да не се задействат чистачките авто-
матично.
Чистачката може да се задейства и да се 
повреди, ако е на режим AUTO, докато ми-
ете автомобила. Не махайте покритието 
на сензора, разположен в горната част на 
предното стъкло от страната на пътника 
до водача. Може да причините повреди, 
които не се покриват от гаранцията. Ко-
гато стартирате двигателя през зимата, 
поставете лоста на чистачките в позиция 
изключено. В противен случай чистачки-
те могат да се задействат и ледът да по-
вреди перата. Винаги почиствайте снега 
и леда и размразявайте стъклото, преди 
да пуснете чистачките.

Умиватели.на.чистачките
В позиция изключено дръпнете лоста 
внимателно към вас, за да пръснете по-
чистваща течност върху предното стък-
ло. Чистачките ще направят 1-3 цикъла. 
Ползвайте функцията, когато предното 
стъкло е мръсно.
Пръскането и почистването ще продъл-
жат, докато не отпуснете лоста. Ако уми-
вателите не работят, проверете нивото на 
течността за чистачките. Ако тя е малко, 
трябва да добавите нужното количество 
неабразивна почистваща течност към 
резервоара. Отворът за доливане е под 
предния капак от страната на пътника до 
водача.

 ВНИМАНИЕ
За да предотвратите повреда по помпата 
на течността за чистачките, не ползвайте 
умивателите, ако няма течност.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не ползвайте умивателите при ниски 
температури, без преди това да сте за-
топлили стъклото с размразителя; теч-
ността може да замръзне върху стъклото 
и да влоши видимостта.

 ВНИМАНИЕ
 • За да избегнете увреждания по чис-

тачките или стъклото, не пускайте 
чистачките на сухо.

 • За да не повредите перата на чистач-
ките, не ползвайте бензин, керосин, 
разредител за боя или други разтво-
рители върху или близо до тях.

 • За да не повредите рамената на чис-
тачките и други от частите, не ги дви-
жете на ръка.
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OAM049103N  

OXM049125L  

OXM049125  

• Тип A  • Тип A  

• Тип B  • Тип B  

Умиватели.на.фаровете.(според.оборуд-
ването)
Ако автомобилът ви е екипиран с умива-
тели на предните светлини, ще се акти-
вират заедно с умивателите на стъклото. 
Работят, когато ключът за светлините е 
в първа и втора позиция, подаден е кон-
такт или start/stop бутонът е на позиция 
ON. Измиването се извършва от течност, 
която се пръска върху предните фарове.

.ВНИМАНИЕ
Проверявайте умивателите на фаровете ре-
довно, за да сте сигурни, че се течността се 
пръска правилно върху фаровете. Ключ.за.задната.чистачка.и.умивате-

ля.на.задното.стъкло
Този ключ се намира в края на лоста на 
чистачките и умивателите.
Завъртете го в желаната позиция, за да 
управлявате чистачката и умивателя на 
задното стъкло.

 / ON - Нормална работа на чистачките
--- / INT – Почистване на интервали (спо-
ред оборудването)
O / OFF - Чистачките не работят

Издърпайте лоста в края, за да пръснете 
почистваща течност от умивателя на 1~3 
цикъла. Пръскането ще продължи, докато 
не пуснете лоста. (Според оборудването.)
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• Тип A  

• Тип B  

ВЪТРЕШНО ОСВЕТЛЕНИЕ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не използвайте вътрешното осветление, 
докато карате на тъмно. Това може да 
доведе до инцидент, защото ще може да 
бъдете заслепен от осветлението в инте-
риора. 

 ВНИМАНИЕ
Не ползвайте вътрешното осветление за 
дълго време, когато двигателят не рабо-
ти. Така може да изтощите акумулатора.

Автоматично.угасяне.на.вътрешното.
осветление
• След затваряне на всички врати и зак-

лючване с трансмитер или смарт ключ 
всички лампи ще угаснат след 5 сек. 

• Ако не оперирате с нищо в автомобила 
след угасянето на двигателя, вътреш-
ните светлини ще се угасят след 20 
мин. 

Лампа.за.четене
Натиснете лещата, за да запалите или 
угасите осветлението. 

• : Лампата за четете и плафонът 
остават да светят за постоянно.

•  : 
- Двете лампи светват, когато се от-
вори врата, и светят за около 30 сек 
- Двете лампи светят за около 
30 сек, когато се заключат вра-
тите с трансмитера или смарт 
ключ, ако не се отвори врата.  
- Ако се отвори врата, когато ключът 
е на позиция aCC или LОCK, светли-
ната става включена около 20 мин.  
- Ако се отвори врата, кога-
то е подаден контакт, свет-
лината ще остане запалена.  
- Лампата за четене и плафонът ще се 
изключат при подаване на контакт или 
заключване на вратите. 

•  : В тази позиция лампите остават 
угасени дори при отваряне на врата.

.ВНИМАНИЕ
При запалване на лампата след натискане на 
лещата (1) лампата не се изключва дори клю-
чът (2) да е в позиция OFF.

OGD041104  

OGD041105  
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OMD040097  

OGD041106

OGD041151  

Плафон.на.тавана.
Тип.А
Натиснете бутона, за да запалите или 
угасите плафона 

Тип.В
Натиснете бутона  от едната страна 
за палене и  от другата, за да угасите 
плафона 

• Тип A  

• Тип B  

 ВНИМАНИЕ
Не оставяйте плафона да свети продъл-
жително време, без автомобилът да се 
движи. 

 ВНИМАНИЕ
Лампата на багажника се включва при 
отваряне на вратата на багажника. За да 
предотвратите изтощаване на акумулато-
ра, затваряйте плътно вратата на багаж-
ника. 

Лампа.в.багажника
Лампата светва при отваряне вратата
на багажника.
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 ВНИМАНИЕ
За да предотвратите изтощаване на аку-
мулатора, изключете лампата с бутона, 
след като я използвате. 

Лампа. на. огледалото. на. сенника.
(според.оборудването)
Дръпнете сенника надолу и може да 
включите или изключите лампата на ог-
ледалото с бутона ON и OFF.
• Натиснете, за да включите лампата
• Натиснете, за да изключите лампата
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Когато късите светлини са включени (от 
ключа или пък позицията е на AUTO), 
всички врати са заключени, фаровете, 
габаритите и задните стопове ще светнат 
за 15 сек, ако се направи една от следни-
те функции: 
• Без смарт ключ 

- Натиснат е бутонът за отключване 
на трансмитера.

• Със смарт ключ 
- С натискане на бутона за отключва-
не на смарт ключа.

Ако натиснете бутона за заключване на 
трансмитера или смарт ключа, светлини-
те ще угаснат веднага. 

Вътрешно.осветление
В позиция DOOR светлината се включва, 
когато се отвори врата, независимо от 
позицията на ключа на запалването. Ко-
гато вратите се отключат дистанционно, 
лампата светва за около 30 сек, ако не се 
случи едно от изброените: 
• Без контактен ключ

- При натискане на бутона за отключ-
ване от трансмитера

• Със смарт ключ 
- При натискане на бутона за отключ-
ване на смарт ключа 
- При натискане на бутона на дръж-
ката на вратата отвън 

Ако натиснете бутона за заключване на 
трансмитера или смарт ключа, светлини-
те ще угаснат веднага. 

Лампа.на.пода.на.вратата.и.лампа.за.
четене.(според.оборудването)
Когато всички врати са заключени и за-
творени, лампата на вратата и лампата за 
четене ще се включат след 15 секунди, 
ако някоя от следните ситуации е налице: 
• Без смарт ключ 

- Когато натиснете бутона за отключ-
ване на вратите от трансмитера.

• Със смарт ключ 
- Когато натиснете бутона за отключ-
ване на вратите със смарт ключа.
- Когато натиснете бутона на външна-
та дръжка на вратата.
- Когато към превозното средство се 
приближи смарт ключът.

Ако по това време натиснете бутона за 
заключване на вратите, лампите ще се 
изключат веднага.

УЕЛКЪМ ОСВЕТЛЕНИЕ (СПОРЕД ОБОРУДВАНЕТО)
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OGD041107  

OGD041108  

Ръчен контрол

Автоматичен контрол

 ВНИМАНИЕ
За да предотвратите повреда по нагрева-
телите в задното стъкло, не използвайте 
остри предметни или абразивни материа-
ли за почистване на стъклото. 

.ЗАБЕЛЕЖКА
Ако искате да размразите предното стъкло, 
вижте повече детайли в специалния раздел в 
тази секция.

Нагревател.на.задното.стъкло.
Нагревателят затопля стъклото, за да 
премахне замъгляването, скрежа и
тънкия лед от задното стъкло, докато дви-
гателят работи.
За да активирате нагревателя на задното 
стъкло, натиснете бутона му, разположен 
на централната конзола. Когато нагрева-

телят е включен, ще светне индикаторът 
на бутона. Ако на задното стъкло има 
обилно натрупване на сняг, първо го по-
чистете, преди да пуснете нагревателя.
Нагревателят се изключва при натискане 
на бутона отново. 

Размразител. на. страничните. огледала.
(според.оборудването)
Ако автомобилът Ви е оборудван с нагре-
ватели на страничните огледала, те ще 
работят заедно с нагревателя на задното 
стъкло.

Размразител. на. предното. стъкло. (спо-
ред.оборудването)
Ако автомобилът Ви е оборудван с раз-
мразител на предното стъкло, той ще 
работи заедно с нагревателя на задното 
стъкло.
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РЪЧЕН КОНТРОЛ НА ОТОПЛЕНИЕТО, ВЕНТИЛАЦИЯТА И ОХЛАЖДАНЕТО

1. MAX A/C (Бутон за максимално 
действие на климатичната система) 

(според оборудването)
2. Бутон за включване на климатичната 

система (според оборудването)
3. Бутон за режимите
4. Бутон за регулиране скоростта на 

вентилатора
5. Бутон при изпотяване и размразява-

не на задното стъкло 
6. Бутон при изпотяване и размразява-

не на предното стъкло 
7. Бутон за регулиране на температу-

рата
8. Бутон за контрол на постъпващия 

въздух
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 OGD041111  

Отопление.и.охлаждане
1. Стартирайте двигателя.
2. Изберете желания режим.
За да подобрите ефективността на ото-
плението и охлаждането:
- Отопление
- Охлаждане
3. Настройте желаната температура.
4. Задайте в автомобила да влиза въздух 
отвън (свеж).
5. Изберете желаната скорост на венти-
латора.
6. Ако желаете, пуснете климатичната 
система.

(if equipped)  
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Ниво на лицето (B, D, F)

Въздушният поток е към горната част на 
тялото и лицето. Освен това на всеки от-
вор е предвидена възможност за промя-
на посоката и силата на потока.

Двойно ниво (B, D, C, E, F)

Потокът въздух се насочва към лицето и 
пода.

Ниво на пода (A, C, E, D)

Повечето от въздуха се насочва към 
пода, а малка част се насочва към пред-
ното стъкло и нагревателите на странич-
ните стъкла.

Под/разразяване (A, C, D, E)

Повечето въздух се насочва към пода и 
предното стъкло, а малка част се насочва 
към нагревателите на страничните стък-
ла.

Размразяване (A, D)

Повечето въздух се насочва към предно-
то стъкло, а малка част се насочва към 
нагревателите на страничните стъкла.

*Според оборудването 

OGD041110  

Избор.на.режим
Бутонът за избор на режим контролира 
посоката на въздушния поток през венти-
лационната система.
Климатичната система може да бъде на-
сочена изходите от пода, арматурното 
табло и предното стъкло. Петте символа 
са изобразени. 
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MAX.A/C
Режимът за максимална мощност на 
климатичната система се използва за 
по-бързо изстудяване на салона. В този 
режим климатичната система и скорост-
та на вентилатора се настройват авто-
матично. За да го активирате, завъртете 
бутона на климатика надясно и след това 
натиснете бутона MAX A/C.

Вентилационни.отвори.на.таблото
Отворите могат да бъдат отваряни и за-
тваряне поотделно с хоризонтален регу-
латор. Може да настройвате и посоката 
на въздушния поток от тези отвори с кон-
тролния лост, както е показано.

Контрол.на.температурата
Бутонът за контрол на температурата ви 
позволява да настройвате температурата 
на въздушния поток от вентилационната 
система. За да промените температурата 
в купето, завъртете бутона надясно за за-
топляне и наляво за понижаване на тем-
пературата.
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OGD041115  

Контрол.на.постъпващия.въздух
Използва се за избор на постъпващ вън-
шен (свеж) въздух или рециркулация на 
въздуха.
Избирането става с натискане на кон-
тролния бутон.

Рециркулация.на.въздуха
При избор на рециркулация 
на въздуха светва индика-
цията на бутона. При това 
положение въздухът от ку-
пето ще бъде засмукван 

от отоплителната система и ще бъде за-
топлян или охлаждан според избраната 
функция.

Външен.(свеж).въздух.
При избор на външен 
(свеж) въздух светва инди-
кацията на бутона. При това 
положение въздухът навли-
за в автомобила отвън и се 

затопля или охлажда според избраната 
функция.

.ЗАБЕЛЕЖКА
Продължителната работа на парното при 
режим на рециркулация на въздуха (без да е 
пуснат климатикът) може да причини замъ-
гляване на предното стъкло и страничните 
прозорци, а въздухът в купето може да стане 
застоял. 
Освен това продължителната употреба на 
климатичната система при режим на рецир-
кулация на въздуха ще доведе до изсушаване 
на въздуха в купето.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Продължителната употреба на режим 

за рециркулация на въздуха може да 
доведе до увеличаване на влажност-
та, а това ще причини замъгляване на 
стъклата и ще намали видимостта.

 • Не спете в автомобила с пуснато ото-
пление или климатик. Това може да 
доведе до сериозни наранявания или 
смърт заради намаляване на нивото 
на кислорода и/или телесната темпе-
ратура 

 • Продължителната употреба в режим 
рециркулация може да доведе до от-
падналост и сънливост, и загуба на 
контрол. 

 • Изберете навлизане на свеж въздух, 
докато шофирате.

Скорост.на.вентилатора
За да работи вентилаторът, трябва да е 
подаден контакт. С бутона може да регу-
лирате скоростта на въздуха, навлизащ 
в купето през вентилационната система. 
Скоростта се увеличава, като завъртите 
надясно, а при завъртане наляво се на-
маляване. При поставяне на позиция 0 
вентилаторът се угасява. 

Климатик.(според.оборудването)
Натиснете бутона А/C, за да пуснете кли-
матика (индикаторът ще светне).
Натиснете бутона отново, за да изключи-
те климатика.
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Работа.със.системата
Вентилация
1. Изберете режим за  обдухване.
2. Изберете режим на постъпване на
външен (свеж) въздух в купето.
3. Настройте желаната температура.
4. Настройте желаната скорост на венти-
лацията.

Отопление
1. Изберете режим  за обдухване на 
пода.
2. Изберете режим на постъпване на вън-
шен (свеж) въздух в купето.
3. Настройте желаната температура.
4. Настройте желаната скорост на венти-
лацията.
5. Ако искате въздухът да бъде обезвлаж-
нен, включете климатика.
• Ако предното стъкло се запоти, пре-

минете на режим  за обдухване на 
пода и предното стъкло или само на 
предното стъкло . 

Съвети за работа със системата
• Ако искате да се предпазите от външ-

на неприятна миризма или прах, вре-

менно изберете режим на рециркула-
ция. При отминаване на дразнителя 
изберете отново външен въздух, за да 
осигурите постъпването на свеж въз-
дух в автомобила. Това ще спомогне за 
по-добрата кондиция на водача.

• Външният въздух постъпва през ре-
шетките, разположени точно пред 
предното стъкло. Почиствайте ги ре-
довно от листа, сняг, лед и всичко, кое-
то би могло да попречи на свободното 
преминаване на въздуха.

• За да не се запотява предното стък-
ло, изберете режим на постъпване на 
въздух отвън, настройте скоростта на 
вентилация, включете климатика и из-
берете желаната температура.

Климатик.(според.оборудването)
Климатиците на всички автомобили 
HYUNDAI са заредени с R-134a, който не 
уврежда озоновия слой.
1. Стартирайте двигателя. Натиснете бу-

тона на климатика.
2. Изберете режим .
3. Изберете режим на външен въздух или 

на рециркулация.
4. Настройте желаната скорост на венти-

латора и температура.
Ако желаете максимално охлаждане, на-
стройте контрола на температурата на 
крайна лява позиция, изберете режим 
MAX A/C и изберете максималната ско-
рост на вентилатора.
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.ЗАБЕЛЕЖКА
•	 При ползване на климатика следете внима-

телно прибора за отчитане на температу-
рата, докато шофирате по изкачвания или 
в тежък трафик, ако външната температу-
ра е висока. Работата на климатика може 
да причини прегряване на двигателя. Ако 
има опасност от прегряване, изключете 
климатика и оставете само обдухването.

•	 Когато въздухът навън е влажен и отвори-
те прозореца, в автомобила могат да се об-
разуват водни капчици. Натрупването им 
може да доведе до повреди в електрическо-
то оборудване. Затова пускайте климатика 
само при затворени прозорци. 

Съвети.за.работа.с.климатика.
• Ако автомобилът е паркиран под пряко 

слънце при високи температури, отво-
рете за кратко прозорците, за да изле-
зе горещият въздух.

• За да намалите замъгляването на 
прозорците при дъждовни или влажни 
дни, намалете влажността в автомоби-
ла, като пуснете климатика.

• По време на работата на климатика 
може да забележите малка промяна в 
оборотите на двигателя при включва-
не и изключване на компресора. Това 
е нормално.

• За да запазите работоспособността 
на климатика максимална, го пускайте 
за няколко минути всеки месец. 

• При работа на климатика може да за-
бележите, че на пода от страната на 
пътника до водача се събира вода. 
Това е нормално. 

• Работата на климатика при режим на 
рециркулация на въздуха осигурява 
максимално охлаждане, но продължи-
телната работа при този режим може 
да направи въздуха в купето застоял.

• По време на охлаждане може да за-
бележите “замъглен” въздушен поток. 
Това се дължи на бързото охлаждане 
и постъпването на влажен въздух. Това 
е нормално.



Особености на вашия автомобил

104 4

Въздух отвън

Рециркулира

Филтър 
климатик

Изпарител
Отопление

1LDA5047  

Вентилатор 

Филтър.на.купето.
(според.оборудването)
Филтърът на купето зад жабката филтри-
ра прахта или други замърсители, които 
навлизат в автомобила отвън чрез сис-
темата за отопление и климатика. Ако с 
времето във филтъра се натрупат прах 
или други замърсители, потокът на въз-
духа от вентилационните отвори може да 
намалее, а това ще доведе до натрупване 
на влага от вътрешната страна на пред-
ното стъкло, дори и при режим на постъп-
ване на външен (свеж) въздух. Ако това 
се случи, сменете филтъра в оторизиран 
сервиз на HYUNDAI.

Проверка.на.количеството.на.хлади-
лен. агент. и. на. смазката. на. компре-
сора
Когато нивото на хладилния агент е ни-
ско, ефективността на климатика нама-
лява. Препълването също има негативен 
ефект върху работата на климатика. Зато-
ва, ако установите недобра работа, пре-
гледайте системата в оторизиран сервиз 
на HYUNDAI.

.ВНИМАНИЕ
•	 Заменяйте филтъра на предписаните ин-

тервали. Ако автомобилът е шофиран в 
екстремни условия като черни пътища или 
запрашена среда, са нужни по-чести про-
верки и смени на филтъра.

•	 Когато потокът на въздух намалее внезап-
но, проверете системата в оторизиран сер-
виз на HYUNDAI.

.ВНИМАНИЕ
При обслужване на климатичната система е 
важно да се ползват точните тип и количество 
масло и хладилен агент. В противен случай 
може да се стигне до повреда на компресора и 
ненормална работа на системата.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Климатичната система трябва да се об-
служва от оторизиран HYUNDAI сервиз. 
Неправилно сервизиране може да при-
чини наранявания на обслужващия го 
сервизен специалист. 



Особености на вашия автомобил

1054

АВТОМАТИЧЕН КОНТРОЛ НА ОТОПЛЕНИЕТО, ВЕНТИЛАЦИЯТА И ОХЛАЖДАНЕТО (СПОРЕД ОБОРУДВАНЕТО)

OGDE042118E  

1. Бутон за климатичната система 
2. Бутон за избор на температурата за 

шофьора
3. LCD дисплей
4. Бутон за избор на режим
5. Контрол на постъпващия въздух
6. Размразяване на предно стъкло
7. Скорост на вентилатора
8. AUTO (автоматичен контрол) 
9. OFF бутон
10. Размразяване на задното стъкло
11. Бутон за двузонален контрол
12. Бутон за контрол на температурата 

на пътника 
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Автоматично.отопление.и.климатик.
1. Натиснете бутона AUTO. 
Автоматичната система за контрол се 
контролира, като просто изберете жела-
ната температура. Системата за пълен 
автоматичен контрол контролира автома-
тично отоплението и охлаждането. 

2. Натиснете отново бутона за температу-
рата, за да настроите желаната темпе-
ратура. 

.ЗАБЕЛЕЖКА
•	 За да изключите автоматичния режим, на-

тиснете който и да е бутон от изброените: 
- За избор на режими 
- За размразяване на предното стъкло 
- За скорост на вентилатора 
Избраната функция ще се контролира 
ръчно, а останалите функции ще останат 
автоматични. 

•	 За най-добри условия и ефективност на-
стройте бутона AUTO на температура 
23°C.

.ЗАБЕЛЕЖКА
Никога не поставяйте нищо върху сензора, 
разположен на инструменталното табло, за да 
имате по-добър контрол върху охладителната 
и отоплителната система.
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Ръчно.управление.на.отоплението.и.
климатика
Системите за отопление и охлаждане 
могат да бъдат управлявани ръчно, като 
се използват всички бутони, с изклю-
чение на Auto. В този случай системата 
работи съобразно зададените команди. 
В този случай, в режим Auto, натискане-
то или завъртането на който и да е бутон 
настройва съответната функция, а оста-
налите функции продължават да се упра-
вляват автоматично.
1. Запалете двигателя
2. Нагласете желаните позиции
3. Нагласете желаната температура
4. Нагласете системата за достъп на 

свеж въздух.
5. Изберете желаната скорост на венти-

латора
6. Включете климатика, ако имате нужда 

от него.
Натиснете бутона Auto, за да преминете 
на напълно автоматично управление на 
системата.

Избор.на.режими
Бутоните за избор на режим контролират 
посоката на потока на въздуха през вен-
тилационната система. Вижте фигурата в 
секция “Ръчно регулиране на охлаждане-
то, отоплението и вентилацията”.

Под.и.размразяване

Въздухът се насочва към пода и 
предното стъкло, както и малко 
струя към страничните стъкла.

Под.
Въздухът се насочва към пода и 
малка част към предното стъкло.

Под.и.лице.
Потокът е към нивото на лицето 
и пода 

Към.лицето.
Въздухът се насочва към горната 
част на тялото и лицето. Освен 
това всеки отвор има регулатор 
за посоката и дебита на посока-

та на въздуха.
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Размразяване.
Голямата част от потока е насочена към 
предното стъкло и малка част към стра-
ничните. 

Вентилационни.отвори.на.таблото
Вентилационните отвори могат да се от-
варят и затварят отделно чрез хоризон-
тален регулатор. 
Може да контролирате и посоката на 
въздушния поток с лостчето, както е по-
казано.

Контрол.на.температурата
Температурата се покачва до максимум 
(HIGH), като задържите бутона    Тем-
пературата намалява до минимум (LOW) 
при задържане на бутона Температу-
рата се повишава или намалява с 0,5°C. 
При избор на най-ниската температурна 
настройка климатикът ще е постоянно 
включен.
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Индивидуална. настройка. на. темпе-
ратурата.на.шофьора.и.пътника
1. Натиснете бутона DUAL, за да опери-

рате индивидуално с температурата 
на шофьора и пътника до него. Също 
така, ако се оперира с бутона на път-
ника до шофьора, автоматично ще се 
мине в режим DUAL. 

2. Оперирайте с бутона за контрол на 
температурата на шофьорското място. 
Оперирайте с бутона за контрол на 
температурата на мястото за пътник 
до шофьора.

При нагласяване на температурата на 
шофьора на най-високо (HIGH) или най-
ниско (LOW), режим DUAL се деактивира 
за максимално охлаждане или отопле-
ние. 

Настройка.на.еднаква.температура.на.
шофьора.и.пътника.
1. Натиснете бутона DUAL отново, за да 

деактивирате режима DUAL. Темпе-
ратурата на пътника ще бъде същата 
като тази на шофьора. 

2. При опериране с бутона за темпера-
турата на шофьора двете зони се на-
стройват с еднаква температура. 

Промяна.на.мерната.единица.
Можете да преминете от Целзий на Фа-
ренхайт скала, както следва:
При натискането на бутона OFF нати-
снете бутона AUTO за 3 сек или повече. 
Дисплеят ще покаже смяна от Целзий на 
Фаренхайт, или обратното. 

Контрол.на.постъпващия.въздух
Използва се за избор на постъпване на 
външен (свеж) въздух или на рециркула-
ция на въздуха. За да промените режима, 
натиснете бутона.
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Рециркулация
Индикаторът на бутона све-
ти, когато е избрана рецир-
кулация на въздуха. При 
рециркулацията въздухът от 
купето се засмуква от отоп-
лителната система и затоп-
лен или охладен според из-
браната функция.

Външен.(свеж).въздух
Индикаторът на бутона све-
ти, когато е избрано постъп-
ване на външен (свеж) въз-
дух (Тип a). При режим на 
външен (свеж) въздух въз-
духът постъпва в автомоби-
ла отвън и се отоплява или 
охлажда според избраната 
функция. 

.ЗАБЕЛЕЖКА
Продължителната работа на парното при ре-
жим на рециркулация (без климатик) може да 
причини замъгляване на стъклата, а въздухът 
в купето може да стане застоял. Освен това 
продължителната употреба на климатик при 
режим на рециркулация на въздуха ще доведе 
до изсушаване на въздуха в купето.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Продължителната употреба на режим 

рециркулация може да доведе до уве-
личаване на влажността, а това ще 
причини замъгляване на стъклата и 
ще намали видимостта.

 • Не спете в автомобила с пуснато ото-
пление или климатик. Това може да 
доведе до сериозни наранявания или 
смърт заради намаляване на нивото 
на кислорода и/или телесната темпе-
ратура. 

 • Продължителната употреба в режим 
рециркулация може да доведе до 
отпадналост и сънливост и загуба на 
контрол. Изберете навлизане на свеж 
въздух, докато шофирате.
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Контрол.на.скоростта.на.вентилатора
Бутонът ви позволява да регулирате ско-
ростта на вентилатора  и постъпващия 
въздух.
За да смените скоростта на вентилатора: 
- Завъртете надясно за увеличаване на 
скоростта
- Завъртете наляво за намаляване на ско-
ростта.
Натискането на бутона off изключва вен-
тилатора.

Климатик
Натиснете бутона A/C, за да включите 
климатика (ще светне индикатор). На-
тиснете бутона отново, за да изключите 
климатика.

Режим.OFF.(изключено)
Натиснете бутона off, за да изключите 
системата за контрол на охлаждането, 
вентилацията и отоплението. Докато сте 
на контакт, можете да работите с бутони-
те на постъпващия въздух и режимите.
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Филтър.на.купето.
Филтърът на купето зад жабката филтри-
ра прахта или други замърсители, които 
навлизат в автомобила отвън чрез сис-
темата за отопление и климатика. Ако с 
времето във филтъра се натрупат прах 
или други замърсители, потокът на въз-
духа от вентилационните отвори може да 
намалее, а това ще доведе до натрупване 
на влага от вътрешната страна на пред-
ното стъкло, дори и при режим на постъп-
ване на външен (свеж) въздух. Ако това 
се случи, сменете филтъра в оторизиран 
сервиз на HYUNDAI.

Проверка.на.количеството.на.хлади-
лен.агент.и.на.смазката.на.компре-
сора
Когато нивото на хладилния агент е ни-
ско, ефективността на климатика нама-
лява. Препълването също има негативен 
ефект върху работата на климатика. Зато-
ва, ако установите недобра работа, пре-
гледайте системата в оторизиран сервиз 
на HYUNDAI.

.ЗАБЕЛЕЖКА
•	 Заменяйте филтъра на предписаните ин-

тервали. Ако автомобилът е шофиран в 
екстремни условия като черни пътища или 
запрашена среда, са нужни по-чести про-
верки и смени на филтъра.

•	 Когато потокът на въздух намалее внезап-
но, проверете системата в оторизиран сер-
виз на HYUNDAI.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Климатичната система трябва да се об-
служва от оторизиран HYUNDAI сервиз. 
Неправилно сервизиране може да при-
чини наранявания на обслужващия го 
сервизен специалист. 

.ЗАБЕЛЕЖКА
При обслужване на климатичната система е 
важно да се ползват точния тип и количество 
масло и хладилен агент. В противен случай 
може да се стигне до повреда на компресора и 
ненормална работа на системата.
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РАЗМРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО И ИЗСУШАВАНЕ 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Подгряване на 
предното стъкло

Не използвайте режим  за духа-
не към стъклото при охлаждане в много 
влажно време. Разликата между външ-
ната температура и тази на предното 
стъкло може да причини замъгляване 
на стъклото отвън и загуба на видимост. 
В този случай преминете на режим  към 
лицето  и намалете скоростта на венти-
латора .

За най-бързо размразяване изберете 
най-високата температура и най-висока-
та скорост на вентилатора. 
• Ако искате да насочите топъл въздух 

към пода, докато размразявате или 
изсушавате стъклото, изберете режим 
под/размразяване.

• Преди да потеглите, почистете снега и 
леда от предното и задното стъкло и 
от страничните прозорци и огледала.

• Почистете снега и леда от предния 
капак и от въздухозаборниците, за да 
подобрите ефективността на системи-
те за отопление и размразяване и да 
намалите вероятността от замъглява-
не на предното стъкло отвътре.

Ръчен.контрол.на.климатика
За да предотвратите замъгляването на 
вътрешната страна на предното стъкло
1. Изберете, която и да е скорост на вен-

тилатора, с изключение на 0.
2. Изберете желаната температура.
3. Изберете позиция  или .
4. Автоматично ще се включи пропус-

кането на свеж въздух отвън. Освен 
това климатикът (според оборудване-
то) автоматично ще се включи, ако е 
избран режим  или .

Ако пропускането на свеж въздух отвън и 
климатикът не се включат автоматично, 
включете ги ръчно.
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Размразяване.на.предното.стъкло
1. Изберете най-висока скорост на венти-

латора (крайно дясно положение).
2. Изберете най-високата стойност на 

температурата.
3. Изберете режим  на размразяване.
4. Постъпване на външен въздух и клима-

тик ще се изберат автоматично.

Автоматично.регулиране.на.отопле-
нието,.вентилацията.и.охлаждането..
Изсушаване.на.предното.стъкло
1. Изберете скорост на вентилатора.
2. Изберете температура.
3. Изберете режима за размразяване .
4. Климатикът ще се включи и нагласи 

според амбиентната температура и 
позицията на навлизащия отвън въз-
дух ще се нагласи автоматично.

Ако климатикът не се нагласи автоматич-
но, настройте го механично. Ако е избран 
режим  , ниската скорост на вентила-
тора ще се промени към висока.

Размразяването.на.стъклото.отвън
1. Изберете най-висока скорост на венти-
латора.
2. Изберете най-високата стойност на 
температурата (HIGH).
3. Натиснете бутона .
4. Климатикът ще се включи и нагласи 
според амбиентната температура и пози-
цията на навлизащия отвън въздух ще се 
нагласи автоматично.
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Система. против. конденз. (според.
оборудването)
Автоматичната функция за изсушаване 
намалява вероятността от конденз по 
вътрешната страна на предното стъкло, 
като регистрира автоматично влага в ре-
жими  и . За да спрете функцията, 
направете следното: 

Механично.управление.на.климатика.
1. Подайте контакт.
2. Натиснете бутона за размразяване/из-

сушаване .
3. Натиснете бутона за потока на въздуха 

най-малко 5 пъти в рамките на 3 сек. 
Индикаторът на бутона ще премигне 3 
пъти за 0,5 сек на интервали. Това оз-
начава, че системата за автоматично 
изсушаване е спряна. Ако акумулато-
рът е изтощен или изключен, систе-
мата ще се върне на първоначалното 
ниво. 

Автоматично.управление.на.климатика.
1. Подайте контакт.
2. Натиснете бутона за размразяване/из-

сушаване .
3. Натиснете бутона на климатика най-

малко 5 пъти в рамките на 3 сек. Инди-
каторът на бутона ще премигне 3 пъти 
за 0,5 сек на интервали. Това означа-
ва, че системата за автоматично изсу-
шаване е спряна. Ако акумулаторът е 
изтощен или изключен, системата ще 
се върне на първоначалното ниво. 
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.ЗАБЕЛЕЖКА
Автоматичната функция за изсушаване може 
да не работи под -15°C, за да предотврати по-
вреждане на системата. 

Система. за. автоматично. изсушава-
не.(според.оборудването)
Автоматичната функция за изсушаване 
намалява вероятността от конденз по 
вътрешната страна на предното стък-
ло, като регистрира автоматично влага. 
Функцията оперира, когато отоплението 
или климатикът са включени.  

Този индикатор се появява, 
когато сензорът засече влага 
по вътрешната част на стък-
лото. 

Ако в автомобила проникне влага, напра-
вете следното. Ако автоматичната функ-
ция не премахва изпотяването по стъкло-
то при стъпка 1. Ако отвън навлиза въздух 
и стъклото продължава на се изпотява, 
преминете на стъпка 2 – обдухване на 
стъклото. 

При регистриране на влага направете 
следните стъпки: 
Стъпка 1: Отворете да влиза въздух отвън 
Стъпка 2: Насочете въздух към стъклото
Стъпка 3: Увеличете потока на въздух 
към стъклото 
Стъпка 4: Оперирайте с климатика 
Стъпка 5: Сложете потока на въздух на 
максимум 

Ако автомобилът ми е екипиран със сис-
тема за автоматично изсушаване, тя се 
активира автоматично в случай на нуж-
да. Ако решите да прекратите функцията, 
натиснете бутона за изсушаване 4 пъти в 
рамките на 2 сек, докато държите и бу-
тона AUTO. Индикаторът ще премигне 3 
пъти, за да ви уведоми, че системата е 
изключена. За да използвате системата 
отново, повторете процедурата отново. 
Ако акумулаторът е изтощен или откачен, 
системата се връща в оперативен режим. 
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.ЗАБЕЛЕЖКА
Ако се избере ръчно изключване на клима-
тика с бутона A/C off при работеща система 
за изсушаване, индикаторът ще премигне 3 
пъти, за да информира, че бутонът не може да 
бъде натиснат в този момент.

 ВНИМАНИЕ
Не премахвайте покривалото върху сен-
зора, разположен в горната част предно-
то стъкло от страната на шофьора. Повре-
дата на частите може да не бъде покрита 
от производствената гаранция.

ЧИСТ ВЪЗДУХ (СПОРЕД ОБОРУДВА-
НЕТО)

Когато е подаден контакт, функцията за 
чист въздух се включва автоматично. Из-
ключва се автоматично при угасяване на 
двигателя. 
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 ВНИМАНИЕ
 • За да избегнете кражба, не оставяйте 

ценности в отделенията за вещи. 
 • Винаги дръжте отделения за вещи 

затворени, докато шофирате. Не се 
опитвайте да поставяте в тях толкова 
много предмети, че да не можете да ги 
затворите.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - 
Запалими материали

Не оставяйте запалки, пропанови флако-
ни или други запалими или експлозивни 
материали в автомобила. Те могат да се 
запалят и/или експлодират, ако автомо-
билът бъде изложен на високи темпера-
тури.

ОТДЕЛЕНИЯ ЗА ВЕЩИ

Жабка.под.предния.подлакътник
За да отворите жабката на централната 
конзола, дръпнете лоста (1) нагоре.

Заден.подлакътник.(според.оборуд-
ването)

За.придвижване.напред.
Дръпнете предната част (1) и я издърпай-
те напред

За.придвижване.назад.
Бутнете подлакътника назад с ръка

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не хващайте предната част на подлакът-
ника, докато го бутате назад. Може да 
прещипете пръстите си. 
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Жабка
Жабката може да се отключва и заключ-
ва с ключ (1). За да я отворите, натиснете 
бутона (2 ) и тя ще се отвори автоматич-
но. След употреба я затворете.

Жабка.с.охлаждане.(според.оборуд-
ването)
Може да запазите напитките студени, 
като ползвате жабката с охлаждане.
1. Включете климатика.
2. Завъртете бутона за отваряне и затва-

ряне (1) на отвора за въздух в жабката 
в отворена позиция.

3. Когато не използвате жабката за ох-
лаждане, поставете го в затворена 
позиция. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от наранявания 
при инцидент или рязко спиране, винаги 
дръжте жабката затворена, докато шо-
фирате. 

 ВНИМАНИЕ
Не оставяйте храна в жабката за дълго 
време 

.ЗАБЕЛЕЖКА
Ако някой от предметите в жабката блокира 
отвора, системата ще бъде с намалено дейст-
вие за охлаждане.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не поставяйте лесно развалящи се про-
дукти в жабката, защото може да не се 
постигне постоянната температура за 
поддържането им в свежо състояние.
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Кутия.за.слънчеви.очила
За да отворите кутията за очила, нати-
снете капака и тя ще се отвори бавно. 
Поставете слънчевите си очила вътре със 
стъклата нагоре. Натиснете капака, за да 
се затвори.

Кутия.за.багаж.
В нея за по-лесен достъп може да пос-
тавите аптечка, светлоотразителен триъ-
гълник, инструменти и т.н.
- Хванете дръжката на ръба на капака и 
я вдигнете.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Не дръжте нищо друго освен очила в 

кутията за слънчеви очила. В случай 
на инцидент или рязко спиране дру-
гите предмети биха могли да излетят 
от кутията и да наранят пътниците в 
автомобила. 

 • Не отваряйте кутията за очила, дока-
то автомобилът е в движение. Огледа-
лото за обратно виждане може да се 
окаже блокирано от капака.
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• Тип A  

• Тип B  

ЕЛЕМЕНТИ ОТ ИНТЕРИОРА

Запалка
За да работи запалката, ключът на за-
палването трябва да е на контакт или на 
позиция aCC.
За да отворите капака, го натиснете и 
той ще се отвори бавно. За да ползвате 
запалката, я натиснете в контакта. Кога-
то се нагрее, тя ще изскочи нагоре в по-
зиция “готовност”. Не дръжте запалката 
натисната. Това може да повреди нагре-
вателя и да създаде опасност от пожар. 
Ако е нужно да замените запалката, 
ползвайте само оригинален заместител 
от HYUNDAI или одобрен еквивалент.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Не задържайте запалката, след като 

се е загряла, защото ще прегрее. 
 • Ако запалката не изскочи до 30 сек, я 

извадете, за да не прегрее.

 ВНИМАНИЕ
Контактът на запалката може да се из-
ползва само с оригинални запалки на 
HYUNDAI. Употребата му за захранване 
на други уреди като бръсначки, ръчни 
прахосмукачки, кафеварки и т.н. може 
да предизвика повреди в електрическата 
система.

Пепелник
За да отворите капака, го натиснете. За 
да почистите пепелника, трябва да го из-
вадите. 
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OMD040134  

OGD041184  

OGD041183  

• Тип A  

• Тип B  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Употреба на пе-
пелника

 • Не ползвайте пепелника като кошче 
за отпадъци.

 • Оставянето на запалени цигари или 
кибритени клечки заедно с други за-
палими материали може да причини 
пожар. 

Стойка.за.чаши
Отпред.
Чаши и малки напитки могат да се поста-
вят в стойките 

Отзад
За да ползвате стойките, поставете надо-
лу подлакътника 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Горещи течности
 • Не оставяйте непокрити чаши с го-

рещи течности в стойките за чаши, 
докато автомобилът се движи. Ако го-
рещата течност се разлее, може да се 
изгорите. При такава ситуацията во-
дачът може да изгуби контрол върху 
автомобила.

 • За да намалите риска от лични нара-
нявания в случай на внезапно спира-
не или удар, не оставяйте непокрити 
чаши, необезопасени бутилки, стък-
лени чаши, консервни кутии и т.н., до-
като автомобилът е в движение.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пазете бутилките и напитките от директ-
на слънчева светлина. В противен случай 
могат да гръмнат от високото налягане.

 ВНИМАНИЕ
Когато почиствате стойките от течности, 
не използвайте уред с висока темпера-
тура. Това може да увреди хромираните 
елементи на стойките. 

Сенник
Използвайте сенника, за да се заслоните 
от пряка слънчева светлина от предното 
или от страничните стъкла. За да го полз-
вате, го дръпнете надолу.
За да го ползвате за страничните стъкла, 
го дръпнете надолу, откачете го от скоба-
та (1) и го завъртете настрани (2).

За да ползвате огледалото, дръпнете 
сенника надолу и плъзнете капачето на 
огледалото.
Поставката за документи (4) е предназ-
начена за квитанциите от платените мо-
стове и магистрали (според оборудване-
то). 

.ЗАБЕЛЕЖКА
Затворете внимателно сенника в първоначал-
ната му позиция след използването му. 
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• Отпред Тип A

• Отзад Тип B 

• Отзад (според оборудването)

 ВНИМАНИЕ – лампа на сенника (спо-
ред оборудването)
Винаги изключвайте лампата, когато 
сенникът не се използва. Ако затворите 
сенника, без да изгасите лампата, може 
да изтощите акумулатора и да повредите 
сенника. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За ваша сигурност не си намалявайте ви-
димостта със сенника 

Контакт.12.V.(според.оборудването)

Контактът захранва мобилни телефони 
или други устройства, работещи с елек-
трическата система на автомобила. Кон-
сумацията им не бива да надвишава 10А 
при работещ двигател.
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 ВНИМАНИЕ
 • Ползвайте контакта само при работещ 

двигател и изключвайте аксесоара 
след употреба. Ползването на конта-
кта дълго време при угасен двигател 
може да изтощи акумулатора.

 • Ползвайте само уреди, работещи и на 
12 V с консумация не повече от 10A. 

 • При ползване на контакта настройте 
климатика или отоплението на най-ни-
ската степен.

 • Затворете капака, когато не ползвате 
контакта.

 • Някои електронни уреди могат да 
повлияят на работата на системите 
на автомобила, когато са включени 
в контакта. Те могат да предизвикат 
смущения в аудио системата или дру-
ги компоненти.

Външен.изход.-.Aux,.USB.и.iPod.(спо-
ред.оборудването)
Ако автомобилът ви е екипиран с външен 
изход – aux, както и с USB вход, или порт 
за iPod, можете да използвате изходите 
за свързване с външни устройства. 

.ЗАБЕЛЕЖКА
Когато използвате портативно аудио устрой-
ство, свързано към контакта 12 V, може да се 
чуе шум по време на възпроизвеждането. Ако 
това се случи, използвайте собствения източ-
ник на мощност на портативното устройство. 

 iPod®  е запазена марка на Apple Inc.

Закачалка.за.дрехи
За да я използвате, бутнете надолу гор-
ната част на дръжката. 

 ВНИМАНИЕ
Не окачвайте тежки дрехи, за да не по-
вредите куката.
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Застопорители.на.стелката
(според.оборудването)
Ако ползвате стелки отпред, ги застопо-
рете, за да не се плъзгат напред.

Багажна. мрежа. (според. оборудва-
нето)
За да не се движат предметите в ба-
гажното отделение, може да закрепите 
багажна мрежа на четирите държача, 
които са разположени в багажника (под 
панела на пода). Ако автомобилът ви е 
екипиран с борд за багаж, поставете го 
на най-ниска позиция, преди да поста-
вите мрежата. При нужда се свържете 
със сервиз на HYUNDAI, за да вземете 
мрежата.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Следвайте тези инструкции, когато по-
ставяте стелките.
Поставете стелките сигурно на пода и ги 
застопорете, преди да тръгнете. 
 • Не слагайте втора стелка върху засто-

порената, за да не се плъзне напред 
– например гумена върху текстилна. 
Само една стелка трябва да се из-
ползва за едно място. 

 • Не използвайте никаква друга стелка, 
която може да не е сигурно застопо-
рена за пода. 

ВАЖНО –  Автомобилът ви е произведен 
със застопорители за стелките, които са 
проектирани да държат сигурно стелката 
на мястото й. За да се предотврати вся-
какво съприкосновение с операцията на 
педалите, HYUNDAI препоръчва да се из-
ползват само стелките, проектирани за 
вашия автомобил. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пазете очите. Не опъвайте багажната 
мрежа прекалено, винаги стойте далеч 
от пътя на ластика на мрежата. Не я полз-
вайте, когато има видими белези на из-
носване.

 ВНИМАНИЕ
За да не повредите багажа или автомоби-
ла, внимавайте, когато пренасяте чупли-
ви или обемисти предмети в багажното 
отделение.
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АУДИОСИСТЕМА

.ВНИМАНИЕ
Ако инсталирате допълнително крушки HID 
за предните светлини, аудиосистемата и елек-
троустройствата могат да получат повреди. 

Антена
Антена.на.покрива
Автомобилът Ви има антена на покрива 
за приемане на AM и FM радиосигнали. 
Тя може да се маха. За да я свалите, я 
завъртете обратно на часовниковата 
стрелка. За да я поставите, я завъртете 
по часовниковата стрелка.

 ВНИМАНИЕ
 • Преди да влезете в ниско помещение, 

сгънете или свалете антената.
 • Махнете антената, преди да влезете 

в автоматична автомивка, тъй като 
може да се повреди.

 • Когато поставяте антената, е важно 
да я затегнете добре и да я изправите 
за най-добър обхват. При паркиране 
или когато слагате багаж на покрива, 
може да я сгънете или махнете.

 • Когато слагате багаж на покрива, не 
поставяйте предмети близо до анте-
ната, за да не влошите приемането на 
сигнала.
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Аудиоконтрол. от. волана. (според.
оборудването)
Бутоните за контрол на аудиосистемата 
са поставени на волана за по-безопасно 
шофиране.

