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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 разпо-
редбите 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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A100A01L                    A100A02L                  A100A04L  

 A100A03L  

ОРИГИНАЛНИ HYUNDAI ЧАСТИ

1. Какви са оригиналните Hyundai
части?
Оригиналните части на Hyundai са съ-
щите, използвани за производството 
на автомобилите. Те са проектирани 
и тествани за максимална сигурност, 
действие и надеждност за клиентите.

2. Защо трябва да използвате 
оригинални части?
Оригиналните части на Hyundai са 
проектирани и направени, за да отго-
варят на строги производствени изис-
квания.
Щети по и от имитации, фалшификации 

или употребявани части не се покри-
ват от Ограничената гаранция на нов 
автомобил или от друга гаранция.

3. Как да разберете дали купувате 
оригинални Hyundai части?
Оригиналните части имат лого, етике-
тите са на английски език и се предла-
гат само в оторизирани представител-
ства на Hyundai.
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1  ВЪВЕДЕНИЕ

Как да използвате този наръчник / 1-2
Изисквания към горивото / 1-2
Разработване на автомобила / 1-5
Символи на инструменталното табло / 1-6
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КАК ДА ПОЛЗВАТЕ НАРЪЧНИКА 
Искаме да ви помогнем да получите 
максимално 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 Ин-
декса, където информацията от наръчни-
ка е подредена по азбучен ред.
Секции: Този наръчник има 8 секции и Ин-
декс. Всяка секция започва с кратко съ-
държание, така че с един поглед може да 
разберете дали съдържа информацията, 
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 
ЗАБЕЛЕЖКА. 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. 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГОРИВОТО

Бензинов двигател
безоловен
За Европа
За оптимална работа на двигателя пре-
поръчваме безоловен бензин с октаново 
число поне 95 или aKI (антидетонационно 
число) 91 или по-високо.
Може да ползвате безоловен бензин с 
число 91~94/aKI 87~90, но това може да 
влоши динамиката на автомобила.

Извън Европа
Вашият нов автомобил Hyundai е създа-
ден да работи само с безоловен бензин 
поне 91 / aKI 87 или повече. 

Вашият нов автомобил е създаден да ра-
боти само с БЕЗОЛОВЕН БЕНЗИН, както 
и да намали до минимум вредните еми-
сии и проблемите с работата на запали-
телните свещи.



Въведение

31

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Не допълвайте бензин, след като ко-

лонката спре автоматично.
•  Винаги проверявайте капачката на ре-

зервоара, за да предотвратите разлив 
на гориво при произшествие.

 ВНИМАНИЕ
Никога не ползвайте оловен бензин! 
Оловният бензин е вреден за катализа-
тора, ще повреди кислородния датчик 
и ще повлияе върху контрола на изгоре-
лите газове. Не добавяйте в резервоара 
почистващи горивната система вещества 
освен посочените (консултирайте се с ва-
шия HYUNDAI дилър). 

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

Оловен бензин (ако е предвиден)
За някои страни автомобилът ви е проек-
тиран да работи с оловен бензин. Ако ще 
ползвате оловен бензин, попитайте ва-
шия Hyundai дилър дали при автомобила 
ви е предвиден такъв. Октановото число 
на оловния бензин е същото като на без-
оловния.

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 пред-
ставят като равностойни или като замес-
тители на оловния и безоловния бензин.
Не използвайте бензинол със съдържа-
ние на етанол повече от 10 % и не из-
ползвайте бензин или бензинол с как-
вото и да било 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 било бензинол.
Повредите по автомобила или двигателя 
може да не се покрият от производстве-
ната гаранция, ако са вследствие на:
1.  Бензинол, съдържащ повече от 10% 

етанол.
2.  Бензин или бензинол, съдържащ мета-

нол.
3. Оловен бензин/оловен бензинол.
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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.

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.



Въведение

51

 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 добавки 
или подобрители, коити не се препо-
ръчват или не са одобрени от произ-
водителя 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 база-
та на рапичен или друг метилов естер или 
смесването на горивото с биодизел над 
7 % ще причини увеличено износване 
или повреди на двигателя или горивната 
система. Ремонтът или смяната на части, 
повредени заради употребата на неодо-
брени горива, не се покрива от производ-
ствената ви гаранция. 

Разработване на автомобила
Автомобилът не се нуждае от специален 
период на разработване. Като следва-
те някои елементарни предпазни мерки 
през първите 1000 км, ще подобрите ди-
намиката, икономичността и ще удължи-
те живота на вашия автомобил.
• Не форсирайте двигателя на  

автомобила.
•  При шофиране поддържайте обороти-

те на двигателя (об/мин или обороти 
на двигателя) между 2000 об/мин и 
4000 об/мин.

•  Не поддържайте равномерна скорост 
за продължителен период от време, 
било то висока или ниска. За по-добро 
разработване на двигателя е нужно да 
шофирате с различна скорост.

•  Избягвайте резки спирания, освен при 
инциденти, за да могат спирачките да 
се напаснат.

•  Не оставяйте двигателя да работи на 
празен ход за повече от 3 минути все-
ки път.

• Не теглете ремарке през първите 
2000 км.
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AFLS  

AUTO 
HOLD  

EPB  

SPORT  

СИМВОЛИ ПО ИНСТРУМЕНТАЛНОТО ТАБЛО
Предупредителна лампа за непо-
ставен колан

Проблем с въздушната възглав-
ница (според оборудването)

Индикатор за имобилайзера 
(според оборудването)

Отворена врата (според оборуд-
ването)

Отворена врата на багажника 
(според оборудването)

Предупреждение за ниско ниво 
на горивото

Предупреждение за сервоусил-
вателя (EPS)

Индикатор за подаден мигач

Индикатор за светлини (според 
оборудването)

Индикатор за къси светлини 
(според оборудването)

Индикатор за дълги светлини

Индикатор за проблем в система-
та Adaptive Front Lighting System
(AFLS)*
Индикатор на предни светлини за 
мъгла (според оборудването)

Индикатор на задни светлини за 
мъгла (според оборудването)

Ниско ниво на течност за чистач-
ките (според оборудване)

Предупреждение за хлъзгав път*

Индикатор за смяна на скорост 
при механична трансмисия (спо-
ред оборудването)
Индикатор за типа смяна на ско-
рости (според оборудването)

Индикатор за режим Sport 

Предупредителен индикатор за 
ръчна спирачка и ниско ниво на 
спирачна течност 
Индикатор за проблем в елек-
тронната ръчна спирачка Electric 
parking brake (EPB) 
Индикатор AUTO HOLD*