 ВНИМАНИЕ
Не натискайте дистанционните бутони на 
аудиосистемата едновременно.

Сила.на.звука.(1)
• Натиснете нагоре бутона, за да увели-

чите звука.
• Натиснете надолу бутона, за да нама-

лите звука.

Търсене.(2)
Ако бутонът SEEK бъде натиснат за пове-
че от 0,8 сек, ще работи по следния на-
чин във всеки режим.

Режим.Радио
Ще работи като функция за автоматично 
търсене на станциите.

Режим.CD.плеър
Ще работи като бутон FF/RЕW.

Ако бутонът SЕЕK бъде натиснат за по-
малко от 0,8 сек, ще работи по следния 
начин във всеки режим.

Режим.Радио
Изреждане на запаметените станции.

Режим.CD.плеър
Избор на следваща/предходна песен.

Режим.(3)
Натиснете бутона Mode за избор на ра-
дио, CD или AUX. 

СПИРАНЕ.НА.ЗВУКА.(4).(Според.оборуд-
ването)
• Натиснете бутона за спиране на звука
• Натиснете бутона за изключване на 

микрофона при ползване на телефона 

Подробна информация за контролните 
бутони на аудио системата е представена 
в следващите страници на тази секция.

• Тип A  

• Тип B  
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• Ако функцията   не се поддържа, няма да има лого

CD ПЛЕЙЪРИ : AC100A5GG / AC101A5GG / AC110A5UG / AC100A5MG / AC102A5GG / AC100A5GJ / AC100A5GL / 
AC110A5GN / AC110A5GE / AC110A5GL
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УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМАТА И 
ФУНКЦИИ

 Дисплеят и настройките могат да се 
различават в зависимост от аудио систе-
мата. 

Основен блок на аудиото 
1. 
Изважда диска.

2. 
Сменя честотите FM/AM.
На всяко натискане честотите ще се сме-
нят в поредност FM1  FM2  AM.
 В настройките (Setup)> Display екранът 
на радиото ще се появява, когато е на-
строен .

Когато се появи екранът, използвайте бу-
тона  за избор на честотите. 

3. 
Сменя режимите CD, USB MP3, iPod, BT, 
MP3, AUX.
На всяко натискане режимът ще се про-
меня в последователност CD, USB, iPod, 
AUX, My Music, BT Audio.
 В настройките Setup>Display екранът на 
media режима ще се появи, когато е на-
строен .
Когато се появи екранът, използвайте бу-
тона  за избор на режимите  ~ 

 . 
4. 
Оперира с екрана на телефона 
 Когато не е свързан телефон, се показва 
екран на режим на свързване.

5.    ,
Radio Mode: автоматично търсене на
станция.
CD, USB, iPod, My Music режими
- Натиснете бутона за под 0,8 сек, за да 
преминете на следваща или предходна 
песен. 
- Натиснете бутона за повече от 0,8 сек, 
за да пуснете назад или напред спрямо 
настоящата песен (файл).

6. PWR/VOL 
•  Бутонът включва и изключва аудио-

то, когато има подаден контакт.
•  При въртене в посока на часовни-

ковата стрелка и обратно – се увели-
чава и намалява звукът.

7. 
• Сменя на режим FM.
8. 
• Сменя на режим AM .



Особености на вашия автомобил

132 4

9.  ~  (Предварително зада-
дени)
• Радио режим: запомня станциите (ка-

налите) или преминава през запамете-
ните канали

CD, USB, iPod, My Music режим 
- :Повтаря 
- :Свободен избор 
На екран Radio, Media, Setup, и Menu из-
бира номера на менюто.
10. ,
MP3, CD, USB режим: търсене на папка
iPod режим: преминава в основна папка

11.
• При всяко кратко натискане на бутона 

(под 0,8 сек), екранът угасва  > Включ-
ване на екрана > Изключване на ек-
рана

 Аудио операциите остават в работен 
режим и угасва само екранът. Натисне-
те всеки един бутон в режим изключен 
екран, за да светне отново.

12. 
• Радио режим 

- Натиснете бутона за по-малко от 0,8 
сек: Преглежда всяка една станция за 
5 сек всяка
- Натиснете и задръжте бутона за по-
вече от 0,8 сек Преглежда запамете-
ните станции от 1 до 6 за 5 сек всяка. 

  Натиснете бутона отново, за да про-
дължите да слушате настоящата стан-
ция. 

• CD, USB, iPod режим 
- Натиснете бутона за по-малко от 0,8 
сек: Преглежда всяка една станция за 
10 сек всяка

  Натиснете бутона отново, за да про-
дължите да слушате настоящата пе-
сен от файла (папката). 

13.
SETUP 

CLOCKOCK

• Натиснете бутона за по-малко от 0,8 
сек: Отивате в менюта екран - Display, 
звук - Sound, часовник - Clock, телефон 
- Phone, и настройките System setting

• натиснете и задръжте бутона за пове-
че от 0,8 сек: Отивате на менюто за 
време - Time 

14 . MENU
Показва менютата от настоящия режим.

15.  бутон
• Радио режим: променя честотите със 

завъртане на бутона вляво или вдясно
• CD, USB, iPod режими: търси песни и 

файлове със завъртане на бутона вля-
во или вдясно

  Когато желаната песен е изобразе-
на, натиснете бутона, за да я възпро-
изведете.

• Премества фокуса върху всички избра-
ни менюта и секции. 
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НАСТРОЙКИ НА ДИСПЛЕЯ 

Натиснете бутона   след това 
Select [дисплей] през бутона  или ме-
нюто бутона  1,  след което Select меню 
през бутона  

Pop.up.режим.
[Режим Pop up] Променя   
. Режим избор
• По време на включен режим On нати-

снете бутона  или , за 
да видите pop up екрана

Преглеждане.през.текста
[Text Scroll] режим    
•  :Скролът остава 
•  : Скролът остава само за пър-

вия път

Media.дисплей.
При възпроизвеждане на MP3 файл избе-
рете желания дисплей от Folder/File или 
Album/Artist/Song.
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НАСТРОЙКИ НА ЗВУКА 

Натиснете бутона  чрез  бу-
тона или през менюто  и 

Настройки.на.звука
Това меню ви позволява да настроите 
ниски, средни и високи честоти, баланс и 
разпределение на звука отпред и отзад. 
Изберете [SOUND SETTINGS] чрез  и 
завъртете бутона наляво / надясно, за да 
зададете
• Ниски - Bass, средни - Middle, високи – 

Treble честоти. 
• Баланс и фадер: Премества звука от-

пред или отзад и баланса от ляво и 
дясно.

• По подразбиране: Възстановява на-
стройките по подразбиране.

•  Връщане: Докато правите настройки 
натискане на бутона  ще ви върне в 
основното меню.

Мощен.бас
Това е функция на системата, която оси-
гурява жив бас.

Изберете [мощен бас] Set  /
чрез  бутона Speed Dependent Volume 
Control Тази функция се използва, за да 
контролира автоматично нивото на звука 
според скоростта на превозното сред-
ство.
Изберете [SDVC] Настройте в четири 
нива [Off /Low / Mid / High] През   бутона 
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Натиснете бутона 
SETUP 

CLOCKOCK  чрез  
Изберете меню чрез бутона 
или

Настройки.на.часовника
Това меню се използва, за да настроите 
времето.
Изберете [Clock Settings] чрез  
Натиснете бутона 
 Задайте [часа] и натиснете бутона, за да 
настроите [минути].

Настройки.на.календара
Това меню се използва, за да настроите 
датата (YYYY / MM / DD).
Изберете Календар Settings след това 
Set през  копчето

 бутона
 През бутона Tune настройвате стойно-
стите и може да се премине към следва-
щата настройка. (Задаване
в порядъка на месец / ден / година)
Часовник, когато захранването е изклю-

чено
Изберете [Clock Disp. (PWR OFF) Set

/  Чрез  

• : показва часа / датата, на ек-
рана

• 
• : Изключете.

НАСТРОЙКИ НА ЧАСОВНИКА
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НАСТРОЙКА НА ТЕЛЕФОНА

Натиснете бутона   [Телефон]
чрез  бутона 
Изберете меню чрез 
Pair или свързване на Телефон
Изберете  през 

1 Търсете името на устройството, както е 
показано
на мобилния ви телефон и се свържете.
2 Въведете ключ за достъп, показван на
екрана. (Passkey: 0000)

 името на устройството и секретния 
ключ ще бъде показан на екрана, за до 3 
минути. Ако свързването не е приключи-
ло в рамките на 3 минути, процесът авто-
матично ще бъде отменен.

3 Показване на край на свързването.
 При някои мобилни телефони, свързва-

нето става автоматично.

 Възможно е да свържете до пет 
Bluetooth ® мобилни телефони.

 ВНИМАНИЕ
За свързване на Bluetooth ® безжична 
технология първо се изисква удостоверя-
ване и връзка. Като резултат, не можете 
да свържете мобилния си телефон по 
време на движение на превозното сред-
ство.
Първо пакрирайте вашия автомобил пре-
ди употреба.
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Списък.с.телефони
Имената на до пет свързани телефони ще 
бъдат показани.
A [ ] се показва в свързания телефон.
Изберете желаното име, за да настроите 

избран телефон.
Свързване на телефона
Изберете Списък и изберете мобилен те-
лефон чрез  Изберете
• [Свържете телефона] Изберете мо-

билен телефон, който в момента не е 
свързан.

 Свържете избрания мобилен телефон.
 

Показва се връзката е завършена.
 Ако телефонът вече е свързан, изключе-
те свързаното в момента и изберете нов 
телефон, за да се свържете.

Изключване на свързания телефон
Изберете Списък Телефон и изберете мо-
билен телефон чрез  

• Изберете Изключете Телефон
1 Изберете свързания мобилен телефон.
2 Изключете избрания мобилен теле-

фон.
3 Показва се завършване на изключва-

нето.

• Промяна на последователност 
(Приоритетна)

Използва се за промяна на приоритетна 
автоматична връзка за свързани телефо-
ни.
Изберете Списък Телефон и Приоритет 
чрез копчето  
Изберете №1 Приоритет мобилен теле-
фон
Изберете Приоритет.
От свързани телефони, изберете телефон 
No.1 като приоритет.

1 Показва се променения приоритет.
 След като промените приоритета, но-

вият №1 телефон ще бъде свързан.
- Когато телефон №1 не може да бъде 

свързан:
 Автоматично се опитва да се свърже с 

най-скоро свързания телефон
- В случаи, когато най-скоро свързания 
телефон не може да се свърже:
системата се опитва да се свърже в 
реда, в който са изброени свързаните 
телефони.
- Свързан телефонът автоматично ще 
да бъде променен на приоритет № 1.
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• Изтриване
Изберете Списък  Телефон и изберете 
мобилен телефон чрез   
Изберете [Delete]
1 Изберете желания мобилен телефон.
2 Изтриване на избрания мобилен теле-

фон.
3 Показва се завършване на изтриване-

то
 Когато се опитвате да изтриете свързан 

телефон, той първи ще бъде
изключен.

Контакти.Изтегляне
Тази функция се използва, за да изтегли-
те контакти
и да въведете история в аудио системата.
Изберете [Контакти Download] Изберете 
чрез  

Автоматичен.Download
При свързване на мобилен телефон, има 
възможност за автоматично изтегляне на 
нови повиквания и история на контактите.
Изберете [Auto Download] Set  / 

  чрез 

 ВНИМАНИЕ
 • Когато изтривате мобилен телефон, 

мобилните телефонни контакти също 
ще бъдат изтрити.

 • За стабилна Bluetooth ® безжична 
връзка, изтрийте номера от аудио сис-
темата и също така от своя мобилен 
телефон.

Аудио.стрийминг
Песни (файлове), записани във вашия 
Bluetooth ® мобилен телефон могат да се 
пускат чрез аудио системата.
Изберете [Audio Streaming] SET / 

 чрез 

Ниво.на.звука.за.изходящите.обаж-
дания
Използва се, за да настроите силата на 
звука на вашия глас, който чува другата 
страна, докато ползвате Bluetooth ® без-
жична технология.
Изберете [Изходящ звук] чрез 

 Дори по време на разговор, силата на 
звука може да се променя с помощта на 

 ключ. 

 ВНИМАНИЕ
• Функцията за изтегляне може да 

не се поддържа от някои мобилни 
телефони.

• Ако се извършва друга операция, 
докато контактите се теглят, из-
теглянето ще бъде преустановено. 
Контакти, които вече са изтеглени, 
ще се запазят.

• При свалянето на нови контакти, 
изтрийте всички предварително за-
писани

• контакти преди започване на изтег-
ляне.

 ВНИМАНИЕ
Bluetooth ® аудио стрийминг функцията 
може да не се поддържа в някои мобил-
ни телефони.
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Bluetooth.®.безжична.технология
System Off
Тази функция се използва, когато не же-
лаете да използвате Bluetooth ® безжич-
на технология.
Изберете [Bluetooth ® System Off] чрез 
TUNE

 Ако телефонът вече е свързан, из-
ключете свързания телефон и включете 
Bluetooth ®.

За да използвате Bluetooth ® когато сис-
темата в момента е изключена, следвай-
те следващите стъпки.
Включване на Bluetooth ® чрез бутона 
Screen Guidance. 
1 Премества се на менюто, където 
Bluetooth функцията може да бъде из-
ползвана.

• Включване на Bluetooth ® чрез бутон
Натиснете бутона Select [Телефон] чрез 

2 Системата ще ви пита дали да включи-
те Bluetooth ® 
3 На екрана, изберете включване на 
Bluetooth ®.

 Ако Bluetooth ® системата е включена, 
системата ще се опита автоматично да се 
свърже най-скоро свързания Bluetooth ® 
мобилен телефон.

 ВНИМАНИЕ
 • Bluetooth ® връзката може да бъде с 

прекъсвания в някои мобилни телефо-
ни. Следвайте тези следващите стъп-
ки, за да опитате отново.

1) Включете Bluetooth ® в мобиления те-
лефон ON / OFF и се опитайте да свър-
жете отново.

2) рестартирайте мобилния телефон.
3) премахнете напълно батерията на теле-

фона, рестартирайте и след това опи-
тайте да се свърже отново.

4) Рестартирайте аудио системата и опи-
тайте да се свържете отново 

5) Изтриване на всички сдвоени устрой-
ства в мобилния телефон и аудио сис-
темата и свържете отново. 
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Натиснете бутона   [System] 
 чрез  

Информация.за.памет.
Показва използваната памет и общата 
системна памет.
Изберете [Memory]  OK
В момента използваната памет се показ-
ва от лявата страна, докато цялата систе-
ма памет се показва от дясната страна.

СИСТЕМНИ НАСТРОЙКИ

Език
Това меню се използва за настройване 
на дисплея и език за гласово разпоз-
наване. 
Изберете [Language]   чрез   

Системата ще се рестартира след 
промяна на езика.

 Поддръжка на езици:
-  Английски, корейски
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РАДИО

Смяна.на.радио.режим

Натиснете бутона  , за да проме-
ните режим в реда на FM1    FM2    AM.

Натиснете бутона, за да промените
 в реда FM1  FM2 и АМ.

• Когато захранването е изключена, 
натиснете бутона   за включ-
ване на аудио системата, за да прие-
мате радио. [режим изкачане] Показва 
промените на радио режим в режим 
изкачане. Можете да промените режи-
ма обратно на радио през Tune бутона 
или бутоните  ~ .

Регулиране.на.силата.на.звука
Завъртете копчето   VOL наляво / на-
дясно, за да регулирате силата на звука.

Натиснете SEEK
Натиснете  , за   

  

• Кратко натискане на бутона (под 0.8 
секунди): променя честотата.

• Ако натиснете и задържите бутона 
(над 0,8 секунди): автоматично търсе-
не на следващата честота.

Натиснете.SEEK.
Натиснете  , за  
, за

 ~ 
Кратко натискане на бутона (под 0.8 се-
кунди): Възпроизвежда честотата на за-
паметените станции от съответния бутон.
Ако натиснете и задържите  ~ 

 (над 0,8 секунди): станцията ще 
се запамети на съответния бутон и ще 
чуете звук.

SCAN
Натиснете   , за  
, за 
• Кратко натискане на бутона (под 0.8 

секунди): чувате превю на всяка една 
станция по 5 сек. След сканиране на 
всички честоти, се връща на изходна-
та честота.

• Ако натиснете и задържите   ~ 
 (над 0,8 секунди): чувате пре-

вю на всички запаметени станции от 
по 5 сек. 

Завъртете  на ляво или дясно, за да 
коригирате
честотата.
AC100A5GG, / AC101A5GG / AC110A5UG 

/
AC100A5GJ
- FM: Промени с 100kHz
- AM: Промени с 9khz
AC100A5MG / AC110A5GN
- FM: Промени с 200Khz
- AM: Промени с 10kHz
AC102A5GG / AC110A5GE
- FM: Промени с 50kHz
- AM: Промени с 9khz
AC100A5GL / AC110A5GL
- FM: Промени с 100kHz
- AM: Промени с 10kHz
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МЕНЮ.
Имате на разположение MENU   A.Store 
(Auto Store) и инфо функции.

AST.(Auto.Store)
Натиснете бутона MENU     Set [AST] чрез   

 .
Изберете AST (Auto Store), за да запази-
те честотите със силен сигнал  ~ 

. Ако не се запомнят, системата 
ще превключи на най-скоро използвана-
та честота. 
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FM радиосигнали

¢¢¢  

 AM радиосигнали

¢¢¢  ¢¢¢  

FM станция  

Как.работи.аудиосистемата
AM и FM радиосигналите се излъчват от 
предавателни кули в града. Те се приемат 
от радиоантената в автомобила. Сигналът 
се получава от радиото и се предава към 
тонколоните. Когато има силен радиосиг-
нал, Вашата прецизно направена аудио-
система осигурява и най-добро качество 
на възпроизвеждане. В някои случаи оба-
че сигналът не е ясен и силен. Това може 
да се дължи на фактори като голямо раз-
стояние до кулата, близост до друга сил-
на кула или наличие на сгради, мостове и 
други големи препятствия в района.

AM сигналите се улавят на по-голяма 
дистанция от FM сигналите. Това е така, 
защото AM(mW, lW) радиовълните се 
предават на ниски честоти. Тези ниски, 
дълги честоти на радиовълната могат да 
следват релефа на земята, а не пътуват 
направо през атмосферата. Те могат и да 
заобикалят прегради и имат по-добро по-
критие на сигнала.

FM са с по-висока честота и не следват 
извивките на релефа. По тази причина FM 
сигналът обикновено заглъхва и отслабва 
дори и на малко разстояние от станцията. 
FM сигналите лесно се влияят от сгра-
ди, планини или други препятствия. Това 
може да доведе до изкривяване на звука, 
което да ви накара да повярвате, че има 
проблем с радиото. При следните обстоя-
телства няма основания за притеснение:

JBM001 JBM002 JBM003

ЙОНОСФЕРА
ЙОНОСФЕРА

Планини

Сгради

Железни мостове

Място без 
препятствия
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¢¢¢  

Станция 2
88.1 Mhz

JBM004 JBM005

• Заглъхване - Докато автомобилът Ви 
се отдалечава от станцията, сигналът 
ще отслабне, а звукът ще започне да 
заглъхва. Ако това стане, по-добре на-
мерете друга, по-силна станция.

• Смущения - Слабите FM сигнали или 
големите препятствия между преда-
вателя и Вашето радио могат да пре-
дизвикат смущения в сигнала и шум. 
Намаляването на “високите” може да 
помогне за възстановяване на нор-
малните условия за слушане.

• Смяна на станции – с намаляването 
на сигнала на дадено FM радио, аудио 
системата може да превключи на най-
близката по-силна честота. Причината 
е, че радиото е проектирано да въз-
произвежда най-чистия сигнал. Ако 
това се случи, изберете станцията с 
най-силния сигнал. 

• Получаване на няколко сигнала за 
една станция - получаването на някол-
ко радио сигнала от различни посоки 
може да причини смущения. Причина-
та може да бъде директен или отразен 
сигнал от една и съща станция, или от 
сигнали от две станции с близки една 
до друга честоти. Ако това се случи, 
изберете друга станция, докато ситуа-
цията с получаването на няколко сиг-
нала отмине. 

Ползване. на. мобилен. телефон. или.
на.радиостанция
Когато ползвате мобилен телефон вътре в 
автомобила, от аудио оборудването може 
да се чуе шум. Това не означава, че има 
повреда. Просто ползвайте мобилния си 
телефон далеч от аудиосистемата.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не ползвайте мобилен телефон, когато 
шофирате. Спрете на безопасно място и 
ползвайте мобилния си телефон.

 ВНИМАНИЕ
Когато ползвате комуникационна сис-
тема като мобилен телефон или радио-
станция в автомобила, трябва да имате 
отделна външна антена. Ако ползвате 
телефона или радиостанцията само с въ-
трешна антена, устройствата могат да по-
влияят на работата на електрониката на 
автомобила.
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БАЗОВ.МЕТОД.ЗА.УПОТРЕБА:
Audio.CD./.MP3.CD./.USB./
iPod./.My.Music
Натиснете бутонът , за да сме-
ните режима в последователност CD
USB(iPod) AUX
My Music BT Audio.

Името на папката или файла ще се изпи-
ше на дисплея. 

 При слагане на CD дискът тръгва ав-
томатично. 

 При поставяне на USB флаш памет ус-
тройството тръгва автоматично.

Натиснете бутона  и изберете [ 
Display] през бутона   или 
Select [Song Info] от Media Display
• [Song Info]: Информацията на дисплея 

може да бъде променяна с името на 
албум/изпълнител/песен.

Повторение.-.Repeat
Докато песента се възпроизвежда нати-
снете веджън бутонът  
Режими - Audio CD, MP3 CD, USB, iPod, 
My Music – ще се появи RPT на дисплея
• За повторение на една песен – нати-

снете бутона за под 0,8 сек. 
Режими MP3 CD, USB mode: FLD.RPT на 
дисплея 
• За да повторите файловете от папка-

та – натиснете и задръжте бутона за 
повече от 0,8 сек. 

 Натиснете бутона още веднъж, за да 
изключите функцията

Произволна.песен.-.Random
Докато песента или файла се възпроиз-
вежда натиснете бутона 

 
• Режими Audio CD, My Music: RDM на 

дисплея 
• Кратко натискане на бутона за под 

0,8 сек възпроизвежда всички песни в 
произволна последователност.

• Режими MP3 CD, USB: FLD.RDM на 
дисплея

• Натискане и задържане за повече от 
0,8 сек въззпроизвежда произволни 
месни в настоящата папка

• Режим iPod: ALB RDM на дисплея 
• Кратко натискане на бутона за под 0,8 

сек възпроизвежда песните в насто-
ящия албум от категорията в произ-
волна последователност. 

• Режими MP3 CD, USB, iPod: ALL RDM 
на дисплея

• Функцията се активира със задържа-
не за повече от 0,8 сек на бутона, при 
което песните се възпроизвеждат в 
произволна последователност. 

  Натиснете бутона  още веднъж, 
за да изключите функцията
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Смяна.на.песен.или.файл.
Натиснете бутона  за по-малко от 
0,8 сек, за да пуснете от началото теку-
щата песен.

• Ако бутонът  се натисне още 
веднъж в рамките на 1 сек, ще се пов-
тори предходната песен.

  Натиснете бутона за 0,8 сек или пове-
че, за да “превъртите песента назад”

По време на възпроизвеждане 
• Кратко натискане на бутона за под 0,8 

сек – пуска следващата песен
• Задържане на бутона за повече от 0,8 

сек – превърта на следващата песен. 

Scan.бутон
По време на възпроизвеждане 

• Кратко натискане на бутона за под 0,8 
сек – пуска по 10 сек от всяка песен с 
начало от следващата песен

•  Натиснете бутона още веднъж, за да 
изключите функцията 

 Функцията  не се поддържа в ре-
жим iPod.

Търсене.на.папка:.в.режими.MP3.CD,.
USB
По време на възпроизвеждане – натисне-
те бутона  
• Търси следващата папка. 
По време на възпроизвеждане – натисне-
те бутона 
• Търси основната папка.
   Ако папката е избрана с натискане на 
бутона , ще се възпроизведе първият 
файл в папката.

   В режим iPod  ще се прехвърли в ос-
новната папка.

Търсене.на.песни.(файлове)
• завъртете бутона  – търсите песни 

или файлове
• натиснете бутона  – възпроизвежда-

не избраната песен или файл 
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МЕНЮ:.Audio.CD
Натиснете бутона MENU  за режим CD 
MP3, за да настроите функциите Repeat, 
Random, Information.

Повторение.-.Repeat
Натиснете бутона MENU  и след това Set 
[ RPT] през бутона  или RPT бутона за 
повторениене на настоящата песен. 

  Натиснете RPT отново за изключване 
на функцията.

Произволна песен - Random
Натиснете бутона MENU   и след това Set 
[ RDM] през бутона  или  за въз-
произвеждане на произволна песен от 
настоящата папка.
  Натиснете RDM отново за изключване 
на функцията. 

Информация.
Натиснете бутона MENU   и след това 
Set [ Info] през бутона  или   за 
показване на информация на дисплея за 
настоящата песен.

  Натиснете бутона отново за изключва-
не на функцията.

МЕНЮ:.MP3.CD./.USB
Натиснете ружим CD MP3 от бутона 
MENU   за настройки на Repeat, Folder 

Random, Folder Repeat, All Random, 
Information и Copy.

Повторение 
Натиснете бутона MENU   и след това Set 
[ RPT] през бутона  , за да пов-
торите настоящата песен. 

 Натиснете бутона отново за изключва-
не на функцията.
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Произволна песен от папката 
Натиснете бутона  MENU   и след това 
Set [ F.RDM] през бутона  или бутона 

 за произволно възпроизвеждане 
на песни от цялата папка.

  Натиснете бутона отново за изключва-
не на функцията.

Повторение в папката 
Натиснете бутона  MENU   и след това Set 

 през бутона  или бутона 3 за 
повторение на песни от същата папка.

  Натиснете бутона отново за изключва-
не на функцията.

Всички произволно 
Натиснете бутона  MENU   и след това 
Set  през бутона  или бутона 4 
за възпроизвеждане на всички песни от 
диска.

  Натиснете бутона отново за изключва-
не на функцията.

Информация
Натиснете бутона  MENU   и след това 
Set [ Info] през бутона  или  за 
показване на информация за настоящата 
песен.

  Натиснете бутона  MENU   отново за 
изключване на функцията.

Копиране 
Натиснете бутона  MENU   и след това 
Set [6 Copy] през бутона  или бутона 

.  
Така копирате настоящата песен в My 
Music. Можете да пускате копираните 
песни от режим My Music.

   Ако се натисне друг бутон по време на 
процеса на копиране, ще се появи въпрос 
дали искате да се спре копирането.

   Ако се включи друго устройство като 
USB, CD, iPod, AUX докато копирате, ко-
пирането ще бъде прекратено. 

   По време на копиране не се възпроиз-
вежда песента. 

МЕНЮ: iPod
В режим iPod натиснете бутона  MENU   
за да настроите функциите Repeat, Album 
Random, All Random и Information.

Повторение
Натиснете бутона  MENU   и след това Set 
[ RPT] през бутона ,  за да пов-
торите настоящата песен. 

  Натиснете бутона RPT отново за из-
ключване на функцията.

Произволно повторение на албум 
Натиснете бутона  MENU   и след това 
Set [ Alb.RDM] през бутона  или бутон 

.
Ще възпроизведете настоящата катего-
рия в произволен ред.

  Натиснете бутона Alb.RDM отново за 
изключване на функцията.
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Произволно.на.всички.
Натиснете бутона MENU    и след това Set 
[ A.RDM] през бутона  или бутон  
. Ще зъпроизведете всички песни в насто-
ящата категория в произволен ред. 

 Натиснете бутона отново за изключва-
не на функцията.

Информация.
Натиснете бутона MENU    и след това Set 
[ Info] през бутона  или бутон  . 
Ще видите информация за настоящата 
песен. 

 Натиснете бутона отново за изключва-
не на функцията.
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МЕНЮ:.режим.My.Music
(За модели с Bluetooth)
В режим My Music натиснете  MENU  бу-
тона, за да настроите функциите Repeat, 
Random, Information,
Delete, Delete All, и Delete Selection.

Повторение
Натиснете бутона  MENU  и след това Set 
[ RPT] през бутона  или бутон . 
Ще повторите настоящата песен. 

  Натиснете бутона отново за изключва-
не на функцията.

Произволни.песни.
Натиснете бутона  MENU  и след това Set 
[ RDM] през бутона  или бутон .
Възпроизвеждате всички песни в насто-
ящата папка в произволен ред. 

  Натиснете бутона отново за изключва-
не на функцията.

Информация.
Натиснете бутона  MENU  и след това Set 
[ Info] през бутона  или бутон . 
Виждате информация за настоящата пе-
сен. 

  Натиснете бутона отново за изключва-
не на функцията.

Изтриване.
Натиснете бутона  MENU  и след това Set 
[ Delete] през бутона  или бутон . 
Изтривате настоящата песен. Във въз-
произвеждащия дисплей, натиснакето на 
бутона ще изтрие настоящата песен. 
Изтриване на файл от списък

   Изберете файла за изтриване от бу-
тона .

  Натиснете бутона и изберете менюто 

за изтриване.

Изтриване.на.всички.
Натиснете бутона  MENU  и след това Set 
[ Del.All] през бутона  или бутон . 
Изтривате всички песни в My Music.

Изтриване.на.селекция
Натиснете бутона  MENU  и след това 
Set [ Del.Sel] през бутона  или бутон 

. 
1 Песните в My Music, които са селекти-
рани, ще бъдат изтрити. 
Изберете файла за изтриване от списъ-
ка.
2 След селектиране натиснете  MENU  и 
изберете менюто за изтриване.
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AUX
AUX портът се изпорзва за свързване с 
външни устройства през AUX терминал.
Устройството ще се пусне автоматично 
след свързване. 
След свързване  можете да проме-
няте режима към AUX и другите режими. 

   AUX режимът не може да бъде пуснат, 
ако няма свързани устройства

. ЗАБЕЛЕЖКА. ПРИ. ИЗПОЛЗВАНЕ. НА.
AUX
Поставете плътно кабела AUX в терминала 
AUX. 
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Грижа.за.дисковете.(според.оборуд-
ването)
• Ако температурата в автомобила е 

твърде висока, отворете прозорците, 
за да се проветри преди да пуснете 
аудио системата.

• Незаконно е да се копират и ползват 
MP3/WMA файлове без позволение.

• Ползвайте CD с авторски права. 
• Не ползвайте вещества като бензен и 

разредител, почистващи препарати и 
магнитни спрейове за аналогови ди-
скове върху CD.

• За да предпазите повърхността на 
диска от увреждане, дръжте и носете 
диска за ръбовете или за дупката в 
средата.

• Почиствайте повърхността на диска с 
мек парцал преди да го пуснете (бър-
шете от центъра към външния ръб).

• Не увреждайте повърхността на диска 
и не залепяйте тиксо или хартия върху 
него.

• Не пъхайте нищо друго освен дискове 
в CD плеъра (не поставяйте по повече 
от един диск).

• След употреба връщайте дисковете в 
обложките им, за да не се замърсят 
или надраскат.

• В зависимост от вида си - CD-R/CDRW  
CD, някои дискове може да не работят 
нормално според компаниите произ-

водители при правене и възпроизвеж-
дане на записи. Ако продължите да из-
ползвате подобни дискове, те могат да 
увредят аудио-системата във Вашия 
автомобил.

. ЗАБЕЛЕЖКА - Възпроизвеждане на не-
съвместимо копие на аудиодиск, защитен от 
презапис
Някои защитени от запис дискове, не са съв-
местими със стандартите на международния 
формат за запис на диск (Червена книга). Те 
може да не се възпроизвеждат на аудиосисте-
мата на Вашия автомобил. Обърнете внима-
ние, че ако се опитвате да възпроизвеждате 
защитени срещу презапис дискове и CD плеъ-
рът има проблеми с възпризвеждането, про-
блемът може да е в дисковете, а не в плеъра. 
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 ВНИМАНИЕ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА USB
 • За да ползвате външно USB устрой-

ство, се уверете, че то не е поставено, 
преди да стартирате автомобила. По-
ставете го след стартирането.

 • Ако стартирате автомобила с поставе-
но USB устройство, това може да по-
вреди USB системата (USB не е ESA).

 • Ако угасите двигателя, докато поста-
вяте USB устройството, външното USB 
може да не работи.

 • Ако MP3 или WMA файловете не са 
оригинални, може и да не се възпро-
изведат.

 • 1) Възпроизвеждат се само MP3 фай-
лове с компресия 8Kbps~320Kbps.

 • 2) Възпроизвеждат се WMA музикални 
файлове с компресия 8Kbps~320Kbps.

 • При поставяне или сваляне на USB 
устройството внимавайте за статично 
електричество.

 • Кодиран MP3 плейър не се разпозна-
ва.

(Продължава)

(Продължение)

 • В зависимост от състоянието на външ-
ното USB то може и да не бъде разпоз-
нато. 

 • Ако настройките за големина на сек-
тора в USB устройството са различни 
от 512bYTE или 2048bYTE, то няма да 
бъде разпознато.

 • Използвайте само USB, форматирано 
на FAT 12/16/32.

 • USB устройства без IF идентификация 
може да не бъдат разпознати.

 • Изводът на USB не бива да влиза в 
контакт с човек или предмети.

 • Ако за кратко време поставите и изва-
дите USB устройството няколко пъти, 
може да повредите системата.

 • Когато поставяте и махате USB устрой-
ството, може да чуете странен звук.

(Продължава)

 (Продължение)

 • Ако извадите външното USB, докато 
от него се възпроизвежда песен в USB 
режим, може да го повредите. Изва-
дете го в друг режим или при угасен 
двигател.

 • Времето за разпознаването на устрой-
ството варира в зависимост от него-
вия размер или типа на файловете в 
него. Забавянето не е белег на про-
блем, просто изчакайте.

 • Не ползвайте USB системата за друго, 
освен за възпроизвеждане на музи-
кални файлове.

 • Ползването на USB аксесоари като 
зарядно или отопление, свързани към 
USB порта, може да създаде пробле-
ми.

 • Ако ползвате устройства като USB 
хъб, закупен отделно, аудиосистемата 
на автомобила може да не разпознае 
USB устройството. Свържете USB ус-
тройството директно към мултиме-
дийния терминал на автомобила.

(Продължава)



Особености на вашия автомобил

154 4

(Продължава)

 • Избягвайте ползването на USB памет, 
която се ползва като ключодържател 
или аксесоар за клетъчен телефон, 
тъй като може да увредите слота на 
USB. Използвайте конектори само 
като посочения на илюстрацията.

(Продължение)

 • Ако USB устройството е разделено 
на подустройства, системата ще раз-
познае само музикалните файлове на 
първото от тях.

 • Устройства като MP3 плеър/Клетъчен 
телефон/Дигитална камера, които не 
се разпознават от стандартен USB 
порт, може да не бъдат разпознати.

 • USB устройства, различни от стан-
дартните (METAL COVER TYPE USB) 
може да не бъдат разпознати.

 • USB четец за флаш памет (като CF, SD, 
микроSD и т.н.) или устройства от типа 
на външен хард диск може да не бъдат 
разпознати.

 • музикални файлове, защитени с DRM 
(DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT), не се 
разпознават.

 • Данните от USB паметта може да бъ-
дат загубени от аудио системата. Запа-
зете важната информация на отделен 
носител.

(Продължение)
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.ЗАБЕЛЕЖКА
iPod устройство
Някои iPod модели може и да не поддържат 
комуникационния
протокол и файловете няма да могат да се въз-
произвеждат.
Поддържани iPod модели: 
- iPod Mini
- iPod 4 (Photo) ~ 6(Classic) поколение 
- iPod Nano 1 – 4-о поколение 
- iPod Touch 1 и 2-ро поколение 
Редът на търсене на песни в iPod може да е 
различен от реда на търсене в аудиосистемата. 
Ако iPod изключи поради причини, свързани 
с него, го рестартирайте (Рестарт: Вижте на-
ръчни-
ка на iPod устройството) 
При ниска батерия iPod устройството може и 
да не работи добре.

iPhone може да се свърже с Bluetooth® тех-
нология. Устройството трябва да има аудио 
Bluetooth възможност за свързване (напри-
мер Bluetooth слушалки). Устройството може 
да възпроизвежда, но няма да бъде управля-
емо от аудио системата.

 ВНИМАНИЕ
 • За да може да ползвате бутоните на 

аудиосистемата за работа с iPod ус-
тройството, ви трябва специален за-
хранващ кабел. Кабелът за свързва-
не към компютър, осигурен от Apple 
може да причини повреда. Не го полз-
вайте в автомобила.

 • Когато свързвате устройството с iPod 
кабел, пъхнете жака докрай, за да 
няма смущения. Когато настройвате 
звука на iPod устройството и аудио-
системата, звуковите ефекти на двете 
устройства ще се припокриват и това 
може да снижи нивото на звука.

 • Деактивирайте (изключете) еквалай-
зерите на iPod устройството, когато 
настройвате нивото на звука на аудио 
системата.

 • При свързване на iPod кабела, систе-
мата ще премине на режим AUX дори 
и без iPod устройство, а това може да 
причини шум. Махнете iPod кабела, 
когато не ползвате iPod устройството.
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.ЗАБЕЛЕЖКА ПРИ РЕЖИМ My Music
Дори да имате достатъчно памет, може да съх-
раните максимум 6000 песни. 
Една и съща песен може да бъде копирана до 
1000 пъти. 
Информация за паметта може да намерите в 
системното меню на настройките. 
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Операции.с.BLUETOOTH.телефон

Какво.е.Bluetooth®?
Bluetooth® е безжична технология, коя-
то позволява свързването на множество 
устройства в близък отсек, също така 
устройства като хендсфри, слушалки, 
дистанционни управления и др. За пове-
че информация посетете страницата на 
Bluetooth® www.Bluetooth.com

Преди да използвате Bluetooth: 
• Bluetooth безжичната технология за 

аудио може да не се поддържа в за-
висимост от съвместимостта на вашия 
Bluetooth мобилен телефон.

• За да използвате Bluetooth трябва 
първо да свържете Bluetooth телефона. 

• Bluetooth безжичната технология за 
аудио може да се използва само кога-
то е пусната функцията Audio Streaming 
на телефона .

• Настройка на Bluetooth: Натиснете 
бутона за избор на  през  

   или бутона Select [Audio 
Streaming]. 

Настройка. на. Bluetooth. безжична.
технология.

Натиснете   бутона за смя-
на на режемите в последователност 
CDUSBAUXMy
MusicBT Audio. 
При избор на BT Audio ще започне въз-
произвеждане.
 При някои телефони аудиото не започва 
автоматично възпроизвеждане.

Използване. на. Bluetooth. аудио.
функции.Play./.Stop
Натиснете бутона    за възпроизвежда-
не или пауза на настоящата песен. 

Функциите пускане на песен, превъртъне 
напред и назад може да не се поддържат 
от вашия телефон. 
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ТЕЛЕФОН.

Преди да използвате Bluetooth безжична 
технология за телефона: 
• За да използвате Bluetooth безжична 

технология, трябва първо да свържете 
мобилен телефон.

• Ако мобилният телефон не е свързан, 
не е възможно да включите телефон-
ния режим. След като телефонът се 
свърже, ще се покаже дисплея с ин-
струкции. 

• При подаване на контакт ще се вклю-
чи автоматично Bluetooth телефона. 
Дори ако сте извън автомобила, систе-
мата Bluetooth ще се свърже, ако вече 
е свързана веднъж. Ако

• не искате автоматично свързване с 
Bluetooth телефон, настройте безжич-
ната технология Bluetooth на OFF.

Операции.с.BLUETOOTH.телефон. • Пренабиране на най-скорощните но-
мера 

1. Натиснете и задръжте  за повече 
от 0,8 сек. 

2. Най-скоро набраните номера ще се 
покажат. 

1.   : Отговаря или прехвърля
разговора.
3.  ж : Затваря или прекратява
разговора.

Проверка на историята на обажданията 
и обаждане 
1. Натиснете за под 0,8 сек  на вола-

на. 
2. Ще се покаже списък с предходните 

обаждания на дисплея. 
3. Натиснете  отново, за да изберете 

съответния номер
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Меню.на.телефона.

Натиснете бутона  за да видите 
три менюта - (Call History, Phone book, 
Phone Setup).

История. на. обажданията. -. Call.
History
Натиснете отново бутона, след което Set 
[ Call History] през бутона   или 
Ще се покаже историята на обаждания-

та, от списъка можете да наберете номер. 
Ако не съществува списък, ще получите 
съобщение дали да се свали историята 
на обажданията от телефона. Функцията 
може да не се поддържа от вашия модел 
телефон. 

Контакти.
Натиснете бутона , след което Set 
[ P. Book] през бутона   knob или бутон 

.
Списъкът с контактите ще се покаже и 
може да се изпорзва за провеждане на 
разговори. 
 Ако за един контакт има повече от 1 но-
мер, дисплеят ще покаже дали телефонът 
е мобилен, домашен или служебен. Избе-
рете желания телефон. 
 Ако контактът не съществува, ще полу-
чите съобщение дали да се свали списъ-
ка с контактите от телефона. Функцията 
може да не се поддържа от вашия модел 
телефон

Настройка.на.телефона.
Натиснете бутон  и Set [Phone 
Setup] през бутона   или бутон . 
Ще се появи дисплея за Bluetooth теле-
фон. За повече информация вижте “На-
стройки на телефона”.
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 ВНИМАНИЕ С УПОТРЕБАТА НА
BLUETOOTH® ТЕЛЕФОН
 • Не използвайте мобилен телефон и не 

променяйте настройките на Bluetooth® 
(не свързвайте телефон), докато кара-
те автомобила. 

 • Някои Bluetooth® телефони може да 
не бъдат разпознати от системата или 
да не са напълно съвместими с нея. 

 • Преди да използвате Bluetooth® 
функциите, вижте ръководството за 
употреба на телефона за Bluetooth® 
функциите.

 • Телефонът трябва да бъде свързан, за 
да използвате Bluetooth® функциите.

 • Няма да можете да използвате без-
жичен разговор, когато телефонът ви 
няма връзка с мрежата – намирате се 
в тунел, под земята или в планината.

 • Ако сигналът на телефона е слаб или 
шумът в автомобила е силен, може да 
бъде трудно да чувате какво говори 
отсрещната страна.

(Продължава)

(Продължение)

 • Не поставяйте телефона близко до 
метални обекти, в противен случай 
системата и комуникацията през 
Bluetooth® може да бъде нарушена.

 • Когато свързвате телефон през 
Bluetooth® , батерията му може да се 
изтощи по-бързо поради използване-
то на допълнителни Bluetooth® опера-
ции.

 • Някои клетъчни телефони или устрой-
ства могат да породят шум или сму-
щения в аудиосистемата. Ако това се 
случи, поставете телефона на различ-
но място.

 • Моля, запаметете името на телефона 
на английски, в противен случай име-
то може да не се показва коректно. 

 • Ако приоритетът е настроен при пода-
ването на контакт, Bluetooth телефо-
нът ще се свърже автоматично. 

 • Дори да сте извън автомобила, 
Bluetooth телефонът ще бъде автома-
тично свързан в колата. Ако не искате 
автоматично включване, изключете 
Bluetooth.

(Продължава)

 (Продължение)

 • Bluetooth връзката може да се разпа-
дне при някои модели телефони.

 • Следвайте тези стъпки, за да опитате 
отново.

 • Пуснете Bluetooth функциите от теле-
фона. Изключете и пуснете отново. 
Рестартирайте телефона и се опитайте 
да се свържете отново.

 • Премахнете батерията на телефона, 
рестартирайте и се опитайте да се 
свържете отново.

 • Рестартирайте аудиосистемата и се 
опитайте да се свържете отново.

 • Изтрийте всички свързани телефони 
от списъка и се свържете отново. 

 • Силата на звука на обаждане и качест-
вото може да зависи от модела на те-
лефона.
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 ВНИМАНИЕ
 • Bluetooth ® безжична функция може 

да се използва само когато един моби-
лен телефон е свързани с устройство-
то. За повече информация относно 
свързването вижте секцията за на-
стройки на телефона. 

 • Когато Bluetooth ®  безжичната тех-
нология е свързана с телефона, ще се 
появи специална икона в горната част 
на дисплея. Ако иконата не е показана, 
устройство не е свързано.

 • Трябва да свържете устройството пре-
ди употреба. За повече информация 
вижте настройки на телефона. 

 • Свързването е възможно само когато 
сте пуснали Bluetooth функциите от 
телефона. Начинът на активиране за-
виси от модела на телефона. 

(Продължава)

(Продължение)

 • При някои мобилни телефони може да 
прекъсне разговор, когато стартирате 
автомобила. Някои функции не могат 
да не бъдат включени в мобилените 
телефони. Състоянието на връзката 
може да зависи от състоянието на мо-
билната мрежа. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Изгорелите газове може да са опасни!
Изгорелите газове могат да бъдат изключително опасни. Ако усетите миризма на изгорели газове в автомобила, незабавно отворете 
прозорците.

Не вдишвайте изгорели газове
Изгорелите газове съдържат въглероден оксид, безцветен газ без миризма, който може да причини загуба на съзнание и смърт от за-
душаване.
Проверявайте изпускателната система за течове
Изпускателната система трябва да се проверява всеки път, когато автомобилът е на подемник за смяна на маслото или по друга причи-
на. Ако чуете промяна в звука на ауспуха или минете над нещо, което удари автомобила отдолу, проверете изпускателната система при 
първа възможност в оторизиран сервиз на HYUNDAI.
Не палете автомобила на закрито
Оставянето на двигателя да работи на място в гаража, дори и ако вратата на гаража е отворена, е опасно. Никога не оставяйте двигателя 
да работи в гаража по-дълго, отколкото е нужно, за да го стартирате и да изкарате колата навън.
Избягвайте продължителната работа на двигателя на място, ако в автомобила има пътници
Ако се налага да оставите двигателя да работи на празен ход за дълго време, когато в автомобила има пътници, го направете на открито 
място. Системата на постъпващия въздух трябва да е настроена на „Свеж“ въздух отвън. Вентилаторът трябва да работи на висока ско-
рост, за да влиза повече свеж въздух в купето. 

Ако се налага да шофирате с отворена врата на багажника заради дълги или обемисти предмети:
1.Затворете всички прозорци
2.Отворете страничните вентилационни отвори
3.Настройте постъпващия въздух на режим външен въздух, насочете въздушната струя към пода или лицето и изберете висока скорост 
на вентилатора.

За по-добра ефективност на вентилацията се уверете, че отворите на капака точно пред предното стъкло не са запушени от сняг, лед, 
листа или друго.
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ПРЕДИ ДА ПОТЕГЛИТЕ

Преди да влезете в автомобила
• Проверете дали всички стъкла, про-

зорци и външни огледала са чисти.
• Проверете състоянието на гумите
• Проверете под автомобила за следи 

от течове
• Ако ще карате на заден ход, се уве-

рете, че зад автомобила няма препят-
ствия.

Необходими проверки
Редовно проверявайте нивото на теч-
ности като двигателното масло, охлади-
телната течност, спирачната течност и 
течността на чистачките. Точният интер-
вал на проверка зависи от течността. За 
повече информация вижте секция 7 „Под-
дръжка“.

Преди стартиране на двигателя
• Затворете и заключете вратите.
• Настройте седалката си така, че с ле-

кота да достигате уредите за управле-
ние.

• Настройте огледалата.
• Уверете се, че всички светлини рабо-

тят.
• Проверете всички прибори.
• При подаден контакт проверете пре-

дупредителните светлини.
• Освободете ръчната спирачка и про-

верете дали лампата й е угаснала.
• За по-голяма безопасност трябва да 

сте запознати с оборудването.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разсейването по време на шофиране 
може се отрази в загуба на контрол над 
автомобила, а това да доведе до инци-
дент, сериозно нараняване или смърт. 
Първостепенно задължение на водача е 
да се грижи за безопасността и спазва-
нето на законовите изисквания. Използ-
ването на всякакви устройства, които 
изискват работа с ръцете, както и таки-
ва, които отнемат погледа, вниманието и 
концентрацията на шофьора от пътните 
условия или са нелегални, са напълно 
забранени по време на движение.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Всички пътници трябва да са с поставе-
ни предпазни колани, независимо дали 
автомобилът е в движение. За повече 
информация се обърнете към секция 3 
„Предпазни колани“.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги проверявайте за хора в непосред-
ствена близост до автомобила, особено 
за деца, преди да поставите скоростния 
лост в позиция D (движение) или R (зад-
на).
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  – Шофиране под 
влияние на алкохол или наркотици

Опасно е да се шофира пил. Шофирането 
след употреба на алкохол е причина №1 
за високия брой жертви по пътищата. 
Дори малко количество алкохол влияе 
негативно на реакциите, преценката и 
възприятията. Шофирането след употре-
ба на наркотици е също толкова или дори 
по-опасно от шофирането пил. Ако пиете 
или вземате наркотици, вероятността да 
катастрофирате е голяма.
Не шофирайте, ако сте пил или вземате 
наркотици. Не се возете при водачи, кои-
то са под въздействието на алкохол или 
наркотици. Доверете се на трезвен шо-
фьор или повикайте такси.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако спрете или паркирате автомобила с 
работещ двигател, внимавайте да не на-
тискате педала на газта за дълго време. 
Това може да доведе до прегряване на 
двигателя и пожар.
При внезапно спиране или в случай на 
рядко завъртане на волана, неукрепени-
те предмети могат да паднат на пода и да 
попаднат в зоната на педалите и краката 
на шофьора. Това може да предизвика 
инцидент. Съхранявайте всички предме-
ти сигурно закрепени.
Възможно е да се стигне до инцидент, 
ако не сте съсредоточени в карането. 
Бъдете внимателни, когато работите със 
странични системи, като аудио системата 
или климатика. Отговорност на водача е 
винаги да кара безопасно.
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ACC  

LOCK  

ON  

START  

OGDE051055  

OUN036001  

• Тип A  

• Тип B  

ПОЗИЦИИ НА КЛЮЧА

Осветена ключалка (според оборуд-
ването)
Когато се отвори предна врата, ключал-
ката се осветява за ваше удобство, ако 
ключът не е на контакт. Светлината угас-
ва, щом завъртите ключа, или около 30 
секунди след затварянето на вратата.

Позиции на ключа
LOCK
Воланът се заключва като предпазна 
мярка срещу кражба. Ключът на запал-
ването може да бъде изваден само при 
позиция LOCK. При завъртане на ключа 
на позиция LOCK, го натиснете навътре, 
докато е в позиция ACC и го завъртете 
към LOCK.

ACC (аксесоари)
Воланът е отключен и всички електриче-
ски аксесоари имат захранване.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Ако се затруднявате да завъртите ключа в 
позиция ACC, го завъртете, докато движите 
волана наляво и надясно, за да освободите за-
ключващия механизъм.

ON (контакт)
Проверете предупредителните лампи, 
преди да стартирате двигателя. Това е 
нормалното положение на ключа след 
стартиране на двигателя.
Не оставяйте ключа на контакт, ако дви-
гателят не работи, за да не изтощите аку-
мулатора.

START
За да запалите двигателя, завъртете 
ключа на позиция START. Двигателят ще 
се върти от стартера, докато задържате 
ключа. След това ключът се връща в по-
зиция ON (контакт). В тази позиция може-
те да проверите лампата на спирачките.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Ключ на запал-
ването

Никога не завъртайте ключа на LOCK или 
ACC, докато автомобилът е в движение. 
Това ще доведе до загуба на контрола 
върху посоката и спирачките. Може да се 
стигне до инцидент.
Преди да напуснете мястото на водача, 
се уверете, че скоростният лост е на 
първа предавка за ръчната скоростна 
кутия и на P (паркинг) за автоматичната. 
Дръпнете ръчната спирачка максимално 
и изключете двигателя. В противен слу-
чай автомобилът може да потегли нео-
чаквано.
Никога не посягайте към ключа на за-
палването или други уреди през волана, 
докато автомобилът се движи. Така може 
да загубите контрол върху управлението 
и да причините инцидент със сериозни 
наранявания или смърт.
Не поставяйте неукрепени предмети 
около седалката на шофьора, тъй като 
при разместване могат да попречат на 
управлението и да станат причина за ка-
тастрофа.

Запалване на двигателя

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При шофиране винаги носете подходящи 
обувки. Неподходящи обувки (с токчета, 
обувки за ски и т.н.) може да ви попречат 
при натискането на педалите.

Стартиране на бензинов двигател
1. Уверете се, че ръчната спирачка е 

дръпната.
2. Ръчна скоростна кутия – Натиснете 

педала на съединителя докрай и по-
ставете скоростния лост в неутрална 
позиция. Докато давате контакт и стар-
тирате двигателя, дръжте педалите на 
съединителя и спирачката натиснати.
Автоматична скоростна кутия – По-
ставете лоста на позиция P (паркинг). 
Натиснете педала на спирачката до-
край.
Може да стартирате двигателя и 
когато лостът е на позиция N (не-
утрална).

3. Завъртете ключа на запалването на 
START и го задръжте, докато запалите 
двигателя (не повече от 10 секунди). 
След това пуснете ключа.

4. При много студено време (под 
-18°C/0°F) или след като автомобилът 
не е бил каран няколко дни, оставете 
двигателя да загрее, без да натискате 
педала на газта.

Двигателят трябва да се пали без 
натискане на педала на газта, без 
значение дали е студен, или топъл.
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 ВНИМАНИЕ
Ако двигателят угасне, докато шофирате, 
не се опитвайте да преместите лоста в по-
зиция P (паркинг). Ако пътните условия и 
трафикът позволяват, преместете лоста в 
позиция N (неутрална), докато автомоби-
лът още се движи и завъртете ключа, за 
да запалите двигателя отново.

 ВНИМАНИЕ
Не дръжте на стартер за повече от 10 се-
кунди. Ако двигателят угасне или не може 
да запали, изчакайте 5-10 секунди, преди 
отново да опитате. Неправилната употре-
ба на стартера може да го повреди.

Стартиране на дизелов двигател
За да стартирате дизелов двигател, кога-
то е студен, той трябва да бъде подгрят 
преди стартиране и да го оставите да за-
грее, преди да потеглите.
1. Уверете се, че ръчната спирачка е 

дръпната.
2. Ръчна скоростна кутия – Натиснете 

педала на съединителя докрай и по-
ставете скоростния лост на неутрална 
позиция. Докато давате контакт и стар-
тирате двигателя, дръжте педалите на 
съединителя и на спирачката натисна-
ти.
Автоматична скоростна кутия – По-
ставете лоста на позиция P (паркинг). 
Натиснете педала на спирачката до-
край.
Може да стартирате двигателя и кога-
то лостът е на позиция N (неутрална).

Индикатор за подгряване

W-60  

3. Подайте контакт, за да подгреете дви-
гателя. Ще светне индикаторът на под-
гряването.

4. Щом той угасне, завъртете ключа на 
START и го задръжте, докато запалите 
двигателя (най-много за 10 секунди). 
Отпуснете ключа.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Ако двигателят не стартира в рамките на 10 
секунди след подгряването, завъртете ключа 
на позиция LOCK и отново подайте контакт, 
за да го подгреете пак.
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Стартиране и гасене на двигател с 
турбо и междинно охлаждане
1.Не форсирайте или не натоварвайте 

двигателя веднага след стартирането. 
Ако двигателят е студен, го оставете 
да работи на празен ход няколко се-
кунди, за да може маслото да смаже 
турбината.

2.След шофиране с висока скорост или 
след дълъг преход с високи обороти, 
изчакайте на празен ход около ми-
нута, преди да го изключите. Това ще 
позволи на турбината да се охлади, 
преди да угасите двигателя.

 ВНИМАНИЕ
Не гасете двигателя веднага след като е 
бил подложен на натоварване. Това може 
да повреди двигателя или турбината.
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Без осветление

OGD051005  

БУТОН ЗА СТАРТИРАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ (СПОРЕД ОБОРУДВАНЕТО)

Осветен бутон за стартиране/из-
ключване
Всеки път, когато е отворена предна вра-
та, бутонът ще светне за ваше удобство. 
Светлината угасва около 30 секунди след 
затварянето на вратата. Ще изгасне вед-
нага, ако бъде включена алармената сис-
тема.

Позиция на бутона 
OFF

• С ръчна скоростна кутия
За да изключите двигателя (позиция 
START/RUN) или системите в автомобила 
(позиция ON), спрете автомобила и нати-
снете бутона за стартиране/изключване 
на двигателя.

• С автоматична скоростна кутия
За да изключите двигателя (позиция 
START/RUN) или системите в автомобила 
(позиция ON),  натиснете бутона за стар-
тиране/изключване на двигателя, докато 
скоростният лост е в позиция P (паркинг). 
Ако натиснете бутона, без скоростният 
лост да е в позиция P (паркинг), бутонът 
ще премине в режим ACC, вместо в OFF.
Воланът се заключва, когато бутонът на 
двигателя е в позиция OFF, за да ви пред-
пази от кражба. Той се заключва и при 
отваряне на вратата.

Ще прозвучи предупредителен звук, в 
случай че воланът не е правилно заклю-
чен и бъде отворена вратата на шофьора. 
Опитайте да заключите волана отново. 
Ако проблемът не се разрешава, е пре-
поръчително да посетите оторизиран сер-
виз на HYUNDAI.
Освен това, ако бутонът за стартиране/
изключване на двигателя бъде натиснат, 
след като вратата на шофьора е отво-
рена, воланът няма да се заключи и ще 
прозвучи предупредителен сигнал. В 
този случай затворете вратата. Така вола-
нът ще се заключи и предупредителният 
звук ще спре.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Ако воланът не се отключи правилно, буто-
нът за стартиране/изключване на двигателя 
няма да работи. Натиснете бутона, докато за-
въртате волана наляво или надясно, за да го 
отключите.



Управление на автомобила

115

Оранжев инди-
катор

Син индикатор

 ВНИМАНИЕ
Може да изключите двигателя (START/
RUN) или системите в автомобила (ON) 
единствено когато автомобилът не е в 
движение. При спешен случай може да 
изключите двигателя и докато автомоби-
лът е в движение, като натиснете бутона 
за повече от 2 секунди или последова-
телно 3 пъти в рамките на 3 секунди. Ако 
автомобилът продължава да се движи, 
може да рестартирате двигателя, без да 
натискате педала на спирачката. Тряб-
ва да натиснете бутона за включване на 
двигателя, след като поставите лоста на 
скоростите на позиция N (неутрална).

ACC (аксесоари)

• С ръчна скоростна кутия
Натиснете бутона за стартиране/изключ-
ване на двигателя, когато бутонът е в по-
зиция OFF, без да натискате педала на 
съединителя.

• С автоматична скоростна кутия
Натиснете бутона за стартиране/изключ-
ване на двигателя, когато бутонът е в по-
зиция OFF, без да натискате педала на 
спирачката.

Воланът ще се отключи, а електрически-
те системи в автомобила ще работят. Ако 
бутонът остане в позиция ACC за над 1 
час, бутонът автоматично преминава в 
позиция OFF, за да предпази акумулато-
ра от изразходване.

ON (контакт)

• С ръчна скоростна кутия
Натиснете бутона за стартиране/изключ-
ване на двигателя, докато е в позиция 
ACC, без да натискате съединителя.

• С автоматична скоростна кутия
Натиснете бутона за стартиране/изключ-
ване на двигателя, докато е в позиция 
ACC, без да натискате спирачката.

Предупредителните лампи могат да бъ-
дат проверени, преди двигателят да бъде 
стартиран. Не оставяйте бутона в позиция 
ON (контакт) за продължително време. 
Акумулаторът може да се изтощи, защото 
двигателят не работи.
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START/RUN

• С ръчна скоростна кутия
За да стартирате двигателя, натиснете 
педалите на съединителя и спирачката, 
превключете на неутрална предавка и 
натиснете бутона за стартиране на дви-
гателя.

• С автоматична скоростна кутия
За да стартирате двигателя, натиснете 
педала на спирачката, поставете лоста 
на скоростите в позиция P (паркинг) или 
N (неутрална) и натиснете бутона за стар-
тиране на двигателя. За по-голяма безо-
пасност включвайте двигателя, когато 
лостът е в позиция P (паркинг).

 ЗАБЕЛЕЖКА
Ако натиснете бутона на двигателя, без да сте 
натиснали педала на съединителя при ръч-
ната скоростна кутия или този на спирачка-
та при автоматичната, двигателят няма да се 
включи, а бутонът ще премине в следващ ре-
жим според следната схема:
OFF>ACC>ON>OFF или ACC

Без осветле-
ние

 ЗАБЕЛЕЖКА
Ако оставите бутона в позиция ACC или ON 
за продължителен период от време, акумула-
торът ще се изтощи.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Никога не натискайте бутона за 

включване/изключване на двигателя, 
докато автомобилът е в движение. 
Това ще доведе до загуба на контрол 
върху посоката и спирачките, което 
може да доведе до инцидент.

 • Заключването на волана срещу краж-
ба не е заместител на ръчната спи-
рачка. Преди да напуснете мястото 
на водача, се уверете, че скоростният 
лост е в позиция P (паркинг), ръчната 
спирачка е дръпната, а двигателят е 
изключен. В противен случай автомо-
билът може да потегли неочаквано. 

(Продължава)

(Продължение) 
 • Никога не посягайте към бутона за 

стартиране/изключване на двигателя 
или някоя от другите системи през 
волана, докато автомобилът е в дви-
жение. Това може да се отрази в за-
губа на контрол, което да доведе до 
инцидент, сериозни наранявания или 
смърт.

 • Не поставяйте неукрепени предмети 
около седалката на шофьора. При рез-
ки движения те могат да попаднат в 
краката на шофьора и да попречат на 
управлението.
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Стартиране на двигателя

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При шофиране винаги носете подходящи 
обувки. Неподходящи обувки (с токчета, 
обувки за ски и т.н.) може да ви попречат 
при натискането на педалите.

Стартиране на бензинов двигател
1. Дръжте смарт-ключа или го оставете в 

автомобила.
2. Уверете се, че ръчната спирачка е 

дръпната.
3. Механична скоростна кутия – Нати-

снете педала на съединителя докрай 
и поставете скоростния лост на неу-
трална позиция. Дръжте педалите на 
съединителя и спирачката натиснати, 
докато стартирате двигателя.
Автоматична скоростна кутия – По-
ставете скоростния лост в позиция P 
(паркинг). Натиснете педала на спи-
рачката докрай.
Може да запалите двигателя и когато 
скоростният лост е в позиция N (неу-
трална).

4. Натиснете бутона за включване/из-
ключване на двигателя.

5. При много студено време (под 
-18°C/0°F) или след като автомобилът 
не е бил каран няколко дни, оставете 
двигателят да загрее, без да натискате 
педала на газта.

Двигателят трябва да се пали без натис-
кане на педала на газта, без значение 
дали е студен, или топъл.

Стартиране на дизелов двигател
За да стартирате дизелов двигател, кога-
то е студен, той трябва да бъде подгрят 
преди стартиране и да го оставите да за-
грее, преди да потеглите.
1. Уверете се, че ръчната спирачка е 

дръпната.
2. Механична скоростна кутия – Нати-

снете педала на спирачката докрай 
и включете на N (неутрална). Дръжте 
съединителя и спирачката натиснати, 
когато натискате бутона за запалване 
на двигателя.
Автоматична скоростна кутия – По-
ставете лоста в позиция P (паркинг). 
Натиснете педала на спирачката до-
край.
Може да стартирате двигателя и до-
като скоростният лост е в позиция N 
(неутрална).
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Индикатор за подгряване

W-60  

3. Натиснете бутона за стартиране/из-
ключване на двигателя, докато сте на-
тиснали педала на спирачката.

4. Продължавайте да натискате педала 
на спирачката, докато предупредител-
ната лампа за подгряване не угасне 
(около 5 секунди).

5. Двигателят започва да работи, когато 
индикаторът за подгряването угасне.

Стартиране и гасене на двигател с тур-
бокомпресор и междинно охлаждане
1.Не форсирайте и не натоварвайте дви-

гателя веднага след запалване.
Ако двигателят е студен, го оставете 
да работи на празен ход няколко се-
кунди, за да се смаже с турбината.

2.След шофиране с висока скорост или 
след дълъг преход, изчакайте на пра-
зен ход поне минута, преди да угасите 
двигателя. Това ще позволи на турби-
ната да се охлади.

• Дори ако смарт ключът е в автомоби-
ла, ако е твърде далече от вас, двига-
телят може да не се стартира.

• Когато бутонът за стартиране/изключ-
ване на двигателя е в позиция ACC 
или в по-горна, и някоя врата се от-
вори, системата проверява за смарт 
ключа. Ако той не е в автомобила, на 
LCD дисплея се изписва надпис „Key is 
not in the vehicle“.
Ако бъдат затворени всички врати, ще 
прозвучи звуков сигнал за 5 секунди. 
Индикаторът и звуковото предупреж-
дение ще се изключат, ако автомоби-
лът е в движение. Винаги носете смарт 
ключа със себе си.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Ако бутонът за включване/изключване на 
двигателя бъде натиснат още веднъж, докато 
двигателят се подгрява, той ще се стартира.

 ВНИМАНИЕ
Не гасете двигателя веднага след като е 
бил подложен на натоварване. Това може 
да повреди двигателя или турбината.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Двигателят ще се включи единствено 
ако смарт ключът е в автомобила.
Никога не позволявайте на деца или хора, 
които не познават автомобила, да пипат 
бутона за стартиране и изключване на 
двигателя или части, свързани с него.
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 ВНИМАНИЕ
Ако двигателят угасне, когато автомо-
билът е в движение, не опитвайте да 
преместите скоростния лост в позиция 
P (паркинг). Ако трафикът и пътните усло-
вия позволяват, поставете лоста в пози-
ция N (неутрална), докато автомобилът се 
движи, и натиснете бутона за стартиране 
на двигателя, за да го запалите.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Ако батерията е изтощена или смарт ключът 
не работи правилно, може да стартирате дви-
гателя, като натиснете бутона за стартиране 
на двигателя със самия смарт ключ.
Когато предпазителят на спирачката е изго-
рял, няма да можете да запалите двигателя 
нормално. Заменете предпазителя с нов. Ако 
това не е възможно, може да запалите двига-
теля, като натиснете бутона за стартирането 
му за 10 секунди, докато е в позиция ACC 
(контакт). Двигателят ще се стартира и без 
да сте натиснали педала на спирачката. От 
съображения за сигурност винаги натискай-
те педала на спирачката, преди да включите 
двигателя.

 ВНИМАНИЕ
Не натискайте бутона на двигателя за по-
вече от 10 секунди, освен ако не е изго-
рял предпазителят на спирачката.
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МЕХАНИЧНА СКОРОСТНА КУТИЯ (СПОРЕД ОБОРУДВАНЕТО)

Скоростният лост може да се мес-
ти без дърпането на бутона (1).

Бутонът (1) трябва да е дръпнат, 
докато местите скоростния лост.

* Скоростният лост в автомобила може да е 
различен от този на илюстрацията.

Работа с механичната скоростна 
кутия
Механичната скоростна кутия има шест 
предни предавки. Моделът на смяната им 
е отбелязан върху ръкохватката на лоста. 
Трансмисията е напълно синхронизирана 
във всички предни предавки и смяната им 
във възходящ или низходящ ред е лесна.
При смяна натиснете съединителя напъл-
но, а след това го отпуснете бавно.
Ако автомобилът е оборудван със систе-
ма за блокиране на запалването, двига-
телят няма да стартира, без да натиснете 
педала на съединителя.
Преди да преминете на задна предавка 
(R), поставете лоста в неутрална пози-
ция. Бутонът (1), разположен точно под 
ръкохватката, трябва да бъде дръпнат 
нагоре, докато поставяте лоста в позиция 
на задна скорост (R). Убедете се, че авто-
мобилът е в пълен покой, преди да вклю-
чите задна скорост.
Никога не натоварвайте двигателя с обо-
роти в червената зона на оборотомера.

 ВНИМАНИЕ
 • При преминаване от пета на четвърта 

предавка внимавайте да не натиснете 
скоростния лост настрани, така че да 
преминете на втора предавка. Подоб-
но драстично снижаване може да уве-
личи рязко оборотите на двигателя и 
те да достигнат червената зона. Това 
може да доведе до повреда на двига-
теля и скоростната кутия.

 • Не сваляйте повече от две предавки 
наведнъж и не сваляйте предавка, 
когато двигателят е на високи оборо-
ти (5000 об/мин или повече). Подобна 
смяна на предавките може да повреди 
двигателя.

 • Когато превключвате от пета на шеста 
предавка или от шеста на пета пре-
давка, натискайте скоростния лост 
надясно. В противен случай скорост-
ният лост може да попадне в позиция 
за трета или четвърта предавка и това 
да повреди двигателя и скоростната 
кутия.
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• При студено време смяната на ско-
рости може да е по-трудна, докато се 
загрее трансмисионното масло. Това е 
нормално и не е опасно за скоростна-
та кутия.

• Ако сте спрели на място и е трудно да 
включите на първа или задна скорост, 
поставете лоста в неутрална позиция 
и отпуснете съединителя. Натиснете го 
отново докрай и опитайте пак.

 ВНИМАНИЕ
 • За да избегнете преждевременно из-

носване на съединителя и повреди, не 
карайте с крак, отпуснат върху педала 
на съединителя. Не ползвайте съеди-
нителя, за да задържите автомобила 
спрял при изкачване, докато изчаква-
те на светофар и т.н.

 • Не ползвайте скоростния лост като 
опора за ръката, докато шофирате, 
тъй като така може да увредите прев-
ключващите вилки в трансмисията.

 • Когато използвате съединителя, на-
тискайте педала докрай. Ако не го 
правите, съединителят може да се по-
вреди или може да се чуе шум.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Преди да излезете от автомобила, 

винаги дърпайте ръчната спирачка и 
гасете двигателя. След това винаги 
оставяйте автомобила на първа ско-
рост при паркиране на равна или на-
клонена нагоре повърхност и на задна 
скорост - при паркиране по наклон 
надолу. Ако не вземете тези мерки, 
колата може да потегли неочаквано.

 • Ако автомобилът има механична тран-
смисия без система за заключване 
на запалването, може да се задвижи 
и да причини сериозен инцидент, ако 
се стартира с освободена ръчна спи-
рачка, скоростният лост не е на неу-
трална предавка и съединителят не е 
натиснат.

Работа със съединителя
Преди да смените предавка, трябва да 
натиснете съединителя докрай, а след 
това да го отпуснете бавно. При шофи-
ране съединителят трябва да бъде на-
пълно отпуснат. Не облягайте крака си 
на съединителя, докато шофирате. Това 
може да причини ненужно износване. 
Не използвайте съединителя, натиснат 
донякъде, за да задържите колата по на-
клон. Това причинява ненужно износва-
не. Използвайте спирачката или ръчната 
спирачка, за да задържите автомобила 
по наклон. Не натискайте съединителя 
бързо и твърде често.

Преминаване на по-ниска предавка
Когато трябва да намалите в тежък трафик 
или при стръмно изкачване, преминете на 
по-ниска предавка, преди двигателят да 
започне да се мъчи. Свалянето на предав-
ка намалява вероятността от загасване на 
двигателя и осигурява по-добро ускорение. 
Когато се спускате по стръмен наклон, пре-
минаването на по-ниска предавка помага 
за поддържането на безопасна скорост и 
увеличава живота на спирачките.

 ВНИМАНИЕ
Когато използвате съединителя, натис-
кайте педала до дъно. Ако не го натиснете 
докрай, съединителят може да се повре-
ди или да се чуе звук.
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Препоръки при шофиране
• Никога не карайте по спускане надолу, 

без да е включена скорост. Това може 
да е изключително опасно. Винаги 
дръжте колата на скорост, докато се 
движите.

• Не „скачайте“ на спирачките. Това 
може да ги прегрее и да влоши рабо-
тата им. Вместо това, когато се спус-
кате по голям склон, превключете на 
по-ниска предавка. По този начин ще 
използвате спирателната сила на дви-
гателя.

• Намалете скоростта, преди да прев-
ключите на по-ниска предавка. Така 
ще избегнете вдигането на оборотите, 
което може да доведе до повреда.

• Намалете скоростта, когато усетите 
страничен вятър. Това ще ви даде мно-
го по-добър контрол върху автомобила.

• Уверете се, че сте спрели напълно, 
преди да включите на задна скорост. 
В противен случай може да повреди-
те скоростната кутия. За да включите 
на задна скорост, натиснете съедини-
теля, преместете лоста на неутрална 
позиция и включете на задна скорост.

• По хлъзгава повърхност шофирайте 
с повишено внимание. Особено вни-
мавайте, когато натискате спирачка-
та, ускорявате или сменяте предавки. 
Рязката промяна на скоростта на ко-
лелата по хлъзгава повърхност може 
да доведе до загуба на сцепление на 
задвижващите колела и до загуба на 
контрол върху автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Винаги поставяйте колани! При удар 

има много по-голяма вероятност да 
бъде ранен или убит човекът без ко-
лан, а не този с колан.

 • Избягвайте високите скорости в за-
воите.

 • Не правете резки движения с волана, 
като рязко сменяне на лентата за дви-
жение или бързи остри завои.

 • Рискът от преобръщане е много по-
голям, когато загубите контрол над 
управлението при висока скорост.

 • Ако две или повече колела излязат от 
пътя, често настъпва загуба на кон-
трол при опита на водача да върне 
автомобила на пътя.

 • Ако автомобилът излезе от пътя, не 
въртете рязко волана. Вместо това на-
малете, преди да се върнете обратно в 
лентата си.

 • Никога не превишавайте указаната 
максимална скорост.
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+ (Нагоре)  

- (Надолу)  

АВТОМАТИЧНА ТРАНСМИСИЯ (СПОРЕД ОБОРУДВАНЕТО)

Натиснете спирачния педал и бутона при превключване. (Ако автомобилът 
не е оборудван с автоматично заключване, не е необходимо да натискате 
педала на спирачката. Въпреки това е препоръчително да го натискате, за 
да избегнете нежелано движение на автомобила).
Натиснете бутона при превключване.
Скоростният лост може да се придвижи свободно.

Работа с автоматична скоростна 
кутия
Автоматичната скоростна кутия има 6 
предни и една задна предавка. Те се из-
бират автоматично, в зависимост от пози-
цията на скоростния лост.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Ако акумулаторът е бил свалян, първите ня-
колко смени на предавките на новия авто-
мобил може да са резки. Това е нормално, а 
последователността на предавките ще се на-
строи от контролния модул на трансмисията 
или от контролния модул на задвижването.
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За по-гладко превключване натискай-
те спирачката при преминаване от N 
(неутрална) към D (движение) или R 
(задна) скорост.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Автоматична 
трансмисия

 • Винаги проверявайте около автомо-
била за хора, особено деца, преди да 
превключите на D (движение) или R 
(задна) скорост. 

 • Преди да напуснете автомобила, се 
уверете, че скоростният лост е в пози-
ция P (паркинг). След това дръпнете 
докрай ръчната спирачка и изключе-
те двигателя. В противен случай може 
автомобилът да потегли неочаквано.

 ВНИМАНИЕ
 • За да не повредите скоростната кутия, 

не ускорявайте двигателя на задна 
или някоя от предните предавки, до-
като е натиснат педалът на спирачки-
те.

 • Когато спрете на наклон, не задържай-
те автомобила на място с усилие на 
двигателя. Използвайте спирачките 
или ръчната спирачка. 

 • Не преминавайте от N (неутрална) 
или P (паркинг) на D (движение) или 
R (задна) предавка, когато двигателят 
не работи на празен ход.

Предавки на трансмисията
На таблото има индикатор, който показва 
позицията на лоста, ако е подаден кон-
такт.

P (паркинг)
Винаги спирайте напълно, преди да пре-
местите лоста на P (паркинг). Тази пози-
ция заключва трансмисията и не позво-
лява на предните колела да се въртят.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Ако превключите на P (паркинг), дока-

то автомобилът се движи, задвижва-
щите колела ще блокират и ще загу-
бите контрол върху автомобила.

 • Не ползвайте позиция P (паркинг), 
вместо ръчна спирачка. Винаги поста-
вяйте лоста на P (паркинг) и дърпайте 
лоста на ръчната спирачка.

 • Никога не оставяйте дете без надзор 
в автомобила.

 ВНИМАНИЕ
Може да повредите скоростната кутия, 
ако преместите лоста на позиция P (пар-
кинг), докато автомобилът се движи.
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Спортен 
режим

+ (Нагоре)  

- (Надолу)  

R (задна)
Ползвайте за движение на заден ход.

N (Неутрална) 
Колелата и скоростната кутия не са бло-
кирани. Автомобилът ще се задвижи сво-
бодно дори при най-малък наклон, освен 
ако не използвате спирачките или ръчна-
та спирачка.

D (движение)
Това е нормалната позиция за движение 
напред. Трансмисията автоматично ще 
избира шестте предавки и ще осигури 
най-добрия разход на гориво и мощност.

За допълнителна мощност при изпревар-
ване или изкачване по наклон, натиснете 
педала докрай. В този случай скоростна-
та кутия автоматично ще избере следва-
щата по-ниска предавка.

 ВНИМАНИЕ
Винаги спирайте напълно, преди да пре-
местите лоста на или от R (задна) ско-
рост. Може да повредите трансмисията, 
ако включите задна скорост, докато авто-
мобилът се движи напред (с изключение 
на случая, описан в „Разлюляване на ав-
томобила“ в тази секция).

 ЗАБЕЛЕЖКА
Уверете се, че автомобилът е напълно спрял 
на място, преди да включите D (движение). Спортен режим

Независимо дали автомобилът е спрял, 
или е в движение, спортният режим се из-
бира, като преместите лоста от позиция D 
(движение) в леглото за ръчно превключ-
ване. За да изключите спортния режим, 
върнете лоста обратно в основното легло.

В спортния режим местенето на лоста на-
пред и назад ще ви позволи да сменяте 
предавките бързо.
Нагоре (+): Натиснете лоста веднъж на-

пред, за да качите една предавка.
Надолу (-): Натиснете лоста веднъж на-

зад, за да свалите една предавка.
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 ЗАБЕЛЕЖКА
•	 В спортен режим шофьорът трябва да из-

вършва превключванията на по-горна 
предавка съобразно пътните условия, като 
внимава двигателят да не навлиза в черве-
ната зона на оборотите.

•	 В спортен режим могат да се избират само 
шестте предавки за движение напред. За 
движение назад или паркиране изберете 
позиции R (задна) или P (паркинг).

•	 В спортен режим превключването на пре-
давките надолу става автоматично с на-
маляването на скоростта на автомобила. 
Когато автомобилът спре, автоматично се 
избира първа предавка.

•	 Когато двигателят достигне червената 
зона на оборотомера в спортен режим, 
трансмисията променя скоростта автома-
тично.

•	 За да осигури необходимите нива на дина-
мика и безопасност, системата може да не 
изпълни определени превключвания, из-
брани със скоростния лост.

•	 При движение по хлъзгава настилка на-
тиснете лоста напред веднъж (нагоре, +). 
Така ще превключите на втора предавка, 
която е по-подходяща за внимателно ка-
ране по хлъзгав път. Дръпнете лоста към 
себе си (надолу, -), за да включите отново 
на първа предавка.

Блокиране на лоста (според оборудва-
нето)
За ваша безопасност автоматичната ско-
ростна кутия има система за блокиране 
на лоста, която не позволява на лоста да 
бъде преместен от P (паркинг) или N (не-
утрална) на R (задна), ако не е натиснат 
педалът на спирачката. За да преместите 
лоста от P (паркинг) или N (неутрална) на 
R (задна):
1.Натиснете и задръжте педала на спи-

рачката.
2.Запалете двигателя или поставете клю-

ча в позиция ON (контакт).
3.Преместете лоста.
Ако няколко пъти натиснете и отпуснете 
педала на спирачката в позиция P (пар-
кинг), може да чуете щракане откъм ло-
ста. Това е нормално.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги натискайте спирачката напълно, 
преди и когато местите лоста от P (пар-
кинг) на друга позиция, за да не позволи-
те произволно движение на автомобила, 
което би довело до нараняване на хората 
във или около колата.

Преодоляване на блокировката
Ако лостът не може да се премести от P 
(паркинг) или N (неутрална) на позиция R 
(задна) с натиснат педал на спирачката, 
направете следното, докато продължава-
те да държите спирачката натисната:
1.Преместете лоста, докато натискате 

бутона за отключване на превключва-
нето.

2.Препоръчваме да прегледате система-
та в оторизиран сервиз на HYUNDAI.
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Блокировка на ключа на запалването
Ключът на запалването не може да бъде 
изваден от ключалката, освен ако ско-
ростният лост не е в позиция P (паркинг).

Препоръки при шофиране
• Никога не местете лоста от P (паркинг) 

или N (неутрална) в която и да е друга 
позиция при натиснат педал на газта.

• Никога не местете лоста в позиция P 
(паркинг), докато автомобилът е в дви-
жение.

• Уверете се, че автомобилът е напълно 
спрял, преди да включите R (задна) 
или D (движение).

• Никога не се спускайте по наклон, 
без автомобилът да е на скорост. Това 
може да бъде изключително опасно. 
Винаги по време на движение дръжте 
колата на скорост.

• Не „скачайте“ на спирачките. Това 
може да доведе до тяхното прегряване 
и да влоши работата им. Вместо това, 
когато се движите по продължително 
спускане, намалете скоростта и прев-

ключете на по-ниска предавка. Така 
ще използвате спирателната сила на 
двигателя.

• Намалете скоростта, преди да прев-
ключите на по-ниска предавка. В про-
тивен случай може тя да не се включи.

• Винаги ползвайте ръчната спирачка. 
Не разчитайте, че скоростният лост в 
позиция P (паркинг) ще задържи кола-
та на място.

• Бъдете изключително внимателни 
при движение по хлъзгава настилка. 
Особено при спиране, ускоряване 
или превключване на предавки. Рязка 
смяна в скоростта на автомобила по 
хлъзгав път може да причини загуба 
на сцепление и загуба на контрол.

• Оптимална динамика и икономичност 
се постигат при плавно натискане и от-
пускане на педала на газта.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Винаги слагайте предпазните колани! 

При удар има много по-голяма вероят-
ност да бъде убит човекът без колан, а 
не този с колан.

 • Избягвайте високите скорости при 
смяна на посоката и в завои.

 • Не правете резки движения с волана 
като рязко сменяне на лентата за дви-
жение или бързи остри завои.

 • Рискът от преобръщане е много по-
голям, ако загубите контрол над упра-
влението при висока скорост.

 • Ако две или повече колела излязат от 
пътя, често настъпва загуба на кон-
трол върху управлението при опита на 
водача да върне автомобила на пътя.

 • Ако автомобилът излезе от пътя, не 
въртете рязко волана. Вместо това 
намалете и се върнете обратно в лен-
тата си.

 • Никога не надвишавайте указаната 
максимална скорост.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако автомобилът заседне в сняг, кал, пя-
сък и т.н., опитайте да го разлюлеете и да 
го освободите, като го задвижите напред 
и назад. Не опитвайте тази процедура, 
ако близо до автомобила има хора или 
предмети. При люлеенето автомобилът 
може рязко да потегли напред или назад, 
ако се освободи, и да причини наранява-
ния на хората или да се повреди при удар 
в предмет.

Потегляне при стръмен наклон от място
За да потеглите по стръмен наклон наго-
ре, натиснете спирачката и преместете 
лоста на позиция D (движение). Изберете 
подходящата предавка в зависимост от 
товара в автомобила и ъгъла на наклона. 
Натиснете газта постепенно, като отпус-
нете спирачките.
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СИСТЕМА ACTIVE ECO (СПОРЕД ОБОРУДВАНЕТО)

Действие на системата
• Системата Active ECO подобрява ико-

номичността, като управлява двига-
теля и скоростната кутия.  Икономич-
ността може да варира в зависимост 
от навиците на шофьора и пътните 
условия.

• Когато бутонът Active ECO е натиснат, 
светва зелен индикатор, за да инфор-
мира, че системата работи.

• Когато системата Active ECO е ак-
тивна, тя не се изключва дори ако 
двигателят бъде изключен и включен 
отново. За да я изключите, натиснете 
бутона Active ECO отново.

• Ако Active ECO е изключена, автома-
тично се активира нормален режим.

Ограничения в работата на система-
та Active ECO:
В следните случаи системата Active ECO 
е ограничена в действието си дори ако 
индикаторът е включен:
• Когато температурата на охлаждаща-

та течност е ниска. Системата ще ра-
боти ограничено, докато двигателят не 
заработи нормално.

• При изкачване по наклон: системата 
ще бъде ограничена в използването 
на мощност от двигателя заради огра-
ничения въртящ момент.

• В спортен режим: Системата ще бъде 
ограничена от позицията на скорост-
ния лост.

• Когато педалът на газта бъде натиснат 
докрай за няколко секунди: системата 
ще бъде ограничена, защото се преце-
нява, че шофьорът иска да ускори.
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СПИРАЧНА СИСТЕМА

Сервоусилвател на спирачките
Автомобилът ви е оборудван с усилвател 
на спирачките, който се настройва авто-
матично при нормална употреба. 
В случай че сервоусилвателят загуби 
мощност заради угасване на двигателя 
или по друга причина, може да спрете 
автомобила, като приложите по-голяма 
сила при натискане на педала на спи-
рачките. Спирачният път обаче ще бъде 
по-голям.
Когато двигателят не работи, запасната 
спирачна сила частично се губи при вся-
ко натискане на спирачката. Не натискай-
те многократно педала, когато сервоусил-
вателят не работи.
Натискайте многократно спирачката 
само когато трябва да запазите контрол 
върху хлъзгава настилка.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Спирачки
 • Не отпускайте крака си върху спирач-

ния педал, докато шофирате. Това ще 
повиши температурата на спирачките, 
ще увеличи спирачния път и ще изно-
си накладките.

 • Когато се спускате продължително 
време, преминете на по-ниска предав-
ка и избягвайте задържане на спирач-
ките. Продължителното им натискане 
може да доведе до прегряването им и 
до временна загуба на спирачно уси-
лие.

 • Мокрите спирачки може да загубят 
ефективността си при спиране; ав-
томобилът може „да дърпа“ на една 
страна, когато спирачките са мокри. 
Лекото им натискане ще покаже в как-
во състояние са. Винаги проверявайте 
спирачките по този начин след преми-
наване през дълбока вода. За да ги 
изсушите, ги натискайте леко, докато 
поддържате безопасна скорост.

(Продължава)

(Продължение)
 • Винаги проверявайте позицията на 

педала на спирачките и на газта пре-
ди каране. Ако не го направите, може 
да натиснете единия вместо другия. 
Това може да доведе до сериозен ин-
цидент.
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При повреда на спирачките (според обо-
рудването)
Ако спирачките се повредят, докато авто-
мобилът се движи, може да спрете ава-
рийно с ръчната спирачка. Спирачният 
път ще бъде значително по-дълъг.
Предупреждение – Ръчна спирачка
Активирането на ръчната спирачка, до-
като автомобилът се движи с нормална 
скорост, може да причини внезапна загу-
ба на контрол. Ако се налага да спрете 
с ръчната спирачка, го направете с пови-
шено внимание.

Индикатор за износване на накладките
Автомобилът ви е оборудван с дискови 
спирачки. Когато накладките се износят 
и трябва да ги смените, ще чуете сил-
но свистене от предните или задните 
(според оборудването) спирачки. Звукът 
може да не се чува постоянно или да се 
чува само при натискане на педала.
Помнете, че при някои пътни или атмос-
ферни условия може да се чуе свирене 
на спирачките при първото им или при по-
леко натискане. Това е нормално и не е 
показателно за проблем със спирачките.

Ръчна спирачка – ръчен тип
Ползване на ръчната спирачка
За да активирате ръчната спирачка, 
първо натиснете крачната, а след това 
дръпнете максимално лоста на ръчна-
та, без да натискате бутона. Освен това 
е препоръчително, когато автомобилът е 
на наклон, да оставяте скоростния лост 
на съответната ниска предавка при меха-
нична скоростна кутия или на позиция P 
(паркинг) при автоматична.

 ВНИМАНИЕ
 • За да избегнете скъпи ремонти на 

спирачките, не карайте с износени 
накладки.

 • Винаги сменяйте накладките като пъ-
лен преден или заден комплект.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Ръчна спирачка
Дърпането на ръчната спирачка, докато 
автомобилът се движи с нормална ско-
рост, може да причини внезапна загуба 
на контрол. Ако трябва да спрете с ръч-
ната спирачка, го направете с повишено 
внимание.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Износване на 
спирачките

Звукът от износването на спирачките 
означава, че автомобилът има нужда 
от преглед в сервиз. Ако пренебрегнете 
звуковото предупреждение, спирачките 
може да загубят спирателната си сила, 
а това би могло да доведе до сериозен 
инцидент.
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 ВНИМАНИЕ
 • Каране с активна ръчна спирачка 

може да доведе до силно износване 
на накладките и дисковете.

 • Не активирайте ръчната спирачка, до-
като автомобилът е в движение, освен 
в аварийна ситуация. Това може да 
увреди системата на автомобила и да 
доведе до опасна ситуация.

Освобождаване на ръчната спирачка
За да освободите ръчната спирачка, пър-
во натиснете крачната и дръпнете леко 
лоста на ръчната нагоре. След това на-
тиснете бутона за освобождаване (1) и 
спуснете лоста (2), докато все още натис-
кате бутона.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • За да предотвратите внезапно движе-

ние на автомобила, когато сте спрели 
и излизате от него, не ползвайте ско-
ростния лост вместо ръчна спирачка. 
Активирайте ръчната спирачка И се 
уверете, че скоростният лост е на пър-
ва или задна предавка за механична-
та скоростна кутия и на P (паркинг) за 
автоматичната скоростна кутия.

 • Не позволявайте на незапознати с 
автомобила хора да докосват ръчната 
спирачка. Ако тя бъде освободена по 
невнимание, може да се стигне до се-
риозни наранявания.

 • При паркиране всички автомобили 
трябва да бъдат с активирана ръчна 
спирачка, за да се избегне нежелано 
потегляне, при което биха могли да 
пострадат пътниците или пешеходци.
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Проверете контролната лампа на спи-
рачките, като подадете контакт (без да 
палите двигателя). Тази лампа ще све-
тне, когато е дръпната ръчната спирачка, 
а ключът на запалването е на позиция 
START или ON.
Преди да потеглите, се уверете, че сте 
освободили ръчната спирачка, а индика-
торът е угаснал.
Ако лампата продължи да свети дори и 
при освободена ръчна спирачка, докато 
двигателят работи, може да има проблем 
в спирачната система. Необходимо е да 
се обърне внимание.
Ако е възможно, спрете веднага. Ако не 
е възможно, карайте много внимателно 
до най-близкото безопасно място или 
сервиз.

Електрическа ръчна спирачка (спо-
ред оборудването)
Ползване на ръчната спирачка
1.Натиснете педала на спирачката.
2.Повдигнете превключвателя на елек-

трическата ръчна спирачка.
Уверете се, че предупредителната свет-
лина е угаснала.

 ЗАБЕЛЕЖКА
На стръмен склон или при дърпане на ремар-
ке, когато автомобилът не стои в покой, на-
правете следното: 
1.Активирайте електрическата ръчна спирач-
ка.
2.Дръпнете превключвателя за електрическа-
та ръчна спирачка за повече от три секунди.

 ВНИМАНИЕ
Не активирайте ръчната спирачка, дока-
то автомобилът е в движение, освен в 
аварийна ситуация. Това може да увреди 
системата на автомобила и да доведе до 
опасна ситуация.
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Освобождаване на ръчната спирачка
За да деактивирате електрическата 
ръчна спирачка, натиснете превклю-
чвателя при следните условия:
• Ключът на запалването или бутонът за 

запалването е в позиция ON (контакт).
• Натиснете педала на спирачката.
Уверете се, че предупредителната лампа 
на спирачките е угаснала.

За да изключите електрическата ръч-
на спирачка автоматично:
• Механична скоростна кутия:
1.Запалете двигателя.
2.Поставете си колана.
3.Капакът на двигателя, както и вратите 

на шофьора и багажника трябва да са 
затворени.