Предупредителна лампа за ABS 
(според оборудването)

ESP индикатор (според оборуд-
ването)

Индикатор ESP Off за изключена 
система (според оборудването)

Индикатор AUTO STOP за ISG 
системата (според оборудването)

Индикатор Cruise control*

Индикатор Cruise SET за 
настройка*

Индикатор за скорост*

Индикатор Lane Keeping Assistant 
System (LAKS)*

Ниско налягане в гумите (според 
оборудването)

Предупреждение за налягането 
на двигателното масло

Ниво на двигателното масло (1,6 
л дизел, според оборудването)



Въведение

71

120 
km/h  

Индикатор за неизправност (спо-
ред оборудването)

Предупреждение за температу-
рата на охлаждащата течност

Индикатор за подгряващите све-
щи (само при дизел)

Проблем с горивния филтър
(само при дизел)

Проблем със зареждането на 
акумулатора

Предупреждение за превишава-
не на скоростта*

*За по-подробна информация проверете 
в раздел 4, „Инструментално табло”
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КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА АВТОМОБИЛА

Инструментално табло /2-2
Интериор /2-6
Двигателен отсек /2-8

2
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ИНСТРУМЕНТАЛНО ТАБЛО 
* С ляв волан

* Реалният размер може да се различава от илюстрацията
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1. Подгряване на седалките/Охлаждане на седалките* ..3-10/3-11

2. Индикация за поставен колан на пътника отпред*  .............. 3-19

3. Предна въздушна възглавница на шофьора – индикатор ON/

OFF .............................................................................................. 3-44

4. Предна въздушна възглавница на шофьора ......................... 3-48

5. Въздушна възглавница за коленете на шофьора*  ............... 3-48

6. Въздушна възглавница за пътника отпред*  ......................... 3-48

7. Централно заключване/отключване  .................................... 4-16

8. Бутон за отваряне на багажника*  ......................................... 4-21

9. Клаксон  ................................................................................... 4-43

10. Инструментален панел  ........................................................ 4-48

11. Бутон за LCD дисплей  ......................................................... 4-53

12. Бутон за трип компютър ....................................................... 4-53

13. Бутон за системата за паркинг асистент*  .......................... 4-79

14. Бутон за система Smart parking assist ................................. 4-88

15. Аварийни светлини................................................................ 4-95

16. Управление на климатика* .......................................4-112/4-121

17. Многофункционална кутия.................................................. 4-136

18. Жабка  ................................................................................. 4-136

19. Поставка за напитки/пепелник*  ..............................4-141/4-140

20. Запалка/ Контакт 12Vr* ............................................4-142/4-140

21. Управление на аудиосистема от волана* .......................... 4-154

22. AUX, USB and ipod .............................................................. 4-143

23. Изходи Audio/AVN  ...............4-158, 4-181/отделно ръководство

24. Управление на Bluetooth телефон* ..........................4-175,4-196

25. Ключ на запалването или start/stop бутон  .....................5-4/5-8

26. Управление на електронната ръчна спирачка (EPB)  ........ 5-31

27. Бутон за Auto hold control*  ................................................... 5-36

28. Бутон за електронната стабилизираща програма (ESP) ... 5-41

29. Управление на темпомата* ...........................................5-48/5-53

30. Sport бутон* ........................................................................... 5-26
*: според оборудването
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* С десен волан 

* Реалният размер може да се различава от илюстрацията 
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1. Подгряване на седалките/охлаждане на седалките* ...3-10/3-11

2. Индикация за поставен колан на пътника отпред* ............... 3-19

3. Предна въздушна възглавница на шофьора – 

индикатор ON/OFF* .................................................................... 3-44

4. Предна въздушна възглавница на шофьора ......................... 3-48

5. Въздушна възглавница за коленете на шофьора* ................ 3-48

6. Въздушна възглавница за пътника отпред* .......................... 3-48

7. Централно заключване/отключване ..................................... 4-16

8. Бутон за отваряне на багажника* .......................................... 4-21

9. Клаксон .................................................................................... 4-43

10. Инструментален панел ......................................................... 4-48

11. Бутон за LCD дисплей .......................................................... 4-53

12. Бутон за трип компютър ....................................................... 4-53

13. Бутон за системата за паркинг асистент* ........................... 4-79

14. Бутон за система Smart parking assist*................................ 4-88

15. Аварийни светлини................................................................ 4-95

16. Управление на климатика* .......................................4-112/4-121

17. Многофункционална кутия.................................................. 4-136

18. Жабка  ................................................................................. 4-136

19. Поставка за напитки/пепелник* ...............................4-141/4-140

20. Запалка/контакт 12Vr* ..............................................4-142/4-140

21. Управление на аудиосистема от волана* .......................... 4-154

22. AUX, USB and ipod .............................................................. 4-143

23. Изходи Audio/AVN ................4-158, 4-181/отделно ръководство

24. Управление на Bluetooth телефон*...........................4-175,4-196

25. Ключ на запалването или start/stop бутон ......................5-4/5-8

26. Управление на електронната ръчна спирачка (EPB) ......... 5-31

27. Бутон за Auto hold control* .................................................... 5-36

28. Бутон за електронната стабилизираща програма (ESP) ... 5-41

29. Управление на темпомата* ...........................................5-48/5-53

30. Sport бутон* ........................................................................... 5-26
*: според оборудването
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ИНТЕРИОР, ПРЕГЛЕД
* С ляв волан

Реалният размер може да се различава от илюстрацията 
OVF021001  

1. Седалка ................................................. 3-2
2. Отключване/заключване .................... 4-16
3. Настройка на страничните стъкла* ... 4-26
4. Блокиране на страничните стъкла* ... 4-29
5. Лост за отваряне на капака ............... 4-30
6. Памет за шофьорската позиция* ....... 4-39
7. Волан ................................................... 4-41
8. Настройка позиция на волана ........... 4-42
9. Подгряване на волана* ....................... 4-42
10. Бутони за командване   
на ел. огледала* ...................................... 4-46
11. Сгъване на страничните огледала* . 4-47
12. Настройка на фаровете* ..................  4-97
13. Лост за светлини / течност 
за чистачките ........................................ 4-104
14. Контрол на светлините* .................. 4-102
15. Осветеност на арматурното табло ... 4-49
16. Бутон за спиране на система Idle Stop 
and Go (ISG)* ........................................... 5-14
17. Лост за скоростите механика / 
автоматични ....................................5-19/5-22
18. Кутия с предпазители ....................... 7-72
*: според оборудването
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* С десен волан 

Реалният размер може да се различава от илюстрацията 
OVF021001R-1  

1. Седалка ................................................. 3-2
2. Отключване/заключване .................... 4-16
3. Настройка на страничните стъкла* ... 4-26
4. Блокиране на страничните стъкла* ... 4-29
5. Лост за отваряне на капака ............... 4-30
6. Памет за шофьорската позиция* ....... 4-39
7. Волан ................................................... 4-41
8. Настройка позиция на волана ........... 4-42
9. Подгряване на волана* ....................... 4-42
10. Бутони за командване на ел. огледала* .
4-46
11. Сгъване на страничните огледала* . 4-47
12. Настройка на фаровете* ................... 4-97
13. Лост за светлини/течност 
за чистачките ........................................ 4-104
14. Контрол на светлините* .................. 4-102
15. Осветеност на арматурното табло ... 4-49
16. Бутон за спиране на система Idle Stop 
and Go (ISG)* ........................................... 5-14
17. Лост за скоростите механика / 
автоматични ....................................5-19/5-22
18. Кутия с предпазители ....................... 7-72
*: според оборудването
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ДВИГАТЕЛЕН ОТСЕК 
Бензин (1,6 литра)
• с ляв волан

• с десен волан

1. Щека за проверка нивото 
на двигателното масло ........................... 7-44
2. Капачка на отвора за наливане 
на масло .................................................. 7-44
3. Казанче за охлаждащата течност ..... 7-46
4. Капачка на радиатора ........................ 7-47
5. Казанче за спирачната
(и съединител*) течност.......................... 7-48
6. Казанче за течността на чистачките . 7-49
7. Въздушен филтър ................................ 7-51
8. Положителен полюс на акумулатора 7-58
9. Отрицателен полюс на акумулатора . 7-58
10. Кутия с предпазители ....................... 7-73
*: според оборудването

OVF071002/OVF071002R  

Реалният размер може да се различава от 
илюстрацията 
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Бензин (2,0 литра)
• с ляв волан

OVF071001/OVF071001R  

1. Щека за проверка нивото на двигателно-
то масло ................................................... 7-44
2. Капачка на отвора за наливане на масло 
7-44
3. Казанче за охлаждащата течност ..... 7-46
4. Капачка на радиатора ........................ 7-47
5. Казанче за спирачната (и съединител*) 
течност ..................................................... 7-48
6. Казанче за течността на чистачките . 7-49
7. Въздушен филтър ................................ 7-51
8. Положителен полюс на акумулатора 7-58
9. Отрицателен полюс на акумулатора . 7-58
10. Кутия с предпазители ....................... 7-73
*: според оборудването

Реалният размер може да се различава от 
илюстрацията 

• с десен волан
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OVF071003/OVF071003R  

1. Щека за проверка нивото  
на двигателното масло ........................... 7-44
2. Капачка на отвора за 
наливане на масло .................................. 7-44
3. Казанче за охлаждащата течност ..... 7-46
4. Капачка на радиатора ........................ 7-47
5. Казанче за спирачната 
(и съединител*) течност.......................... 7-48
6. Казанче за течността на 
 чистачките .............................................. 7-49
7. Горивен филтър ...................................  7-50
8. Въздушен филтър ...............................  7-51
9. Положителен полюс на акумулатора 7-58
10. Отрицателен полюс на акумулатора 7-58
11. Кутия с предпазители ....................... 7-73
*: според оборудването

Реалният размер може да се различава от 
илюстрацията 

ДВИГАТЕЛЕН ОТСЕК 
Дизел (1,7 литра)
• с ляв волан 

• с десен волан 
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Седалки / 3-2
Предпазни колани / 3-18
Система за безопасност на деца / 3-29
Въздушни възглавници - допълнителни системи за безопасност / 3-40

СИСТЕМИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 3  
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СЕДАЛКИ

OVF031001  

ПРЕДНА СЕДАЛКА
(1) Напред и назад 
(2) Наклон на облегалката 
(3) Височина*
(4) Лумбална опора *
(5) Подгряване и охлаждане на седалките*
(6) Облегалка за главата 

ЗАДНИ СЕДАЛКИ
(7) Напред и назад 
(8) Облегалка за главата 
(9) Подлакътник 
(10) Подгряване на седалките*

• : според оборудването
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Неукрепени 
предмети 

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

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Изправяне на 
седалката 

Когато изправяте седалката, придържай-
те облегалката и я изправяйте бавно. До 
нея не бива да има хора. Ако не придър-
жате облегалката, тя може да отскочи 
напред и да нарани близкостоящ човек.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ -
 Отговорност на водача за пътника до 

него
Ако спътникът до водача пътува със 
силно наклонена назад облегалка, това 
може да доведе до сериозна или фатална 
травма при инцидент. При това положе-
ние тазът на пътника може да се плъзне 
под колана и при удар коремът ще се ока-
же под сериозен натиск, което да доведе 
до сериозни вътрешни наранявания. Шо-
фьорът трябва да посъветва спътника си 
да държи облегалката изправена, докато 
автомобилът се движи.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ -
Седалка на шофьора

•  Никога не нагласявайте седалката по 
време на движение. Това може да до-
веде до загуба на контрол и до инци-
дент. 

•  Не позволявайте нищо да пречи на 
нормалната позиция на седалката. По-
ставяне на предмети зад облегалката 
или лошо фиксиране на седалката мо-
гат да доведат до сериозни или фатал-
ни наранявания при рязко спиране или 
удар.

•  Винаги шофирайте или се возете с из-
правена облегалка, като долната част 
на колана минава през бедрата ви. 
Това е най-защитената позиция в слу-
чай на инцидент.

•  За да избегнете травми от задействани 
въздушни възглавници, винаги стойте 
колкото се може по-далече от волана, 
но без да губите сигурен контрол върху 
него.

Препоръчваме гръдният ви кош да е на 
поне 25 см от волана.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – задни седалки
•  Задната седалка трябва да бъде засто-

порена. В противен случай пътниците 
и багажът могат да бъдат изтласкани 
напред, което може да доведе до се-
риозни наранявания и дори смърт в 
случай на внезапно спиране или ката-
строфа.

•  Багаж и друг тип товари трябва да бъ-
дат положени в багажника. Ако пред-
метите са големи и тежки, трябва да 
бъдат разпределени един до друг и 
осигурени допълнително. В никакъв 
случай багажът не трябва да бъде на-
трупан на височина над седалките. 
При неспазване на това предписание 
рискувате сериозни наранявания или 
смърт при внезапно спиране, ката-
строфа или преобръщане.