4.Натиснете педала на съединителя, до-
като е избрана предавка.

5.Натиснете педала на газта, докато от-
пускате този на съединителя.

• Автоматична скоростна кутия
1.Запалете двигателя.
2.Поставете си колана.
3.Капакът на двигателя, както и вратите 

на шофьора и багажникът трябва да са 
затворени.

4.Натиснете педала на газта, докато ско-
ростният лост е в позиция R (задна), 
D (движение) или е в спортен режим.

• Превключете скоростния лост в P 
(паркинг)

• При запален двигател натиснете педа-
ла на спирачките и превключете от P 
(паркинг) на R (задна) или D (движе-
ние).

• Превключете скоростния лост в N (не-
утрална).

• При запален двигател натиснете педа-
ла на спирачките и превключете от N 
(неутрална) на R (задна) или D (дви-
жение).

Уверете се, че предупредителната лампа 
на спирачките е угаснала.

 ЗАБЕЛЕЖКА
•	 Заради вашата безопасност може да ак-

тивирате електрическата ръчна спирачка 
дори при бутон за включване/изключване 
на двигателя в позиция OFF, но в този слу-
чай не може да я изключите.

•	 Заради вашата сигурност при спускане по 
склон или на заден ход, натиснете педала 
на спирачката и отпуснете електрическата 
ръчна спирачка ръчно с превключвателя.

 ЗАБЕЛЕЖКА – механична скоростна ку-
тия
Автомобил, дърпащ ремарке по склон или 
спускане, може леко да се премести назад при 
запалване. За да избегнете това, следвайте 
тези инструкции:
1.Натиснете педала на съединителя и избере-

те предавка.
2.Продължавайте на дърпате превключвате-

ля на електрическата ръчна спирачка.
3.Натиснете педала на газта и бавно отпуснете 

този на съединителя.
4.Отпуснете ръчната спирачка, когато авто-

мобилът е набрал достатъчна мощност.
Не използвайте този похват за равна повърх-
ност. Автомобилът може рязко да потегли на-
пред.
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• Тип A  • Тип B   ВНИМАНИЕ
 • Ако предупредителната лампа за ръч-

ната спирачка продължава да свети, 
след като електрическата ръчна спи-
рачка е отпусната, препоръчваме сис-
темата да бъде проверена в оторизи-
ран сервиз на Hyundai.

 • Не шофирайте с включена електри-
ческа ръчна спирачка. Това може да 
доведе до силно износване на наклад-
ките и дисковете.

Електрическата ръчна спирачка може 
да се включи автоматично, ако:
• електрическата ръчна спирачка е пре-

гряла.
• това се изисква от други системи.

• Ако се опитате да потеглите, като на-
тиснете педала на газта, но електри-
ческата ръчна спирачка не се изключи 
автоматично, ще прозвучи предупре-
дителен сигнал и ще се появи съобще-
ние.

• Ако не е поставен коланът на шофьора 
или има отворена врата, включително 
на багажника и капака на двигателя, 
ще прозвучи предупредителен сигнал 
и ще се появи съобщение.

• Ако има проблем с автомобила, може 
да прозвучи предупредителен сигнал 
и може да се появи съобщение.

• В случай че възникне някоя от горните 
ситуации, натиснете педала на спи-
рачката и отпуснете електрическата 
ръчна спирачка ръчно, като натиснете 
превключвателя.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • За да избегнете нежелано движение 

на автомобила, когато той е паркиран 
и го напускате, не използвайте ско-
ростния лост вместо ръчна спирачка. 
Активирайте ръчната спирачка и се 
уверете, че скоростният лост е сигур-
но поставен в P (паркинг).

 • Никога не позволявайте на някого, 
който не е запознат с автомобила, да 
докосва ръчната спирачка. Ако ръчна-
та спирачка бъде изключена, неволно 
може да се стигне до сериозни нара-
нявания.

 • Всички автомобили трябва винаги да 
бъдат с активирани ръчни спирачки, 
за да избегнете нежелано движение 
на автомобила, което може да доведе 
до нараняване на пътници или пеше-
ходци.
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 ВНИМАНИЕ
 • При работа с електрическата ръчна 

спирачка и нейното освобождаване 
може да се чуе изщракване. Това е 
нормално и показва, че електрическа-
та ръчна спирачка работи нормално.

 • Когато оставяте ключовете си на слу-
жител на паркинг, го информирайте 
как работи електрическата ръчна спи-
рачка.

 • Електрическата ръчна спирачка може 
да се повреди, ако не е изключена при 
шофиране.

 • Когато изключвате електрическата 
ръчна спирачка с натискане на педала 
на газта, натискайте го бавно.

Индикатор за проблем с електриче-
ската ръчна спирачка (според оборуд-
ването)
Тази предупредителна лампа светва, ако 
бутонът за включване/изключване на дви-
гателя се включи на позиция ON (контакт). 
Лампата ще изгасне след три секунди, ако 
системата работи нормално.
Ако индикаторът за електрическата ръчна 
спирачка не угасва, включва се при дви-
жение или не се включва при подаване на 
контакт, това показва, че електрическата 
ръчна спирачка може да е повредена.
В този случай препоръчваме системата да 
бъде проверена в оторизиран сервиз на 
Hyundai.

Предупредителната лампа на електриче-
ската ръчна спирачка може да се включи, 
за да индикира проблем със системата 
ESC, без да има повреда в електрическата 
ръчна спирачка.

 ВНИМАНИЕ
 • Предупредителната лампа на електри-

ческата ръчна спирачка може да свети, 
ако превключвателят не работи нормал-
но. Изключете двигателя и го включете 
отново след няколко минути. Предупре-
дителната лампа ще изгасне и превклю-
чвателят за електрическата ръчна спи-
рачка ще работи нормално. В случай че 
предупредителната лампа продължава 
да свети, препоръчваме преглед в ото-
ризиран сервиз на Hyundai.

 • Ако предупредителната лампа мига или 
изобщо не свети при издърпан пре-
включвател на електрическата ръчна 
спирачка, това показва, че тя не е акти-
вирана.

 • Ако лампата за ръчната спирачка мига, 
докато свети лампата за електрическата 
ръчна спирачка, натиснете превключва-
теля, а след това го издърпайте отново. 
След това още веднъж го натиснете и го 
дръпнете нагоре. Ако предупредителна-
та лампа на електрическата ръчна спи-
рачка не угасне, препоръчваме преглед 
в оторизиран сервиз на Hyundai.
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Аварийно спиране
В случай на проблем със спирачния пе-
дал по време на движение е възможно 
аварийно спиране, като дръпнете и за-
държите превключвателя на електри-
ческата ръчна спирачка. Спирането е 
възможно само докато държите превклю-
чвателя нагоре.

Когато електрическата ръчна спирачка 
не се изключва
В случай че електрическата ръчна спи-
рачка не се изключва, препоръчваме да 
закарате автомобила за преглед в отори-
зиран сервиз, като го качите на сервизен 
камион.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не използвайте ръчната спирачка, дока-
то автомобилът е в движение, освен в 
аварийна ситуация.

 ЗАБЕЛЕЖКА
По време на аварийно спиране с електриче-
ската ръчна спирачка предупредителната й 
лампа ще се включи, за да индикира работата 
на системата.

 ВНИМАНИЕ
Ако забележите продължителен звук или 
миризма на изгоряло при употреба на 
електрическата ръчна спирачка за ава-
рийно спиране, препоръчваме системата 
да бъде прегледана в оторизиран сервиз 
на Hyundai.

Антиблокираща система на колелата 
(ABS) (според оборудването)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Антиблокиращата система (или ESP) 

няма да предотвратят инциденти, 
причинени от неподходящи или опас-
ни маневри. Тези системи подобря-
ват контрола върху управлението 
при внезапно спиране, но въпреки 
това винаги поддържайте безопасна 
дистанция до обектите пред вас. При 
опасни условия намалете скоростта.

 • Спирачният път на автомобили с ABS 
или ESP може да бъде по-дълъг от 
пътя на коли без тези системи, при 
следните условия. При тях трябва да 
карате с намалена скорост.

 • Заснежен, неравен или покрит с ча-
къл път.

 • При шофиране с вериги
(Продължава)
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(Продължение)
 • По пътища с много дупки или неравна 

повърхност.
 • Сигурността на системата ABS (или 

ESP) не трябва да се проверява с 
шофиране или завиване с висока ско-
рост. Това може да застраши собстве-
ната ви безопасност и тази на околни-
те.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Може да чуете цъкане от двигателния отсек, 
когато потеглите след стартиране на двигате-
ля. Това е нормално и показва, че системата 
ABS работи добре.

Антиблокиращата система (ABS) посто-
янно следи скоростта на въртене на ко-
лелата. Ако има опасност от блокиране, 
системата модулира хидравличното наля-
гане на спирачката върху колелата.
Когато натиснете спирачката при усло-
вия, които могат да блокират колелата, 
може да чуете цъкане откъм спирачките 
или да усетите ответна реакция от педала 
на спирачката. Това е нормално и означа-
ва, че системата ABS е активна.
За да извлечете максимална полза от 
системата ABS в опасна ситуация, не се 
опитвайте да модулирате налягането в 
спирачките и не „помпайте“ педала. На-
тиснете педала колкото се може по-сил-
но или толкова силно, колкото го изисква 

ситуацията, и оставете системата ABS да 
контролира спирачното усилие.

• Дори с антиблокираща система, ав-
томобилът има нужда от достатъчна 
дистанция за спиране. Винаги осигу-
рявайте безопасна дистанция до авто-
мобила пред вас.

• Винаги намалявайте скоростта преди 
завой. Антиблокиращата система не 
може да предотврати инциденти, при-
чинени от прекалено висока скорост.

• При неравни или лоши пътища антиб-
локиращата система може да увеличи 
спирачния път в сравнение с автомо-
били без такава система.

 ВНИМАНИЕ
 • Ако лампата на системата ABS светне 

и остане светнала, това може да инди-
кира проблем със системата. В този 
случай обикновените спирачки рабо-
тят нормално.

 • Предупредителната лампа на система-
та ABS остава светнала за около 3 се-
кунди след подаване на контакт. През 
това време системата ще извърши 
диагностика и лампата ще угасне, ако 
всичко работи нормално. Ако лампата 
не угасне, може да индикира проблем 
със системата ABS. Препоръчваме да 
се обърнете към оторизиран сервиз на 
Hyundai възможно най-скоро.

W-78  
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 ВНИМАНИЕ
 • Когато карате по път с лошо сцепле-

ние, като например заледен път, и 
натискате спирачката постоянно, сис-
темата ABS ще е активна постоянно и 
лампата й може да светне. Отбийте на 
безопасно място и угасете двигателя.

 • Запалете двигателя отново. Ако лам-
пата на системата не свети, значи 
системата ABS е наред. В противен 
случай може да имате проблем със 
системата. Препоръчваме да се свър-
жете с оторизиран дилър на Hyundai 
при първа възможност.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Когато акумулаторът е изтощен и палите ав-
томобила с подаване на ток от външен източ-
ник, двигателят може и да не работи добре, а 
лампата на системата ABS да светне. Това се 
случва заради ниския волтаж, но не означава, 
че имате повреда в системата ABS.
•	 Не „помпайте“ спирачките!
•	 Презаредете акумулатора, преди да шофи-

рате.

Електронна стабилизираща програ-
ма (ESP) (според оборудването)
ESP стабилизира автомобила в завои. 
ESP проверява накъде насочвате авто-
мобила и накъде той всъщност се движи. 
Системата прилага спирачно усилие към 
отделни колела и се намесва в управле-
нието на двигателя, за да стабилизира 
автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не карайте прекалено бързо 
спрямо конкретните пътни условия и не 
влизайте в завой с прекалено висока 
скорост. Електронната стабилизираща 
програма (ESP) няма да предотврати 
инцидент. Високата скорост в завои, рез-
ките маневри и аквапланингът на мокра 
повърхност може да доведат до сериоз-
ни инциденти. Само внимателният водач 
може да предотврати инцидент, като из-
бягва маневри, при които автомобилът 
би загубил сцепление. Дори с ESP винаги 
следвайте нормите за безопасно шофи-
ране, включително движение с безопас-
на скорост спрямо конкретните пътни 
условия.
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Електронната стабилизираща програ-
ма (ESP) е електронна система, пред-
назначена да помогне на шофьора да 
запази контрол върху управлението при 
тежки условия. Тя не замества безопас-
ното шофиране. Фактори като скорост, 
пътни условия и командване от волана от 
страна на шофьора могат да повлияят на 
действието и ефективността на ESP при 
предотвратяване на загубата на контрол. 
Продължава да бъде ваша отговорност 
да шофирате и завивате с разумна ско-
рост и да се придържате към безопасните 
граници.
Когато натиснете спирачките при усло-
вия, които биха блокирали колелата, 
може да чуете цъкане откъм спирачките 
или ответна реакция от педала на спи-
рачката. Това е нормално и означава, че 
системата ESP е активна.

Работа на ESP
Включване на системата
• Когато подадете контакт, индикатори-

те ESP и ESP OFF светват за около 
три секунди. След това се включва 
системата.

• За да изключите системата ESP, на-
тиснете бутона ESP OFF за поне 0,5 
секунди. (Ще светне индикаторът за 
изключена система.) За да включите 
системата, натиснете бутона ESP OFF 
отново (индикаторът ESP OFF ще угас-
не). 

• При включване на двигателя може да 
чуете цъкане. Това е системата ESP, 
която извършва автоматична провер-
ка и не показва наличие на проблем.

Задействане на ESP
При задействане на електрон-
ната стабилизираща програ-
ма, индикаторът ESP мига. 
• Когато електронната стаби-
лизираща програма заработи, 

може да усетите лека пулсация в ав-
томобила. Това е ефектът от контрола 
върху спирачките и не е белег за нещо 
необичайно.

• Когато излизате от кал или сте на 
хлъзгав път, натискането на педала на 
газта може да не доведе до увелича-
ване на оборотите на двигателя. Това 
се дължи на контрола върху стабил-
ността и притискането и не показва 
наличието на проблем.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Може да чуете цъкане от двигателния отсек, 
когато потеглите след стартирането на двига-
теля. Това е нормално и показва, че системата 
ESP работи нормално.
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• ESP индикатор (примигва)   

• ESP OFF индикатор (светва)   

Изключена ESP
Състояние при изключена система

• За да изключите контрола 
върху работата на двигателя 
от ESP, натиснете бутона ESP 
OFF за по-малко от три секунди 
(светва индикаторът ESP OFF). 

Функцията за контрол на спирачките 
продължава да работи.

• За да изключите контрола върху ра-
ботата на двигателя и контрола върху 
спирачките на ESP, натиснете бутона 
ESP OFF за повече от три секунди 
(светва индикаторът ESP OFF).

• Ако ключът на запалването е на по-
зиция Lock, когато системата ESP е 
изключена, то системата ще остане 
изключена. При запалването на дви-
гателя системата ESP ще се включи 
автоматично.

Индикаторна лампа
Когато подадете контакт, индикаторът 
светва. Той угасва, ако системата работи 
нормално.
Индикаторът мига, когато системата се 
задейства по време на движение. Ин-
дикаторът светва, ако в системата има 
проблем.
Индикаторът ESP OFF се включва, кога-
то системата е изключена от бутона.

 ВНИМАНИЕ
Каране с различни по размер джанти или 
гуми може да предизвика повреда в сис-
темата.  Когато сменяте гумите си, увере-
те се, че новите са с оригиналния размер.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Електронната стабилизираща програма 
е само помощна система. Карайте без-
опасно, като намалявате скоростта по 
заснежени, заледени пътища и завои. 
Когато индикаторът ESP мига или пътят е 
хлъзгав, карайте бавно и не ускорявайте.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не натискайте бутона ESP OFF, до-
като системата ESP е задействана (инди-
каторът ESP мига). 
Ако системата ESP бъде изключена, до-
като е задействана, автомобилът може 
да се завърти и да излезе от контрол. 

 ЗАБЕЛЕЖКА
•	 Когато автомобилът е тестван на динамо-

метър, се уверете, че системата ESP е из-
ключена, като натиснете бутона ESP OFF 
за повече от три секунди (ще свети инди-
каторът ESP OFF). Ако оставите система-
та включена, това може да не позволи на 
автомобила да увеличи скоростта си и да 
доведе до погрешна диагностика.

•	 Изключването на електронната стабили-
зираща програма не влияе на работата на 
антиблокиращата и на спирачната систе-
ма.

Ползване на ESP OFF
При шофиране
• При всекидневно шофиране е добре 

системата ESP да бъде включена по-
стоянно.

• За да изключите системата ESP, дока-
то се движите, натиснете бутона ESP 
OFF, когато сте на равен път.

Контрол на стабилността (VSM)
Системата осигурява допълнително уве-
личаване на стабилността и реакциите 
при завиване, когато автомобилът се дви-
жи по хлъзгав път или бъдат засечени 
различни коефициенти на триене между 
левите и десните колела при спиране.

Действие на VSM
Когато системата работи:
• Индикаторът ESP мига  .
• Воланът може да бъде контролиран.
Когато контролът на стабилността рабо-
ти правилно, може да почувствате леко 
пулсиране в автомобила. То е резултат от 
контрола върху спирачките и не показва 
нищо необичайно.

Системата за контрол на стабилността 
не работи, когато:
• се движите по наклон като изкачване 

или спускане
• се движите на заден ход
• индикаторът ESP OFF свети 
• индикаторът ESP свети. 

Изключен контрол на стабилността

Ако натиснете бутона ESP OFF, за да 
изключите електронната стабилизира-
ща програма, системата за контрол на 
стабилността (VSM) също се изключва и 
светва индикаторът ESP OFF  .
За да включите отново VSM, натиснете 
бутона още веднъж. Индикаторът ESP 
OFF ще угасне.

Индикатор за проблем
Системата за контрол на стабилността 
(VSM) може да бъде изключена дори ако 
не сте изключили действието й чрез бу-
тона ESP OFF. Това показва, че е открит 
проблем в ESP или VSM. Ако индикаторът 
на ESP  или предупредителната лампа 
светят или мигат, препоръчваме система-
та да бъде проверена в оторизиран сер-
виз на Hyundai.

 ЗАБЕЛЕЖКА
•	 Системата за контрол на стабилността е 

проектирана да работи над приблизително 
15 км/ч м завои

•	 Системата за контрол на стабилността е 
проектирана да работи при над 30 км/ч, 
когато има голяма разлика в коефициента 
на триене между левите и десните колела.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Системата VSM не заменя необходи-

мостта от безопасно шофиране. Тя 
има допълнителни помощни функции. 
Отговорност на водача е винаги да съ-
образява скоростта и дистанцията до 
возилата отпред. По време на движе-
ние дръжте волана здраво.

 • Автомобилът ви е проектиран да се 
подчинява на командите на водача не-
зависимо от наличието на система за 
контрол на стабилността. Винаги спаз-
вайте предписанията за безопасно 
движение в зависимост от конкретни-
те пътни условия, например при про-
менливо време или по хлъзгав път.

 • Движението с различни по размер 
колела или гуми може да доведе до 
повреда в системата за контрол на 
стабилността (VSM). Когато сменяте 
гумите, се уверете, че новите са с ори-
гиналния размер.

Полезни съвети при спиране

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Когато излизате от автомобила или 

паркирате, винаги дръпвайте ръчната 
спирачка докрай и поставяйте ско-
ростния лост в позиция P (паркинг). 
Автомобили с недобре активирани 
ръчни спирачки са опасни, тъй като 
има риск да потеглят ненадейно и да 
наранят хора около тях.

 • Всички автомобили трябва да са с ак-
тивирани ръчни спирачки на паркинг, 
за да не потеглят и да ранят пътниците 
или пешеходците.

• Преди да потеглите, проверете дали 
ръчната спирачка е освободена и кон-
тролната й лампа е угаснала.

• Минаването през вода може да намок-
ри спирачките. Те могат да се намокрят 
и когато сте измили автомобила. Мок-
рите спирачки могат да бъдат опасни! 
Колата няма да спре толкова бързо, 
ако спирачките са мокри. Мокрите 
спирачки могат да предизвикат дърпа-
не на автомобила на една страна.

• За да изсушите спирачките, натиснете 
ги леко, докато се върне нормалното 
им ниво на спиране, като внимавате 
да не загубите контрол. Ако спирачно-
то усилие не се върне към нормални 
стойности, спрете на безопасно място 
при първа възможност и се свържете с 
оторизиран сервиз на Hyundai.

• Не се спускайте, докато автомобилът 
не е на скорост. Това е изключително 
рисковано. Дръжте колата на скорост 
във всеки момент. Използвайте спи-
рачките, за да намалите, след това 
преминете на по-ниска предавка, така 
че спирателната сила на двигателя да 
ви помогне да поддържате безопасна 
скорост.
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• Не оставяйте крака си на спирачката 
при шофиране. Постоянното безпри-
чинно натискане на спирачката може 
да доведе до прегряването на спирач-
ките и до намаляване на ефективност-
та им. Това износва и компонентите на 
спирачките.

• Ако спукате гума, докато шофирате, 
натиснете спирачките внимателно и 
дръжте колата насочена напред, до-
като намалявате скоростта. Когато на-
малите скоростта достатъчно, за да е 
забавено, отбийте от пътя и спрете.

• Ако колата е оборудвана с автома-
тична скоростна кутия, не оставяйте 
автомобилът да се движи бавно на-
пред. Дръжте спирачния педал силно 
натиснат, когато колата трябва да бъде 
неподвижна.

• Внимавайте, когато паркирате на 
склон. Активирайте ръчната спирачка, 
като дръпнете лоста докрай и постави-
те скоростния лост в позиция P (пар-
кинг). Ако колата е насочена надолу, 
завийте предните колела към бордю-
ра, за да не й позволите да тръгне 
надолу. Ако колата е обърната наго-
ре, завийте предните колела встрани 
от бордюра, за да не й позволите да 
потегли назад. Ако няма бордюр или 
сте принудите от други обстоятелства 
да не позволите на автомобила да се 
движи, блокирайте колелата.

• При някои обстоятелства ръчната спи-
рачка може да замръзне в активирано 
положение. Това е най-вероятно да се 
случи, когато има натрупване на сняг 
или лед по или около задните спирач-
ки, или ако те са мокри. Ако има риск 
от замръзване на ръчната спирачка, я 
дръпнете само временно, докато пре-
местите лоста на позиция P (паркинг) 
(за автоматична трансмисия) и блоки-
рате задните колела, така че автомо-
билът да не може да се движи. Осво-
бодете ръчната спирачка.

• Не задържайте автомобила на мяс-
то по наклон с подаване на газ. Това 
може да доведе до прегряване на ско-
ростната кутия. Винаги използвайте 
спирачките или ръчната спирачка.
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КРУИЗ КОНТРОЛ (СПОРЕД ОБОРУДВАНЕТО)

1.Индикатор за круиз контрола
2.Индикатор за настройка на круиз кон-

трола

Системата Круиз контрол позволява да 
програмирате автомобила да поддържа 
постоянна скорост, без да натискате пе-
дала на газта.
Системата е проектирана да работи при 
над 30 км/ч.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Ако оставите круиз контрола включен 

(ще светне индикаторът Cruise на ар-
матурното табло), то той може да се 
задейства инцидентно. Дръжте систе-
мата изключена (индикаторът Cruise 
не свети), когато не я ползвате, за да 
предотвратите неволно задаване на 
скоростта.

 • Ползвайте круиз контрола само кога-
то пътувате по магистрала в хубаво 
време.

 • Не използвайте круиз контрола, ко-
гато не е безопасно да се поддържа 
постоянна скорост, например в тежък 
или променлив трафик, по хлъзгав път 
(при дъжд, заледяване или сняг), по 
пътища с много завои или когато на-
клонът е по-голям от 6%, независимо 
дали се спускате, или изкачвате.

 • Обръщайте особено внимание на път-
ните условия, когато използвате кру-
из контрол.

 ВНИМАНИЕ
По време на действие на круиз контрола 
не изключвайте от скорост, без да сте 
натиснали педала на съединителя. Това 
може да доведе до работа на твърде 
високи обороти. В този случай натисне-
те педала на съединителя или бутона за 
включване/изключване на круиз контро-
ла.

 ЗАБЕЛЕЖКА
•	 При нормална работа на круиз контрола, 

ако натиснете бутона SET за първи път или 
след употреба на спирачки, круиз контро-
лът ще се задейства след около три секун-
ди. Това забавяне е нормално.

•	 За да активирате круиз контрола, нати-
снете спирачния педал поне веднъж след 
запалване на двигателя или подаване на 
контакт. Това е необходимо, за да се извър-
ши проверка на спирачния педал, който е 
важна част от системата за изключване на 
круиз контрола.
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Превключвател на круиз контрола
CRUISE: Включва и изключва системата
CANCEL: Отменя действието на круиз 
контрола
RES+: Продължава действието или уве-
личава скоростта
SET-: Настройва или намалява скоростта 

За да настроите скоростта: 
1.Натиснете бутона CRUISE на волана, 

за да включите системата. На таблото 
ще светне индикаторът CRUISE.

2.Ускорете до желаната скорост, която 
трябва да е над 30 км/ч.

3.Натиснете бутона SET и го отпуснете 
при желаната скорост. На таблото ще 
светне индикаторът SET. Отпуснете 
педала на газта. Желаната скорост ще 
се поддържа автоматично.

На стръмен наклон автомобилът може да 
забави скоростта си или да я увеличи при 
спускане.
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За да увеличите настроената ско-
рост:
Следвайте една от следните процедури:
• Натиснете бутона RES+ и го задръжте. 

Автомобилът ще ускори. Отпуснете бу-
тона при достигане на желаната ско-
рост.

• Натиснете бутона RES+ и го отпуснете 
незабавно. Скоростта ще се повиши с 
2 км/ч при всяко подобно кратко натис-
кане на бутона.

За да намалите настроената скорост: 
Следвайте една от следните процедури:
• Натиснете бутона SET- и го задръжте. 

Автомобилът ще намали скоростта си. 
Отпуснете бутона при достигане на 
желана скорост.

• Натиснете бутона SET- и го отпуснете 
веднага. Скоростта ще се намали с 2 
км/ч при всяко подобно кратко натис-
кане на бутона.

За да ускорите временно при вклю-
чен круиз контрол:
Ако искате временно да ускорите, докато 
круиз контролът е включен, натиснете пе-
дала на газта. Увеличението на скорост-
та няма да попречи на работата на круиз 
контрола или да я промени.
За да се върнете на зададената скорост, 
отпуснете крака си от газта.
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За да откажете действието на круиз 
контрола, направете едно от следни-
те:
• Натиснете педала на спирачката.
• Натиснете педала на съединителя при 

механична скоростна кутия.
• Превключете на N (неутрална) при ав-

томатична скоростна кутия.
• Натиснете бутона CANCEL на волана.
• Намалете скоростта с повече от 20 

км/ч спрямо запаметената.
• Намалете скоростта на по-малко от 30 

км/ч.
• 

Всяко от тези действия ще спре дейст-
вието на круиз контрола (индикаторът 
SET ще угасне), но няма да изключи кру-
из контрола. Ако искате да продължите 
да го използвате, натиснете бутона 
RES+ на волана. Ще се върнете на пре-
дишната запаметена скорост.

За да възстановите скоростта на 
движение при над 30 км/ч:
Ако е използван който и да е метод ос-
вен изключването на системата с бутона 
CRUISE, и системата още е активна, при 
натискането на бутона SET+ ще се въз-
станови последната зададена скорост.
Това няма да се случи, ако скоростта на 
автомобила е под 30 км/ч.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Винаги проверявайте условията на пътя, пре-
ди да натиснете бутона RES+, за да възстано-
вите действието на круиз контрола.
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За да изключите системата на круиз 
контрола, направете едно от следни-
те:
• Натиснете бутона CRUISE (индикато-

рът CRUISE на арматурното табло ще 
угасне).

• Изгасете двигателя.
И двете действия изключват круиз кон-
трола. Ако искате да го използвате отно-
во, повторете стъпките в „За да настроите 
скоростта“ от предните страници.

ИКОНОМИЧНО ШОФИРАНЕ

Ниският разход на гориво зависи основно 
от стила ви на шофиране, къде шофирате 
и кога шофирате. Всеки от тези фактори 
оказва влияние върху броя на километри-
те, които може да изминете с 1 литър го-
риво. За да шофирате автомобила си кол-
кото се може по-икономично, ползвайте 
следните съвети, за да спестите пари от 
гориво и ремонти:
• Карайте плавно. Ускорявайте умере-

но. Не стартирайте рязко, не сменяйте 
скорости на пълна газ и поддържайте 
равномерна скорост. Не се състеза-
вайте между светофарите. Опитайте 
да настроите скоростта си спрямо 
трафика, за да не се налага ненужно 
да сменяте предавки. При възможност 
избягвайте натоварен трафик. Винаги 
поддържайте безопасна дистанция от 
автомобила пред вас, за да избегнете 
ненужното спиране. Това намалява и 
износването на спирачките.

• Карайте с умерена скорост. Колкото 
по-бързо карате, толкова повече го-
риво ще изразходва автомобилът ви. 
Движението с умерена скорост, особе-
но на магистрала, е един от най-ефек-
тивните начини да намалите разхода 
на гориво.

• Не дръжте педала на спирачката или 
съединителя натиснат. Това може да 
увеличи разхода на гориво, а също и 
да доведе до износване на тези компо-
ненти. Освен това постоянното натис-
кане на педала на спирачките може 
да доведе до прегряването им. Това 
ще се отрази на ефективността им, 
което би могло да доведе до по-сери-
озни последствия.

• Грижете се за гумите. Поддържайте ги 
надути до препоръчителните стойно-
сти. Прекалено високото или ниско на-
лягане води до прекомерно износване 
на гумите. Проверявайте налягането 
поне веднъж месечно.

• Следете сходимостта на колелата. Тя 
може да се наруши при удар в бордюр 
или шофиране с висока скорост по 
неравен път. Нарушената сходимост 
води до по-бързо износване на гумите 
и може да доведе до други проблеми, 
като по-висок разход на гориво.

• Поддържайте автомобила в добро със-
тояние. За по-голяма икономия и по-
ниски разходи за поддръжка спазвай-
те схемата на сервизно обслужване 
от секция 7. Ако шофирате при тежки 
условия, е нужно по-често сервизно 
обслужване (вижте секция 7 за под-
робности).
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• Пазете автомобила чист. За макси-
мално дълга експлоатация автомоби-
лът трябва да се поддържа чист и да 
се пази от корозия. Особено важно е 
да не позволите натрупване на кал, 
лед или сняг под автомобила. Това до-
пълнително тегло ще доведе до увели-
чаване на разхода и ще допринесе за 
корозията.

• Не товарете автомобила излишно. То-
варът увеличава разхода на гориво.

• Не оставяйте двигателя да работи на 
празен ход по-дълго от необходимото. 
Ако чакате (и не сте в задръстване), 
изключете двигателя и го запалете 
отново, когато сте готови да потеглите.

• Не забравяйте, че автомобилът ви 
няма нужда от продължително подгря-
ване. След запалване оставете двига-
теля да работи 10-20 секунди, преди 
да включите на скорост. При много 
студено време го подгрейте малко по-
дълго.

• Не оставяйте двигателя да работи на 
твърде ниски и прекалено високи обо-
роти. Ниските обороти се получават, 
когато карате твърде бавно на висо-
ка предавка и двигателят придърпва. 
Преминете на по-ниска предавка.

• Високите обороти се получават, кога-
то двигателят работи над безопасния 
режим на оборотите. Това може да се 
избегне, като се превключи на по-ви-
сока предавка.

• Използвайте климатика пестеливо. 
Климатичната система използва част 
от мощността на двигателя, затова по-
вишава разхода на гориво.

• Отварянето на прозорците при висока 
скорост повишава разхода.

• Насрещният и страничният вятър 
също повишават разхода. За да избег-
нете това, карайте по-бавно при силен 
вятър.

Добрата поддръжка на автомобила е 
важна както за постигане на икономия, 
така и от гледна точка на безопасността. 
Затова редовно посещавайте оторизира-
ните сервизи на Hyundai за прегледи и 
обслужване.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – изгасен двига-
тел по време на движение

Никога не изключвайте двигателя при 
спускания или когато автомобилът е в 
движение. Сервоусилвателите на волана 
и спирачките няма да работят нормално 
при угасен двигател. Вместо това преми-
нете на по-ниска предавка, за да поддър-
жате скоростта със спирателното усилие 
на двигателя. Изключването на двигате-
ля по време на движение може да пре-
дизвика заключване на волана и да дове-
де до тежки наранявания или смърт.
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СПЕЦИАЛНИ ПЪТНИ УСЛОВИЯ

Опасни пътни условия
Когато на пътя има опасни условия, като 
вода, сняг, лед, кал, пясък или подобни 
опасности, следвайте съветите:
Карайте внимателно и оставете по-голя-
ма дистанция за безопасно спиране.
• Избягвайте рязко спиране и внезапно 

завъртане на волана.
• Ако не сте с антиблокираща система 

(ABS), ритмично натискайте и отпус-
кайте спирачния педал, докато спрете.

• Ако заседнете в сняг, кал или пясък, 
ползвайте втора скорост. Ускорявайте 
бавно, за да не превъртят колелата.

• Ползвайте пясък, сол, вериги или друг 
материал, който ще увеличи сцепле-
нието под двигателните колела. 

Люлеене на автомобила
Ако е нужно да залюлеете автомобила, 
за да се измъкнете от засядане в кал, 
сняг или пясък, първо завъртете волана 
наляво-надясно, за да разчистите място 
около предните гуми. След това залю-
лейте колата, като редувате задна и 1-ва 
предавка при автомобили с механична 
скоростна кутия и задна и която и да е 
от предните предавки при автомобили с 
автоматична скоростна кутия. Не вдигай-
те оборотите и превъртайте колелата кол-
кото се може по-малко. Ако след няколко 
опита не успеете да се измъкнете, издър-
пайте автомобила с буксир, за да не прег-
рее двигателят и да се избегнат евенту-
ални повреди по скоростната кутия.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ABS
Не „помпайте“ спирачния педал, ако има-
те система ABS.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Понижаване на 
предавка

Понижаването на предавка при автома-
тична скоростна кутия, докато карате по 
хлъзгава настилка, може да причини ин-
цидент. Внезапната смяна в скоростта на 
въртете на колелата може да доведе до 
подхлъзване.

 ВНИМАНИЕ
Продължителното люлеене може да до-
веде до прегряване на двигателя, повре-
да на скоростната кутия или гумите.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Буксуване
Не превъртайте колелата, особено при 
скорости над 56 км/ч. Превъртането на 
гумите при високи скорости може да 
доведе до прегряването им, както и до 
тяхната повреда или нараняване на окол-
ните.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Електронната стабилизираща програма (ESP) 
(според оборудването) трябва да бъде изклю-
чена преди люлеене на автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако заседнете в сняг, кал, пясък и т.н., 
може да се опитате да се освободите, 
като бутате автомобила напред-назад. 
Не опитвайте процедурата, ако около 
автомобила има хора или предмети. При 
освобождаването си автомобилът може 
рязко да потегли напред или назад и да 
удари човек или предмет.

Плавно завиване
Избягвайте спиране или смяна на пре-
давка в завой, особено при мокра пътна 
настилка. В идеалния случай завоите се 
взимат с леко ускорение. Така ще нама-
лите износването на гумите.

Шофиране през нощта
Карането нощем е по-опасно, отколкото 
денем. Ето няколко полезни съвета:
• Намалете и спазвайте по-голяма дис-

танция до околните автомобили, тъй 
като видимостта през нощта е нама-
лена, особено на места, където няма 
улично осветление.

• Настройте огледалата така, че да на-
малите отблясъците от фаровете на 
другите автомобили.

• Поддържайте фаровете чисти и до-
бре настроени (за автомобили, които 
нямат автоматична настройка на фа-
ровете). Мръсните или зле настроени 
фарове затрудняват виждането през 
нощта.

• Не гледайте право във фаровете на на-
срещните автомобили. Може да бъде-
те временно заслепени и очите ви ще 
свикнат отново с тъмнината едва след 
няколко секунди.

Шофиране при дъжд
Дъждът и мокрите пътища могат да на-
правят шофирането опасно, особено ако 
не сте подготвени за хлъзгавата настил-
ка. Ето няколко съвета за шофиране при 
дъжд:
• При силен валеж видимостта нама-

лява, а спирачният път се увеличава, 
затова намалете скоростта.

• Поддържайте чистачките и система-
та за миене на предното стъкло в из-
правност. Сменете чистачките, когато 
забележите признаци на износване и 
накъсване, като например непочисте-
ни участъци по предното стъкло.

• Ако гумите ви не са в добро състояние, 
рязкото спиране на мокра настилка 
може да причини подхлъзване и да 
доведе до инцидент. Уверете се, че гу-
мите ви са в добро състояние. 

• Включете фаровете си, за да ви виж-
дат по-лесно другите.

• Високата скорост през големи лок-
ви може да повлияе върху работата 
на спирачките. Ако трябва да минете 
през локва, карайте бавно.

• Ако смятате, че сте намокрили спи-
рачките, ги натиснете леко, докато се 
движите, докато усетите връщане на 
нормалното спирачно усилие.
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Шофиране в наводнени зони
Избягвайте минаването през наводнени 
терени, освен ако сте сигурни, че водата 
не е по-висока от главините на колелата. 
Карайте бавно през водата. Предвидете 
по-голяма спирачна дистанция, тъй като 
спирачките няма да работят добре. След 
като излезете от водата, подсушете спи-
рачките, като ги натиснете леко, докато 
се движите бавно.

Шофиране извън пътя
Извън пътя карайте внимателно, защото 
автомобилът може да бъде повреден от 
скали или корени на дървета. Проучете 
условията и препятствията, които трябва 
да преодолеете, преди шофиране.

Шофиране по магистрала
Гуми
Напомпайте гумите до предписаното на-
лягане. Ниското налягане ще доведе до 
прегряване, което може да се отрази в 
повреда на гумите.
Не ползвайте износени или стари гуми, 
които могат да доведат до липса на сце-
пление или пукане.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Никога не надувайте гумата повече от указа-
ното на нея налягане.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Недостатъчно или прекомерно наду-

тите гуми могат да влошат управле-
нието, което да доведе до загуба на 
контрол и внезапно пукане на гума. 
Това може да стане причина за ин-
цидент, нараняване и дори смърт. 
Винаги проверявайте налягането на 
гумите, преди да потеглите. Провере-
те подходящото налягане в секция 8, 
„Гуми и джанти“.

 • Шофиране с гуми с изтрит или без 
грайфер е опасно. Износените гуми 
могат да доведат до загуба на кон-
трол, катастрофа, наранявания или 
дори смърт. Сменете износените гуми 
при първа възможност и не ги полз-
вайте отново. Винаги проверявайте 
дълбочината на грайфера, преди да 
шофирате. За повече информация 
относно допустимото износване на 
грайфера вижте „Гуми и джанти“ в 
секция 7.
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Гориво, охлаждаща течност и двигател-
но масло
Шофирането с висока скорост изразход-
ва повече гориво от градското каране. 
Не забравяйте да проверите нивото на 
охлаждащата течност и на двигателното 
масло.

Ремък
Отпуснат или повреден ремък може да 
доведе до прегряване на двигателя.

ШОФИРАНЕ ПРЕЗ ЗИМАТА

По-тежките атмосферни условия през 
зимата водят до по-голямо износване и 
други проблеми. За да намалите пробле-
мите при зимното шофиране, следвайте 
следните съвети:

Заснежени или заледени условия
За да карате в дълбок сняг, може да се 
наложи да ползвате зимни гуми или да 
поставите вериги. Ако има нужда от зим-
ни гуми, е важно да изберете такива, 
равни по размер и тип с оригиналните. В 
противен случай ще се влошат безопас-
ността и управлението на автомобила.  
Освен това шофирането с висока скорост, 
рязкото ускорение, внезапното спиране и 
резките завои са потенциално опасни.
При спиране ползвайте спирачното уси-
лие на двигателя максимално. Рязкото 
натискане на спирачките на заснежен 
или заледен път може да доведе до под-
хлъзване. Трябва да спазвате нужната 
дистанция до автомобила пред вас. На-
тискайте спирачките внимателно. Вериги-
те осигуряват по-голяма теглителна сила, 
но не предпазват от поднасяне встрани.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Веригите за сняг не са легални във всички 
страни. Преди да си сложите, се информирай-
те за законите.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Размер на зим-
ните гуми

Зимните гуми трябва да са с размера и 
типа на оригиналните. В противен случай 
ще се влошат управлението и безопас-
ността на автомобила.

Зимни гуми
Ако поставите зимни гуми, се уверете, че 
са радиални и със същия размер и това-
рен индекс като оригиналните. Поставете 
зимни гуми и на четирите колела, за да 
балансирате управлението при всякакви 
атмосферни условия. Имайте предвид, 
че сцеплението на зимните гуми на сух 
път може да не е така високо, колкото на 
оригиналните гуми. Карайте внимателно 
дори и при чист път. Проверете максимал-
ната допустима скорост на гумите.

Не поставяйте гуми с шипове, преди да 
сте проверили местните закони и разпо-
редби. 

Вериги за сняг
Тъй като страните на радиалните гуми 
са по-тънки, някои типове вериги за сняг 
може да ги повредят. Ползвайте зимни 
гуми вместо вериги. Не поставяйте вери-
ги на автомобили с алуминиеви джанти, 
защото веригите може да повредят джан-
тите. Ако употребата на вериги е наложи-
телна, ползвайте такива с дебелина не 
повече от 15 мм. Повреди от неподходя-
щи вериги не се покриват от гаранцията. 
Поставете вериги само на предните гуми.

 ВНИМАНИЕ
 • Уверете се, че веригите са от точния 

тип и с точния размер за гумите ви. 
Погрешно избрани вериги могат да 
повредят каросерията и окачването, 
а тези щети може и да не се покрият 
от производствената гаранция. Куките 
за закрепване на веригите могат да се 
повредят при контакт с части от авто-
мобила и веригите да паднат. Уверете 
се, че веригите са сертифицирани като 
клас S по SAE.

 • Винаги проверявайте веригите, след 
като изминете 0,5-1 км, за да се убе-
дите, че са добре закрепени. Ако са се 
разхлабили, ги затегнете или ги поста-
вете отново.
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Поставяне на вериги
При поставянето на веригите следвайте 
указанията на производителя и ги поста-
вете колкото се може по-стегнато. Карай-
те бавно. Ако чуете, че веригата се удря в 
каросерията или шасито, спрете и ги за-
тегнете. Ако отново чуете звук от контакт, 
намалете, докато изчезне. Махнете вери-
гите веднага щом стигнете до чист път.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Поставяне на 
вериги

При поставяне на веригите паркирайте 
автомобила на равен участък, далече от 
трафик. Пуснете аварийните светлини и 
поставете аварийния триъгълник зад ав-
томобила. Поставете скоростния лост на 
позиция P (паркинг), активирайте ръчна-
та спирачка и изгасете двигателя, преди 
да поставите веригите.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Вериги
 • Употребата на вериги може да влоши 

управлението.
 • Не превишавайте 30 км/ч или предпи-

саната от производителя на веригите 
скорост (което от двете е по-малко).

 • Карайте внимателно и избягвайте не-
равности, дупки, резки завои и други 
опасности, които биха накарали авто-
мобила да подскача.

 • Избягвайте остри завои и блокиране 
на колелата при спиране.

 ВНИМАНИЕ
 • Вериги с неточен размер или непра-

вилно поставяне могат да повредят 
спирачните магистрали, окачването, 
купето и джантите.

 • Спрете и затегнете веригите всеки 
път, когато чуете, че се удрят в авто-
мобила.

Ползвайте качествен антифриз на 
базата етиленгликол
Охладителната система на автомобила е 
заредена с висококачествен антифриз на 
базата на етиленгликол. Това е единстве-
ният тип антифриз, който би трябвало да 
се използва, за да се предотврати коро-
зия на охладителната система, да се оси-
гури мазането на водната помпа и да не 
се допусне замръзване. Подменяйте или 
допълвайте антифриза според схемата 
за поддръжка в секция 7. Преди зимата 
тествайте антифриза, за да сте сигурни, 
че точката му на замръзване е по-ниска 
от очакваните температури.

Проверете акумулатора и кабелите
Зимата натоварва допълнително акуму-
латорната система. Проверете акумула-
тора и кабелите визуално, както е описа-
но в секция 7. Може да проверите заряда 
на акумулатора в оторизиран сервиз на 
Hyundai.
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При нужда ползвайте „зимно мас-
ло“
В някои климатични зони се препоръчва 
ползването на зимно масло с по-нисък 
вискозитет при студено време. Вижте 
секция 8 за препоръки. Ако не сте сигур-
ни какво масло да използвате, се консул-
тирайте с оторизиран сервиз на Hyundai.

Проверете свещите и запалителната 
система
Проверете свещите според описанието в 
секция 7 и при нужда ги сменете. Прове-
рете и цялото окабеляване и частите на 
запалителната система, за да се уверите, 
че не са пукнати, износени или повреде-
ни по някакъв начин.

Запазване на ключалките срещу 
замръзване
За да не замръзват ключалките, напръс-
кайте гнездото на ключа с одобрен раз-
мразител или глицерин. Ако ключалката 
е покрита с лед, отстранете го с одобрен 
размразител. Ако ключалката е замръз-
нала отвътре, може да я разтопите с на-
грят ключ. Работете внимателно, за да не 
се нараните.

Ползвайте одобрена течност против 
замръзване на чистачките
За да не замръзва течността за чистач-
ките, добавете одобрена течност против 
замръзване. Течност против замръзване 
на чистачките може да намерите при 
оторизиран дилър на Hyundai и в пове-
чето магазини за автомобилни части. Не 
използвайте антифриз вместо течност за 
чистачки, за да не увредите боята. 