•  В никакъв случай в багажника не тряб-
ва да бъдат превозвани пътници, нито 
да лежат на спуснати задни седалки, 
когато автомобилът е в движение. 
Всички пътници трябва да бъдат сед-
нали на определените за това места и 
осигурени с колани. След като регули-
рате седалката, винаги проверявайте 
дали е застопорена, като се опитате 
да я бутнете назад или напред, без да 
натискате лостчето.

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

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Бъдете изключително предпазливи 

при регулиране на седалките в меха-
низма да не попадне част от ръката ви 
или други предмети.

•  Не поставяйте запалката на седалката 
или пода. Когато оперирате със се-
далката, може да излезе газ, който да 
възпламени областта около запалката 
и да доведе по пожар. 
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Предни седалки
Ръчна настройка

Напред и назад
За да преместите седалката напред или 
назад
1.  Дръпнете лостчето за приплъзване на 

седалката под предната й част и я за-
дръжте.

2.  Дръпнете седалката до желаната пози-
ция.

3.  Отпуснете лостчето и се убедете, че 
седалката е фиксирана.

Нагласете седалката преди шофиране 
и се убедете, че е надеждно фиксирана. 
Ако се движи, значи не е надеждно за-
ключена.

Наклон на облегалката
За да настроите позицията на облегал-
ката:
1. Облегнете се леко назад и повдигнете 

леко лоста.
2. Внимателно се облегнете и регулирай-

те седалката в позицията, която искате. 
3. Пуснете лоста и се уверете, че седал-

ката е в стационарна позиция в съот-
ветното гнездо.

(Лостът ТРЯБВА да се върне в първона-
чалната си позиция.)

Височина на седалката (според обо-
рудването)
За да промените височината на седалка-
та, натиснете лоста напред и надолу.
•  За да свалите седалката, натиснете ло-

ста надолу няколко пъти.
•  За да вдигнете седалката, издърпайте 

лоста няколко пъти. 

OVF031003OVF031002 OVF031004
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Автоматично регулиране (според 
оборудването)
Предната седалка може да се регулира 
с бутони, разположени в долната част на 
седалката от външната страна. Преди да 
потеглите, регулирайте седалката в же-
ланата позиция, за да управлявате лес-
но с волана, педалите и интрументалния 
панел.

Напред и назад 
1. Натиснете контролния бутон напред и 

седалката ще се помести напред до 
желаната позиция.

2. Пуснете бутона, когато достигнете до 
желаната позиция.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Електрическото регулиране на седалката 
може да оперира, докато двигателят не 
е стартиран. Поради това деца никога не 
трябва да бъдат оставяни в автомобила 
сами и без наблюдение.

 ВНИМАНИЕ
•  Електронното управление на седалки-

те се осъществява от електромотор. 
Спрете да държите бутона, когато 
нагласите седалката. Продължително 
опериране със седалката може да по-
вреди електрическата система.

•  Когато оперира, електронното упра-
вление на седалката консумира голя-
ма част електроенергия. За да предо-
твратите непредизвикано включване 
на зареждащата система, не опери-
райте със системата повече от необхо-
димото.

•  Не натискайте повече от един бутон по 
едно и също време. В противен случай 
може да се появи повреда в електро-
мотора на седалката или електриче-
ската система. 
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Наклон на облегалката 
1. Натиснете контролния бутон напред 

или назад, за да нагласите облегалка-
та до желаната позиция.

2. Пуснете бутона, когато достигнете до 
желаната позиция.

Височина на седалката (според обо-
рудването)
1. Издърпайте нагоре предната част на 

централния контролен бутон или го 
бутнете надолу, за да нагласите жела-
ната височина на долната предна част 
от седалката. Издърпайте нагоре зад-
ната част на централния контролен 
бутон, за да регулирате задната част 
на седалката.

2. Пуснете бутона, когато достигнете до 
желаната позиция.

Лумбална област (според оборудва-
нето) 
Седалката може да се регулира в лум-
балната област от бутона, разположен 
отстрани на седалката.
1. Натиснете предната част на бутона, за 

да увеличите лумбалната област, или 
задната част на бутона, за я намалите. 

2. Пуснете бутона, когато достигнете до 
желаната позиция.

OVF031007 OVF031008
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Облегалки за главата
Седалките на шофьора и на спътника му 
са оборудвани с облегалки за глава за 
по-голяма сигурност и комфорт. Об-
легалката 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.  

Настройка напред и назад (според 
оборудването)
Облегалката може да заеме три различ-
ни позиции, като я дръпнете напред до 
желаното ниво. За да я настроите в край-
но задно положение, я дръпнете макси-
мално напред и я от пуснете. Настройте 
облегалката така, че оптимално да под-
крепя главата и врата.

 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 човека 
в седалката. Също така настройте об-
легалката 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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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.

Облегалка
Активните облегалки са проектирани да 
се движат напред и нагоре в случай на 
удар отзад. По този начин се предпазват 
от наранявания на врата шофьорът и път-
никът до него. 

OVF031010 OVF031012 HNF2041-1

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уверете се, че облегалката е фиксирана, 
след като я настроите.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Внимавайте да не поставите пръста си 
или друга част от тялото в разстоянието 
между седалката и облегалката. 
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• Тип А  

• Тип В
OVF031013  

OVF031014  

OFF→HIGH( )→MIDDLE( )→LOW( )  

→
  

Отоплител на седалката (според 
оборудването) 
Функцията за отопление на седалки-
те осигурява затоплянето им при ниски 
температури. С превключване в позиция 

 ВНИМАНИЕ – повреждане на седалки-
те

• 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, одеяла и друг 
тип покривала, докато седалката се 
отоплява. 

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

• Подгряването на седалките се позицио-
нира всеки път в режим OFF, когато стар-
тирате двигателя.

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

ON можете да затоплите двете седалки 
отпред. 

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 настрой-
ките на температурата ще се променят, 
както следва:
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OFF→HIGH( )→MIDDLE( )→LOW( )  

→
  

Охлаждане на седалките (според 
оборудването)
Функцията за охлаждане на седалките 
служи за намаляване на температурата 
им при жега чрез пропускане на въздух 
през малки дупки по повърхността на се-
далките. При включен двигател натисне-
те задната част на бутона, за да охлади-
те една от двете седалки отпред.
Когато не ви е необходимо повече ох-
лаждане, върнете бутона в позиция OFF.
• При всяко натискане на бутона темпе-

ратурата ще се променя, както след-
ва: 

• При включване на системата седалка-
та започва да се охлажда след около 5 
мин.

• При всяко угасяване и последвало 
стартиране на двигателя системата ав-
томатично минава в режим OFF.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ -
Пътниците трябва да ползват подгря-
ването на седалките с изключителна 
предпазливост поради вероятността от 
прегряване и изгаряния. Внимавайте 
дали седалката не става твърде топла и 
изключете подгряването. 
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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OVF031016 OPA039053  

Джоб на гърба на седалката (според 
оборудването)
На гърба на седалката на шофьора и на 
тази на пътника до него има джобове.

Задни седалки
Настройка на ъгъла 

За да нагласите седалката: 
1. Издърпайте моста зад седалката.
2. Задръжте го, докато нагласите позици-

ята, която искате.
3. Пуснете лоста, когато сте готови. (Лос-

тът трябва да се върне в първоначал-
ната си позиция.)

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.

OVF031068

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Джобове на гърба на седалките
Не поставяйте тежки или остри предмети 
в джобовете на гърба на седалките. В слу-
чай на инцидент те могат да скъсат джо-
бовете и да наранят пътниците в купето.
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 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.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уверете се, че облегалката е фиксирана, 
след като я настроите.

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. 
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Подлакътник 
За да използвате подлакътника, го издър-
пайте от облегалката на седалката.

Подгряване (според оборудването)
Функцията за отопление на седалките 
осигурява затоплянето им при ниски тем-
ператури. С превключване в позиция ON 
можете да затоплите седалките отзад. 

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 настрой-
ките на температурата ще се променят, 
както следва:

• Подгряването на седалките се позицио-
нира всеки път в режим OFF, когато стар-
тирате двигателя.

 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, одеяла и друг 
тип покривала, докато седалката се 
отоплява. 

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

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

→
  

OFF    →    HIGH( )    →    LOW(       )  
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За да сгънете седалката: 
1. Уверете се, че предпазните колани не 
пречат на сгъването и няма да бъдат по-
вредени при опериране със седалките.

Сгъване на задната седалка
Задните облегалки (или седалки) могат 
да се сгъват за по-лесно превозване на 
дълги предмети или увеличаване обема 
на багажника.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ -
Пътниците трябва да ползват подгря-
ването на седалките с изключителна 
предпазливост поради вероятността от 
прегряване и изгаряния. Внимавайте 
дали седалката не става твърде топла и 
изключете подгряването. 
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.).

 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.
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• Отпред

• Отзад
OVF031021  

OVF031067  

2. Поставете закопчалката в джоба на се-
далката.

3.  Изправете облегалката на предната
седалка и ако е нужно, я преместете на-

пред.
4. Понижете облегалките в най-ниската 

им позиция.

5. Дръпнете отключващия лост и сгънете 
облегалката към предните седалки.

6. За да ползвате задната седалка отно-
во, повдигнете и натиснете облегал-
ката й назад, докато чуете щракване. 
Уверете се, че е добре фиксирана.

7. Върнете облегалката за главата на 
мястото й и я настройте до желаното 
положение.
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 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 - 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 – в изправено по-
ложение

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

 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.

 ВНИМАНИЕ – повреда на задните 
предпазни колани 

Когато сгъвате задната седалка или по-
ставяте багаж върху седалките, трябва 
да се уверите, че закопчалките на пред-
пазните колани са вътре в джоба на 
седалката. По този начин избягвате по-
вреждането на закопчалките от багажа 
или седалките. 

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

ПРЕДПАЗНИ 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 кола-
на под рамото или зад гърба си. 
Това може да причини сериозни на-
ранявания при катастрофа. Коланът 
трябва да минава над рамото, точно 
през ключицата.

•  Избягвайте да носите усукани кола-
ни, тъй като те не изпълняват добре 
функцията си. При удар могат дори да 
се врежат във вас. Уверете се, че ко-
ланът е прав и не е усукан.

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

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предпазните колани са проектирани да 
минават пред костите на тялото - пред 
предната част на таза или през таза, 
пред гръдния кош и раменете; 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 значително 
по-малка защита.
Внимавайте да не замърсите колана с ла-
кове, масла, химикали и особено кисели-
на 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.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предпазните колани са проектирани да 
минават пред костите на тялото - пред 
предната част на таза или през таза, 
пред гръдния кош и раменете; 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 значително 
по-малка защита.
Внимавайте да не замърсите колана с ла-
кове, масла, химикали и особено кисели-
на 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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ТИП А

ТИП B 
OVF031024  

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 про-
дължителност около 6 сек. Ако коланът 
бъде поставен през това време, звукът 
ще спре веднага (според оборудването).

 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 де е ефективно закопчан. Тип B

(1) Предупреждаваща индикация за ко-
лана на шофьора 
(2) Предупреждаваща индикация за ко-
лана на пътника до шофьора
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Предна седалка 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 при за-

въртането на ключа на контакт, преду-
предителната светлина ще мига или 
свети, докато коланът не бъде поста-
вен.

• Ако карате със скорост над 20 км/ч без 
поставен колан, звуковият сигнал ще е 
с продължителност около 100 сек.

• Ако коланът е разкопчан, след като 
ключът е на контакт и карате без ко-
лан с над 20 км/ч, предупредителният 
звуков сигнал ще е с продължителност 
около 100 сек.

• Ако коланът бъде поставен и разкоп-
чан след изтичането на това време, 
предупредителният звуков сигнал 
няма да прозвучи.

 ЗАБЕЛЕЖКА
• Предупредителната лампа за колана на 

пътника до водача се намира на централ-
ната конзола. 

•  Предупредителната лампа ще светне и ще 
премигва за 6 сек, независимо дали място-
то до водача е заето, или не.

• Предупреждението за непоставен колан 
може да сработи, ако на мястото до водача 
бъде поставен багаж.

Настройка на колана 
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.
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• Задна централна седалка

1  
2  

B180A01NF  

OVF031028  

За да увеличите височината, дръпнете 
ръкохватката нагоре (1). За да я снижи-
те, я натиснете надолу (3), като натискате 
бутона за настройка на височината (2). 
Освободете бутона, за да фиксирате ме-
ханизма. Опитайте да придвижите ръкох-
ватката, за да сте сигурни, че фиксиране-
то е надеждно.

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 

 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 се-
риозни 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 смърт. След инцидент сменете 
предпазните колани колкото се може 
по-скоро.