Не позволявайте на ръчната спирач-
ка да замръзне
При някои условия ръчната спирачка 
може да замръзне в активирано състоя-
ние. Това е най-вероятно, когато има нат-
рупване на сняг или лед около и близо 
до задните спирачки или ако спирачките 
са мокри. Ако има риск от замръзване 
на ръчната спирачка, я ползвайте само 
временно, докато поставите лоста на ско-
ростите на позиция P (паркинг) при авто-
матичната скоростна кутия или на първа 
предавка при механичната скоростна ку-
тия. Блокирайте задните колела, така че 
да не могат да се въртят. След тези про-
цедури отпуснете ръчната спирачка.

Не позволявайте натрупване на лед 
и сняг под автомобила
При някои условия под броните и кални-
ците се натрупва сняг и лед, а това пре-
чи на управлението. При тежки условия 
трябва редовно да проверявате под авто-
мобила, за да сте сигурни, че движението 
на предните колела и на елементите от 
управлението не е възпрепятствано.

Носете аварийна екипировка
Според тежестта на зимните условия 
трябва да носите подходящо зимно ава-
рийно оборудване. Сред някои от неща-
та, които е добре да имате, са вериги, 
колани или вериги за теглене, фенер, си-
гнални ракети, пясък, лопата, кабели за 
подаване на ток, стъргало за прозорци, 
ръкавици, постелка за лягане на земята, 
работен гащеризон, одеяло и др.
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ТЕГЛЕНЕ НА РЕМАРКЕ (ЗА ЕВРОПА)

Ако смятате да теглите ремарке с колата 
си, проверете изискванията към автомо-
била според местните закони. Поради 
разликата в законите за тегленето на 
коли или други превозни средства, зако-
новите разпоредби могат да се различа-
ват. Обърнете се към оторизиран дилър 
на Hyundai за повече подробности.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Теглене на ре-
марке

Ако не ползвате правилното оборудване 
и карате по неподходящ начин, може да 
загубите контрол. Например, ако ремар-
кето е твърде тежко, спирачките може да 
не работят правилно или да не работят 
въобще. Вие и пътниците може да бъдете 
сериозно или фатално наранени. Тегле-
те ремарке само след като сте спазили 
всички стъпки в тази секция.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Ограничения на 
теглото

Преди теглене проверете дали теглото на 
ремаркето, на комбинацията автомобил-
ремарке, натоварването на осите и на 
теглича са в границите.

 ЗАБЕЛЕЖКА – За Европа
•	 Технически допустимото максимално на-

товарване върху задната ос(и) може да 
бъде надвишавано с не повече от 15%, а 
технически допустимата максимална то-
вароносимост на автомобила не може да 
се надвишава с повече от 10% или 100 кг 
(която стойност е по-ниска). Не надвиша-
вайте 100 км/ч за автомобил от категория 
М1 или 80 км/ч за автомобил от категория 
N1.

•	 Когато автомобил от категория М1 тегли 
ремарке, допълнителният товар върху 
прикрепящото устройство може да надви-
ши максимално допустимото натоварване 
на гумите, но с не повече от 15%. Не преви-
шавайте 100 км/ч и увеличете налягането 
на гумите с поне 0,2 бара.

 ВНИМАНИЕ
Неправилното теглене на ремарке може 
да повреди автомобила и да доведе до 
скъпи ремонти, които не се покриват от 
гаранцията. За да теглите ремарке, след-
вайте съветите в тази секция.

Автомобилът ви може да тегли ремарке. 
За да определите капацитета за теглене 
на автомобила, проверете информацията 
в „Тегло на ремаркето“ по-нататък в тази 
секция. 

Помнете, че тегленето е различно от шо-
фирането без ремарке. Тегленето означа-
ва промени в управлението, издръжли-
востта и разхода на гориво. Безопасното 
теглене изисква нужното оборудване и 
правилната му употреба.

Тази секция съдържа многократно про-
верени важни правила и съвети за безо-
пасност. Много от тях са важни за вашата 
безопасност и тази на пътниците. Проче-
тете секцията внимателно, преди да те-
глите ремарке.

Когато теглите ремарке, задвижването 
на автомобила (двигател, трансмисия и 
гуми) работи при по-големи натоварвания 
заради добавената тежест на ремаркето. 
Двигателят работи при по-високи обороти 
и с по-голямо натоварване. Това допълни-
телно натоварване води до отделяне на 
повече топлина. Ремаркето оказва зна-
чително влияние върху съпротивлението 
срещу вятъра и увеличава натоварване-
то.
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Теглич
Важно е да имате точния теглич. Стра-
ничният вятър, въздушната струя от ка-
мионите и неравните пътища са само 
някои от причините за необходимостта от 
правилно оборудване. Ето някои правила:

• Ще се налага ли пробиването на дупки 
по каросерията за инсталиране на те-
глич? Ако е така, ги запечатайте, след 
като махнете теглича. Ако не ги за-
печатате, в купето може да проникне 
смъртоносен въглероден оксид (CO) от 
изпускателната система, а също мръ-
сотия и вода.

• Броните на автомобила не са пред-
назначени за закрепване на теглич. 
Не закрепвайте тегличи под наем или 
друг вид тегличи за броня. Използвай-
те само тегличи със захващане за ка-
росерията.

• В оторизираните представителства на 
Hyundai може да намерите подходящи 
тегличи.

Осигурителни вериги
Трябва винаги да закачате осигурителни 
вериги между автомобила и ремаркето. 
Кръстосайте веригите под топката на тег-
лича, за да не падне тегличът на земята, 
ако се откачи.
Инструкции за осигурителните вериги 
могат да осигурят производителят на 
теглича или на ремаркето. Следвайте 
препоръките на производителя за закре-
пването на осигурителните вериги. Вина-
ги оставяйте достатъчен аванс, за да мо-
жете да завивате с ремаркето. Никога не 
позволявайте осигурителните вериги да 
се влачат по земята.

Място за 
закрепване
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Спирачки на ре-
маркето

Не ползвайте ремаркето със собствените 
му спирачки, освен ако не сте абсолютно 
уверен, че сте настроили правилно спи-
рачната му система. Това не е задача за 
аматьори. Обърнете се към сервиз с опит 
в тази област.

Спирачки на ремаркето
Ако ремаркето е оборудвано със спирач-
ки, те трябва да отговарят на законовите 
изисквания, да са монтирани правилно и 
да са изправни.
Ако ремаркето без спирачки има маса 
над допустимата за ремарке без спирач-
ки, то тогава трябва да монтирате спи-
рачки с достатъчна мощност. Прочетете 
и следвайте инструкциите за спирачките 
на ремаркето, за да можете да ги поста-
вите, настроите и поддържате правилно.
Не променяйте спирачната система на 
автомобила.

Шофиране с ремарке
Тегленето на ремарке изисква известен 
опит. Преди да излезете на пътя, опоз-
найте ремаркето. Усетете управлението 
и спирането при добавената тежест на 
ремаркето. Не забравяйте, че автомоби-
лът, който сега шофирате, е значително 
по-дълъг и не толкова чувствителен към 
командите.
Преди да потеглите, проверете теглича 
и платформата, осигурителните вериги, 
електрическите връзки, светлините, гу-
мите и настройките на огледалата. Ако 
ремаркето има електрически спирачки, 
ги проверете – запалете двигателя, поте-
глете и задействайте спирачките на ръка, 
за да сте сигурни, че работят. Така прове-
рявате и електрическите връзки.
По време на пътуване проверявайте пе-
риодично дали товарът е подсигурен, а 
светлините и спирачките на ремаркето 
работят нормално.

Спазване на дистанция
Спазвайте поне два пъти по-голяма дис-
танция от автомобила пред вас, отколко-
то бихте спазвали, ако сте без ремарке. 
Така ще избегнете ситуации, при които 
може да се наложи внезапно спиране и 
маневри.

Изпреварване
Ще ви е нужна по-голяма дистанция за 
изпреварване. И поради увеличената 
дължина на превозното средство, трябва 
да отидете по-далече напред, преди да 
се върнете в лентата си на движение.

Заден ход
Хванете долната част на волана с една 
ръка. За да преместите ремаркето наля-
во, преместете ръката си наляво. За да 
преместите ремаркето надясно, премес-
тете ръката си надясно. Винаги се движе-
те на заден ход бавно и по възможност 
нека някой да ви направлява.

Завои
Когато завивате с ремарке, правете по-
широки завои. Така ремаркето няма да 
удари бордюри, пътни знаци, дървета или 
други обекти. Избягвайте резки или вне-
запни маневри. Сигнализирайте доста 
по-рано.
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Сигнали при теглене на ремарке
Когато теглите ремарке, автомобилът 
трябва да има различен пътепоказател 
и допълнително окабеляване. Зелената 
стрелка на таблото ще свети, когато по-
давате мигач за смяна на лентата. При 
правилно свързване пътепоказателите на 
ремаркето също ще работят, за да преду-
предят другите шофьори, че ще завивате, 
ще сменяте лентата или ще спрете.
Когато теглите ремарке, зелените стрел-
ки на таблото ще светнат дори ако круш-
ките на пътепоказателите на ремаркето 
са изгорели. Така може да си мислите, че 
водачите зад вас виждат сигналите ви, а 
те всъщност да не ги виждат. Важно е ре-
довно да проверявате дали пътепоказате-
лите на ремаркето работят. Трябва да ги 
проверявате и всеки път, когато свързва-
те или откачате кабелите.
Не свързвайте светлинната система на 
ремаркето директно към системата на ав-
томобила. Използвайте само одобреното 
за ремаркето окабеляване.
За помощ при монтажа се обърнете към 
оторизиран сервиз на HYUNDAI.

Шофиране по наклон
Преди спускане по продължителен на-
клон намалете скоростта и преминете на 
по-ниска предавка. Ако не го направите, 
може да се наложи да ползвате спирач-
ките на автомобила толкова много, че те 
да прегреят и да влошат работата си.
При дълго изкачване преминете на по-
ниска предавка и намалете скоростта до 
около 70 км/ч, за да намалите риска от 
прегряване на двигателя и трансмисията.
Ако ремаркето тежи повече от макси-
мално допустимата маса за ремарке без 
спирачки и сте с автоматична скоростна 
кутия, карайте на позиция D (движение). 
Така ще намалите загряването и ще удъл-
жите живота на трансмисията.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако не ползвате одобрено окабеляване, 
за да свържете ремаркето, може да при-
чините повреда в електрическата систе-
ма на автомобила и/или наранявания.

 ВНИМАНИЕ
 • Когато теглите ремарке по стръмен 

наклон (повече от 6%), следете вни-
мателно прибора за температурата на 
охлаждащата течност, за да не прег-
реете двигателя.

 • Ако стрелката приближи „H” (горещо), 
отбийте и спрете на първото безопас-
но място и оставете двигателя да ра-
боти на празен ход, за да се охлади. 
След като се охлади достатъчно, мо-
жете да продължите.

 • Определете скоростта си на движение 
според теглото на ремаркето и степен-
та на изкачване, за да намалите риска 
от прегряване на двигателя и скорост-
ната кутия.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Паркиране на 
наклон

Паркирането на наклон с ремарке може 
да доведе до сериозни наранявания или 
смърт, ако ремаркето се откачи. 

Паркиране на наклон
Ако теглите ремарке, не е добре да пар-
кирате на наклон. Ако автомобилът и ре-
маркето потеглят неочаквано, може да 
нараните хора дори фатално.

Ако все пак се налага да паркирате на 
хълм, ето как да го направите:
1.Поставете автомобила на мястото за 

паркинг. Завъртете волана по посока 
на бордюра (надясно, ако автомоби-
лът е обърнат надолу, и наляво, ако е 
обърнат нагоре).

2.Ако автомобилът има механична ско-
ростна кутия, изключете от скорост. 
Ако автомобилът има автоматична ско-
ростна кутия, включете на P (паркинг).

3.Дръпнете ръчната спирачка и изгасете 
двигателя.

4.Поставете застопоряващ елемент под 
колелата на ремаркето от долната 
страна на колелата.

5.Запалете двигателя, натиснете спирач-
ките, изключете от скорост, отпуснете 
ръчната спирачка и бавно отпуснете 
спирачките, докато застопоряващите 
клинове поемат теглото.

6.Натиснете спирачките отново, дръпне-
те ръчната спирачка и включете зад-
на скорост за механичната скоростна 
кутия и P (паркинг) за автоматичната 
скоростна кутия.

7.Изключете двигателя, отпуснете спи-
рачките, но не и ръчната спирачка.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Ръчна спирачка
Може да бъде опасно да напуснете ко-
лата, ако не сте задействали напълно 
ръчната спирачка. Ако не сте загасили 
двигателя, автомобилът може рязко да 
потегли. Възможно е вие или околните 
да бъдете наранени дори фатално.

Потегляне след паркиране по наклон
1.Поставете лоста на механичната ско-

ростна кутия на неутрална позиция 
или на P (паркинг) за автоматичната. 
Натиснете педала на спирачките и го 
задръжте, докато:

Запалите двигателя
Включите на скорост
Отпуснете ръчната спирачка
2.Бавно махнете крака си от педала на 

спирачката.
3.Потеглете бавно, докато издърпате ре-

маркето от застопоряващите елемен-
ти.

4.Спрете и помолете някого да вземе и 
прибере клиновете.



Управление на автомобила

595

Поддръжка при теглене на ремарке
Ако често теглите ремарке, автомобилът 
ще има нужда от по-често сервизиране. 
Обърнете особено внимание на двигател-
ното масло, течността на автоматичната 
скоростна кутия, смазването на осите и 
на охлаждащата течност. Важно е редов-
но да проверявате и спирачките. Всичко 
това е описано в този наръчник. С помо-
щта на индекса ще го откриете бързо. Ако 
ще теглите ремарке, добре е преди да по-
теглите на път да прегледате тази секция 
отново. Не забравяйте да поддържате 
също ремаркето и теглича. Следвайте 
схемата за поддръжка на ремаркето и го 
проверявайте редовно. За предпочита-
не направете проверката в началото на 
всеки ден от пътуването. Най-важното е 
всички гайки и болтове на теглича да са 
стегнати.

 ВНИМАНИЕ
 • Заради увеличеното тегло при тегле-

не на ремарке, при горещо време или 
стръмно изкачване може да се стигне 
до прегряване. Ако охлаждащата теч-
ност прегрее, изключете климатика 
и спрете на безопасно място, докато 
двигателят се охлади.

 • При теглене проверявайте по-честно 
течността на скоростната кутия.

 • Ако автомобилът няма климатик, 
трябва да монтирате вентилатор за 
подобряване на охлаждането.
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Ако решите да теглите ремарке
Няколко важни правила, ако теглите ре-
марке:
• Обмислете възможността за ползване 

на устройство за тегленето на ремар-
кето. Попитайте търговеца за подроб-
ности. 

• Не теглете ремарке през първите 2000 
км на автомобила, за да позволите на 
двигателя да се разработи. В противен 
случай рискувате сериозна повреда 
на двигателя или трансмисията.

• Когато теглите ремарке, се обърнете 
към оторизиран сервиз на HYUNDAI 
за допълнителна информация относно 
оборудване за теглене и др.

• Винаги шофирайте с умерена скорост 
(по-ниска от 100 км/ч). Ако карате то-
варен автомобил, не надвишавайте 80 
км/ч.

• При продължително изкачване не 
надвишавайте 70 км/ч или посочената 
скорост при теглене – което от двете 
е по-ниско.

Бензинов двигател Дизелов двигател

M/T A/T M/T A/T

Максимално тегло на 
ремаркето кг (lbs.)

Без спирачна система 600
(1,323)

600
(1,323)

650
(1,433)

650
(1,433)

Със спирачна система 1,300
(2,866)

1200
(2,646)

1,500
(3,307)

1,400
(3,086)

Максимално допустимо статично вертикално 
натоварване на теглещото устройство кг (Ibs.)

60
(132)

75
(165)

Препоръчително разстояние между задната ос и 
точката на свързване мм (инч) 870 (34.3)

• Таблицата съдържа важна информация относно масите при различните двигатели:

М/T: Механична скоростна кутия
A/T: Автоматична скоростна кутия
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НАТОВАРВАНЕ 
НА ТЕГЛИЧА

ОБЩО ТЕГЛО НА 
РЕМАРКЕТО

ОБЩО НАТОВАР-
ВАНЕ НА ОС

ОБЩО ТЕГЛО НА 
АВТОМОБИЛА

C190E01JM C190E02JM

Тегло на ремаркето
Колко е безопасното тегло на ремаркето? 
То не бива да е над максималното допус-
тимо тегло на ремаркето със спирачки. 
Но дори тогава може да е твърде тежко.
Зависи от това как планирате да ползва-
те ремаркето. Например скорост, надмор-
ска височина, градус на наклона, външна 
температура и колко често теглите ре-
марке са все важни фактори. Идеалното 
тегло на ремаркето зависи и от оборудва-
нето на автомобила.

Натоварване на теглича
Натоварването на теглича е важно, защо-
то от него общото тегло на автомобила. 
Това включва масата на автомобила, то-
вара и теглото на шофьора и пътниците. 
Ако теглите ремарке, трябва да добави-
те натоварването на теглича към общото 
тегло, тъй като автомобилът носи и тази 
тежест.

Върху топката не бива да тежат повече 
от 10% от общото тегло на ремаркето в 
границите на допустимата тежест. След 
като натоварите ремаркето, го претегле-
те. Претеглете отделно и натоварването 
на теглича, за да видите дали е в норми-
те. Ако не е, може да го коригирате, като 
просто разтоварите или пренаредите ре-
маркето.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ремарке
 • Никога не товарете ремаркето с пове-

че тежест в задната част, отколкото 
в предната. Предната част трябва да 
е натоварена с около 60% от общата 
маса. Задната трябва да е натоварена 
с около 40% от общия товар.

 • Никога не надвишавайте максимално 
допустимото натоварване на ремар-
кето или оборудването. Неправилното 
натоварване може да повреди авто-
мобила или да причини наранявания. 
Проверете държавните разпоредби за 
маса и разпределение на тежестта.

 • Неправилно натоварено ремарке 
може да доведе до загуба на контрол.
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ТЕГЛО НА АВТОМОБИЛА

Тази секция ще ви запознае с прави-
лата за натоварване на автомобила и/
или ремаркето, за да не превишавате 
възможностите им със или без ремарке. 
Правилното натоварване ще доведе до 
добри динамични показатели. Преди да 
натоварите автомобила, се запознайте с 
термините по-долу:

Тегло празен
Това е теглото на автомобила с пълен ре-
зервоар гориво и стандартно оборудване. 
Не включва пътници, товар или допълни-
телно оборудване.

Собствено тегло на автомобила
Това е теглото на новия автомобил при 
вземане от дилърството с допълнително-
то оборудване.
e160300AUN

Полезен товар
Това е теглото, добавено към теглото пра-
зен, включително товарът и допълнител-
ното оборудване.

Общо натоварване на ос (GAW)
Това е максимално допустимото натовар-
ване на предната или задната ос, вклю-
чително собственото тегло и полезният 
товар.

Допустимо натоварване на ос 
(GAWR)
Това е максималното допустимо нато-
варване, което може да понесе предната 
или задната ос. Данните са изписани и на 
евротабелата. Общото натоварване на ос 
не бива да надвишава GAWR.

Общо тегло на автомобила
Това е теглото празен плюс полезния то-
вар плюс пътниците.

Допустимо общо тегло (GVWR)
Това е максималното допустимо тегло на 
автомобила (с всички опции, пътници и 
товар). GVWR е отбелязано на табелата 
на прага от страната на водача или на 
пътника до него.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Тегло на автомо-
била

Стойностите на допустимото натовар-
ване на ос (GAWR) и допустимото общо 
тегло на автомобила (GVWR) за вашия 
автомобил са посочени на табелата на 
вратата на шофьора или на пътника до 
него. Надвишаването на тези стойности 
може да доведе до инцидент или повре-
да. Може да изчислите теглото на товара 
(и хората) предварително. Не претовар-
вайте автомобила.

Претоварване
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АВАРИЙНИ СВЕТЛИНИ

Аварийните светлини служат като преду-
преждение за другите шофьори да бъдат 
по-внимателни и предпазливи, когато на-
ближават и заобикалят автомобила ви.
Аварийните светлини трябва да се пус-
кат, когато се налагат спешни поправки 
или когато автомобилът е спрян в близост 
до пътя.

Натиснете бутона на аварийните светли-
ни, без значение в коя позиция е ключът 
на запалването. Бутонът за аварийните 
светлини е разположен върху централна-
та конзола. Всички пътепоказатели мигат 
едновременно.
• Аварийните светлини работят, незави-

симо дали автомобилът се движи, или 
не.

• Пътепоказателите не работят, когато 
аварийните светлини са пуснати.

• Аварийните светлини трябва да бъдат 
пуснати, когато автомобилът е теглен.

АВАРИЙНА СИТУАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА 
ДВИЖЕНИЕ

Ако двигателят угасне на кръстови-
ще
• Ако двигателят угасне на кръстовище, 

поставете лоста в позиция N (неутрал-
на) и избутайте автомобила на безо-
пасно място.

• Ако автомобилът е с механична  ско-
ростна кутия без заключване на за-
палването, той може да запали, като 
в движение превключите на втора или 
трета скорост и завъртите стартера, 
без да натискате съединителя.

Ако спукате гума по време на дви-
жение
1.Махнете крака си от педала на газта и 

оставете автомобила да намали, дока-
то карате право напред. Не натискайте 
спирачките веднага и не се опитвайте 
да отбиете встрани от пътя, тъй като 
може да загубите контрол. Щом нама-
лите до безопасна скорост, натисне-
те спирачките внимателно и отбийте 
встрани от пътя. Отбийте колкото мо-
жете по-далече от пътя и паркирайте 
на здрава основа. Ако сте на път с две 
платна, не спирайте между тях.



Какво да правите при аварийни ситуации

36

2.Щом спрете, пуснете аварийните свет-
лини, дръпнете ръчната спирачка и 
поставете скоростния лост в P (пар-
кинг) за автоматичната или на задна 
скорост за механичната.

3.Изкарайте всички пътници от автомоби-
ла. Трябва да излязат от вратите, които 
не са от страната на движението.

4.При смяна на спукана гума следвайте 
инструкциите, дадени на следващите 
страници в тази секция.

Ако двигателят угасне по време на 
движение
1.Намалете скоростта постепенно, като 

се движите напред по права линия. 
Внимателно отбийте на безопасно 
място извън пътя.

2.Пуснете аварийните светлини.
3.Опитайте да стартирате двигателя. Ако 

автомобилът не може да бъде запа-
лен, се свържете с оторизиран сервиз 
на HYUNDAI или потърсете квалифи-
цирана помощ.

АКО ДВИГАТЕЛЯТ НЕ ПАЛИ

Ако двигателят не се развърта или 
се върти много бавно
1.Ако автомобилът ви е с автоматична 

скоростна кутия, уверете се, че ско-
ростният лост е на N (неутрална) или 
P (паркинг) и ръчната спирачка е дръп-
ната.

2.Проверете връзките на акумулатора – 
трябва да са чисти и стегнати.

3.Включете вътрешното осветление. Ако 
лампата премигва или угасне, когато 
въртите стартера, значи акумулаторът 
е изтощен.

4.Проверете дали връзките на стартера 
са стегнати.

5.Не бутайте и не дърпайте колата, за да 
я запалите. Вижте инструкциите в „Па-
лене с подаване на ток“.

Ако двигателят се развърта нормал-
но, но не може да запали
1.Проверете нивото на горивото.
2.При изключено запалване проверете 

компонентите на системата – бобина, 
свещи, кабели. Свържете отново тези, 
които биха могли да са откачени или 
разхлабени.

3.Ако двигателят отново не пали, се оба-
дете в оторизиран сервиз на HYUNDAI 
или потърсете квалифицирана помощ.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако двигателят не пали, не бутайте и не 
дърпайте колата, за да запали. Това може 
да доведе до удар или да причини други 
щети. Освен това бутането или дърпане-
то могат да натоварят катализатора, кое-
то да създаде риск от пожар.
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Кабели

1VQA4001

Нов 
акумулатор

Изтощен 
акумулатор

АВАРИЙНО ПАЛЕНЕ

Свържете кабелите в реда, показан на 
схемата, и ги разкачете в обратен ред.

Палене с подаване на ток
Паленето с подаване на ток може да 
бъде опасно, ако не се извърши правил-
но. Следователно, за да избегнете нара-
нявания или повреди по автомобила или 
акумулатора, следвайте точно процеду-
рата. Ако се съмнявате, че ще се спра-
вите, препоръчваме да се обърнете към 
квалифициран техник или пътна помощ.

 ВНИМАНИЕ
Ползвайте само 12-волтова уредба за по-
даване на ток. Ако към 12-волтовата елек-
трическа система на автомобила подаде-
те ток от 24-волтова (с два 12-волтови 
акумулатора или 24-волтов генератор), 
може да повредите стартера, запалител-
ната система или други електрически 
части.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Акумулатор
Никога не се опитвайте да проверите 
нивото на електролита, защото акуму-
латорът може да експлодира или да ви 
нарани.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Акумулатор
 • Пазете акумулатора от огън или ис-

кри. При работата си акумулаторът 
отделя водород, който е лесно въз-
пламеним и може да избухне.

 • Ако тези предписания не бъдат спа-
зени, са възможни сериозни нараня-
вания или повреди по автомобила!  
Ако се съмнявате, че ще се справите, 
потърсете квалифицирана помощ. Ав-
томобилните акумулатори съдържат 
сярна киселина. Тя е отровна и силно 
разяждаща. Когато подавате ток от 
друг акумулатор, носете предпазни 
очила и внимавайте киселина да не 
капне върху вас, дрехите ви или авто-
мобила.

 • Не се опитвайте да подавате ток, ако 
изтощеният акумулатор е замръзнал 
или нивото на електролита е твърде 
ниско. Акумулаторът може да се про-
бие или да експлодира.
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Процедура по подаване на ток

 ЗАБЕЛЕЖКА
•	 Ако	 акумулаторът	 е	 изтощен,	 двигателят	

може	 да	 бъде	 запален	 с	 друг	 акумулатор	
или	от	друг	автомобил	и	два	кабела	за	по-
даване	на	ток.	Използвайте	само	кабели	с	
напълно	изолирани	дръжки.	

•	 За	 да	 избегнете	 наранявания	 или	 повре-
ди	 по	 автомобилите,	 следвайте	 стриктно	
следната	процедура.

1.Зареденият акумулатор трябва да е 
12-волтов, а минусът му да е заземен.

2.Ако зареденият акумулатор е в друг авто-
мобил, не позволявайте двата автомоби-
ла да се докосват.

3.Изключете ненужните електрически кон-
суматори.

4.Свържете кабелите в точната последо-
вателност, показана на илюстрацията. 
Първо свържете единия край на кабела 
към плюса на изтощения акумулатор (1). 
След това свържете другия край на кабе-
ла към плюса на заредения акумулатор 
(2). Продължете, като свържете единия 
край на заредения акумулатор към дру-
гия кабел, а след това свържете другия 
край към солидна неподвижна метална 
точка (например скобата за повдигане 

на двигателя), далече от акумулатора. 
Не го свързвайте близо до или към нещо, 
което се движи, когато двигателят се за-
палва. Уверете се, че няма контакт меж-
ду каросериите на двете коли; в проти-
вен случай е възможно да даде на късо.

Не позволявайте на кабелите да се докос-
ват до нещо друго, освен до правилните по-
люси на акумулаторите. Не се навеждайте 
над акумулаторите, докато правите връзки-
те.
5.Стартирайте двигателя на автомобила със 

заредения акумулатор и го оставете да 

 ВНИМАНИЕ – Кабели на акумулатора
Не свързвайте кабела от отрицателния 
полюс на заредения акумулатор към от-
рицателния полюс на изтощения акуму-
латор. Изтощеният акумулатор може да 
прегрее и да се спука, при което да изте-
че киселина.

работи на 2000 об/мин. След това стар-
тирайте двигателя на автомобила с из-
тощения акумулатор. Ако първият опит 
е неуспешен, изчакайте няколко минути, 
докато акумулаторът се зареди, преди 
да опитате отново.

Ако причината за изтощаването на акуму-
латора не е ясна, препоръчваме системата 
да бъде проверена от оторизиран сервиз на 
HYUNDAI.

Палене с бутане
Автомобил, снабден с ръчна скоростна 
кутия, не бива да се пали с бутане, защо-
то може да се стигне до повреда в сис-
темата за контрол на изгорелите газове. 
Автомобил, снабден с автоматична ско-
ростна кутия, не може да бъде запален 
с бутане.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не теглете автомобил, за да го 
запалите, тъй като при стартиране на 
двигателя му може да последва удар в 
теглещото возило.
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АКО ДВИГАТЕЛЯТ ПРЕГРЕЕ

Ако приборът за температурата показва 
прегряване, усетите загуба на мощност 
или чуете свистене или чукане, най-веро-
ятно двигателят е твърде горещ. Ако това 
стане, трябва:
1. Да отбиете встрани и да спрете при 

първа възможност.
2. Поставете лоста на P (автоматична 

трансмисия) и активирайте ръчната
спирачка. Ако климатикът работи, изклю-

чете го.
3. Ако охлаждащата течност изтича 

или под предния капак излиза пара, 
спрете двигателя. Не отваряйте капа-
ка, докато течът не спре или парата 
не изчезне. Ако няма видима загуба 
на охлаждаща течност и няма пара, 
оставете двигателят да работи и про-
верете дали работи вентилаторът на 
радиатора. Ако не работи, изключете 
двигателя.

4. Проверете дали ремъкът на водната 
помпа е на мястото си. Ако е там, про-
верете дали е стегнат. Ако изглежда 
наред, проверете за течове на охлаж-
даща течност от радиатора, маркучите 
или под колата. (Ако климатикът е ра-
ботил, е нормално при спиране от него 
да тече студена вода.)

5. Ако е скъсан ремъкът на водната пом-
па или има теч на охлаждаща течност, 
спрете веднага двигателя и се обадете 
в най-близкия оторизиран сервиз на 
HYUNDAI за помощ. 

6. Ако не намирате причината за прег-
ряването, изчакайте, докато темпера-
турата на двигателя се нормализира. 
Ако има загуба на охлаждаща течност, 
внимателно долейте резервоарчето до 
половината.

7. Продължете пътуването внимател-
но, като следите за други признаци 
за прегряване. Ако се случи отново, 
се обадете на оторизиран сервиз на 
HYUNDAI за помощ.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Докато двигателят работи, пазете косата 
си, ръцете и дрехите си от движещи се 
части като перки и ремъци, за да се пред-
пазите от контузия. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не махайте капачката на радиатора, до-
като двигателят е горещ. Може да пръсне 
охлаждаща течност и да се изгорите.

 ВНИМАНИЕ
Сериозна загуба на охлаждаща течност 
означава, че има теч с охладителната сис-
тема и трябва да я проверите в HYUNDAI 
сервиз при първа възможност.



Какво да правите при аварийни ситуации

76

OVF061002  

АКО СПУКАТЕ ГУМА

Крик и инструменти
Крикът, дръжката на крика и ключа за гу-
мите се намират в багажника. Дръпнете 
постелката на пода, за да ги достигнете. 
(1) Дръжка на крика
(2) Крик
(3) Ключ за гумите

Инструкции за ползване на крика
Крикът се използва само при аварийна 
смяна на гуми. За да не трака по време 
на движение, го дръжте на мястото му. 
Спазвайте инструкциите за работа с кри-
ка, за да намалите риска от наранявания.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Смяна на гуми
 • Никога не сменяйте гума в лентата за 

движение или на магистрала.
 • Винаги изтегляйте автомобила на-

пълно встрани на банкета, преди да 
сменяте гума. Крикът трябва да се 
ползва на твърда равна повърхност. 
Ако не намирате подходящо място за 
смяна на гумата, се свържете с пътна 
помощ.

(Продължава)

(Продължава)
 • Ползвайте предните и задни точки 

за закрепване на крика. Никога не 
използвайте за захващане на крика 
броните или която и да е друга точка 
от автомобила.

 • Автомобилът може лесно да изпадне 
от крика и да причини сериозни нара-
нявания или дори смърт.

 • Не лягайте под автомобил, повдигнат 
на крик.

 • Не палете двигателя, докато автомо-
билът е на крик.

 • Не позволявайте на някого да остане 
в автомобила, докато е повдигнат на 
крик.

 • Преди да повдигнете автомобила на 
крик, се уверете, че децата са на безо-
пасно място встрани.
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Сваляне и слагане на резервната 
гума
Завъртете придържащия болт обратно на 
часовниковата стрелка.
Поставете гумата, като следвате описа-
нието, но в обратен ред.
За да не тракат резервната гума и ин-
струментите по време на движение, ги 
слагайте на местата им.

Смяна на гума
1.Паркирайте на равна повърхност и ак-

тивирайте ръчната спирачка докрай.
2.Поставете лоста на механичната ско-

ростна кутия на задна скорост, а този 
на автоматичната – в позиция P (пар-
кинг).

3.Включете аварийните светлини.

4.Извадете ключа за гумите, крика, 
дръжката на крика и резервната гума.

5.Блокирайте двете колела от отсрещна-
та на крика страна.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Смяна на гума
 • За да предотвратите движение на 

автомобила, докато сменяте гумата, 
винаги дърпайте ръчната спирачка 
докрай и блокирайте насрещно раз-
положените колела спрямо гумата, 
която сменяте.

 • Препоръчваме блокирането на ко-
лелата с клинове и в автомобила да 
няма хора, докато се извършва смя-
ната.

6. С ключа за гуми разхлабете гайките на 
болтовете на гумата с по един оборот, 
обратно на часовниковата стрелка. Не 
ги махайте, докато не повдигнете гума-
та от земята.

7. Поставете крика на предната или зад-
ната позиция за повдигане, най-близо 
до гумата, която сменяте. Поставете 
крика на обозначените места под ша-
сито. Те са заварени към шасито плочи 
с две „уши“ и повдигната точка за зак-
репване на крика.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Място на крика
За да намалите риска от наранявания, 
ползвайте само крика, доставен с авто-
мобила. Ползвайте само указаните места 
за подпиране на крика.
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8.Пъхнете дръжката на крика в крика и я 
завъртете по часовниковата стрелка, 
като повдигате автомобила, докато гу-
мата се отлепи от земята на прибли-
зително 30 мм. Преди да доразвиете 
гайките на колелото, се уверете, че 
автомобилът е стабилен и няма веро-
ятност да се изплъзне от крика.

9.Разхлабете гайките и ги махнете с пръ-
сти. Изхлузете гумата от болтовете и 
я оставете легнала на земята. За да 
поставите резервната гума, изравнете 
отворите за болтовете и я нахлузете 
върху тях. Ако се затруднявате, я на-
клонете леко, така че да подравните 
горния отвор с горния болт. С леки 
движения напред-назад наместете гу-
мата на главината.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Джантите могат да имат остри ръбове. 

Дръжте ги внимателно, за да избегне-
те сериозни наранявания.

 • Преди да поставите гумата на място, 
се уверете, че няма нищо по глави-
ната (кал, катран, чакъл и т.н.), което 
да попречи на джантата да прилепне 
плътно. Ако има зацапване по глави-
ната, го почистете. Ако между глави-
ната и джантата няма добър контакт, 
гайките могат да се развият и колело-
то да падне. Това може да доведе до 
загуба на контрол над автомобила, 
което да причини сериозни наранява-
ния или смърт.
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10.За да монтирате гумата, я задръжте 
на болтовете, поставете гайките и ги 
затегнете на ръка. Размърдайте гума-
та, за да улегне добре и стегнете гай-
ките колкото е възможно на ръка.

11.Спуснете автомобила на земята, като 
завъртите дръжката на крика обратно 
на часовниковата стрелка.

След това поставете ключа, както е по-
казано на илюстрацията, и затегнете гай-
ките. Вкарвайте добре ключа в главата 
на гайката. Не стъпвайте върху ключа и 
не ползвайте удължител за увеличаване 
на налягането. Минете по всички гайки, 
докато ги затегнете. Следвайте реда, 
показан в схемата, докато не затегне-
те всички гайки. Проверете гайките още 
веднъж. След смяна на гумите препоръч-
ваме да посетите оторизиран сервиз на 
HYUNDAI, за да се затегнат гайките до 
препоръчителните стойности.

Момент на затягане
За стоманени и алуминиеви джанти: 9-11 
кг/м (88-107 Нм).

Ако имате манометър, махнете капачката 
на вентила и проверете налягането. Ако 
е по-ниско от препоръчителното, карайте 
внимателно до най-близкия сервиз, къ-
дето възстановете необходимото наляга-
не. Ако е твърде високо, го коригирайте. 
След проверка или корекция на наляга-
нето винаги поставяйте обратно капачка-
та на вентила. Ако не го направите, гума-
та може да изпуска въздух. Ако загубите 
капачката на вентила, при първа възмож-
ност купете нова и я сменете.
След смяна на гума приберете спуканата 
гума и поставете инструментите и крика 
на мястото им.
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 ВНИМАНИЕ
Болтовете и гайките на автомобила са с 
метрична резба. При смяна на гумите по-
ставете точно гайките, които сте развили, 
или намерете гайки със същата метрична 
резба и форма. Завиването на гайка с не-
метрична резба на болт с метрична резба 
или обратното няма да осигури достатъч-
но стягане на джантата към главината и 
може да повреди болта, така че да се на-
ложи смяната му. 
Обърнете внимание, че повечето гайки 
нямат метрична резба. Внимавайте с из-
бора и проверката на гайките, които сте 
купили като заместители. Ако се съмня-
вате, препоръчваме да се консултирате с 
оторизиран сервиз на HYUNDAI.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Болтове на гла-
вината

Ако болтовете са повредени, могат да не 
задържат колелото. Това може да доведе 
до падане на колелото, катастрофа и теж-
ки наранявания.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Неадекватно на-
лягане в резервната гума

Проверете налягането на резервната 
гума веднага след като я монтирате. При 
нужда го коригирайте до препоръчител-
ните стойности. Вижте секция 8 „Гуми и 
джанти“ за повече подробности.

Слагайте крика, дръжката на крика, клю-
ча на гумите и резервната гума по места-
та им, за да не тропат по време на дви-
жение.

 ВНИМАНИЕ
 • Карайте внимателно, ако сте с по-

ставена компактна резервна гума. 
Тя трябва да бъде сменена с гума с 
нормални размери при първа възмож-
ност.

 • Не се препоръчва шофирането на ав-
томобила с повече от една компактна 
резервна гума по едно и също време.

Важно – използване на компактна ре-
зервна гума (според оборудването) 
Автомобилът е оборудван с компактна ре-
зервна гума. Тя заема по-малко място от 
стандартната. Освен това тя е по-малка 
от стандартната и е предназначена само 
за временна употреба.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Компактната резервна гума е предназна-
чена само за аварийна употреба. Ако сте 
с такава, не карайте с повече от 80 км/ч. 
Поправете и поставете обратно ориги-
налната гума при първа възможност, за 
да не допуснете спукване и на резервна-
та, което би довело до наранявания или 
смърт.

При ползване на компактна резервна 
гума спазвайте следните препоръки:
• При никакви обстоятелства не преви-

шавайте 80 км/ч. По-висока скорост 
може да повреди гумата.

• Старайте се да карате достатъчно бав-
но, според пътните условия и избяг-
вайте опасностите. Дупка или отломки 
на пътя могат сериозно да повредят 
компактната резервна гума.

• Продължителното ползване на ком-
пактната резервна гума може да до-
веде до спукване, загуба на контрол 
върху автомобила и сериозни нараня-
вания.

• Не превишавайте максималната това-
роносимост на автомобила или товар-
ния индекс, обозначен на страната на 
компактната гумата.

• Избягвайте минаване през препят-
ствия. Диаметърът на компактната 
гума е по-малък от диаметъра на стан-
дартната гума и намалява просвета с 
около 25 мм. Това може да доведе до 
повреда на автомобила.

• Не карайте колата на автоматична ав-
томивка, ако сте с компактна резервна 
гума.

• Не поставяйте вериги на компактната 
резервна гума. Тъй като размерът й 
е по-малък, веригите няма да паснат 
точно. Това може да доведе до повре-
ди на автомобила и да доведе до пада-
нето на веригата.

• Малката резервна гума не бива да се 
поставя на предния мост, ако ще шо-
фирате в сняг или лед.

• Не използвайте малката резервна 
гума при друг автомобил. Тази гума 
е проектирана специално за вашата 
кола.

Резервната гума трябва да се надуе до 
420 kPa (60 psi).

 ЗАБЕЛЕЖКА
След	като	поставите	резервната	гума,	прове-
рете	налягането	й.	При	нужда	го	коригирайте	
до	препоръчителните	стойности.
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• Пробегът, който може да издържи 
протекторът на компактната резервна 
гума, е по-малък от този, който издър-
жа този на обикновена гума. Проверя-
вайте редовно компактната гума и при 
нужда я заменете с нова със същия 
размер, монтирана на същата джанта.

• Компактната резервна гума не бива да 
се монтира на никоя друга джанта, ос-
вен на собствената си. На компактната 
джанта не бива да се монтират обик-
новени гуми, зимни гуми, тасове или 
други подобни. Ако направите това, 
може да се стигне до повреда на гума-
та или автомобила.

• Не ползвайте повече от една компакт-
на резервна гума едновременно.

• Не теглете ремарке, ако сте монтира-
ли компактна резервна гума.

OMC045012  

A  

B  

C

dolly  

ТЕГЛЕНЕ

Пътна помощ
Ако е необходимо аварийно теглене, пре-
поръчваме да се обърнете към оторизи-
ран представител на HYUNDAI или пътна 
помощ. Необходимо е специално теглене, 
за да се избегнат повреди по автомобила. 
Препоръчва се ползването на помощни 
колела и платформи. Относно тегленето 
на ремарке, вижте секция 5 „Теглене на 
ремарке“.

Приемливо е да теглите автомобила 
със задните колела на асфалта, докато 
предните са повдигнати. Ако някое от 
натоварените колела или елементи от 
окачването са повредени или ако автомо-
билът се тегли с предните гуми на земята, 
ползвате помощни колела под предните 
гуми. Когато ви тегли пътна помощ и не се 
използват помощни колела, предните ко-
лела винаги трябва да бъдат повдигнати, 
а не задните.
Когато теглите автомобила с пътна по-
мощ и не се използват помощни колела:
1.Поставете ключа на запалването на 

контакт.
2.Поставете лоста на скоростите на неу-

трална предавка (N)
3.Освободете ръчната спирачка.

 ВНИМАНИЕ
Ако не поставите лоста на скоростите на 
неутрална предавка, може да се стигне 
до повреда на скоростната кутия.
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 ВНИМАНИЕ

 • Не теглете автомобила назад, с пред-
ните колела на асфалта, тъй като това 
може да го повреди.

 • Не теглете с повдигателни въжета, а 
само с повдигачи или платформи.

Кука за теглене (отпред)
1.Отворете багажника и извадете куката 

от мястото й в кутията с инструменти-
те.

2.Махнете капачето на предната броня, 
като натиснете долната му част.

3.Поставете куката, като я завъртите в 
дупката по часовниковата стрелка, до-
като се застопори стабилно.

4.След употреба махнете куката и поста-
вете капачето.

• Отпред 

• Отзад 

Аварийно теглене (според оборудва-
нето)
Ако тегленето е необходимо, препо-
ръчваме да се извърши от оторизиран 
сервиз на HYUNDAI или от пътна по-
мощ.
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Ако нямате на разположение пътна по-
мощ, автомобилът може временно да 
бъде теглен с въже или верига, закачени 
с кука към предния (или задния) теглич. 
Бъдете изключително внимателни при 
теглене. Водачът трябва да е зад волана, 
за да управлява автомобила и да натиска 
спирачките.
Тегленето по този начин е допустимо 
само по пътища с твърда настилка за 
кратки разстояния и при ниска скорост. 
Освен това джантите, осите, задвижва-
нето, кормилната система и спирачките 
трябва да са в добро състояние.
• Не ползвайте куката за изтегляне на 

автомобила от кал, пясък и др., когато 
колата не може да излезе на собствен 
ход.

• Избягвайте тегленето на автомобил, 
по-тежък от теглещия.

• Водачите и на двата автомобила тряб-
ва да поддържат постоянен контакт 
помежду си.

 ВНИМАНИЕ
 • Прикрепете ремък към куката за те-

глене.
 • Ако закачите ремък или въже на мяс-

то, различно от куката за теглене, 
може да повредите каросерията на 
автомобила.

 • За теглене ползвайте само вериги или 
въжета, предназначени за това. Стег-
нете здраво въжето или веригата към 
теглича.

• Преди аварийно теглене проверете 
дали куката не е повредена или счу-
пена.

• Затегнете стабилно въжето или вери-
гата за куката или теглича.

• Не дърпайте рязко. Прилагайте равно-
мерна и плавна сила.

• За да не повредите куката, не дърпай-
те настрани или вертикално нагоре. 
Винаги дърпайте право напред.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Бъдете изключително внимателни, кога-
то теглите автомобил.
 • Избягвайте рязкото потегляне или 

резките маневри, които биха прето-
варили въжето или веригата. Куката и 
въжето или веригата могат да се скъ-
сат и да причинят сериозни наранява-
ния или повреди.

 • Ако автомобилът, който ще бъде дър-
пан, не може да се помести, не го на-
силвайте. Препоръчваме да се свър-
жете с оторизиран сервиз на HYUNDAI 
или пътна помощ.

 • По време на теглене стойте настрана 
от автомобила.
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• Ползвайте въже с дължина под 5 ме-
тра. Прикрепете бял или червен пар-
цал (широк около 30 см) по средата на 
въжето за по-лесно забелязване.

• Карайте внимателно, така че въжето 
да не се разхлабва по време на тегле-
не.

Предпазни мерки при теглене
• Завъртете ключа на контакт (ACC), 

така че воланът да не се заключи.
• Поставете скоростния лост на неу-

трална предавка (N).
• Освободете ръчната спирачка.
• Натискайте спирачката по-силно от 

обичайното, тъй като нямате серво-
усилвател.

• Сервоусилването на волана също не 
работи, затова ще са нужни повече 
усилия при въртенето му.

• Ако карате по дълго спускане, спирач-
ките могат да прегреят и ефективност-
та им да намалее. Спирайте често и 
позволявайте на спирачките да изсти-
нат.