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.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Ако не успеете да изтеглите колана, го дръп-
нете силно и го отпуснете. Сега ще можете да 
го издърпате с плавно движение.

 ВНИМАНИЕ 
Когато ползвате централното място от-
зад, коланът трябва да се постави в за-
копчалка с надпис CENTER.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ -
Задно централно място

B200A01NF  

A - Задно централно място
A  

B210A01NF  

OVF031029  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Трябва да поставите долната част на 
колана 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.

OVF031066

Винаги използвайте двете части от за-
копчалката (1) и (A) заедно. Уверете се, 
че коланът не е огънат.

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 пробвайте 
отново.
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Предпазни колани с пренатягане 
Вашият автомобил е оборудван на място-
то на шофьора и седалката до него с пред-
пазни колани с пренатягане. Целта им е 
да обхващат плътно тялото при централен 
челен сблъсък. Системата се активира 
само при силен челен удар.
Ако автомобилът спре внезапно или път-
никът се опита да се наведе напред твър-
де бързо, предпазният колан ще се за-
ключи автоматично.
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 
напрежение върху колана на човека при 
активиране на пренатягането, механи-
змът ще се отпусне заради ограничите-
ля на претоварването.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За ваша сигурност се уверете, че коланът 
не е разхлабен или огънат, а вие седите 
правилно на седалката. 

Системата за пренатягане се състои ос-
новно от следните компоненти. Мястото 
им е показано на илюстрацията:
1.  Предупредителна светлина на систе-

мата за допълнителна безопасност
2.  Макара на колана с механизъм за пре-

натягане
3.  Контролен модул на системата за до-

пълнителна безопасност
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 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 оп-
исани в този наръчник.

2.  Уверете се, че вие и пътниците вина-
ги слагате предпазните си колани при 
движение. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Механизмът за пренатягане е проекти-
ран да сработи еднократно. След това 
коланите с пренатягане трябва да се под-
менят. Всички колани трябва да се сме-
нят, ако са били носени при инцидент. 

 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.

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  Коланите с пренатягане на водача и на път-

ника до него може да се активират при че-
лен 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.
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Предпазни мерки, свързани с
предпазните колани

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 
возите. Огромните сили при катастрофа 
могат да изтръгнат детето от ръцете ви 
и да го запратят към интериора. Винаги 
ползвайте обезопасителни системи, съ-
образени с теглото и височината на де-
тето.

 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.

•  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 опитвай-
те да подменяте или сервизи-
рате системата за пренатягане.  
Неправилната употреба на механизма 
за пренатягане, както и неспазване-
то на предупрежденията за промени, 
проверка или подмяна на механизма 
могат да доведат до неправилно функ-
циониране или нежелано сработване, 
което да причини травми.

•  Винаги носете предпазен колан, кога-
то шофирате или се возите в превоз-
но средство.

•  Ако автомобилът или коланът с пре-
натягане трябва да се изхвърлят, се 
свържете с оторизиран Hyundai сер-
виз.
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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 системата, а за повече информа-
ция прочетете „Системи за безопасност на 
деца” в тази секция.

По-големи деца
Децата, които са твърде едри за детски 
обезопасителни системи, трябва вина-
ги да се возят на задната седалка и да 
ползват дву- и триточковите колани. До-
лната им част трябва да бъде поставена 
плътно около таза, възможно най-ниско. 
Редовно проверявайте позицията на ко-
лана, тъй като движенията на детето мо-
гат да го разместят. При инцидент деца-
та 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 пред-
ната седалка. НИКОГА не поставяйте 
детско столче, обърнато назад, на пред-
ната седалка. Ако горната част на колата 
докосва врата или лицето на детето, се 
опитайте да поставите детето максимал-
но 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
колани 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 рискът 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.

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 до-
бра защита, ако човек е легнал на зад-
ната седалка или ако облегалките са на-
клонени назад. 

 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.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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.
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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.

Периодична проверка
Всички колани трябва да бъдат прове-
рявани периодично за износване или 
повреда. Повредените части трябва да 
бъдат 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 оторизиран Hyundai сервиз.

 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.
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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 
прикрепване 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 автомобила ви и 
с размерите на
детето. При монтажа на системата след-
вайте инструкциите 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.

•  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.

 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 закре-
пено, 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 вре-
же в детето и да причини сериозни 
вътрешни наранявания. 
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Детско столче, обърнато назад

Детско столче, обърнато напред
CRS09  

• 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. 

• Никога не използвайте детско кошче 
или столче, което се закачва 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. 

OVF031032

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.
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E2MS103005 

IМонтаж на столче при 2/3-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.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ-
Монтаж на столчето
•  Ако столчето не е добре застопоре-

но, а детето не е добре обезопасено, 
може да получи сериозни или фатал-
ни наранявания в случай на инцидент. 
Преди да монтирате столчето, проче-
тете внимателно инструкциите от про-
изводителя.

•  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.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато използвате централната седалка 
и предпазния колан, прегледайте точка 3 
в раздела.

 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.
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OEN036101 

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

 OEN036104  

3. Закопчайте обезопасителния колан и 
оберете хлабавината. След монтажа 
се уверете, че столчето е добре фикси-
рано, като се опитате да го помръднете 
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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OVF031037  

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

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

Възрастова група
Място

Предно Задно, странично Задно, централно

 0 : До 10 кг (0 - 9 месеца) U U X

 0+ : До 13 кг (0 - 2 години) U U X

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

U U X

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

U U X

 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-
ни обстоятелства може да използвате 
предната седалка, но тогава задължи-
телно трябва да изключите въздушната 
възглавница. 
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OVF031034  

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 -
 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 -
 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.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ -
Закрепване за седалката

• Точките за закрепването на столчето 
за седалката са проектирани да из-
държат 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 точна-
та скоба.
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ISOFIX индикатор 
на позициите  

ISOFIX скоба

OVF031035 OVF031036

Закрепване на столче с ISOFIX система и 
осигурителен ремък
(според оборудването)
ISOFIX е стандартизиран метод на закре-
пване на детски столчета, която 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

OLM039035

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 облегалката 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.
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Монтажът и употребата на детското стол-
че трябва да се извършва според наръч-
ника за монтаж, който е приложен към 
ISOFIX,столчето. 

За да обезопасите детското столче
1. За да закрепите столчето към ISOFIX 

скобата, вкарайте ISOFIX накрайника 
на столчето в скобата. Ще чуете ясно 
изщракване.

2. Закрепете куката на осигурителния ре-
мък към скобата й и притегнете, за да 
фиксирате столчето. (Виж предишната 
страница.) 

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

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато използвате ISOFIX системата на 
автомобила, за да закрепите столче на 
задната седалка, всички неизползвани 
елементи и лентата на колана трябва да 
бъдат безопасно прибрани. Лентата на 
колана трябва да минава зад седалката, 
за да не може детето да я стигне. 
В никакъв случай не оставяйте свободни 
обезопасителни колани около детското 
столче, тъй като детето може да ги хване 
и да се задуши с тях.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Не поставяйте детското столче на 

централното място на задната се-
далка с ISOFIX скобите. Те са само 
за външното ляво и дясно място на 
задната седалка. Не се опитвайте да 
ползвате ISOFIX скобите за закрепва-
не на столчето на централното място. 
При катастрофа ISOFIX скобите може 
да не се окажат достатъчно здрави, за 
да задържат детското столче в центъ-
ра на задната седалка, и може да се 
счупят, което да доведе до наранява-
ния.

•  Никога не фиксирайте повече от 
едно детско столче към една оси-
гурителна скоба или с един ремък. 
Увеличената тежест от двете стол-
чета може да доведе до скъсване 
на ремъка или счупване на ско-
бата и наранявания, също смърт.  
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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Съвместимост на детските столчета с ISOFIX местата - За Европа

IUF = За предно обърнати ISofIX столчета от универсална категория, одо-
брена за групата по тегло.
X = ISofIX позицията не е подходяща за ISofIX столче в тази група по 
тегло и/или възрастова група.
* ISo/R2 и ISo/R3 са приложими само при максимално изтеглена напред 
седалка до водача.
* Размери и видове закрепване на ISofIX детски столчета 
A - ISo/f3: Високо, обърнато напред бебешко столче (височина 720 мм)
B - ISo/f2: Обърнато напред бебешко столче с намалена височина (висо-
чина 650 мм)

B1 - ISo/f2X: Обърнато напред бебешко столче с видоизменена задна 
част (височина 650 мм)
C - ISo/R3: Високо, обърнато назад бебешко столче
D - ISo/R2: Обърнато назад столче с намалена височина
E - ISo/R1: Седалка за бебe, обърната назад
F - ISo/L1: Кошче, странично поставено, обърнато наляво
G -ISo/L2: Кошче, странично поставено,обърнато надясно

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 - IL IL - 

0+ : До 13 кг

E ISO/R1 - IL IL - 

D ISO/R2 - IL IL - 

C ISO/R3 - IL IL - 

I : от 9 до 18 кг

D ISO/R2 - IL IL - 

C ISO/R3 - IL IL - 

B ISO/F2 - IUF IUF - 

B1 ISO/F2X - IUF IUF - 

A ISO/F3 - IUF IUF - 
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Препоръки за детските столчета - за Европа

Група по тегло име производител закрепяне ECE-R44 одобрен No.

Група 0-1 (0-18 кг)

BIMBO G0/1 S FAIR обърната назад към колата със специфична 
ISOFIX платформа тип „G”

E4 03443416 (седалка)
E4 04443718 (платформа)

Baby Safe Plus II Britax Römer обърната назад към колата с ISOFIX адаптор E1 04301146

Група 1 (9-18 кг) Duo Plus Britax Römer обърната напред към колата с долно закачане 
ISOFIX + горен обтегач

E1 04301133

Информация за производителите на столчета и детски системи: 
FAIR http://www.fairbimbofix.com
Britax Rоmer http://www.britax.com
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ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ (СПОРЕД ОБОРУДВАНЕТО)

*Въздушните възглавници във вашия автомобил може да са раз-
лични от тези на илюстрацията

OVF031069/OYN039026  

(1) Възглавница за водача
(2) Възглавница за пътника*
(3) Странична въздушна възглавница*
(4) Възглавница тип „завеса”*
*: 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.
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Как работят въздушните възглавни-
ци
• Въздушните възглавници се активират 

(издуват се при необходимост) само ко-
гато ключът на запалването е на пози-
ция 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 зависи 
от редица фактори като скоростта на 
автомобила, ъгъла на удара, както и от 
твърдостта на препятствието при уда-
ра. Факторите не се ограничават само 
до изброените. 

• Предните възглавници се издуват и спа-
дат мигновено. Реално е невъзможно 
да видите как възглавницата се издува 
при удара. Много по-вероятно е да ви-

дите отпуснатите въздушни възглавни-
ци, увиснали от местата си след удара.

• За да осигури защита при силен удар, 
възглавницата трябва да се издуе миг-
новено. Скоростта на издуването е за-
ради невероятно краткото време между 
удара и нуждата възглавницата да се 
издуе между интериорните елементи и 
човека, за да попречи на пътника да се 
удари в тях. Тази скорост на издуване 
намалява риска от сериозни или живо-
тозастрашаващи наранявания при си-
лен удар и затова е нужна част от про-
ектирането на въздушните възглавници. 
Издуването обаче може да причини и 
наранявания като ожулвания по лице-
то, натъртвания и фрактури, тъй като 
светкавичното издуване изстрелва въз-
главницата със значителна сила.

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

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• За да избегнете сериозни нара-

нявания или смърт при активи-
рането на въздушната възглав-
ница, водачът трябва да седи 
колкото се може по-назад от възглав-
ницата 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.
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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 
веднага след удара.

Не поставяйте детско столче на се-
далката 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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W7-147  

Предупредителна лампа
Целта на предупредителната лампа за 
въздушната възглавница на инструмен-
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 из-

тичането на 6 сек.
• Лампата светне по време на движение.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Изключително опасно! 

Никога не ползвайте детско столче, 
обърнато назад, на седалка, защите-
на от въздушна 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.
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OVF031040  

OVF031041  

• Тип А   • Тип А   

• Тип B  • Тип B  
OVF031038  

OVF031039  

 ВНИМАНИЕ
Ако ключът за активиране / деактиви-
ране на въздушната възглавница се по-
вреди, индикаторът OFF няма да светне 
(Индикаторът на предната въздушна въз-
главница ON светва и угасва след около 
60 сек), но при фронтален удар възглав-
ницата ще се надуе дори когато ключът 
ON/OFF е поставен 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.