 ВНИМАНИЕ – Автоматична скоростна 
кутия
 • Ако автомобилът се тегли с всичките 

четири колела на асфалта, може да 
бъде теглен само напред. Уверете се, 
че скоростният лост е в неутрална по-
зиция. Поставете ключа на запалване-
то на контакт (ACC), за да сте сигурни, 
че воланът няма да се заключи. Вода-
чът трябва да е в тегления автомобил, 
за да управлява и да натиска спирач-
ките.

 • За да избегнете сериозна повреда на 
скоростната кутия, при дърпане огра-
ничете скоростта до 15 км/ч и карайте 
не повече от 1,5 км.

 • Преди теглене проверете нивото на 
течността в автоматичната трансми-
сия. Ако има теч, качете автомобила 
на платформа или на помощни колела.
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В автомобила има помощни средства, 
които да ви помогнат за бърза реакция 
при нужда.

Пожарогасител
Ако се появи малък пожар и знаете как 
да ползвате пожарогасителя, следвайте 
внимателно следните стъпки:
1.Дръпнете шплента, който блокира ръ-

кохватката на пожарогасителя от слу-
чайно натискане.

2.Насочете струйника към основата на 
пожара.

3.Застанете на приблизително 2,5 метра 
от огъня и стиснете ръкохватката. Ако 
я отпуснете, пръскането ще спре.

4.Напръскайте основата на пожара на-
пред и назад. След като огънят угас-
не, наблюдавайте внимателно, защото 
може да се запали отново.

Аптечка
Съдържа предмети като ножица, бинт и 
лейкопласт в комплекта за оказване на 
първа помощ на ранен човек.

Авариен триъгълник
Поставете аварийния триъгълник на пътя, 
за да предупредите идващите автомоби-
ли, че сте спрял аварийно.

Манометър (според оборудването)
При всекидневно шофиране гумите обик-
новено губят по малко въздух и може да 
се наложи да ги надувате от време на 
време. Това не е показател за повредена 
гума, а на нормално износване. Винаги 
проверявайте налягането, когато гумите 
са студени, тъй като налягането в гумите 
нараства с температурата.

За да проверите налягането на гумите, 
следвайте тези стъпки:
1.Развийте капачката на вентила, разпо-

ложен на ръба на джантата.
2.Натиснете и задръжте уреда за отчита-

не на налягането срещу вентила. При 
натискането ще излезе малко въздух, 
а ако не притиснете уреда плътно, ще 
излезе повече въздух.

3.Когато натиснете достатъчно силно, 
така че да няма изпускане на въздух, 
уредът ще отчете налягането.

4.Стойността, която показва уредът, ще 
ви покаже дали налягането е ниско 
или високо.

5.При нужда коригирайте налягането до 
препоръчителните стойности. За пове-
че информация се обърнете към сек-
ция 8 „Гуми и джанти“.

6.Поставете обратно капачката на венти-
ла.

АВАРИЕН КОМПЛЕКТ (СПОРЕД ОБОРУДВАНЕТО)
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• Бензинов двигател – 1,6   

• Бензинов двигател – 1,8  

1.Капачка за доливане на масло 
2.Резервоарче за течността за спи-
рачките/съединителя 
3.Положителен полюс на акумулато-
ра 
4.Отрицателен полюс на акумулатора 
5.Кутия с предпазители 
6.Въздушен филтър 
7.Капачка на радиатора 
8.Резервоар за охлаждащата течност 
9.Пръчка за проверка на нивото на  
маслото 
10.Резервоар за течността на 
чистач-ките  

Актуалното разположение на уредите в автомобила може да се различава от 
това на илюстрацията.  

OGDE072070/OGDE072001L    

ДВИГАТЕЛЕН ОТСЕК  

Поддръжка  
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• Дизелов двигател  

1.Капачка за доливане на масло 
2.Резервоарче за течността за спи-
рачките/съединителя 
3.Положителен полюс на акумулато-
ра 
4.Отрицателен полюс на акумулатора 
5.Кутия с предпазители 
6.Въздушен филтър 
7.Капачка на радиатора 
8.Резервоар за охлаждащата течност 
9.Пръчка за проверка на нивото на  
маслото 
10.Резервоар за течността за чистач-
ките 
11.Горивен филтър  

Актуалното разположение на уредите в автомобила може да се различава от това на илюстрацията.  
OGD071002    

Поддръжка  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не оставяйте ръкавици, парцали 
или каквито и да е други запалими 
материали  в отсека на двигателя. Това 
би могло да  доведе до пожар.  

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ 

Трябва да бъдете изключително внима-
телни при обслужването на автомобила  
си или при процедурите по проверка, за  
да се предпазите от наранявания или 
по-вреди. 
Неадекватно, непълно или недостатъчно  
сервизиране може да доведе до пробле-
ми с автомобила, които могат да станат  
причина за повреда, инцидент или нара-
няване.  

Отговорност на 
собственикаЗАБЕЛЕЖКА  

Сервизното обслужване и 
съхраняването на  документите от 
него са отговорност на собственика.  

Препоръчваме като цяло автомобилът да  
бъде сервизиран в оторизиран сервиз на  
HYUNDAI. Трябва да съхранявате доку-
ментите, които доказват, че автомобилът  
ви е бил обслужван съобразно плановото  
сервизиране, представено на следващи- 
те страници. Тези документи доказват съ- 
ответствие с изискванията за валидност  
на гаранцията. Подробна информация за  
гаранцията има в Сервизната книжка.  

Поддръжка  

Предупреждения, свързани с под-
дръжката 
Неправилно или непълно сервизиране  
може да доведе до проблеми. Тази сек-
ция дава инструкции само за елементи 
по  поддръжката, които са лесни за 
изпълне-ние.

     ЗАБЕЛЕЖКА  
Неправилна поддръжка от страна на соб-
ственика по време на гаранционния период  
може да засегне валидността на гаранцията.  
За повече подробности прочетете Сервизна-та 
книжка, предоставена с автомобила. Ако  не 
сте сигурни относно процедурите по под-
дръжка и сервизиране, се обърнете към ото-
ризиран сервиз на HYUNDAI.  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  - Работа по под-
дръжката 

•	 Работата по поддръжката на вашия  
автомобил може да бъде опасна. До-
като извършвате някои от процеду-
рите, може да се нараните сериозно.  
Ако нямате достатъчно знания и опит  
или подходящи инструменти, оставе-
те тази работа на оторизиран сервиз  
на HYUNDAI. 

•	 Опасно е да се работи под капака с ра-
ботещ двигател. Още по-опасно е, ако  
носите висящи бижута или отпуснати  
дрехи. Те могат да бъдат захванати от  
движещи се части и да причинят на-
ранявания. Затова, ако се налага дви-
гателят да работи, докато сте наведен  
над него, махнете бижутата (особено  
гривни, пръстени, часовници и огър-
лици) и всички вратовръзки, шалове  
и подобни дрехи  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Дизелов двига-
тел 
Никога не работете по инжекционната  
система, докато двигателят работи или  
30 секунди след това. Помпата под висо-
ко налягане, инжекторите и тръбите под  
високо налягане са подложени на наля- 
гане дори след спирането на двигателя.  
Струя гориво под налягане, породена от  
пробив в системата, може да причини  
сериозни наранявания при допир с тя-
лото. Хора с пейсмейкъри не бива да се  
приближават на повече от 30 см от упра-
вляващия блок на двигателя или окабе-
ляването му. Докато двигателят работи,  
се създава сериозно магнитно поле.  

Поддръжка  

Предупреждения за двигателния 
отсек (дизелов мотор) 
•  Инжекторът работи при високо напре-

жение  (максимум  200V). Затова са  
възможни следните инциденти: - Пряк 
досег с инжектора или окабеля-ването 
му може да доведе до електри-чески 
удар или увреждания по мускул-
ната или нервната ви система. 
- Електромагнитните вълни от работе-
щия инжектор могат да повредят пей-
смейкър. 

•  Следвайте съветите за безопасност,  
когато работите в отсека на двигателя  
при запален двигател. 
- Не докосвайте инжектора, окабеля-
ването му и компютърът на двигателя  
при запален двигател. 
- Не откачайте свързването на ин-
жектора, докато двигателят работи. 
- Хора с пейсмейкъри не бива да се 
до-ближават до двигателя, когато той 
се  пали или работи.  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Внимавайте, когато проверявате охлаж-
дащата течност, а двигателят е горещ.  
Заради високото налягане от отвора 
мо-гат да пръснат гореща течност и пара,  
които да ви изгорят или наранят.  

ПОДДРЪЖКА ОТ СОБСТВЕНИКА 

На следващите страници са поместени  
проверките, които трябва да бъдат из-
вършвани от собственика или от отори-
зиран сервиз на  HYUNDAI с конкретна  
честота. Спазването на този график ще  
помогне да се осигури безопасната и на-
деждна работа на автомобила. В случай 
че имате въпроси, моля, свър-жете се с 
оторизиран представител на  HYUNDAI. 
Като цяло проверките и поддръжката от  
собственика не се покриват от производ- 
ствената гаранция, затова частите, трудът  
и смазочните материали се заплащат.  

График за поддръжка от собствени-
ка 
Когато спрете за зареждане: 
• Проверете нивото на маслото. 
• Проверете нивото на охлаждащата  

течност. 
• Проверете нивото на течността за чис-

тачките. 
• Проверете налягането на гумите. 
• Проверете радиатора и климатика. 
• Уверете се, че предната част на ради-

атора е чиста и не е запушена от 
лис-та, насекоми и т.н. 

• Ако някоя от тези части е много мръс- 
на или не сте сигурни за състоянието  
й, препоръчваме да се обърнете към  
оторизиран сервиз на HYUNDAI.  

Поддръжка  

По време на движение: 
• Бъдете внимателни за промени в звука  

от изпускателната система или мириз-
ма на изгорели газове в автомобила. 

• Следете за вибрации по волана, за 
по-вишено или намалено усилие 
при завиване или за промяна в 
движението  по права линия. 

• Наблюдавайте за  „дърпане“ на авто-
мобила на една страна при движение  
по равен гладък път. 

•  При спиране се ослушвайте за необи-
чайни звуци и внимавайте за дърпане  
на една страна, увеличен ход на пе-
дала на спирачката или за прекалено  
„твърд“ педал на спирачката. 

•  Ако лостът на скоростната кутия се  
самоизключва или има промени в 
работата на трансмисията, незабавно  
проверете нивото на трансмисионното  
масло.  

• Проверявайте позицията  P  (паркинг)   
на автоматичната скоростна кутия.

• Проверявайте ръчната спирачка.  
• Проверявайте за течове под автомо-

била (капещата вода от климатика по
 време или след употреба е нещо нор-

мално).
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Поддръжка  

Поне веднъж месечно:
• Проверявайте нивото на охладителната 
течност в разширителя. 
• Проверявайте работата на всички 
външни светлини, включително 
на стоповете, пътепоказателите и 
аварийните светлини. 
• Проверявайте налягането във всички 
гуми, включително и в резервната. 

Поне два пъти в годината (например през 
пролетта и през есента):
• Проверявайте тръбопроводите на 
радиатора, отоплителната система и 
климатизацията за течове или повреди. 
• Проверявайте работата на чистачките 
и на системата за измиване на стъклата. 
Почиствайте перата на чистачките с чист 
парцал, напоен с течност за измиване на 
стъклата. 
• Проверявайте реглажа на фаровете. 
• Проверявайте шумозаглушителя, 
тръбите, щитовете и скобите на 
изпускателната система.
• Проверявайте предпазните колани за 
износване и правилно функциониране. 
• Проверявайте гумите за износване и 
колелата за разхлабени гайки. 

Поне веднъж годишно:
• Почиствайте отворите за оттичане на 
купето и на вратите. 
• Смазвайте пантите и ограничителите на 
вратите и на предния капак.
• Смазвайте елементите на системата 
за заключване на вратите и на предния 
капак. 
• Проверявайте климатизационната 
система.
• Проверявайте нивото на течността в 
сервоусилвателя на кормилната система. 
• Проверявайте и смазвайте връзките 
и управлението на автоматичната 
трансмисия.
• Почиствайте акумулатора и клемите.
• Проверявайте течността на спирачната 
система и съединителя. 

ПЛАНОВА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
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. 
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Поддръжка  

ГРАФИК ЗА НОРМАЛНА ПОДДРЪЖКА – ЗА EВРОПА БЕЗ РУСИЯ

Следните операции по поддръжка трябва да бъдат изпълнявани, за да се гарантира правилен контрол на емисиите и динамиката. 
Пазете разписките за всички услуги, за да запазите гаранцията си. Там, където са посочени едновременно пробег и време, 
честотата на обслужването се определя от критерия, който бъде покрит първи. 

*1: Проверявайте нивото на маслото в двигателя и погледнете 
за течове на всеки 500 км или преди да потеглите на дълъг 
път. 

*2: Този график за поддръжка зависи от качеството на горивото. 
Той е приложим само когато използвате гориво отговарящо 
на стандарти <EN590 или еквивалентни>. Ако дизеловото 
гориво не отговаря на EN590 трябва да го сменяте в 
съответствие с графика за експлоатация при тежки условия.

*3: Ако препоръчаното масло не е достъпно, сменяйте 
двигателното масло и масления филтър на всеки 20 000 км 
или 12 месеца.

*4: Ако препоръчаното масло не е достъпно, сменяйте 
двигателното масло и масления филтър на всеки 15 000 км 
за двигател MPI и на всеки 10 000 км за двигател GDI.

*5: Нивото на маслото в двигателя трябва да бъде проверявано 
редовно и поддържано в указаните параметри. Работата 
на двигателя с недостатъчно количество може да доведе 
до повреждането му, а този тип щета не се покрива от 
гаранцията. 

*6: Този график за поддръжка зависи от качеството на горивото. 
Той е приложим само когато използвате гориво отговарящо 
на стандарти <EN590 или еквивалентни>. Ако дизеловото 
гориво не отговаря на EN590 трябва да го сменяте 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.

*7: 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.

*8:  Маслата в механичната трансмисия, раздатъчната кутия 
и диференциала трябва да се сменят веднага след като 
агрегатите са били потопени във вода. 

*9: Проверете и ако е необходимо коригирайте или сменете. 
Проверете натегача на ангренажния ремък, ремъците и 
ролките на алтернатора, регулирайте ги и ако е необходимо, 
ги коригирайте или сменете. 

*10: 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.

*11: Следете за прекалено силен шум на клапаните и/или 
вибрации на двигателя и при необходимост регулирайте. 
Препоръчваме системата да бъде проверявана от 
упълномощен дилър на HYUNDAI.

*12: Ако нямате достъп до висококачествените бензини, 
отговарящи на европейските стандарти за гориво (EN228) 
или еквивалентни на тях, се препоръчва добавянето на 
една бутилка присадка. Присадките са налични при вашия 
упълномощен дилър на HYUNDAI заедно с информация за 
употребата им. Не ги смесвайте с други присадки.
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30 000 км или 24 месеца

 � Проверете въздушния филтър
 � Проверете охладителния агент на климатизацията и компре-
сора (ако има)

 � Проверете състоянието на акумулатора
 � Проверете спирачните тръбички, съединения и връзки
 � Проверете педала на спирачките/съединителя (ако има)
 � Проверете електрическата система 
 � Проверете дисковите спирачки и накладките
 � Проверете полуоските и маншоните
 � Проверете изпускателната система
 � Проверете ябълковидните болтове на предното окачване
 � Проверете горивопроводите и връзките (за дизелов двига-
тел)

 � Проверете ръчната спирачка
 � Проверете кормилната рейка, щангите и маншоните
 � Проверете гумите (налягане и износване) 
(30 000 км или 12 месеца)

 � Сменете течността на спирачките/съединителя (ако има)
 � Сменете филтъра на климатика
 � Сменете маслото и масления филтър 
(дизелов двигател) *1 *2 *3 *5

 � Сменете маслото и масления филтър  
(бензинов двигател) *1 *4 *5 

(30 000 км или 12 месеца)
 � Добавете присадки(бензинов двигател) *12 
(на всеки 15 000 км или 12 месеца)

 � Сменете пълнителя на горивния филтър (дизелов двигател) *6

Поддръжка  

ГРАФИК ЗА НОРМАЛНА ПОДДРЪЖКА – ЗА ЕВРОПА БЕЗ РУСИЯ (ПРОД.)

* Проверете: Проверете и ако е необходимо, регулирайте, 
поправете, почистете или сменете.



* Проверете: Проверете и ако е необходимо, регулирайте, 
поправете, почистете или сменете.
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 � Проверете охладителния агент на климатизацията и ком-
пресора (ако има)

 � Проверете състоянието на акумулатора
 � Проверете спирачните тръбички, съединения и връзки
 � Проверете педала на спирачките/съединителя (ако има)
 � Проверете цялата електрическа система
 � Проверете дисковите спирачки и накладките
 � Проверете полуоските и маншоните
 � Проверете изпускателната система
 � Проверете ябълковидните болтове на предното окачване
 � Проверете горивния филтър (бензинов двигател) *7

 � Проверете въздушния филтър на резервоара (бензинов 
двигател, ако има)

 � Проверете горивопроводите и връзките (за бензинов и 
дизелов двигател)

 � Проверете течността в механичната трансмисия (ако е с 
такава) *8

 � Проверете ръчната спирачка
 � Проверете кормилната рейка, щангите и маншоните
 � Проверете гумите (налягане и износване) 
(60 000 км или 24 месеца)

 � Проверете шлауха за бензинови изпарения и капачка на  
горивния филтър

 � Сменете въздушния филтър
 � Сменете течността на спирачките/съединителя (ако има)
 � Сменете филтъра на климатика
 � Сменете маслото и масления филтър 
(дизелов двигател) *1 *2 *3 *5

 � Сменете маслото и масления филтър 
(бензинов двигател) *1 *4 *5 

(60 000 км или 24 месеца)

ГРАФИК ЗА НОРМАЛНА ПОДДРЪЖКА – ЗА ЕВРОПА БЕЗ РУСИЯ (ПРОД.)

Поддръжка  

 � Сменете пълнителя на горивния филтър 
(дизелов двигател) *6

 � Сменете свещите (бензинов двигател - никел)
 � Проверете охладителната система *12 (първо на 60 000 км 
или 48 месеца, после на всеки 30 000 км или 24 месеца)

 � Добавете присадки (бензинов двигател) *12

 � (на всеки 15 000 км или 12 месеца)
 � Проверете ангренажния ремък (дизелов двигател) *9

 � (първо на 90 000 км или 48 месеца, после на всеки 
30 000 км или 24 месеца)

60 000 км или 48 месеца
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90 000 км или 72 месеца

Поддръжка  

ГРАФИК ЗА НОРМАЛНА ПОДДРЪЖКА – ЗА ЕВРОПА БЕЗ РУСИЯ (ПРОД.)

* Проверете: Проверете и ако е необходимо, регулирайте, 
поправете, почистете или сменете.

 � Проверете въздушния филтър
 � Проверете охладителния агент на климатизацията и 
компресора (ако има)

 � Проверете състоянието на акумулатора
 � Проверете спирачните тръбички, съединения и връзки
 � Проверете педала на спирачките/съединителя (ако има)
 � Проверете цялата електрическа система
 � Проверете дисковите спирачки и накладките
 � Проверете полуоските и маншоните
 � Проверете изпускателната система
 � Проверете ябълковидните болтове на предното окачване
 � Проверете горивопроводите и връзките (за дизелов 
двигател)

 � Проверете ръчната спирачка
 � Проверете кормилната рейка, щангите и маншоните
 � Проверете гумите (налягане и износване)
 � (90 000 км или 36 месеца)
 � Проверете хлабината на клапаните 
(бензинов двигател) *11

 � Сменете течността за спирачки/съединител (ако има)
 � Сменете филтъра на климатика
 � Сменете маслото и масления филтър 
(дизелов двигател) *1 *2 *3 *5

 � Сменете маслото и масления филтър 
(бензинов двигател) *1 *4 *5 

(90 000 км или 36 месеца)
 � Сменете пълнителя на горивния филтър 
(дизелов двигател) *6

 � Проверете охладителната система 
 �  (първо на 60 000 км или 48 месеца, после на всеки 
30 000 км или 24 месеца)

 � Проверете ангренажния ремък (дизелов двигател) *9

 � (първо на 90 000 км или 48 месеца, после на всеки
 �  30 000 км или 24 месеца)
 � Проверете ангренажния ремък (бензинов двигател) *9

 � (първо на 90 000 км или 72 месеца, после на всеки
 �  30 000 км или 24 месеца)
 � Добавете присадки (беинзинов двигател) *12

  (на всеки 15 000 км или 12 месеца)



120 000 км или 96 месеца
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ГРАФИК ЗА НОРМАЛНА ПОДДРЪЖКА –  ЗА ЕВРОПА БЕЗ РУСИЯ (ПРОД.)

Поддръжка  

* Проверете: Проверете и ако е необходимо, регулирайте, 
поправете, почистете или сменете.

 � Проверете охладителния агент на климатизацията и ком-
пресора (ако има)

 � Проверете състоянието на акумулатора
 � Проверете спирачните тръбички, съединения и връзки
 � Проверете педала на спирачките/съединителя (ако има)
 � Проверете цялата електрическа система 
 � Проверете дисковите спирачки и накладките
 � Проверете полуоските и маншоните
 � Проверете изпускателната система
 � Проверете ябълковидните болтове на предното окачване
 � Проверете горивния филтър (бензинов двигател) *7
 � Проверете въздушния филтър на резервоара (бензинов 
двигател, ако има)

 � Проверете горивопроводите и връзките (бензинов, дизе-
лов двигател)

 � Проверете течността в механичната трансмисия (ако е с 
такава) *8

 � Проверете ръчната спирачка
 � Проверете кормилната рейка, щангите и маншоните
 � Проверете гумите (налягане и износване) 
(120 000 км или 48 месеца)

 � Проверете шлауха за бензинови изпарения и капачка на  
горивния филтър

 � Сменете въздушния филтър

 � Сменете течността на спирачките/съединителя (ако има)
 � Сменете филтъра на климатика
 � Сменете маслото и масления филтър 
(дизелов двигател) *1 *2 *3 *5

 � Сменете маслото и масления филтър
 �  (бензинов двигател) *1 *4 *5 

(120 000 км или 48 месеца)
 � Сменете пълнителя на горивния филтър 
(дизелов двигател) *6

 � Сменете свещите (бензинов двигател – никел)
 � Проверете охладителната система 
 � (Първо на 60 000 км или 48 месеца, после на всеки 
30 000 км или 24 месеца)

 � Проверете ангренажния ремък (дизелов двигател) *9

 � (Първо на 90 000 км или 48 месеца, после на всеки 
30 000 км или 24 месеца)

 � Проверете ангренажния ремък (бензинов двигател) *9

 � (Първо на 90 000 км или 72 месеца, после на всеки 
30 000 км или 24 месеца)

 � Добавете присадки (бензинов двигател) *12

 �  (на всеки 15 000 км или 12 месеца)
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150 000 км или 120 месеца

Поддръжка  

ГРАФИК ЗА НОРМАЛНА ПОДДРЪЖКА –  ЗА ЕВРОПА БЕЗ РУСИЯ (ПРОД.)

 � Проверете въздушния филтър
 � Проверете охладителния агент на климатизацията и ком-
пресора (ако има)

 � Проверете състоянието на акумулатора
 � Проверете спирачните тръбички, съединения и връзки
 � Проверете педала на спирачките/съединителя (ако има)
 � Проверете цялата електрическа система 
 � Проверете дисковите спирачки и накладките
 � Проверете полуоските и маншоните
 � Проверете изпускателната система
 � Проверете ябълковидните болтове на предното окачване
 � Проверете горивопроводите и връзките 
(дизелов двигател)

 � Проверете ръчната спирачка
 � Проверете кормилната рейка, щангите и маншоните
 � Проверете гумите (налягане и износване) 
(150 000 км или 60 месеца)

 � Сменете течността на спирачките/съединителя (ако има)
 � Сменете филтъра на климатика

 � Сменете маслото и масления филтър 
(дизелов двигател) *1 *2 *3 *5

 � Сменете маслото и масления филтър 
(бензинов двигател) *1 *4 *5

 � Сменете пълнителя на горивния филтър 
(дизелов двигател) *6

 � Проверете охладителната система 
 �  (Първо на 60 000 км или 48 месеца, после на всеки 
30 000 км или 24 месеца)

 � Проверете ангренажния ремък (дизелов двигател) *9

 �  (Първо на 90 000 км или 48 месеца, после на всеки 
30 000 км или 24 месеца)

 � Проверете ангренажния ремък (бензинов двигател) *9

 � (Първо на 90 000 км или 72 месеца, после на всеки 
30 000 км или 24 месеца)

 � Добавете присадки (бензинов двигател) *12

 � (на всеки 15 000 км или 12 месеца)
 � Сменете свещите (бензинов двигател - иридиум)

* Проверете: Проверете и ако е необходимо, регулирайте, 
поправете, почистете или сменете.
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 � Проверете охладителния агент на климатизацията и ком-
пресора (ако има)

 � Проверете състоянието на акумулатора
 � Проверете спирачните тръбички, съединения и връзки
 � Проверете педала на спирачките/съединителя (ако има)
 � Проверете цялата електрическа система 
 � Проверете дисковите спирачки и накладките
 � Проверете полуоските и маншоните
 � Проверете изпускателната система
 � Проверете ябълковидните болтове на предното окачване
 � Проверете горивния филтър (бензинов двигател) *7

 � Проверете въздушния филтър на резервоара (бензинов 
двигател, ако има)

 � Проверете горивопроводите и връзките ( бензинов и дизе-
лов двигател)

 � Проверете течността в механичната трансмисия (ако е с 
такава) *8

 � Проверете ръчната спирачка
 � Проверете кормилната рейка, щангите и маншоните
 �  Проверете гумите (налягане и износване) 
(180 000 км или 72 месеца)

 � Проверете хлабината на клапаните (бензинов двигател) *11

 � Проверете шлауха за бензинови изпарения и капачка на  
горивния филтър

 � Сменете въздушния филтър
 � Сменете течността на спирачките/съединителя (ако има)
 � Сменете филтъра на климатика
 � Сменете маслото и масления филтър 
(дизелов двигател) *1 *2 *3 *5

 � Сменете маслото и масления филтър 
(бензинов двигател) *1 *4 *5 
(180 000 км или 72 месеца)

 � Сменете пълнителя на горивния филтър 
(дизелов двигател) *6

 � Сменете свещите (бензинов двигател – никел)
 � Проверете охладителната система
 � (първо на 60 000 км или 48 месеца, след това на всеки 
30 000 км или 24 месеца)

 � Проверете ангренажния ремък (дизелов двигател) *9

 � (Първо на 90 000 км или 48 месеца, после на всеки 
30 000 км или 24 месеца)

 � Проверете ангренажния ремък (бензинов двигател) *9

 � (Първо на 90 000 км или 72 месеца, после на всеки 
30 000 км или 24 месеца)

 �  Добавете присадки (бензинов двигател) *12 
(на всеки 15 000 км или 12 месеца)

ГРАФИК ЗА НОРМАЛНА ПОДДРЪЖКА –  ЗА ЕВРОПА БЕЗ РУСИЯ (ПРОД.)

* Проверете: Проверете и ако е необходимо, регулирайте, 
поправете, почистете или сменете.

Поддръжка  

180 000 км или 144 месеца
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Поддръжка  

ГРАФИК ЗА НОРМАЛНА ПОДДРЪЖКА –  ЗА ЕВРОПА БЕЗ РУСИЯ (ПРОД.)

 � Проверете въздушния филтър
 � Проверете охладителния агент на климатизацията и ком-
пресора (ако има)

 � Проверете състоянието на акумулатора
 � Проверете спирачните тръбички, съединения и връзки
 � Проверете педала на спирачките/съединителя (ако има)
 � Проверете цялата електрическа система 
 � Проверете дисковите спирачки и накладките
 � Проверете полуоските и маншоните
 � Проверете изпускателната система
 � Проверете ябълковидните болтове на предното окачване
 � Проверете горивопроводите и връзките (дизелов двигател)
 � Проверете ръчната спирачка
 � Проверете кормилната рейка, щангите и маншоните
 � Проверете гумите (налягане и износване) 
210 000 км или 84 месеца

 � Сменете течността на спирачките/съединителя (ако има)
 � Сменете филтъра на климатика
 � Сменете маслото и масления филтър 
(дизелов двигател) *1 *2 *3 *5

 � Сменете маслото и масления филтър 
(бензинов двигател) *1 *4 *5

 � Сменете пълнителя на горивния филтър 
(дизелов двигател) *6

 � Проверете охладителната система 
(първо на 60 000 км или 48 месеца, след това на всеки 
30 000 км или 24 месеца)

 � Проверете ангренажния ремък (дизелов двигател) *9

 �  (Първо на 90 000 км или 48 месеца, после на всеки 
30 000 км или 24 месеца)

 � Проверете ангренажния ремък (бензинов двигател) *9

 � (Първо на 90 000 км или 72 месеца, после на всеки 
30 000 км или 24 месеца)

 � Сменете охладителната течност 
 � (Първо на 210 000 км или 120 месеца, после на всеки 
30 000 км или 24 месеца)

 �  Добавете присадки (бензинов двигател) *12 

(на всеки 15 000 км или 12 месеца)

* Проверете: Проверете и ако е необходимо, регулирайте, 
поправете, почистете или сменете.

210 000 км или 168 месеца
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ГРАФИК ЗА НОРМАЛНА ПОДДРЪЖКА – ЗА ЕВРОПА БЕЗ РУСИЯ (ПРОД.)

Поддръжка  

 � Проверете охладителния агент на климатизацията и ком-
пресора (ако има)

 � Проверете състоянието на акумулатора
 � Проверете спирачните тръбички, съединения и връзки
 � Проверете педала на спирачките/съединителя (ако има)
 � Проверете цялата електрическа система 
 � Проверете дисковите спирачки и накладките
 � Проверете полуоските и маншоните
 � Проверете изпускателната система
 � Проверете ябълковидните болтове на предното окачване
 � Проверете горивния филтър (бензинов двигател) *7

 � Проверете въздушния филтър на резервоара (бензинов 
двигател, ако има)

 � Проверете горивопроводите и връзките (бензинов и дизе-
лов двигател)

 � Проверете течността в механичната трансмисия 
(ако е с такава) *8

 � Проверете ръчната спирачка
 � Проверете кормилната рейка, щангите и маншоните
 � Проверете гумите (налягане и износване) 
(240 000 км или 96 месеца)

 � Проверете шлауха за бензинови изпарения и капачка на  
горивния филтър

 � Сменете въздушния филтър
 � Сменете течността на спирачките/съединителя (ако има)
 � Сменете филтъра на климатика

 � Сменете маслото и масления филтър 
(дизелов двигател) *1 *2 *3 *5

 � Сменете маслото и масления филтър 
(бензинов двигател) *1 *4 *5

 � Сменете пълнителя на горивния филтър 
(дизелов двигател) *6

 � Сменете свещите (бензинов двигател – никел)
 � Проверете охладителната система
 � (първо на 60 000 км или 48 месеца, след това на всеки 
30 000 км или 24 месеца)

 � Проверете ангренажния ремък (дизелов двигател) *9

 � (Първо на 90 000 км или 48 месеца, после на всеки 
30 000 км или 24 месеца)

 � Проверете ангренажния ремък (бензинов двигател) *9

 � (Първо на 90 000 км или 72 месеца, после на всеки 
30 000 км или 24 месеца)

 � Сменете охладителната течност *10

 � (Първо на 210 000 км или 120 месеца, после на всеки 
30 000 км или 24 месеца)

 � Добавете присадки (бензинов двигател) *12 
 (на всеки 15 000 км или 12 месеца) 

 � Не е необходима проверка, не е необходимо обслужване 
течност в автоматичната трансмисия

* Проверете: Проверете и ако е необходимо, регулирайте, 
поправете, почистете или сменете.

240 000 км или 192 месеца
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Поддръжка  

ПОДДРЪЖКА ПРИПОВИШЕНО НАТОВАРВАНЕ – ЗА ЕВРОПА БЕЗ РУСИЯ 
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.
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

Бензинов двигател *1 С На всеки 15 000 км или на 6 месеца А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л

Дизелов двигател  *2 С На всеки 15 000 км или на 6 месеца А, Б, В, Е, Ж, З, И, Й, К, Л

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

Масло в автоматичната трансмисия (ако е с такава) С На всеки 90 000 км А, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К

Рейка, връзки и маншони на кормилната уредба П Проверявайте по-често в зависимост 
от натоварването

В, Г, Д, Е, Ж

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

*1: Ако препоръчаното двигателно масло не е налично, сменяйте 
заместващото и масления филтър на 7 500 км или 6 месеца за 
двигател MPI и на 5 000 км или 6 месеца за двигател GDI

*2: Ако препоръчаното двигателно масло не е налично, сменяйте 
заместващото на 10 000 км или 6 месеца.
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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

Поддръжка  

Ж: Шофиране в планински райони
З: Теглене на ремарке или използване на каравана на 

багажника на покрива
И: Патрулни автомобили, таксита, търговски автомобили или 

теглене на автомобили
Й: Шофиране в много студено време
К: Шофиране със скорости над 170 км/ч
Л: Шофиране с чести спирания и потегляния

ОБЕКТ НА ПОДДРЪЖКА ДЕЙНОСТ ИНТЕРВАЛИ НА ПОДДРЪЖКА ТИП ПОВИШЕНО 
НАТОВАРВАНЕ

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

Филтър на климатизацията С Сменяйте по-често в зависимост 
от натоварването

В, Д, Ж
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Дизел 
Никога не работете по системата за  
впръскване при запален двигател 
или по-малко от 30 секунди след като 
двигателят  е угасен. Помпата за високо 
налягане,  горивопроводът, инжекторите 
и тръбите  за високо налягане имат 
високо наляга-не дори при угасен 
двигател. При допир  с тялото струята 
гориво от евентуален  
теч може да ви нарани сериозно. Хората  
с пейсмейкъри не бива да се доближават  
на по-малко от  30 см от управляващия  
модул на двигателя или електрическата  
инсталация в двигателния отсек, ако дви-
гателят работи. Системата  Common  Rail  
създава мощни електромагнитни полета.  

Поддръжка  

ОБЯСНЕНИЕ НА ПЛАНОВОТО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ  

Двигателно масло и филтър 
Двигателното масло и филтърът трябва  
да се сменят на препоръчаните интерва-
ли в плана за поддръжка. Ако автомоби- 
лът се експлоатира в тежки условия, са  
необходими по-чести смени на маслото 
и  филтъра. 

Ремъци 
Проверявайте всички ремъци за белези  
от прорези, пукнатини, значително из-
носване или омасляване и при нужда ги  
сменяйте. Ремъците трябва да се прове-
ряват редовно за правилно обтягане и  
при нужда да се коригират. 

Горивен филтър 
Задръстеният горивен филтър може да  
ограничи скоростта на автомобила, да  
повреди системата за контрол на изгоре- 
лите газове и да причини проблеми като  
трудно палене на двигателя. Ако в резер-
воара се натрупват големи количества   
чужди тела, може да се наложи по-честа  
смяна на филтъра. 
След като поставите нов филтър, оставе-
те двигателя да работи няколко минути и  
проверете за течове всички връзки. Пре- 
поръчваме горивният филтър да се сменя  
в оторизиран сервиз на HYUNDAI.   

Горивопроводи, тръби и връзки 
Проверявайте горивопроводите, тръбите  
и връзките за течове и повреди. Препо-
ръчваме повредените или капещи части  
да бъдат заменени в оторизиран сервиз  
на HYUNDAI.  

Тръба за вентилация на резервоара  
и капачката на гърловината 
Тръбата за вентилация на резервоара и  
капачката на гърловината трябва да се  
проверяват на предписаните интервали.  
Проверете дали заменените части са  
правилно монтирани. 

Тръби на вакуумната вентилация на  
картерните газове  (според оборуд-
ването) 
Проверете тръбите за белези на топлин-
но и/или механично увреждане. Твърдата  
и чуплива гума, пукнатини, разкъсвания,  
прорези, протриване и подутините показ-
ват стареене. Обърнете особено внима-
ние на тръбите близо до топлинни източ- 
ници като изпускателните колектори.  
Проверете пътя на тръбите, за да се уве- 
рите, че не се допират до горещи предме- 
ти, остри ръбове или движещи се части.  
Проверете връзките като скоби и съеди-
нения за течове. При повреда или износ-
ване на тръбите те трябва да се сменят  
незабавно.  
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ВНИМАНИЕ
Използването на неподходяща течност  
може да доведе до неправилна работа на  
скоростната кутия или повреда. Използ-
вайте само подходяща течност (провере-
те в „Препоръчани смазочни материали и  
обеми“ в раздел 8).   

Въздушен филтър 
Препоръчваме използването на резервни  
части от оторизиран сервиз на HYUNDAI. 

Свещи (за бензинов двигател) 
Уверете се, че новите свещи, които по-
ставяте, са със същото топлинно число. 

Регулиране на клапаните (за 1,6-ли-
тров бензинов двигател) 
Следете за появата на силен шум откъм  
клапаните и/или вибрации в двигателя.  
При нужда ги регулирайте. Това се прави  
от квалифициран персонал на HYUNDAI.  

Охлаждаща система 
Проверете компонентите на охладител-
ната система, като радиатор, охлаждаща  
течност, казанче, тръби и връзки за те-
чове и повреди. Подменете повредените  
части. 

Охлаждаща течност 
Охлаждащата течност трябва да се сме-
ня на посочените интервали.  

Масло на механичната скоростна 
ку-тия (според оборудването) 
Маслото на механичната скоростна кутия  
трябва да се сменя на посочените интер-
вали.  

Поддръжка  

Течност в автоматичната скоростна  
кутия (според оборудването) 
Течността в автоматичната скоростна ку-
тия не трябва да се променя при нормал-
ни условия на употреба.   При употреба  
в тежки условия препоръчваме смяната  
на течността от оторизиран сервиз на  
HYUNDAI, като се съобрази графикът в  
началото на този раздел.

     ЗАБЕЛЕЖКА  
Течността на автоматичната скоростна кутия  
по принцип е червена. 
След шофиране течността постепенно става  
по-тъмна. Това е нормално и не е признак за  
необходимост от смяна.  
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Поддръжка  

Спирачни маркучи и магистрали 
Проверете визуално за правилен мон-
таж, ожулвания, пукнатини и течове. За-
менете повредените части незабавно. 

Спирачна течност 
Проверявайте нивото на спирачната теч-
ност. То трябва да е между означенията  
MIN (минимум) и MAX (максимум). Полз-
вайте само хидравлична спирачна теч-
ност по стандарт DOT 3 или DOT 4. 

Ръчна спирачка 
Проверявайте системата на ръчната спи-
рачка, включително лоста на ръчната  
спирачка и жилото. 

Спирачни дискове, накладки, апара-
ти и барабани 
Проверявайте накладките за прекомерно  
износване, дисковете за износване и апа-
ратите за течове. 
За повече информация за проверката на  
накладките или степента на износване  
се обърнете към сайта на Hyundai
(http:// brakemanual.hmc.co.kr).  

Болтови връзки по окачването 
Проверявайте за разхлабване или повре-
да. Стегнете с препоръчания момент на  
затягане. 

Кормилна кутия, връзки и маншони/ 
долни шарнири 
Проверете свободния ход на волана с  
леко завъртане при спрял автомобил и  
угасен двигател. Проверете връзките за  
огъване или повреди. Проверете ман-
шоните и шарнирите за износване, пук-
натини и повреди. Сменете повредените  
части. 

Полуоски и маншони 
Проверете полуоските, маншоните и ско-
бите за пукнатини, стареене или повреда.  
Сменете повредените части и при нужда  
смажете. 

Охлаждащо вещество на климатика  
(според оборудването) 
Проверете тръбите и връзките за течове  
и повреди  
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• Бензинов двигател  

• Дизелов двигател   

OGDE071003    

OGD071004    

Проверка на нивото на маслото  

 • Бензинов двигател  

 • Дизелов двигател   

OGD071005    

OGD071006    

ВНИМАНИЕ 
Не разливайте масло, когато добавяте  
или сменяте двигателното масло. Ако  
това се случи, избършете го незабавно.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Тръба на радиа-
тора 

Внимавайте да не докоснете тръбата на  
радиатора. Тя може да е гореща и да ви  
изгори.  

МОТОРНО МАСЛО  

1. Автомобилът трябва да е на равна по-
върхност. 

2. Запалете двигателя и го оставете да  
достигне нормална работна темпера-
тура. 

3. Угасете двигателя и изчакайте някол-
ко минути (около 5 мин), докато 

маслото се стече обратно в картера.  
4. Извадете щеката, избършете я и я по-

ставете обратно. 
Внимание – тръба на радиатора 
Внимавайте да не докоснете тръбата на  

радиатора. Тя може да е гореща и да  
ви изгори. 

5. Отново извадете щеката и проверете  
нивото на маслото. То трябва да е 
меж-ду F (пълно) и L (ниско).  

Поддръжка  

Ако нивото е близо или на L (ниско), 
долейте масло до белега F (пълно). Не 
препълвайте. 

Използвайте фуния, за да не разлеете  
масло върху двигателя.  
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ВНИМАНИЕ
Не препълвайте с двигателно масло. Това  
може да повреди двигателя.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При продължителен контакт с кожата от-
работеното моторно масло може да при-
чини възпаление или рак на кожата. То  
съдържа химикали, които са причинили  
рак при опитни животни. Винаги изми-
вайте ръцете си внимателно със сапун и  
топла вода след контакт с масло.  

Поддръжка  

Използвайте само посоченото дви-
гателно масло.  (Вижте  „Препоръча-
ни смазочни материали и обеми“ в  
раздел 8.)  

Смяна на маслото и филтъра 
Препоръчваме смяната на двигателното  масло 
и филтъра в оторизиран сервиз на  HYUNDAI на 
посочените интервали в на-чалото на секцията.   
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Махане на капачката на ради-
атора

•Никога не махайте капач-ката 
на радиатора при рабо-тещ или 
горещ двигател. Това може  да 

причини повреда на системата или  на 
двигателя, както и да доведе до се-
риозни наранявания и изгаряния. 

•Угасете двигателя и изчакайте, до- 
като изстине. Бъдете изключително  
внимателни, когато махате капачката  
на радиатора. Увийте я с дебела кър- 
па и я завъртете бавно обратно на ча- 
совниковата стрелка, докато усетите  
съпротивление. Отстъпете, докато ох- 
ладителната система изпусне наляга- 
нето. След това натиснете капачката с  
кърпата и я завъртете обратно на ча-
совниковата стрелка, за да я махнете.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Електромоторът (охлаждащ  
вентилатор) се регулира от  
температурата на охлажда-
щата течност, налягането и  
скоростта на автомобила.  

При определени условия вентилаторът  
може да се върти дори при изключен  
двигател. Бъдете изключително внима-
телни, когато работите близо до перките  
на вентилатора, за да не бъдете наране- 
ни от тяхното движение с висока скорост.  
При намаляване на температурата на ох-
лаждащата течност електромоторът ще  
се изключи автоматично. Това е нормал-
но. Ако автомобилът е оборудван с GDI,  
електромоторът (вентилаторът) може да  
работи, докато не изключите кабела на  
отрицателния полюс.  

•Не махайте капачката или пробката  
за източване на охлаждащата 
течност  дори при угаснал двигател, 
ако е горещ. Гореща течност и пара 
могат да  бликнат под налягане и да 
ви причинят сериозни изгаряния.  

ОХЛАЖДАЩА ТЕЧНОСТ 

Охлаждащата система е под налягане  и 
напълнена с целогодишна охлаждаща  
течност. Резервоарът е напълнен в заво-
да. 
Проверявайте нивото на антифриза поне  
веднъж годишно в началото на зимния  
сезон и преди пътуване в студен климат.  

Проверка на нивото на охлаждащата  
течност  

Поддръжка  
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• Бензинов двигател  

• Дизелов двигател   
OGD071007    

OGD071008    

Поддръжка  

Проверете състоянието и качеството на  
всички връзки на охладителната система  
и парното. Заменете износените или по-
дути маркучи. 
Нивото на течността при студен двигател  
трябва да е между отметките F (пълен) и  
L (празен), маркирани на съда му.  

Ако нивото на охлаждащата течност 
е  ниско, долейте дейонизирана вода 
(с из-ключение на Близкия изток) или 
доста-тъчно количество антифриз  (за 
Близкия  изток). Долейте до F (пълен), но 
не пре-пълвайте. В случай че поставяте 
добавки,  
препоръчваме системата да бъде прове- 
рена от оторизиран сервиз на HYUNDAI.  

Препоръчителна охлаждаща течност 
• В охладителната смес ползвайте само  

мека (дестилирана) вода 
• Двигателят в автомобила ви има алу-

миниеви части и за защита срещу ко-
розия и замръзване трябва да ползва-
те охладителна течност, базирана на  
етиленгликол. 

• НЕ ПОЛЗВАЙТЕ алкохол или метанол  
за охладителна течност и не ги смес-
вайте с антифриза. 

• Не ползвайте разтвор, който съдържа  
повече от 60 % антифриз или по-мал-
ко от 35 % антифриз, тъй като това би  
намалило ефективността на разтвора. 

Вижте таблицата за пропорциите на  
смесване.  

Околна 
температура

Процент на съдържание 
в обема

Антифриз Вода

-15°C (5°F) 35 65

-25°C (-13°F) 40 60

-35°C (-31°F) 50 50

-45°C (-49°F) 60 40
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ВНИМАНИЕ 
Увийте плътна кърпа около капачката на  
радиатора, преди да долеете охлаждаща  
течност, за да не позволите течността 
да  се разлее върху двигателния отсек и 
части като алтернатора.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Охлаждаща 
течност 

•	 Не ползвайте охлаждаща течност от  
радиатора или антифриз като течност  
за чистачки.  

•	 Охлаждащата течност може значител-
но да влоши видимостта, ако попадне  
върху предното стъкло. Това може да  
доведе до загуба на контрол, а също  
и да нанесе повреди по лаковото по-
критие.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Капачка на резервоара 
Не махайте капачката на ра-
диатора, когато двигателят  
или радиаторът са горещи.  
Излизащите под налягане 
течност и пара  могат да 

причинят изгаряния.  

Смяна на охлаждаща течност 
Препоръчваме смяната на охлаждащата  
течност да става в оторизиран сервиз на  
HYUNDAI на посочените интервали.

Поддръжка  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  – Загуба на спи-
рачна течност 

Ако се налага често доливане на спирач-
на течност, прегледайте автомобила в  
оторизиран сервиз на HYUNDAI.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  - Спирачна теч-
ност 

Когато доливате спирачна течност, рабо-
тете внимателно. Не позволявайте кон- 
такт с очите. Ако това се случи, ги измий- 
те обилно с вода и отидете на очен лекар  
при първа възможност. 

ВНИМАНИЕ
Не позволявайте на спирачната 
течност  да влезе в контакт с боята на 
автомобила,  тъй като може да я повреди. 
Спирачна течност, оставена за дълго  
време в контакт с въздуха, не бива да се  
ползва, тъй като това може да влоши ка-
чеството й. Тя трябва да бъде правилно  
изхвърлена. Не ползвайте неподходяща  
спирачна течност. Дори само няколко  
капки масло в спирачната течност могат  
да повредят частите й.  

Поддръжка  

ТЕЧНОСТ НА СПИРАЧКИТЕ/СЪЕДИНИТЕЛЯ (СПОРЕД ОБОРУДВАНЕТО)  

Проверка на нивото на течността на  
спирачките/съединителя 
Проверявайте редовно нивото на теч-
ността в резервоарчето. Нивото трябва  
да бъде между маркировката MAX (мак-
симално) и MIN (минимално).  
Преди да отвиете капачката и да долеете  
течност, почистете напълно капачката и  
около нея, за да не допуснете замърся-
ване на спирачната течност. Ако нивото е  
ниско, долейте течност до маркировката  
MAX. С натрупването на пробег нивото  
на течността намалява. Това е нормално.  
Причината е износването на накладките  

и диска на съединителя (според оборуд- 
ването). Ако нивото на спирачната теч-
ност е извънредно ниско, проверете 
спи-рачната система в оторизиран сервиз 
на  HYUNDAI. 
Използвайте само препоръчаната спи-
рачна течност.  (Виж  „Препоръчани сма-
зочни материали и обеми” в секция 8.) 
Никога не смесвайте различни видове  
спирачна течност.  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ– Охлаждаща 
теч-ност 

•Не ползвайте охлаждаща течност или  
антифриз вместо течност за чистачки. 

•Ако охлаждаща течност или антифриз  
попадне на предното стъкло, ще на-
мали значително видимостта и може  
да доведе до загуба на контрол или да  
увреди лака или боята. 

•Течността за чистачки съдържа алко-
хол, който при определени обстоятел-
ства може да се запали. Не позволя-
вайте контакт на течността или съда й  
с огън или искра. Това може да доведе  
до повреда на автомобила или нара-
няване на пътниците. 

•Течността за чистачки е отровна за  хора 
и животни. Не я пийте и избяг-вайте 
контакт с нея. Това може да  доведе 
до сериозни наранявания или  смърт.  

ПРОВЕРКА НА НИВОТО НА ТЕЧНОСТТА ЗА ЧИСТАЧКИ  

Проверявайте нивото на течността в съда  
и при нужда доливайте. В случай че не  
е налична течност за чистачки, може да  
използвате чиста вода. В студено време  
обаче ползвайте специална течност, за  
да не замръзне.  

Поддръжка  

Проверка на ръчната спирачка 
Проверете хода на лоста, като преброите  
прещракванията при пълно вдигане на  
лоста. Освен това самата ръчна спирачка  
трябва да е в състояние да задържи ав- 
томобила дори и по стръмен наклон. Ако  
прещракванията са по-малко или повече  
от посоченото, проверете ръчната спи-
рачка в оторизиран сервиз на HYUNDAI. 

Ход: 6 - 8 щраквания при сила от 20 кг.  
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ВНИМАНИЕ  
Ако събралата се вода не се източва ре-
довно, може да се повредят важни части  
като горивната системата на автомобила.  

Поддръжка  

ГОРИВЕН ФИЛТЪР (ЗА ДИЗЕЛ) 

Източване на водата от горивния  
филтър 
Горивният филтър при дизеловите двига-
тели играе важната роля да отделя вода- 
та от горивото. Водата се събира на дъно- 
то на филтъра. 
Ако има събрана вода, светва предупре-
дителната лампа при подаване на кон- 

такт.  
Ако лампата светне, посе-тете 
оторизиран сервиз на  HYUN-
DAI за източването на во-дата и 
проверка на системата.

Изкарване на въздух от горивния филтър 
Ако сте карали до свършване на горивото  
или сте сменяли горивния филтър, изка-
райте въздуха от горивната система, за  
да нямате проблеми със стартирането на   
двигателя.  

5. Помпайте около 5 пъти. 
  

1. Помпайте нагоре-надолу (1) около 50   
пъти, докато помпата не се втвърди.  

2. Изкарайте въздуха от горивния фил-
тър, като махнете болта (2) с кръстата  
отвертка и след това го завиете отново  
(2).  

3. Помпайте (1) около 15 пъти.  
4. Изкарайте въздуха от горивния фил-

тър, като махнете болта (2) с кръстата  
отвертка и след това го завиете отново  
(2).  

ЗАБЕЛЕЖКА 
При изкарване на въздуха ползвайте парца-
ли, за да не се разлее горивото.  
Почистете горивото около филтъра или пом-
пата на инжекциона, преди да стартирате  
двигателя, за да избегнете пожар. Накрая 
проверете всяка част за течове.  
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2. Избършете вътрешността на кутията.  
Може да почистите филтъра, когато про-
верявате елементите му. 
Почистете го с помощта на въздух под  
налягане.  

3. Сменете въздушния филтър. 
4. Поставете капака и го притегнете със  

скобите.  

•Не шофирайте със свален въздушен  
филтър. Това ще доведе до силно из-
носване на двигателя. 

•При махане на филтъра внимавайте  в 
системата да не попадне прах или  
мръсотия. В противен случай може да  
се стигне до повреда. 

•Препоръчваме използването на ори-
гинални части от оторизиран предста-
вител на HYUNDAI.  

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР  

Смяна на филтър  

1. Разхлабете скобите на капака на въз-
душния филтър и го махнете.  

Поддръжка  

Сменяйте филтъра според интерва-
ла на планово сервизиране. Ако 
автомобилът се използва в много  
прашни или песъчливи области, сменяй-
те филтъра по-често.  (Вижте  „Под-
дръжка при тежки условия на експлоа-
тация“ в тази секция.)

ВНИМАНИЕ  
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Поддръжка  

ФИЛТЪР НА КЛИМАТИКА 

Проверка на филтъра 
Ако автомобилът се експлоатира продъл-
жително в градове със силно замърсен  
въздух или по прашни пътища, филтърът  
трябва да се проверява по-често и да се  
сменя по-рано. Когато сменяте филтъра  
на климатика, го сменете, като следвате  
следната процедура, и внимавайте да не  
повредите други компоненти.  

Смяна на филтъра 
1. Отворете жабката и махнете ограни- 

чаващите елементи от двете страни.  

2. Махнете поддържащия прът (1).  
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3. Махнете филтъра заедно с кожуха,  
като натискате бутоните за освобож-
даване от двете страни.  

4. Сменете филтъра. 
5. Сглобете в обратен ред на разглобява-

нето.  

Когато сменяте въздушния филтър на клима-
тика, го поставете правилно. В противен 
слу-чай системата може да стане шумна, а 
ефек-тивността на филтъра да намалее.  

Поддръжка  

ЗАБЕЛЕЖКА
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1JBA5122  
За да предотвратите повреда на перата  
на чистачките, не ползвайте около тях  
бензин, керосин, разредител за боя или 
други разтворители.   

Не движете чистачките на ръка, за да не  
повредите рамената им или други компо-
ненти.  

Използването на неправилен тип пера за  
чистачки може да доведе до повреда в  
механизма.  

Поддръжка  

ЧИСТАЧКИ  

Проверка на перата на чистачките  

Замърсяването на предното стъкло или  
на перата на чистачките може да намали  
ефективността на чистачките. Обичайни-
те замърсители са насекоми, дървесни  
сокове или вакса от препаратите за по-
чистване в някои автомивки. Ако перата  
не се чистят нормално, почистете пред- 
ното стъкло и перата с добър препарат и  
измийте обилно с чиста вода.  

Смяна на чистачките 
Ако чистачките не чистят добре, пера-та 
може би са износени или напукани и  
трябва да се сменят. 

Препаратите в автоматичните автомивки 
съ-държат вакса, която се чисти трудно от 
пред-ното стъкло.  

ЗАБЕЛЕЖКА

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ
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1JBA7038    

1JBA7037  

1LDA5023  OHM078059  

Не позволявайте рамото да падне върху  
стъклото, тъй като може да го надраска    
или напука.

Не позволявайте рамото да падне върху  
стъклото, тъй като може да го надраска  
или напука.   

Смяна на перата на предните чистачки 
Тип А 
1. Вдигнете чистачката и завъртете пе-

рото, за да разкриете пластмасовия   

Тип B 
1. Повдигнете рамото на 
чистачката.

 
ВНИМАНИЕ  

 
ВНИМАНИЕ  механизъм.  

2. Натиснете бутона и плъзнете перото  
надолу.  

3. Махнете перото от рамото. 
4. Сглобете чистачката в обратен ред.  

Поддръжка  
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OHM078060    

OHM078061    

OGD071041   OGD071042    

Поддръжка  

2. Завъртете перото и натиснете връзка-
та на перото, за да го откачите. 

3. Поставете новото перо в обратен ред.  

Смяна на задна чистачка 
1. Вдигнете рамото и махнете перото.  

2. Сложете новото перо, като пъхнете  
централната му част в прореза на ра-
мото, докато чуете щракване. 

3. Проверете дали перото е легнало на  
мястото си, като го дръпнете леко. За 
да предотвратите повреда по раме-
ната на чистачките или по други 
ком-поненти, препоръчваме перата да 
бъ-дат сменяни в оторизиран сервиз 
на  HYUNDAI.  
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OGD071015    

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  – Опасности,  
свързани с акумулатора  

При работа с акумулатора винаги  
четете инструкциите.  

Дръжте далеч от акумулатора 
за-палени цигари, пламък или 
искри. 

В клетките на акумулатора има  
водород, силно възпламеним газ,  

който може да експлодира.  
Дръжте акумулатора далече от  
деца, тъй като в него има СЯРНА  
КИСЕЛИНА. Тя не бива да влиза в  
досег с кожата, очите, облеклото  

или боята на колата.  

Ако в очите ви попадне електро-
лит, го измийте обилно с вода за  
поне 15 минути и веднага потър-
сете медицинска помощ.  

(Продължава)  

АКУМУЛАТОР  

Ако автомобилът ви е оборудван с акумула-
тор, който има индикация LOWER (долна) и  
UPPER (горна) на едната страна, ще можете да  
проверявате нивото на електролита. То тряб-
ва да бъде между двете маркировки. Ако ни- 
вото е ниско, трябва да добавите достатъчно  
дестилирана вода. Препоръчваме да се обър- 
нете към оторизиран сервиз на HYUNDAI.  

За добра работа на акумулатора 
• Акумулаторът трябва да е добре зак-

репен. 
• Горната му част трябва да е чиста и  суха. 
• Полюсите му трябва да са чисти, а  

връзките – стегнати и покрити с токоп- 
роводима грес. 

• Разлят електролит трябва незабавно  да 
се измие с разтвор от готварска  сода и 
вода. 

• Разкачете акумулатора, ако няма да
 ползвате автомобила дълго време. 

Поддръжка  

ЗАБЕЛЕЖКА  
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(Продължение)  
•При повдигане на акумулатор с пласт- 

масов корпус може да се получи теч  
на киселина, която да ви нарани. Носе- 
те акумулатора със специален инстру- 
мент или го хванете в двата противо-
положни края. 

•Никога не опитвайте да заредите 
аку-мулатор, който е свързан към 
автомо-била. 

•Системата на запалването работи с  
висок волтаж. Никога не докосвайте  
частите й, докато двигателят работи  
или ключът е на контакт. 

•Ако не спазвате тези предупрежде- 
ния, може да се стигне до сериозни  
наранявания или смърт.

Ако свързвате към акумулатора случайни  
консуматори на енергия, акумулаторът  
може да се изтощи. Никога не използвай-
те неоторизирани устройства.  

(Продължение)  
Ако електролитът попадне върху кожата  
ви, измийте засегнатото място добре.  
Ако усетите болка или парене, веднага  
потърсете медицинска помощ.  

лация.  

Носете защитни очила, когато за-
реждате акумулатора или рабо-
тите с него. Ако сте в затворено  
пространство, осигурете венти- 

Неправилно изхвърленият аку-
мулатор може да нанесе щети 
на околната среда и човешкото  

здраве. Изхвърляйте акумулатора 
съгласно законовите разпоредби.  

Акумулаторът съдържа олово. Не  
го изхвърляйте след употреба.  
Моля, върнете го на оторизиран  
представител на  HYUNDAI, за да  

бъде рециклиран. 
(Продължава)  

Поддръжка  

Зареждане на акумулатора 
Автомобилът ви е с необслужваем 
калци-ев акумулатор. 
• Ако акумулаторът се разреди за крат-ко 

време  (заради забравени фарове  или 
включено вътрешно осветление),  го 
заредете с малък ток за 10 часа. 

• Ако акумулаторът се разреди заради  
много включени консуматори, докато  
автомобилът работи, го заредете с 20-
30 А за два часа.  

ВНИМАНИЕ  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  - Зареждане на  
акумулатора 

Когато зареждате акумулатора, спазвай-
те следните предпазни мерки: 
•Акумулаторът трябва да бъде изваден  

от автомобила и поставен на място с  
добра вентилация. 

•Пазете акумулатора от запалени цига-
ри, пламък или искри. 

•Наблюдавайте акумулатора по време  на 
зареждането и го спрете или нама-
лете силата на 

•тока, ако електролитът започне да  
„кипи” или ако температурата му над-
виши 49°C. 

•При проверка на акумулатора по вре-
ме на зареждане носете предпазни  
очила. 

•откачете зарядното устройство в  
следния ред: 

1. Изключете зарядното. 
2. Откачете отрицателния край от отри-

цателния полюс. 
3. Откачете положителния край от поло-

жителния полюс.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
•Преди да обслужите или заредите  

акумулатора, изключете всички кон-
суматори и угасете двигателя. 

•При махане на акумулатора отрица-
телният полюс се откачва първи и се  
закачва последен.  

Нулиране  
Ако акумулаторът се разреди или бъде  
откачен, някои компоненти трябва да се 
пренастроят. 
• Автоматично отваряне/затваряне на  
прозорците (виж секция 4) • Люк (виж 
секция 4)  
• Бордови компютър (виж секция 4) 
• Климатик (виж секция 4) 
• Аудио система (виж секция 4)  

Поддръжка  
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OMD060012N    

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Ниско 
налягане Ниското налягане в гумите  (0,7 
бара)  може да доведе до силното им 
загряване, което да причини подутини, 
отлепване на слоевете на гумата и 
други проблеми. Това може да доведе 
до загуба на  контрол, наранявания 
или смърт. Рискът  е по-висок в горещо 
време и продължително шофиране с 
висока скорост. 

•Ниското налягане може да доведе до  
силно износване, лошо управление и  
по-висок разход. Възможна е и дефор-
мация на джантата. Поддържайте на-
лягането в съответните стойности. Ако  
гумата има нужда от често надуване,  
я проверете в оторизиран сервиз на  
HYUNDAI. 

•По-високото налягане може да доведе  
до липса на комфорт, силно износва-
не в центъра на грайфера на гумата и  
повишаване на риска от повреди от  
предмети по пътя.  

Поддръжка  

ГУМИ И ДЖАНТИ 

Грижа за гумите 
За правилна поддръжка, безопасност  и 
нисък разход на гориво трябва винаги  
да поддържате препоръчаното ниво на  
налягане в гумите и да спазвате предпи-
санията за натоварването им и разпреде-
лението на товара в автомобила. 

Препоръчано налягане за студени  
гуми 
Налягането на всички гуми (и на резерв-
ната) се проверява, когато те са студени.  
„Студени гуми” означава, че автомобилът  
не е бил каран поне 3 часа или не повече  
от 1,6 км през това време. Предписаните  
налягания трябва да се спазват за макси-
мални комфорт и управление на автомо-
била и минимално износване. 
За препоръчаните налягания вижте „Гуми  
и джанти” в секция 8.  

Всички характеристики (размери и наля-
гане) са описани на етикета, прикрепен  
към автомобила.  

ВНИМАНИЕ  
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ВНИМАНИЕ  
•Топлите гуми обикновено надвишават  

препоръчаното налягане за студените  
гуми с 0,3 до 0,4 бара. Не изпускайте  
въздух от топлите гуми, защото това  
ще доведе до омекването им. 

•Поставяйте на място капачката на  
вентила. Без капачка във вентила  
може да попадне влага или мръсотия  
и да се стигне до загуба на въздух. Ако  
загубите капачката, купете нова и я 
поставете при първа възможност.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  - Налягане в 
гумите  

По-високо или по-ниско налягане може  
да скъси живота на гумата и да влоши  
управлението на автомобила. Това може  
да доведе до загуба на контрол и потен
циални наранявания. 

ВНИМАНИЕ - налягане на гумата  
Винаги спазвайте следното: 
•Проверявайте налягането, когато гу-

мите са студени  (ако автомобилът е  
бил на място поне 3 часа или за това  
време не е изминал повече от 1,6 км). 

•Винаги проверявайте налягането и на  
резервната гума, когато проверявате  
останалите. 

•Никога не претоварвайте автомобила  
(включително и ако имате багажник  
на покрива). 

•Износените стари гуми могат да при-
чинят инциденти. Ако грайферът е сил-
но износен или гумите са повредени,  
ги сменете.  

Поддръжка  

Проверка на налягането  
Проверявайте гумите веднъж месечно  
или по-често. Проверявайте и налягането  
на резервната гума.  

Как да извършим проверката  
Използвайте качествен уред. Не може да  
прецените дали гумите са с подходящо  
налягане само като ги погледнете. Ради-
алните гуми може да изглеждат добре  
надути дори и да са с по-ниско налягане. 
Проверявайте налягането в гумите, ко-
гато са студени.  „Студени” означава, че  
автомобилът е бил на място в продълже-
ние на три часа или през това време не е  
изминал повече от 1,6 км.  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
•Редовно проверявайте гумите си за  

налягане и за износване или увреж-
дания. Винаги ползвайте уред за про-
верка на налягането. 

•Гумите с твърде високо или твърде   
ниско налягане се износват неравно- 
мерно, а това влошава управлението  
и може да доведе до внезапна повре- 
да на гумата, инцидент, наранявания  
или смърт. Препоръчаните стойности  
на налягането при студени гуми се  
намират в наръчника и на табелката,  
прикрепена към централната колона  
от страна на водача.  

•Износените гуми могат да причинят  
инциденти. Сменете износените или  
увредените гуми. 

•Проверявайте резервната гума за-
едно с проверката на другите гуми.  
HYUNDAI препоръчва да проверявате  
резервната гума всеки път когато про-
верявате другите гуми.  

Поддръжка  

Махнете капачката на вентила. Прити-
снете уреда плътно към вентила, за да  
измерите налягането. Ако налягането при  
студена гума отговаря на препоръчаното  
налягане, а натоварването е в допусти-
мите граници, не са нужни допълнителни  
корекции. Ако налягането е ниско, надуй-
те гумата до препоръчаната стойност.  
Ако надуете гумата твърде много, изпус-
нете въздух, като натиснете металната  
игла на вентила.  

Проверете налягането отново. Не забра-
вяйте да поставите капачката на венти-
ла. Капачката не позволява изпускане на  
въздух и попадане на мръсотия или влага
във вентила.  

Въртене на гумата 
За да изравните степента на износването  
на грайфера, препоръчваме да сменяте  
местата на гумите на всеки 12 000 км или  
по-скоро, ако има неравномерно износ-ване. 
При смяната на местата проверете ба-ланса 
на гумите. 
При смяната на местата на гумите про-
верете за неравномерно износване и 
ув-реждания. Ненормалното износване 
се  дължи най-често на твърде високо или  
ниско налягане, неправилна сходимост,  
неправилен баланс, блокиране на гумите  
или остро влизане в завой. 
Огледайте за подутини по грайфера или  
страните. Ако откриете такива, сменете  
гумата. Сменете гумата, ако се вижда  
платът или поясът на гумата. След смяна-
та на гумите коригирайте налягането на  
предните и на задните гуми и проверете  
дали са стегнати гайките. Вижте „Гуми и 
джанти” в секция 8.  



С нормална резервна гума 
(според оборудването)

   
CBGQ0706

Без резервна гума

   
CBGQ0707

Радиални гуми с асиметричентип грайфер

   
   

   
   

   

CBGQ0707A
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
•Не ползвайте малката резервна гума  

при смяната на местата на гумите. 
•В никакъв случай не поставяйте на ав- 

томобила едновременно диагонални и  
радиални гуми. Това може да се отра- 
зи на управлението и да доведе до ин- 
цидент, щети, наранявания или смърт.  Неподходящи тежести за балансиране  

могат да повредят алуминиевите джанти.  
Ползвайте само одобрени тежести.  

Проверявайте накладките при всяка 
смя-на на местата на гумите.  

ЗАБЕЛЕЖКА
Радиалните гуми с асиметричен тип грай-
фер се ротират само предна-задна, а не и  
лява-дясна.  

Поддръжка  

Сходимост и баланс на гумите 
Колелата на автомобила са точно 
настро-ени, сходими и балансирани, за 
най-дъ-лъг живот и работа на гумите. 
В повечето случаи няма да се наложи  
нова настройка на сходимостта. Ако 
за-бележите неравномерно износване, 
или  ако автомобилът започне да „дърпа” 
на-стра- 
ни, може да се наложи настройване на  
сходимостта. Ако забележите вибрации  
по гладък път, може да се наложи ново  
балансиране на гумите.  

ВНИМАНИЕ



44  7

Белег за износване на гумата  

OEN076053  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Смяна на гумите 
•Шофирането с износени гуми е много  

опасно и ще намали ефективността на  
спирачките, управлението и сцепле-
нието. 

•Автомобилът ви е оборудван с гуми,  
проектирани за безопасно шофира- 
не и управление. Не ползвайте гуми  
и джанти с размер, различен от ори- 
гиналния. Това може да се отрази на  
сигурността и да доведе до проблем  
с управлението, пукане, преобръщане  
и сериозни наранявания. При смяна  
на гумите и четирите трябва да са със  
същия размер, тип, протектор, марка  
и товароносимост.  

(Продължава)  

(Продължение) 
•Ползването на гуми от различен раз-мер 

и тип може да окаже влияние  върху 
комфорта, управлението, кли-ренса, 
спирачния път, възможността  за 
поставяне на вериги за сняг, както  
и да промени показанията на скорос-
томера. 

•Сменете и четирите гуми едновремен-
но. Ако това не е възможно, сменете  
само предните или задните като чифт.  
Смяната на само една гума може се-
риозно да наруши управлението. 

• ABS системата работи, като сравня-ва 
скоростта на въртене на колелата.  
Размерът на гумите се отразява на  
скоростта на въртене. При смяна на  
гуми и четирите 

•трябва да са с оригиналния размер.  
Различният размер може да причини  
проблеми в работата на системите  
ABS и ESP (според оборудването).  

Поддръжка  

Смяна на гума 
Ако гумата е износена равномерно, в да-
ден момент по част от протектора ще се  
появи непрекъсната напречна линия. Тя  
показва, че дълбочината на грайфера е  
по-малка от 1,6 мм. Сменете гумата.  
Не чакайте линията да се появи върху 
це-лия протектор, преди да смените 
гумата.  
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УПРЕЖДЕНИЕ 
Джанта с неправилен размер може да  
наруши работата на колелото, да повре-
ди лагера на главината, да промени спи-
рачната способност, управлението, кли- 
ренса, разстоянието между каросерията  
и гумата, възможността за поставяне на  
вериги, показанията на километража,  
скоростомера, височината на ръба на фа-
ровете и броните.  

Смяна на компактната резервна гума  
(според оборудването) 
Малката резервна гума има по-къс жи-
вот на протектора в сравнение с гумата  
с нормален размер. Сменете я, щом 
ви-дите, че индикаторът за износване се 
е  появил. Сменената малка гума трябва  
да е със същия размер и трябва да бъде  
поставена на същия тип и размер джан-
та. Малката гума не е направена за по-
ставяне на джанта с нормален размер, а  
джантата на малката резервна гума не е  
направена за поставяне на нормална по  
размер гума.  

Смяна на джанта 
Когато по някаква причина сменяте  
джантите, новите трябва да са със същия  
размер, ширина и отместване.  

Поддръжка  

Сцепление на гумите 
Ако карате с износени гуми, недобре на-
дути гуми или върху  
хлъзгава настилка, сцеплението може 
да  намалее. Сменете гумите, когато се 
появи  индикаторът за износване. За да 
намали-те риска от загуба на контрол, 
намалете  скоростта при дъжд, сняг или 
лед на пътя.  
Поддръжка на гумите  

Освен правилното налягане друг важен  
фактор за износването на гумата е сходи-
мостта на колелата. Ако видите, че някоя  
гума е износена неравномерно, провере-
те сходимостта в оторизиран сервиз. При  
поставяне на нови гуми се уверете, че са  
балансирани. Това ще увеличи комфорта  
на возията и живота на гумите. Баланс  
се прави при всяко монтиране на гумите  
върху джантите.  
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2    

1    

1    
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3  
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Поддръжка  

Обозначения по страните на гумите 
Информацията там описва основните  
характеристики на гумата и дава иден-
тификационния номер на гумата  (TIN),  
свързан със стандартизацията. ТIN може  
да идентифицира гумата при изтегляне  
поради фабричен дефект. 

1. Име на производителя и марката 
Показва името на производителя и мар-
ката на гумата. 

2. Обозначение на размера 
По страната на гумата е изписан нейният   

размер. Тази информация ще ви е нужна  
при покупка на нови гуми. Следва обясне- 
ние какво означават буквите и цифрите. 
Пример:  (Посочените размери са при- 
мерни; обозначението по вашата гума  
може да е различно.) 

P195/65R15 94H 

P  – Приложение на гумите според типа  
на автомобила  (гумите с префикс  P са  
предназначени за пътнически  (от англ.  
Passenger) и лекотоварни автомобили.  
Все пак не всички производители поста-
вят индекса P). 

195 - Широчина на гумата в милиметри 
65 - Съотношение на височината на гума- 
та като процент от ширината 
R - Тип гума (радиална) 
15 - Диаметър на джантата в инчове 
(цо-лове)  

94 - Товарен индекс, код, показващ 
мак-сималното натоварване на гумата 
H  - Скоростен индекс. Вижте таблицата  
на скоростните индекси в тази глава за  
допълнителна 

Обозначение на размера на джантата 
Джантите също имат важни обозначе-
ния, които трябва да знаете, ако искате  
да ги смените. Ето обяснение какво озна-
чават буквите и цифрите. 

Пример: 
6.0JX15 

6.0 - Ширина на джантата в инчове 
J - Вид на контура на джантата 15 - 
Диаметър на джантата в инчове  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Стареене на 
гу-мата 

С времето гумата променя характеристи-
ките си дори и да не се ползва. 
Препоръчва се гуми на 6 години или по-
вече да се сменят с нови, независимо от  
състоянието на грайфера. Нагряването  
от горещо време или честото товарене  
може да ускорят процеса 
на стареене. Неспазването на преду-
преждението може да доведе до спуква-
не на гумата и инцидент, който да стане  
причина за сериозни наранявания или  
смърт.  

Скоростен индекс на гумата 
Таблицата долу показва значението на  
някои от скоростните индекси, които се  
ползват при леките автомобили в момен-
та. Скоростният индекс е обозначен на  
страната на гумата и показва максимал-
ната безопасна скорост на гумата.  

* Подкатегория на категория Z  

3. Проверка на живота на гумата  (TIN:  
идентификационен номер на гумата) 
Гуми, по-стари от  6 години от датата на  
производство  (включително и резерв- 
ната гума), трябва да се сменят с нови.  
Може да видите датата на производство  
върху страната на гумата (понякога е от  
вътрешната страна на колелото). Това е  
т.нар. DОT код - серия от числа и букви  
на латиница. Датата на производство е в  
последните четири цифри на DOT кода. 

DOT: XXXX XXXX 0000 

Първата част е кодът на завода произво-
дител, големината и вида на гумата. 
По-следните четири цифри показват 
седми-цата и годината на производство. 

Пример:  
DOT  XXXX  XXXX  1612 означава, че 
гу-мата е произведена в 16-ата седмица 
на  2012 г.  

Поддръжка  

Символ на 
индекса

Максимална скорост

S 180 км/ч (112 mph)

T 190  км/ч (118 mph)

H 210 км/ч (130 mph)

V 240  км/ч (149 mph)

Z 240 км/ч (149 mph)

W* над 270 км/ч
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Индексът на сцепление показва сцепле-
нието при тестово линейно спиране и 
не включва ускорение, завиване, аква-
планинг или гранични стойности на сце- 
пление.  

Поддръжка  

4. Състав на гумата 
Гумата е изградена от слоеве плат, по-
крити с каучук. 
Производителите трябва да посочат ма-
териалите за изработка, които включват  
стомана, найлон, полиестер и др. Буквата  
R означава, че пластовете са положени  
радиално;  D означава диагонално или  
под ъгъл, а B означава поясна организа-
ция на слоевете. 

5. Максимално допустимо налягане на  
гумата 
Това число показва най-високото наляга-
не, до което гумата може да 
се надуе. Не го надвишавайте. Спазвайте  
стойностите, посочени в раздела за на- 
лягането на въздуха в гумата и натовар-
ването на гумата. 

6. Максимално натоварване Това число 
показва максималното нато-варване 
на гумата в килограми и пауни.  Когато 
сменяте гумите, винаги ползвайте  гуми 
с товарен рейтинг колкото оригинал-ната 
гума.  

7. Категория на гумата 
На страната на гумата са посочени и дру- 
ги данни за гумата. 
Например: 
Tread Wear 200 
Traction AA 
Temperature А 

Износване на протектора 
Този рейтинг посочва степента на из-
носване на гумата при изпитания при  
определени условия на задължителните  
тестове. Например гума с рейтинг  150  
ще понесе един път и половина повече  
износване от гума с рейтинг 100. Относи-
телното представяне на 
гумите зависи от условията на експлоа-
тацията, както и от навиците на водача,  
сервизното обслужване, климата и пътни- 
те характеристики. 
Рейтингът се посочва на страната на гу-
мата. Разликата между гумите като базо-
во оборудване и допълнително оборудва-
не може да се изразява точно в рейтинга  
за износване.  

Сцепление - AA, A, B & C 
Индексът на сцеплението от висок към  
нисък е АА, А, B и C. Този индекс посоч-
ва способността на гумата да спира по  
мокра настилка при контролирани усло-
вия на задължителния тест на асфалт и  
бетон. Гума, обозначена с C, може да има  
ниско сцепление.  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Температура на  
гумата  

Индексът за температура се отнася за  
гума с подходящо налягане, която не е  
претоварена. Твърде високата скорост,  
ниско налягане или претоварване, било  
то поотделно или в комбинация, могат  
да доведат до генериране на топлина и  
внезапна повреда. Това може да доведе  
до загуба на контрол, сериозни нараня-
вания или смърт.  

Температура -A, B & C 
Температурните рейтинги са А  (най-ви-
сокият),  B и  C. Те представляват устой-
чивостта на гумата към генериране на  
топлина и способността да разсейва то-
плина в контролирани условия при тесто-
ве в затворено помещение. Задържането  
на висока температура може да повреди  
материала на гумата, да скъси живота й,  
а високата температура може да доведе  
до внезапно спукване. Това може да до-
веде до сериозен инцидент или смърт.  

Поддръжка  
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• Стопяема връзка  

Нормален  

• Сменяема касетка  Изгорял   

• Многофункционален 

Нормален   

Нормален   

Нормален   

Изгорял   

Изгорял   

Изгорял   OJC070046D  

първо проверете панела с предпазители  
от страната на водача. Винаги заменяй-
те изгорял предпазител с нов със същия  
капацитет.  
Ако изгори и смененият бушон, това по-
казва проблем в електрическата систе-
ма. Не ползвайте съответния консуматор  
и се свържете незабавно с оторизиран  
сервиз на HYUNDAI. 
Ползват се три вида бушони: обикно-
вен за малки консуматори, сменяема  
касетка и стопяема връзка за големи  
консуматори.  

Не ползвайте отвертка или друг метален  
предмет за махане на бушоните, защото  
може да причини късо съединение, 
което  да нанесе вреди на системата.

ЗАБЕЛЕЖКА  
Актуалният панел с етикета на предпазители-
те може да се различава от оборудването.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Смяна на пред-
пазител 

•Сменяйте предпазител с нов предпа-
зител със същия капацитет.   

•Предпазител с по-висок капацитет  
може да предизвика повреда или 
по-жар. 

•Никога не слагайте проводник вместо  
бушон, дори и временно. Това може  
да доведе до повреда или пожар.  

Поддръжка  

Електрическата система на автомобила е  
подсигурена срещу претоварване с пред- 
пазители. Този автомобил има два пане- 
ла предпазители. Единият е в таблото от- 
страни до вратата на шофьора, а другият  
е в двигателния отсек.  
Ако светлините, някои аксесоари или уре-
ди не работят, проверете предпазителя  
на съответната верига. Винаги заменяй-
те изгорял предпазител с нов със същия  
капацитет. Ако има изгорял предпазител,  
елементът в него ще е разтопен.  Ако 
електрическата система не работи,   

ВНИМАНИЕ  
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OGD071016  OGD071017  OGDE071018    

Когато почиствате разляна течност, не  
почиствайте поставката за напитка при  
висока температура. Това може да увре-
ди хромовото покритие на поставката.   

Смяна на предпазител във вътрешната  
кутия 
1. Изключете запалването и останалите  

консуматори. 
2. Отворете капака на панела.  

3. Издърпайте предполагаемия изгорял 
бу-шон право нагоре. Ползвайте щипките 
на капака. 
4. Проверете бушона и го сменете, ако е 

из-горял. 
5. Поставете новия бушон със същия капа-

цитет и се уверете, че е поставен плът-но. 
Ако не може да се постави плътно, се  
консултирайте с оторизиран сервиз на  
HYUNDAI. 

Ако нямате резервен бушон, ползвайте  
бушон със същия капацитет от верига,  
която не е от съществено значение, като  
запалката например. 
Ако определен електрически компонент 
не  работи, но предпазителите са наред, 
про-верете панела в двигателния отсек. Ако 
там  има изгорял предпазител, трябва да 
бъде  сменен.  

Поддръжка  

Превключвател на предпазителите 
Винаги поставяйте превключвателя в 
по-зиция ON. 
Ако преместите превключвателя в пози-
ция OFF, няма да работят някои елемен-
ти, като аудио системата. Дигиталният  
часовник ще трябва да се пренастрои, а  
трансмитерът или смарт ключът може да  
не работят. 

ВНИМАНИЕ
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• Бензинов двигател  

• Дизелов двигател   

OGD071019    

OGD071021    

OGD071020    

След проверка на панела в двигателния  
отсек поставете плътно капака му обра-
тно. Ако не го направите, може да възник-
не повреда, ако при бушоните проникне  
вода.  

Поддръжка  

Смяна на предпазител от кутията в  
двигателния отсек 
1. Изключете запалването и всички други  

консуматори. 
2. Махнете капака на панела, като нати-

снете закопчалката, и го дръпнете.  
3. Проверете извадения бушон. Сменете  

го, ако е изгорял. За да извадите или  
поставите бушона, ползвайте щипките  
в кутията. 

4. Поставете нов бушон със същия капа-
цитет и го притиснете, докато щракне.  
Ако е разхлабен, се свържете с отори-
зиран сервиз на HYUNDAI.

Главен предпазител 
Ако е изгорял главният предпазител,  
трябва да го откачите по следния начин:  
1. Откачете кабела от отрицателния по-

люс на акумулатора. 
2. Махнете гайките, показани на горната  

илюстрация. 
3. Заменете предпазителя с нов от съ-

щия тип.
4. Повторете стъпките в обратен ред, за  

да приключите.

ВНИМАНИЕ
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OMD070022    

Тип Мулти 
Ако предпазител от този тип изгори,  
трябва да го замените по следния начин:  
1. Махнете капака на предпазителите от  

панела в двигателния отсек. 
2. Махнете гайките, показани на горната  

илюстрация. 
3. Заменете предпазителя с нов от съ-

щия тип. 
4. Повторете стъпките в обратен ред, за  

да приключите. 

Ако изгори главният или предпазител от типа  
мулти, препоръчваме да прегледате автомоби-
ла в оторизиран сервиз на HYUNDAI.  

Поддръжка  

ЗАБЕЛЕЖКА
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OGDE071022    

OGDE072061L    

Поддръжка  

Описание на предпазителите и ре-
летата 
Панел при водача 
Описанията на бушоните и релетата се  
намират от вътрешната страна на капа-
ците на кутиите.

ЗАБЕЛЕЖКА  
Не всички описания на предпазители в този  
наръчник се отнасят към вашия автомобил.  
Той е точен към момента на издаването си.  
При проверка на кутиите с предпазители в  
автомобила следвайте описанията по капака.  
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No.  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

Капацитет  

 20A  

 7.5A  

 7.5A  

 7.5A  

 15A  

 10A  

 25A  

 7.5A  

 25A  

 10A  

 30A  

 7.5A  

Символ  

 MODULE 1  

 MODULE 4  

 MODULE 3  

 POWER OUTLET  

 MODULE2  

Име на предпазителя  

 CIGAR LIGHT  

 MODULE 1  

 MODULE 4  

 MODULE 3  

 POWER OUTLET  

 HTD MIRR  

 WIPER FRT  

 A/CON  

 P/WDW LH  

 TAIL GATE  

 P/SEAT DRV  

 MODULE2  

Консуматор  

Запалка, заден контакт  

Превключвател за спортен режим, Настройка на външно огледало  

Индикатор за превключване на автоматична скоростна кутия, мно-
гофункционален конектор, електрохроматично вътрешно огледало,  

Управляващ модул на климатика, устройство за настройване на нивото  
на фаровете, Предупредителна лампа за горивния филтър  

Арматурно табло, BCM, Система за следене на налягането в гумите,  
Аудио система, Загряване на предните седалки 

Контакт отпред 

Странично огледало от страната на шофьора/пътника, Управляващ  
модул на климатика, ECU 

Реле на сензора за дъжд, Многофункционален превключвател, E/R 

Кутия за предпазителите и релетата (RLY.7), Мотор на предните 
чистачки. 

Управляващ модул на климатика, E/R Кутия за предпазителите и 
релетата (RLY.7)

Капак на багажника, Моторче за задната камера 

Настройване на седалката на водача 

Асистент за запазване на лентата, ICM Кутия с релета, Модул на елек-
трическата ръчна спирачка, Модул на камерата за задно виждане  

Поддръжка  
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No.  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

Капацитет  

 15A  

 15A  

 25A  

 7.5A  

 7.5A  

 20A  

 10A  

 7.5A  

 20A  

 10A  

 15A  

 15A  

Символ  

 STOP LP  

 MODULE 5  

 IG1  

 MODULE 6  

 INTERIOR LAMP  

 MULTI MEDIA  

Име на предпазителя  

 WIPER RR  

 STOP LP  

 P/WDW RH  

 PDM 2  

 MODULE 5  

 IG1  

 MODULE 6  

 MDPS  

 DR LOCK  

 INTERIOR LAMP  

 MULTI MEDIA  

 A/BAG  

Консуматор 

Реле на задната чистачка, Мотор на задната чистачка, Многофункцио-
нален превключвател  

Превключвател за стоповете, ICM кутия с релета  

Управление на модула за смарт ключа, Превключвател на системата  
Старт/стоп 

Кутия EMS (Реле за миенето на фаровете), йонизатор, панорамен по-
крив, конвертор DC-DC, Кутия DSL (реле PTC), Е/R кутия с предпазите- 
ли и релета, модул за подгряването на предните седалки  

 E/R Кутия с предпазител и реле (Предпазител – F)  

Превключвател за страничните огледала, Управление на 
навигационна-та система, Дигитален часовник, Конвертор DC-DC 

Управляващ модул на EPS 

Реле за отключване/заключване на вратите, Кутия ICM с релета, 
Мотор-че за отключване/заключване на предните врати, Моторче за 
горивния  филтър, Моторче за заключване на вратите 

Лампа на жабката, Лампа на огледалцето в сенника, Лампа над 
главите  на пътниците, Лампа на интериора, Лампа на багажника, 
Предупреди-телен предпазител DR 

Аудио система, Управляващ модул на навигационната система, конвер-
тор DC-DC (аудио)  

Управляващ модул SRS (въздушна въздушна възглавница)  

Поддръжка  
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No.  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

Капацитет  

 7.5A  

 7.5A  

 7.5A  

 10A  

 25A  

 7.5A  

 20A  

 7.5A  

 7.5A  

 10A  

 7.5A  

 10A  

 10A  

Символ  

 MEMORY 1  

 MEMORY 2  

 BCM  

 A/CON SW  

 AFLS  

 MODULE 7  

 PUDDLE LAMP  

Име на предпазителя  

 MEMORY 1  

 A/BAG IND  

 PDM 3  

 MEMORY 2  

 PDM 1  

 START  

 SUNROOF  

 BCM  

 A/CON SW  

 AFLS  

 MODULE 7  

 FOG LAMP RR  

 PUDDLE LAMP  

Консуматор  

Сензор на ултразвуковата защита  

 Instrument Cluster  

Сензор за ултразвукова защита, Управляващ модул на смарт ключа 

Превключвател за външните огледала, Модул на контрола на наляга-
нето в гумите, BCM, Фото сензор за автоматични фарове, Арматурно  
табло, OBD, Дигитален часовник, Управляващ модул на климатика 

Контролен модул на смарт ключа  

Без бутон за стартиране на двигателя: Кутия с предпазители и релета,  
Превключвател на скоростната кутия 

С бутон за стартиране на двигателя: ECM/PCM, Превключвател на  
скоростната кутия  

Панорамен люк  

 BCM, Управляващ модул на смарт ключа  

Управляващ модул на климатика  

Управляващ модул на адаптивните предни светлини  

 BCM, Управляващ модул на смарт ключа  

Задни светлини за мъгла  

Управление на външните огледала  

Поддръжка  
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OGD071023    

OGDE072060L    

Поддръжка  

Панел в отделението на двигателя  
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M
U

LT
I F

U
S

E
  

F
U

S
E

  
No. 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11 

12 

13  

Капацитет  

 80A  

 60A  

 60A  

 40A  

 60A  

 60A  

Gasoline engine 40A  

Diesel engine 50A  

 20A  

 40A  

 40A  

 15A  

 50A  

 10A  

Символ  

 PTC HTR  

 BRAKE SW  

Консуматор 

Управляващ модул EPS 

Захранване към предпазителите (IPS 0 (4CH), IPS 1 (4CH), IPS 2  
(2CH), Бушон - F13/F14/F19/F20/F21/F26/ F36) 

Управляващ модул ESC, Многофункционален конектор  

 RLY.4 (Реле на вентилатора)  

Захранване към предпазителите (IPS 3 (4CH), IPS 4 (4CH), Бушон –  
F2/F7/F9/F15)  

 RLY. 12 (Реле бензиново PTC)  

RLY.1 (Реле на вентилатора ниска скорост), RLY.2 (Реле на вентилато- 
ра висока скорост)  

Управляващ модул ESC, многофункционален конектор 

RLY9 (Реле за стартиране), Превключвател на запалването (без бу-
тон за стартиране), RLY 6 (PDM 4 (IG2) Реле, с бутон за стартиране) 

Без бутон за стартиране: Запалване, С бутон за стартиране: RLY.8  
(PDM 2 (Реле ACC, контакт)/Реле RLY.10 PDM.3 (IG1) 

Реле за размразяване на предния прозорец 

Захранване към предпазителите, предпазител – F18/F25/F30/F34/F38 

Управляващ модул на смарт ключа, Реле за стоповете

Поддръжка  
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FUSE  

No.  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

Капацитет  

 30A  

 30A  

 20A  

 15A  

 20A  

 50A  

 10A  

 15A  

 15A  

 15A  

 10A  

 10A  

 10A  

Символ  

 PTC HTR  

Консуматор  

Модул на електрическата ръчна спирачка  

Модул на електрическата ръчна спирачка  

 D4FD & A/T: TCM  

 G4NA/G4NC : PCM (A/T), ECM (M/T)  

Управляващ модул на подгряването на предните седалки  

 RLY. 12 (Реле на горивния филтър)  

 PCM/ECM  

Реле на клаксона  

Превключвател на скоростната кутия  

Реле за стартиране на двигателя  

Управляващ модул на ESC, многофункционален конектор   

 ECM/PCM, Сензор на въздушния поток, Стопове  

Механична скоростна кутия: Задни стопове; Автоматична ско-
ростна кутия: Задна комбинация от уреди, Модул задна завеса,  
Основен модул на навигацията, електрохромирано огледало,  

Контролен модул IPS  

Поддръжка  
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FUSE  

No.  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33 

34 

35 

36  

Капацитет  

 20A  

 20A  

 10A  

 10A  

 10A  

 10A  

 15A  

 15A  

 30A  

 30A  

Символ  

 IGN COIL  

Консуматор  

“G4FD/D4FD : ECM  
G4NA/G4NC : PCM (A/T), ECM (M/T)” 

 G4NA : Бобина #1/#2/#3/#4, Кондензатор 

G4FD : Сензор за кислород (горе/долу), соленоиден клапан,  
сензор за газовете G4NA/G4NC : Сензор за кислород (горе/долу),  
соленоиден клапан, сензор за газовете Сензор за позицията на  

разпределителния вал, соленоиден клапан охлаждане, Кутия  
дизел (реле свещи) 

G4FD: Клапан контрол на маслото  #1/ #2, Сензор ниво на масло- 
то, E/R Кутия бушони % релета (RLY. 1) 

G4NA/G4NC: Клапан контрол на маслото #1/ #2, Сензор разпре-
делителен вал (Вход/Изпускателна система), E/R  Кутия 
Бушони & Релета (RLY. 1) 

D4FD : E/R Кутия бушони & релета (RLY. 1), Кутия дизел (PTC  
Реле подгряване #1), Ламбда сензор, VGT Контрол соленоиден  

клапан  

G4FD: ECM G4NA : Реле горивна помпа G4NC: Реле горивна пом-
па, PCM (A/T), ECM (M/T) D4FD: Сензор ниво на маслото, Клапан  

за регулиране на горивното налягане 

 G4NA - Инжектор #1/#2/#3/#4

 G4NA/G4NC : PCM (A/T), ECM (M/T) 

Реле горивна помпа 

Реле миене на фаровете  

Кутия EMS  

Поддръжка  
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FUSE  

No.  

37  

38  

39  

40  

41  

42  

43  

44  

45  

46  

47  

48  

Капацитет  

Gasoline : PTC  

   Diesel :     

Символ  

 C/FAN LO RELAY  

 C/FAN HI RELAY  

 ESS RELAY  

 BLOWER RELAY  

 HORN RELAY  

 PDM 4 (IG2) RELAY  

FRONT WIPER  
RELAY  

 PDM 2 (ACC) RELAY  

 START RELAY  

 PDM 3 (IG1) RELAY  

 RR HTD RELAY  

PTC Heater/Fuel  
Filter  

Консуматор  

 PLUG MICRO  

 PLUG MICRO  

 PLUG MICRO  

 PLUG MICRO  

 PLUG MICRO  

 PLUG MICRO  

PLUG MICRO  

 PLUG MICRO  

 PLUG MICRO  

 PLUG MICRO  

 PLUG MICRO  

PLUG MINI  

Поддръжка  
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OGD071024    

OGDE071059    

Описание  

PTC 1  

PTC 2  

PTC 3  

Капацитет  

80A  

 50A  

 50A  

 50A  

Консуматор  

 Glow Relay  

 PTC 1 Relay  

 PTC 2 Relay  

 PTC 3 Relay  

Двигателен отсек, панел на 
предпазите-лите (само за дизелов 
двигател)  

Поддръжка  
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OGD071026  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Работа по свет-
лините   

Преди да смените крушките, активирай-
те ръчната спирачка, поставете ключа на  
запалването на LOCK и изключете свет-
лините. Така ще предпазите автомобила  
от внезапно потегляне и пръстите си от  
токов удар и изгаряне.  

Сменете изгорялата крушка с нова със  
същата мощност. Противното може да  
доведе до изгаряне на бушона или повре- 
ди по кабелите.

Може да се наложи настройка на 
фаро-вете след смяната на крушка. Ако 
няма-те нужните инструменти, крушки и 
опит,  препоръчваме да се консултирате с 
оторизиран сервиз на HYUNDAI.

Ако нямате нужните инструменти, круш-
ки и опит, препоръчваме да се консулти-
рате с оторизиран сервиз на HYUNDAI. В  
много случаи смяната на крушка е труд- 
на, тъй като преди това трябва да мах- 
нете други части. Това важи особено ако  
първо трябва да махнете фара. Сваляне-
то и обратното монтиране на фара може  
да повреди автомобила.  

Поддръжка  

КРУШКИ  

Използвайте само крушки с предписа-
ната мощност.  

След силен дъжд или измиване на автомобила  
лещите на фаровете и стоповете могат да из-
глеждат замъглени. Това се дължи на разли-
ката в температурата във фара и извън него и  
е подобно на конденза в автомобила по време  
на дъжд. Не е белег на проблем с автомобила.  
Ако в конструкцията на фара навлиза вода,  
прегледайте автомобила в оторозиран сервиз  
на HYUNDAI.  

Смяна на крушките на фаровете, га-
баритните светлини, пътепоказате-
лите и предните фарове за мъгла  
1) Преден пътепоказател (мигач) 
(2) Фарове (къси)  
(3) Фарове (дълги)  
(4) Габаритни светлини  
(5) Преден фар за мъгла (според оборуд-

ването)  
ВНИМАНИЕ 

ВНИМАНИЕ 

ВНИМАНИЕ 

ЗАБЕЛЕЖКА
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Смяна на предни крушки 
1. Отворете капака.  

OGDE071050    

OGDE071051    

OHD076046    

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ– Халогенни 
круш-ки 

•В халогеновите крушки има газ под  
налягане и при счупване се пръсват. 

•Внимавайте с крушките и ги пазете  от 
надраскване. Ако крушките све-тят, 
избягвайте контакт с течност. Не  
докосвайте стъклото с голи ръце. 
Ос-татъчна мазнина по стъкло- 

•то може да прегрее крушката и тя да  
се пръсне. Крушката се ползва след  
поставянето й във фара. 

(продължава)  

(продължение)  
•Ако крушката се пукне или се повре- 

ди, я сменете незабавно и я хвърлете. 
•При смяна на крушка носете предпаз-ни 

очила. Преди да пипнете крушката,  я 
изчакайте да изстине.  

Поддръжка  

2. Откачете отрицателния полюс на аку-
мулатора. 

3. Разхлабете монтажните болтове.  



66  7

КЪСИ  

ДЪЛГИ  

OGDE071052   OGD071044  

Поддръжка  

4. Дръпнете двата края на предната бро-
ня и след това дръпнете бронята. 

5. Откачете връзката с фаровете от ка-
росерията на автомобила. Ако може  
да стигнете крушката, без да откачате  
връзката с фаровете, може да пропус-
нете стъпки 3 и 5. 

6. Откачете кабелите от задната част на  
връзката на фаровете.  

Крушки за дълги фарове 
7. Махнете капака над крушката, като го  

завъртите обратно на часовниковата  
стрелка. 

8. Извадете куплунга от цокъла на круш-
ката. 

9. Освободете придържащата скоба на  
крушката с натискане в края и движе-
ние нагоре. 

10. Извадете крушката. 
11. Поставете новата крушка, фиксирайте  

със скобата и подравнете с жлеба на  
крушката.  

12. Свържете куплунга към цокъла на  
крушката. 

13. Поставете капака над крушката и го  
завъртете по часовниковата стрелка.  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  – Къси светлини  
тип HID  

Не опитвайте да замените или проверя-
вате късите светлини  (ксенонова круш-
ка) поради опасност от токов удар. Ако  
късите светлини  (ксенонова крушка) не  
работят, препоръчваме да се обърнете 
към оторизиран сервиз на HYUNDAI.   

Къси светлини 
Следвайте стъпка от 1 до 6 от предните  
страници. 
7. Махнете капака, като го завъртите об-

ратно на часовниковата стрелка. 
8. Махнете куплунга, като го завъртите  

обратно на часовниковата стрелка,  
докато крачетата му се изравнят със  
слотовете. 

9. Извадете крушката от цокъла. 
10. Поставете нова крушка. 
11. Върнете куплунга, като го завъртите  

по часовниковата стрелка. 
12. Върнете капака на фара, като го за-

въртите по часовниковата стрелка.  

Къси светлини (тип HID)  
В случай че светлините не работят, пре-
поръчваме системата да бъде проверена  
в оторизиран сервиз на HYUNDAI.  

ЗАБЕЛЕЖКА  

Поддръжка  

Лампите HID имат забележително предим-
ство пред халогенните. Лампите HID се оце-
няват с два пъти по-дълъг живот от халоген- 
ните крушки, в зависимост от честотата на   
употреба. Това означава, че е нормално по  
някое време от живота на автомобила да се   
наложи смяна. Честото включване и изключ- 
ване скъсява живота на крушките. Те не се  
повреждат по същия начин, по който другите  
крушки. В случай че крушката HID бъде из-
гасена след продължителна работа и след това  
веднага се включи отново, е твърде вероятно  
да се нуждае от смяна. Крушките HID са по-
сложни от обикновените халогенни крушки  
и заради това имат по-високи разходи при  
смяна.  
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OGD071045  

Поддръжка  

  Посока на трафика (за Европа)  
Разпределението на светлината от къси- 
те светлини е асиметрично. В случай че  
пътувате в страна с обратно разпределе-
ние на трафика, светлините ще заслепя-
ват шофьорите в насрещното движение.  
За да се предотврати това, са налични  
няколко технически решения (автоматич- 
на смяна, поставяне на фолио, насочване  
надолу). Тези фарове не са предвидени  
да заслепяват насрещните водачи. Зато-
ва в страна с обратно движение се нала- 
га да смените фаровете.  

Габаритни светлини 
Следвайте стъпките от 1 до 6 от предните  
страници. 
7. Махнете капака, като го завъртите об- 

ратно на часовниковата стрелка. 
8. Извадете куплунга от цокъла на круш-

ката. 
9. Извадете крушката. 10. 
Поставете нова крушка. 
11. Поставете куплунга в цокъла. 
12. Върнете капака, като го завъртите по  

посока на часовниковата стрелка.  

Предни пътепоказатели 
Следвайте стъпките от 1 до 6. 
7. Извадете куплунга от цокъла на круш-

ката, като завъртите куплунга обратно  
на часовниковата стрелка. 

8. Освободете крушката с въртене по 
по-сока обратна на часовниковата 
стрел-ка и натискане. 

9. Поставете новата крушка, като я за-
въртите, докато не се заключи.  
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OGDE071055L   OGD071030    

10. Поставете куплунга в цокъла на 
круш-ката, като завъртите куплунга по 
посо-ка на часовниковата стрелка. 

11. Поставете основата на крушката 
обра-тно към каросерията.  

Преден фар за мъгла (според оборудва-
нето) 
Следвайте стъпките от 1 до 6 от предните  
страници. 
7. Изключете захранването на крушката. 
8. Махнете цокъла на крушката от осно-

вата му, като го завъртите обратно на  
часовниковата стрелка. 

9. Поставете новия цокъл на крушката в  
основата му, като го завъртите по по- 
сока на часовниковата стрелка. 

10. Свържете захранването.  

Поддръжка  

Смяна на пътепоказателя на стра-
ничното огледало  (според оборуд-
ването). 
Ако крушката не работи, препоръчва-
ме да посетите оторизиран сервиз на  
HYUNDAI.  
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OGD071031    OGD071032     OGD071033    

Поддръжка  

Смяна на крушките на задните свет-
лини 
1. Светлина за заден ход 
2. Габаритна светлина 
3. Заден пътепоказател 
4. Стоп/габаритна светлина  

Външни светлини 
Светлини на мигачите и стоповете 
1. Изключете двигателя 
2. Отворете багажника 
3. Освободете кутията на светлините,  

като използвате кръстата отвертка. 
4. Извадете кутията на светлините от ка-

росерията на автомобила.  

5. Извадете куплунга от цокъла, като за-
въртите куплунга обратно на часовни-
ковата стрелка. 

6. Извадете крушката от цокъла, като 
на-тиснете и я завъртите обратно на 
ча-совниковата стрелка. Дръпнете я, 
за  да я извадите. 

7. Поставете новата крушка, като я за-
въртите по часовниковата стрелка. 8. 
Поставете куплунга в цокъла. 
9. Върнете кутията на светлините върху  

каросерията.  
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OGD071034   OGD071035  

Вътрешна светлина 
1. Изгасете двигателя 
2. Отворете багажника 
3. Отворете сервизния капак, като из-

ползвате права отвертка.  

Светлина на багажника 
4. Извадете куплунга от цокъла, като  

завъртите обратно на часовниковата  
стрелка. 

5. Извадете крушката, като я завъртите  
обратно на часовниковата стрелка и  
натиснете. Дръпнете я, за да я извади-
те. 

6. Поставете нова крушка, като я поста-
вите в куплунга.  

Поддръжка  

7. Върнете куплунга в цокъла. 
8. Върнете сервизния капак на мястото  

му. 

Задна светлина (с крушка) 
4. Извадете куплунга от цокъла, като  

завъртите обратно на часовниковата  
стрелка. 

5. Извадете крушката от куплунга. 
6. Поставете нова крушка. 
7. Върнете куплунга в цокъла, като го за-

въртите по посока на часовниковата  
стрелка 

8. Върнете кутията на светлините в каро-
серията.  
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OGD071036    OGDE071062     OGD071046    

Поддръжка  

Задна светлина за мъгла 
1. Махнете задната гума. 
2. Извадете куплунга от цокъла, като за-

въртите куплунга обратно на часовни-
ковата стрелка. 

3. Извадете крушката от куплунга. 
4. Поставете нова крушка в куплунга. 
5. Върнете кутията със светлините към  

каросерията на автомобила.  

Смяна на третата стоп светлина 
В случай че третата стоп светлина не  

работи, препоръчваме да се обърнете  
към оторизиран сервиз на HYUNDAI.  

Смяна на крушките на номера 
1. Изключете двигателя. 
2. Махнете капака, като натискате по по-

сока на стрелките. 
3. Извадете крушката, като я дръпнете  

право напред. 
4. Поставете нова крушка. 
5. Следвайте процедурата в обратен ред.  
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• Тип A    

• Тип B    

Предна лампа за четене  

Вътрешно осветление  

Лампа в багажника  

Лампа в сенника  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Преди да сменяте крушки от вътреш-
ното осветление, изключете лампата с  
бутона OFF, за да не се изгорите или да  
ви удари ток. 

Внимавайте да не замърсите или повре-
дите лещата, щифтчетата и пластмасовия  
корпус.   

OGD071039/OMD070043/OGD071038/  
OGD071040/OTD079035    

Поддръжка  

Смяна на крушка от вътрешното ос-
ветление 
1. С обикновена отвертка внимателно  

освободете стъклото от корпуса. 
2. Махнете крушката, като я дръпнете  

право нагоре.  

3. Поставете нова крушка. 
4. Изравнете щифтовете и внимателно по-

ставете стъклото на мястото му.  

ВНИМАНИЕ
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•Не ползвайте силен разтвор, химиче-
ски препарати или гореща вода и не  
мийте автомобила под силно слънце  
или когато е горещ. 

•Внимавайте при миенето на прозор-
ците. Водата може да проникне през  
уплътненията и да намокри интериора,  
особено при струя под налягане. 

•За да не увредите пластмасовите час-ти, 
не ги почиствайте с химически раз- 
твори или силни разтворители. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Мокри 
спирачки След измиване на автомобила 
тествайте  спирачките при ниска скорост, 
за да се  уверите, че не са мокри. Ако 
не са ефек-тивни, ги изсушете, като ги 
натиснете  леко, докато се движите 
бавно напред.  

Поддръжка  

ГРИЖА ЗА ВЪНШНИЯ ВИД 

Външни грижи 
Предпазни 
мерки 
Много е важно да следвате инструкции-
те, когато ползвате химически почистващ  
препарат или полир. Прочетете преду- 

предителните съобщения на етикета.  
Поддръжка на боята и 
лака Измиване 
За да предпазите покритието на автомо-
била от ръжда и увреждания, го мийте из-
цяло поне веднъж месечно с хладка или  
студена вода. Ако ползвате автомобила  
за офроуд шофиране, трябва да го миете  
след всяко пътуване. Обърнете особено  
внимание върху натрупванията на сол,  
кал, мръсотия и други чужди тела. Дре-
нажните отвори във вратите и калниците  
трябва да се поддържат чисти. 
Насекоми, катран, дървесен сок, птичи  
изпражнения, индустриални замърсите-
ли и подобни замърсители могат да увре-
дят боята и лаковото покритие, ако не бъ- 
дат отстранени бързо. Измиването с вода  
може да не е достатъчно за премахване  
на замърсителите. Може да ползвате и  
слаб сапунен разтвор.  

След измиване изплаквайте 
автомобила  с хладка или студена 
вода. Не оставяйте  засъхнал сапун по 
боята. 

ВНИМАНИЕ
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OJB037800    

•Измиването на двигателния отсек с  
вода, особено с водоструйка под наля- 
гане, може да предизвика повреди по  
електрическата инсталация.  

•Не позволявайте контакт с вода на  
електрическите/електронните компо-
ненти, тъй като това може да ги 
увреди

ВНИМАНИЕ  
•Бърсането на прах/мръсотия от ка-

росерията със сух парцал ще увреди  
покритието.  

•Не ползвайте телени четки, абразивни   
препарати или силни разтворители,   
съдържащи алкални или разяждащи   
агенти върху хромираните или алуми- 
ниевите детайли. Това може да повре- 
ди защитното покритие и да причини   
обезцветяване.

Пастиране 
Пастиране се налага, когато водата вече  
не стои на капки по боята.  
Винаги измивайте и подсушавайте авто-

мобила преди пастиране.  
Използвайте качествени продукти (течни  
или като паста) и следвайте инструкции-
те на производителя. Пастирайте всички  
метални части, за да ги запазите и да  
поддържате гланца. Премахването на  
масло, катран и подобни замърсители с  
препарати обикновено премахва и лако-
вото покритие. Пастирайте третираните  
не се нуждае от пастиране.  

Поддръжка  

места дори и останалата повърхност да   
Поправки по покритието 
Дълбоки драскотини или белези от камъ-
чета трябва да се поправят своевремен-
но. Оголеният метал ще корозира бързо  
и може значително да увеличи разходите  
по ремонта.  

ЗАБЕЛЕЖКА  
Ако автомобилът е ударен и се налага под-
мяна или ремонт на метални части, в серви-за 
трябва да ги обработят с антикорозионни  
материали.  

ВНИМАНИЕ
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УПРЕЖДЕНИЕ  
След измиване на автомобила тествайте  
спирачките при ниска скорост, за да про-
верите дали са мокри. Ако не са ефектив-
ни, ги изсушете, като ги натиснете леко,  
докато се движите бавно напред.  

Поддръжка  

Поддръжка на хромиран метал 
• За да премахнете катран или насеко-

ми, използвайте специални препара-
ти, а не стъргала или остри предмети. 

• За да предпазите хромираните части  
от корозия, ги обработете с полиращо  
вещество със съдържание на хром. 

• През зимата или в крайбрежни об-ласти 
покрийте хромираните части с  по-
дебело покритие полир или консер-
вант. При нужда покривайте частите с  

неагресивна грес.  
Поддръжка на долната част 
Корозивните материали, ползвани за  
премахване на сняг или лед и за борба  с 
прахта, могат да се натрупат под шаси- 
то. Ако не се махнат, може да се стигне  
до ускорена корозия по части като 
гори-вопроводи, пода, изпускателната 
система  и т.н. дори и да са обработени с 
антикоро-зивни агенти. 
Измивайте обилно долната част на авто-
мобила и отворите на джантите с хладка  
или студена вода, както и след офроуд  
преход или в края на зимата. 
Обърнете специално внимание на тези  
места, тъй като е трудно да забележите  
всичката кал и мръсотия. Ако само на-
мокрите мръсотията, без да я махнете,  
ще нанесете повече вреда, отколкото  
полза. Във вратите, по калниците и в 
до-лния край на праговете има отвори за  
оттичане, в които не бива да се допуска  
събиране на мръсотия. Задържането на  
вода в тези области ще предизвика поява  
на ръжда.  

Алуминиевите джанти 
Алуминиевите джанти са покрити с тънък  
слой прозрачен предпазен лак. 
• Не ползвайте абразивни материали,  

полир-пасти, разтворители и телени  
четки за почистване на алуминиевите  
джанти. Така може да ги надраскате  
или увредите. 

• Почистете колелото, когато е охладе-но. 
• Ползвайте слаби разтвори на мие-щи 

вещества и изплаквайте обилно  с 
вода. Почиствайте джантите и след  
шофиране по пътища, по които е била  
разпръсвана сол. Така ще предпазите  
автомобила от корозия. 

• Избягвайте миенето на джантите с ви-
сокоскоростни четки като тези по ав- 
томатичните автомивки. 

• Не ползвайте препарати, съдържащи  
киселина. Тя може да причини корозия  
и да увреди покритието на алумини-
евите джанти и прозрачното им за-
щитно покритие.  
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Предотвратяване на корозия 
Предпазване на автомобила от корозия 
Като ползваме най-модерните техноло- 
гии и производствени практики за борба  
с корозия, ние произвеждаме автомоби-
ли с най-високо качество. Това обаче е  
само част от работата. За да постигнем  
дълготрайна устойчивост на корозия, е  
нужно сътрудничество и помощ и от стра- 
на на собственика. 

Обичайни причини за корозия 
Най-често срещаните причини за коро-
зия по автомобила са: 
• Сол по пътя, мръсотия и влага, които  са 

се натрупали под колата. 
• Премахване на боята или предпазно-то 

покритие от камъчета, чакъл, пясък  
или дребни драскотини и чуквания,  
които оставят незащитен метал и го  
излагат на корозия.  

Райони с висок риск от корозия  
Ако живеете в област, където автомоби-
лът ви редовно се излага на корозивни  
материали, защитата срещу корозия е  
особено важна. Някои от обичайните  
причини за бърза поява на корозия са  
солта, химикали за контрол на запраш-
ването, морски въздух и индустриалното  
замърсяване.  

Корозия от влага 
Влагата създава условия, при които по-
явата на корозия е много вероятна. На-
пример корозията се ускорява от висока  
влажност на въздуха особено когато тем-
пературите са точно над точката на зам- 
ръзване. При такива условия влагата за- 
пазва корозивните материали в контакт с  
повърхността на автомобила, тъй като се  
изпарява бавно.  
Калта е особено корозивна, тъй като за-
съхва бавно и задържа влагата в контакт  
с автомобила. Дори и да изглежда засъ- 
хнала, калта пак може да задържи влага  
и да причини корозия. 
Високите температури също могат за ус-
корят корозията на елементи, около кои-
то няма достатъчно добра вентилация на  
въздуха и влагата не може да се изпари.  
Заради всички тези причини е много ва-
жно да пазите автомобила си чист и без  
натрупване на кал или други материали.  
Това се отнася не само за видимите му  
повърхности, но особено и за долната му  
част. 

Предотвратяване на корозия 
Може да предпазите автомобила си от  
корозия, ако наблюдавате следното:  

Поддръжка  

Пазете автомобила си чист 
Най-добрият начин да предотвратите  
корозията е да пазите колата си чиста и  
без натрупване на корозивни материали.  
Особено важно е да обръщате внимание  
на долната част на автомобила.  
• Ако живеете в район, където има фак-

тори, провокиращи корозия - използва  
се сол по пътищата, близо до море или  
области с индустриално замърсява-не, 
киселинни дъждове и т.н.,  - тряб-ва 
да полагате допълнителни грижи  за 
защита от корозия. През зимата  
измивайте долната част на автомоби- 
ла поне веднъж месечно и почистете  
долната част на колата изцяло, щом  
зимата свърши. 

• При почистване на долната част на  
автомобила обръщайте особено вни-
мание на частите под калниците и на  
другите места, които не се виждат.  Не 
оставяйте работата недовършена  - 
ако само намокрите колата, без да  
отмиете калта, по-скоро ще провоки-
рате и ускорите корозията, вместо да  
я предотвратите. Водоструйка и парос-
труйка са особено ефективни при от-
страняване на натрупаните корозивни  
материали.  
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Никога не допускайте вода или други теч-
ности да влизат в контакт с електронни и  
електрически части, тъй като това може  
да ги повреди.

При почистване на кожа (волан, седалки  
и т.н.) ползвайте неутрални препарати  
или такива с ниско съдържание на алко- 
хол. В противен случай цветът на кожата  
може да избледнее или да се повреди 
по-върхността й.  

Поддръжка  

При почистване на панелите по долната  
част на вратите, калниците и праговете  
почиствайте дренажните отвори, защото  
в противен случай влагата се задържа и  
ускорява корозията. 

Дръжте гаража си сух 
Не паркирайте автомобила във влажен и  
лошо проветрен гараж. Това създава бла-
гоприятни условия за корозия. Това е от  
особено значение, ако миете автомобила  
си в гаража или го вкарвате вътре, дока- 
то е още мокър или покрит със сняг, лед  
или кал. Дори и отоплен гараж може да  
провокира корозия, ако не е с добра вен-
тилация, за да може влагата да се разсее  
и изпари.  

Поддържайте боята и лака в добро със-
тояние 
Драскотини или удари по покритието  
трябва да се третират с подходящи пре-
парати при първа възможност, за да се  
намали рискът от корозия. Ако се вижда  
оголен метал, препоръчваме да се обър-
нете към специалист. 
Птичи изпражнения: Птичите изпражне-
ния са силно корозивни и могат да увре-
дят боядисани повърхности само за ня-
колко часа. Винаги премахвайте птичите  
изпражнения при първа въз-можност.  

Не занемарявайте интериора  
Влагата може да се задържи под стелки-
те и тапицерията и да причини корозия.  
Редовно проверявайте дали няма влага  
по пода. Бъдете особено внимателни,  
ако пренасяте торове, почистващи ма-
териали или химикали. Такива вещества  
трябва да се пренасят само в подходящи  
контейнери. Ако се разлеят или протекат,  
мястото трябва да бъде почистено неза-
бавно, измито с чиста вода и подсушено  
напълно.  

Грижа за интериора 
Общи грижи за интериора 

Пазете таблото от разлагащи вещества  
като парфюм или козметично масло, тъй  
като те могат да причинят обезцветяване  
или повреди. Ако все пак това се случи,  
почистете мястото незабавно. Вижте  
следните инструкции за почистване на  
пластмаса.  

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ



79  7

Ползването на материали или процедури  
за почистване, различни от посочените,  
може да увреди тъканите и огнеупорните  
им свойства.  ВНИМАНИЕ 

Не стържете и не драскайте задното  
стъклото отвътре. Това може да повреди  
нагревателя.  

Плат 
Премахнете прахта от плата с бързо 
по-чистване с прахосмукачка. Почистете 
със  слаб сапунен разтвор за тапицерия 
и ки-лими. Пресните петна премахвайте 
неза-бавно с препарат за 
почистване на петна. Ако не им обърнете  
внимание, петната ще се превърнат в ле-
кета и може да увредят цвета. Ако платът  
не се поддържа правилно, може да се 
на-мали и пожароустойчивостта му.  

Почистване на ремъците на дву- и 
трито-чковите колани. 
Почистете предпазния колан със слаб са-
пунен разтвор за тапицерия или килими.  
Следвайте инструкциите на опаковката  
на сапуна. Не третирайте с белина и не  
пребоядисвайте колана, тъй като това  
може да го отслаби. 
Почистване на стъклата отвътре 

Ако стъклата се замъглят (има се пред-
вид покриването им с мазен филм), тряб- 
ва да ги почистите с препарат за стъкло.  
Следвайте инструкциите на опаковката  
на препарата.  

Поддръжка  

ВНИМАНИЕ
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Поддръжка  

СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ИЗГОРЕЛИТЕ ГАЗОВЕ  

Системата за контрол на изгорелите га-
зове на вашия автомобил има ограниче-
на гаранция. Моля, вижте гаранционните  
условия в Сервизната книжка. 
Автомобилът е оборудван със система за  
контрол на изгорелите газове, за да по- 
крива всички екологични норми. 
Има три системи за контрол, както след-
ва: 

(1) Система за контрол на картерните 
га-зове 

(2) Система за контрол на горивните 
из-парения 

(3) Система за контрол на изгорелите 
га-зове 

За да се осигури нормалното функциони-
ране на системата за контрол на изгоре-
лите газове, препоръчваме автомобилът  
да се обслужва и поддържа в оторизиран  
HYUNDAI сервиз в съответствие с графи-
ка, посочен в този наръчник.  

При теста за поддръжка и проверка  
(за автомобили с електронна про-
грама за стабилност (ESP) 
• За да предотвратите отказ на двига- 

теля по време на динамометрични- 
те тестове, изключете ESP система- 
та, като натиснете ESP бутона. 

• След завършване на динамоме-
тричния тест включете отново 
ESP  системата с натискане на ESP 
буто-на. 

1. Система за контрол на картерните  
газове 

Целта на системата за контрол на картер-
ните газове е да не позволи замърсяване  
на въздуха от газовете, отделяни от кар- 
тера. От въздушния филтър по въздуш- 
ната всмукателна тръба тя вкарва свеж  
филтриран въздух в картера. Там той се  
смесва с газовете, които след това през  
клапа на сервоусилвателя влизат във  
всмукателната система.  

2. Система за контрол на горивните  
изпарения 

Системата за контрол на горивните из-
парения е проектирана да предотврати  
попадането им в атмосферата. 

Контейнер 
Горивните изпарения от резервоара се  
абсорбират и съхраняват в контейнера.  
Когато двигателят работи, изпаренията  
от контейнера се изтеглят в изравнител-
ната камера чрез контролния електро-
магнитен клапан. 

Контролен електромагнитен клапан  
(PCSV) 
Контролният електромагнитен клапан  се 
командва от модула за управление  на 
двигателя (ЕCM); когато температура-та 
на охлаждащата течност е ниска при  
празен ход на двигателя, PCsV се затва- 
ря и горивните изпарения не попадат в  
двигателя. След като двигателят загрее  
при нормално шофиране, PCsV се отва- 
ря, за да могат изпаренията да навлязат  
в двигателя.  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Изгорели 
газове Изгорелите газове съдържат 
въглероден  оксид (CO). Той няма цвят 
и миризма, но  е опасен и при вдишване 
може да причини смърт. Следвайте 
инструкциите, за да не допуснете CO 
натравяне.  

3. Система за контрол на изгорелите  
газове 

Системата за контрол на изгорелите га-
зове е високоефективна система, която  
контролира изгорелите газове, като 
за-пазва динамичните характеристики на  
автомобила. 

Промени по автомобила 
Този автомобил не бива да се модифици-
ра. Промените по автомобила могат да се  
отразят на динамичните му характерис-
тики, сигурността или надеждността му  
или дори да нарушат законовите норми  
за вредните емисии. Освен това повре-
ди или проблемна работа, причинени от  
модификации, може да не се покрият от  
гаранцията.  

Предпазни мерки за изгорели газове  
(въглероден оксид) 
• Изгорелите газове могат да съдържат  

въглероден оксид. Затова, ако усетите  
миризма на изгорели газове в автомо- 
била, веднага го прегледайте и отстра- 
нете повредата. Ако подозирате, че в  
салона навлизат изгорели газове, ка- 
райте при напълно отворени прозорци.  
Прегледайте автомобила незабавно. 

• Не оставяйте двигателя да работи в  
затворени пространства  (като гараж)   

Поддръжка  

за повече от времето, нужно да 
вкарате или изкарате колата. 

• Ако оставите двигателя да работи на  
празен ход на открито за по-дълго вре-
ме, настройте вентилационната систе- 
ма така, че да вкарва външен въздух в  
автомобила.  

• Никога не стойте продължително вре-
ме в автомобила, ако двигателят рабо-
ти на празен ход.  

• Ако двигателят не запали, многократ-
ните опити да го стартирате могат да  
увредят системата за контрол на изго-
релите газове. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Огън 
Нагорещената изпускателна система  
може да подпали предмети под автомо-
била. Не паркирайте над леснозапалими  
материали като суха трева, листа, хартия  
и т.н. 
Изпускателната система и катализаторът  
са много горещи по време на работата на  
двигателя и непосредствено след това.  
Пазете се от изпускателната система и  
катализатора, за да не се изгорите. Не  
махайте материала, отнемащ топлината  
от изпускателната система, не покривай-
те дъното на автомобила и не завивайте  
колата с плат, за да избегнете опасност  
от пожар при определени условия.  

Поддръжка  

Предпазни мерки за катализатора (спо-
ред оборудването)  

Автомобилът е оборудван с катализатор.  
Спазвайте предпазни мерки: 
• Зареждайте автомобила с гориво, като  

спазвате изискванията на раздел 1. 
• Не ползвайте автомобила при повреда  

в двигателя или видима липса на мощ-
ност. 

• Не тормозете двигателя. Пример за  
това е спускането по инерция с угасен  
двигател. 

• Не поддържайте високи обороти на  
празен ход за продължително време  
(5 мин или повече). 

• Не променяйте части от двигателя  или 
системата за контрол на газовете.  
Всички проверки и настройки трябва  
да се извършват от оторизиран сервиз  
на HYUNDAI. 

• Избягвайте да шофирате при малко  
гориво в резервоара. Ако бензинът  
ви свърши, това може да предизвика  
прекъсване в процеса на горене и да  
натовари катализатора. 

Неспазването на тези предпазни мерки  
може да доведе до повреда на катали-
затора и на автомобила. Това може и да  
анулира гаранцията.  

Филтър за твърди частици (при дизелов  
двигател, според оборудването) 
Филтърът за твърди частици  (DPF) пре-
милтърът за твърди частици  (DPF) пре- 
махва саждите от работата на автомоби- 
ла. За разлика от сменяемия въздушен  
филтър, системата  DPF автоматично из-
гаря (оксидира) и премахва натрупаните 
сажди според условията на шофиране. 
С други думи, това е активно изгаряне 
на саждите от системата за контрол 
на двигателя и високата температура 
на изгорелите газове, причинено от 
шофиране с нормална или висока  
скорост. Ако обаче автомобилът се кара  
продължително време с ниска скорост,  
натрупаните сажди може да не бъдат  
автоматично изгорени, тъй като темпе-
ратурата на изгорелите газове е ниска.  В 
този случай нивата на саждите надви-
шават нормалните стойности, изгарянето  
от системата за контрол на двигателя не  
може да се осъществи и може да светне  
индикаторът за повреда. Ако това стане,  
той може да угасне, ако карате автомоби-
ла за определено време (около 25 мин)  
със скорост над 60 км/ч или на по-висока  
от втора предавка с обороти между 1500  
и 2000 в минута.   
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 ВНИМАНИЕ – дизелово гориво 
(ако има DPF) 
Задължително е да използвате дизелово  
гориво, подходящо за работа в двигатели  
с филтър за твърди частици. Ако използ-
вате гориво с високо съдържание на 
сяра  (повече от 50 ppt – 50 на трилион) 
и неодо-брени добавки, това може да 
предизвика  повреда в системата  DPF, 
при което от  ауспуха да излиза бял дим.  

Ако индикаторът за повреда продължи  
да мига въпреки взетите мерки, посетете  
оторизиран сервиз на HYUNDAI и прове-
рете системата DPF. 
Ако карате дълго време с мигащ инди-
катор за повреда, системата  DPF може  
наистина да се повреди и да се повиши  
разходът на гориво.  

Поддръжка  
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РАЗМЕРИ

ОБЕМ НА БАГАЖНИКА

Характеристика Размер.мм

Обща.дължина 4,300.(169.3)

Обща.широчина 1,780.(70.1)

Обща.височина
За.Австралия 1,470.(57.9)

За.Бразилия 1,495.(58.9)

Без.Австралия.и.Бразилия 1,480.(58.3)

Следа.отпред

195/65R15 стоманени 1,563.(61.5)

алуминиеви 1,569.(61.8)

205/55R16 стоманени 1,549.(61.0)

алуминиеви 1,555.(61.2)

205/60R16 1,555.(61.2)

225/45R17 1,549.(61.0)

Следа.отзад

195/65R15 стоманени 1,576.(62.0)

алуминиеви 1,582.(62.3)

205/55R16 стоманени 1,562.(61.5)

алуминиевиvw 1,568.(61.7)

205/60R16 1,568.(61.7)

225/45R17 1,562.(61.5)

Междуосие 2,650.(104.3)

Мин. 378.литра.(13.3.cu.ft)

Макс. 1,316.литра.(46.5.cu.ft)
Мин. Зад задната седалка, до ръба на облегалката
Макс. Зад предните седалки, до покрива
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ДВИГАТЕЛ

Характеристика Бензинов.1.6.D-CVVT Бензинов.1.6.FFV Бензинов.1.8 Дизелов.1.6

Работен.обем.куб..см 1,591.(97.09) 1,582.(96.53) 1,797.(109.66) 1,582.(96.53)

Диаметър.и.ход.на.буталото.мм
77x85.44.

(3.03x3.36)
77x85.44

(3.03x3.32)
81x87.2

(3.19x3.43)
77.2x84.5

(3.03x3.32)

Ред.на.възпламеняване 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2

Брой.цилиндри.4.редови 4,.редови 4,.редови 4,.редови 4,.редови
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За Австралия

За Близкия изток

За Бразилия

Без Австралия, Близкия изток и Бразилия

Трансмисия Бензин.1,6 Бензин.1,8 Дизел.1,6

Механична.скоростна.кутия 1,800.kg.(3,968.lbs.) 1,840.kg.(4,056.lbs.) 1,890.kg.(4,167.lbs.)

Автоматична.скоростна.кутия 1,800.kg.(3,968.lbs.) 1,840.kg.(4,056.lbs.) 1,890.kg.(4,167.lbs.)

Трансмисия Бензин.1.8 Дизел.1,6

Механична.скоростна.кутия 1,840.kg.(4,056.lbs.) 1,890.kg.(4,167.lbs.)

Автоматична.скоростна.кутия 1,840.kg.(4,056.lbs.) 1,890.kg.(4,167.lbs.)

Трансмисия Бензин.1,6.FFV

Механична.скоростна.кутия 1,800.kg.(3,968.lbs.)

Автоматична.скоростна.кутия 1,800.kg.(3,968.lbs.)

Трансмисия Бензин.1,6 Бензин.1,8 Дизел.1,6

Механична.скоростна.кутия 1,800.kg.(3,968.lbs.) 1,840.kg.(4,056.lbs.) 1,890.kg.(4,167.lbs.)

Автоматична.скоростна.кутия 1,800.kg.(3,968.lbs.) 1,840.kg.(4,056.lbs.) 1,890.kg.(4,167.lbs.)

ОБЩО ПЪЛНО ТЕГЛО НА АВТОМОБИЛА
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Крушка Мощност Тип.крушка

Отпред

Предни.светлини
Къси 55.or.35.(HID) H7S.or.D1S

Дълги 55 H7L

Предни.пътепоказатели 21 PY21W

Габаритни. 5 5W

Предни.за.мъгла 35 H8L

Отзад

Задни.за.мъгла 21 21W

Стопове.и.габаритни 21/5 P21/5W

Задни.пътепоказатели 21 PY21W

Габаритни 5 P21/5W

За.задна.скорост 16 16W

Трета.стоп.светлина LED LED

Осветление.на.номера 5 W5W

Вътре

Лампи.за.четене 8 FESTOON

Вътрешно.осветление 8 FESTOON

Багажник 8 FESTOON

В.сенника 5 FESTOON

МОЩНОСТ НА КРУШКИТЕ

HID : High Intensity Discharge  
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Гума
Размер.на.

гумата

Размер.на.
джантата

Товарен.капа-
цитет

Скоростен.
индекс

Налягане.(psi,.kPa)
Момент.на.затя-
гане.на.гайките.
(паунд/фут,.Нм)

Нормално.натовар-
ване

Максимално.натовар-
ване

LI.*1 Kg SS.*2 Km/h Предна Задна Предна Задна

Гуми.с.норма-
лен.размер

195/65R15 6.0J×15 91 615 H 210

2.2
(32,220)

2.2
(32,220)

2.2
(32,220)

2.2
(32,220)

9~11.(65~79,
88~107)

205/55R16 6.5J×16 91 615 H 210

205/60R16 6.5J×16 92 . H 210

225/45R17 7.0J×17 91 615 V 240

Компактна.
резервна.

гума

T125/80D15 4.0T×15 95 690 M 130
4.2.

(60,.420)
4.2.

(60,.420)
4.2.

(60,.420)
4.2.

(60,.420)T125/80D16 4.0T×16 97 730 M 130

ГУМИ И ДЖАНТИ

*1.Товарен индекс
*2.Символ за скорост
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ПРЕПОРЪЧВАНИ СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ, ОБЕМИ

За.да.постигнете.оптимална.работа.на.двигателя.и. задвижването.и.да. спомогнете. за. тяхната.дълготрайност,. ползвайте. само.
качествени.смазочни.материали..Качествените.смазки.повишават.ефективността.на.двигателя.и.намаляват.разхода.на.гориво..
Препоръчваме.ви.следните.смазочни.материали.

Смазка Обем. Стандарт

Двигателно.масло.
(източване.и.напълване)

Бензинов.
двигател

1.6 3.6.l.(3.8.US.qt.)
API.Service.SM,.ILSAC.GF-4.

(или.по-добро)
ACEA.A5.(или.по-добро)

1.8 4.0.l.(4.2.US.qt.)

Дизелов.
двигател

with.DPF.*3 5.3.l.(5.60.US.qt.) ACEA.C2.or.C3

without.DPF.*3 5.3.l.(5.60.US.qt.) ACEA.B4

Масло.на.механичната.
скоростна.кутия

Бензинов.двигател
1.8.l.~.1.9.l

(1.90.~.2.01US.qt.)

API.GL-4,.SAE.75W/85Дизелов.
двигател

Високи
1.8.l.~.1.9.l

(1.90.~.2.01US.qt.)

ниски
1.9.l.~.2.0.l

(2.01.~.2.11.US.qt.)

Масло.на.автоматичната.
скоростна.кутия

Бензинов.двигател 7.3.l.(7.71.US.qt.) MICHANG.ATF.SP-IV
SK.ATF.SP-IV

NOCA.ATF.SP-IV.
HYUNDAI.genuine.ATF.SP-IV

Дизелов.двигател 7.1.l.(7.50.US.qt.)

*1 Вижте препоръчителния вискозитет по SАЕ на следващата страница.
*2 Вече има масла, обозначени като Масла, запазващи енергията (ЕCO). Наред с другите им предимства те подобряват разхода, като намаляват 
количеството гориво, нужно за преодоляване на триенето в двигателя. Често тези подобрения се забелязват трудно в ежедневното шофиране, но 
в рамките на година водят до значително пестене на разходи и енергия.
*3 Филтър за твърди частици (DPF)
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Смазка Обем Стандарт

Охлаждаща.течност

Автоматична.ско-
ростна.кутия

6.5.l.(6.87.US.qt.)

Смес,.антифриз.и.вода.(на.базата.на.етиленгликол.
при.алуминиев.двигател)Механична.скоростна.

кутия
6.4.l.(6.76.US.qt.)

Течност.за.спирачки/съединител 0.7~0.8.l
(0.7~0.8.US.qt.) FMVSS116.DOT-3.or.DOT-4

Гориво 50.l.(13.21.US.gal.) Вижте.„Изисквания.към.горивото“.в.секция.1
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Вискозитетът. на. маслото. (неговата. гъс-
тота). се. отразява. на. разхода. на. гориво.
и.върху.работата.на.двигателя.в.студено.
време.(стартиране.на.двигателя.и.течли-
вост.на.маслото).
Двигателните. масла. с. нисък. вискозитет.
осигуряват. по-добър. разход. и. по-добра.
работа.в.студено.време,.но.маслата.с.ви-
сок. вискозитет. осигуряват. по-добро. ма-

зане.в.горещо.време.
Ползването. на. масла. с. вискозитет,. раз-
личен. от. препоръчителния,. може. да. до-
веде.до.повреда.на.двигателя..
При. избора. на. масло. имайте. предвид.
температурния. диапазон. на. експлоата-
ция. на. автомобила. преди. следващата.
смяна.. Вижте. таблицата. за. препоръчи-
телния.вискозитет.

Препоръчителни стойности за вис-
козитета по SAE

 ВНИМАНИЕ
Винаги почиствайте мястото около точ-
ките за пълнене и източване на смазоч-
ните материали, преди да пристъпите 
към смяната или проверката им. Това е 
особено важно в прашни или песъчливи 
области, където автомобилът се кара по 
черни пътища. Почистването ще предо-
тврати навлизането на мръсотия в двига-
теля и в други механизми, които биха се 
повредили.

*1.:.За.по-нисък.разход.ви.препоръчваме.масло.с.вискозитет.по.SAE.5W-20,.5W-30
(API.SL,.SM./.ACEA.A3.или.по-добър)..Ако.такъв.тип.масла.не.се.предлага.във.вашата.страна,.
изберете.масло.според.таблицата.

*2.:.В.Близкия.изток.и.Либия.не.ползвайте.масло.с.вискозитет.SaE.5W-20.

Температурен.диапазон.за.числа.на.вискозитета.по.SAE

Температура

Масло.за.
бензинов.
двигател

Масло.за.
дизелов.
двигател
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OMD080001  OBH088005N  
OGDE081007  

OGDE081008  

ШАСИ - НОМЕР НА АВТОМОБИЛА (VIN)

Номер на рама VIN етикет (ако има)
• Тип A  

• Тип B  Идентификационния.номер.на.автомоби-
ла.(VIN).се.ползва.при.регистрацията.на.
автомобила,.както.и.при.всички.законови.
действия,.свързани.със.собствеността.му.
Номерът.е.набит.на.пода.под.седалката.
на.пътника.до.шофьора..За.да.го.видите,.
махнете.капака.

VIN. е. също. и. на. табела,. прикрепена. в.
горния. край. на. таблото.. Номерът. може.
да. се. види. лесно. през. предното. стъкло.
отвън.

СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЕТИКЕТ 
(ЕВРОТАБЕЛА)

Евротабелата,. прикрепена. върху. цен-
тралната. колона. от. страната. на. водача.
(или.на.пътника.до.него),.дава.информа-
ция.за.идентификационния.номер.на.ав-
томобила.(VIN).
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OGDE061015  

OGDE081006  

OGD082009  

OGD081005

OHC081001  

• Бензинов двигател (1.6L) 

• Бензинов двигател (1.8L) 

• Дизелов двигател

ТАБЕЛА С ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН 
РАЗМЕР И НАЛЯГАНЕ НА ГУМИТЕ

НОМЕР НА ДВИГАТЕЛЯ ТАБЕЛА НА КОМПРЕСОРА 
НА КЛИМАТИКА

Гумите,. с. които. ви. е. доставен. автомо-
билът,. са.избрани.с.цел.да.осигурят.оп-
тимални. характеристики. при. нормално.
шофиране..Табелката.с.препоръчителния.
размер.и.налягане.на.гумите.е.разполо-
жена.върху.централната.странична.коло-
на.от.страната.на.водача..Тя.дава.препо-
ръчителното.налягане.на.гумите.

Табелата.на.компресора.съдържа.инфор-
мация.за.компресора,. с. който.е.оборуд-
ван. автомобилът. ви,. модела,. номер. на.
доставчика,. производствения. номер,. ох-
ладителя. (1). и. маслото. за. охлаждането.
(2).

Номерът.на.двигателя.е.набит.върху.бло-
ка,.както.е.показано.на.илюстрациите.
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