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

Индикаторът ON за въздушната възглав-
ница до водача свети около 4 сек след 
стартиране на двигателя.
Индикаторът ON светва още когато клю-
чът ON/OFF е поставен на позиция ON и 
изгасва след около 60 сек

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

Индикаторът OFF за въздушната възглав-
ница до водача свети около 4 сек след 
стартиране на двигателя. Индикаторът 
OFF светва още когато ключът ON/OFF е 
поставен на позиция OFF и изгасва, кога-
то се постави на позиция OFF.
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OVF031042 

Компоненти и функции на Допъл-
нителната система за безопасност 
(ДСБ - SRS) 

ДСБ се състои от следните компоненти:
1. Модул на предната въздушна възглав-
ница на водача 
2. Модул на въздушната възглавница за 
пътника до водача*
3. Модул на страничните въздушни въз-
главници*
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*

 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 контакт-

ния ключ е в позиция ON.

11. Индикатор за изключена въздушна 
възглавница (само за мястото до водача)*
12. Ключ за активиране / деактивиране 
на възглавницата до водача*.

*Според оборудването

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. 
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OHM039103N OHM039104N  

Предна въздушна възглавница на водача (1) Предна въздушна възглавница на водача (2) Предна въздушна възглавница на водача (3)

OHM039102N  

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.

Задействаната въздушна възглавница в 
комбинация с предпазния колан забавя 
движението напред на водача или на път-
ника до него и намалява риска от нара-
нявания на главата или на гръдния кош. 
След издуването до пълния обем въздуш-
ната възглавница незабавно започва да 
спада и позволява на водача да запази 
видимостта напред, да работи с волана и 
другите уреди за управление.
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Възглавница за пътника до водача

B240B05L  

 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 осво-
бождаването на фин прах. Това е нор-
мално и не е опасно - въздушните въз-
главници 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 
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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Въздушна възглавница на пътника до водача

OVF031050  

Въздушна възглавница на водача

Възглавница за коленете
OVF031049

Възглавница за водача и за пътника 
до него (според оборудването)
Вашият автомобил е оборудван с Допъл-
нителна система за безопасност - въз-
душни възглавници. За наличността й 
показва знакът „SRS AIR BAG“, гравиран 

OVF031051

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.
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 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 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 децата на зад-

ната седалка. Това е най-безопасното 
място за деца от всички възрасти.

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

• Преместете седалката си максимал-
но 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. 

• Не поставяйте обекти близо или вър-
ху модулите на възглавниците върху 
волана, инструменталното табло и па-
нела над жабката, защото при издува-
не на възглавницата тези предмети 
могат да причинят наранявания. 

•  Не пипайте и не разкачвайте система-
та на въздушните възглавници. Това 
може да доведе до наранявания от 
инцидентно активиране на възглавни-
ците или системата може да се повре-
ди 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 оторизи-
ран HYUNDAI сервиз веднага след ин-
цидента.

•  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. 
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OVF031044  

Ключ за деактивиране/активиране 
на въздушната възглавница до во-
дача (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 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 удоб-
но изпънати крака и стъпала на пода, 
докато 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 на-
ранен. 

• 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 го-
дини трябва да седне до шофьора, то 
трябва да бъде с правилно закопчан 
предпазен колан, а

седалката трябва да бъде дръпната мак-
симално назад. 
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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 възглав-
ницата за пътника до водача на све-
тне, 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). 

за изключена въздушна възглавница на 
мястото до водача. 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.

• Тип A  

• Тип B
OVF031045  

OVF031046 
За да деактивирате/активирате въздуш-
ната 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. Ще светне индикаторът  

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  Когато ключът на въздушната възглавница 

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

•  Когато ключът е на позиция OFF, въздуш-
ната възглавница на мястото до водача е 
деактивирана.

 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.
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 Ако това се случи, идете възможно най-
скоро до HYUNDAI сервиз за преглед на 
ключа и системата на възглавницата 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.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Водачът е отговорен за правилното 

положение на ключа за активация/
деактивация.

•  Деактивирайте възглавницата само 
когато ключът на запалването е из-
ваден, тъй като може да се получи 
повреда в Управляващия модул на 
възглавницата. Това може да доведе 
до незадействане на възглавниците 
при удар или до неправилното им за-
действане.

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

• 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 твър-
де едри за детско столче, трябва да 
седят 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.
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Отпред

Отзад
OVF031047  

OVF031048  

OVF031071 
Странични въздушни възглавници 
(според оборудването)

Автомобилът ви е оборудван със странич-
ни въздушни възглавници към всяка от 
предните седалки. Целта им е да осигури 
допълнителна защита на водача и/или 
пътника до него.
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 из-
тягат ръце извън стъклата, да поставят 
предмети между вратите и пътниците, 
когато са седнали на седалки, екипирани 
със странични въздушни възглавници.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Страничната възглавница е допълнение 
към системата на предпазните колани 
и не е техен заместник. Заради това ко-
ланът трябва да се слага винаги докато 
автомобилът е в движение. Възглавници-
те се отварят само при странични удари, 
способни да причинят наранявания на 
пътниците. 
• За най-добра защита при страничен 

удар и да не бъдете наранени от отва-
рящата се странична въздушна въз-
главница, и двамата души на предните 
седалки трябва да седят с изправени 
седалки със сложени предпазни кола-
ни. Ръцете на водача трябва да са на 
волана в позиция на 9:00 и 15:00 часа. 
Ръцете на пътника трябва да са в ску-
та.

•  Не ползвайте допълнителни покривки 
за седалките. 
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OVF031070  

OVF031072  

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 страничните 
задни места при определен страничен 
удар. Отварят се само при определен тип 
страничен удар, в зависимост от неговата 
сила, посока и скоростта на автомобил. 
„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.

• 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 въз-
главниците могат да причинят нараня-
вания.

•  За да избегнете нежелано отваряне 
на страничните възглавници и евенту-
ални наранявания, избягвайте удари 
по сензорите за страничен удар, при 
подаден „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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 • 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 разглобява-
те или ремонтирате компоненти 
от страничните въздушни въз-
главници. Това трябва да се пра-
ви само в сервиз на HYUNDAI.  
Неспазването на горните инструкции 
може да доведе до наранявания или 
смърт на пътниците при инцидент. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  За максимална ефективност на стра-

ничните въздушни възглавница 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 мяс-
то на задната седалка, трябва да бъ-
дат в подходящо за тях детско столче. 
Поставете столчето колкото се може 
по-далеч от вратата и се уверете, че е 
добре фиксирано. 
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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. 

OVF031056/OVF031057/OVF031058/OVF032059/OVF031060

Датчици на възглавниците
(1) Управляващ модул
(2) Датчик за челен удар

(3) Датчик за страничен удар отпред 
(според оборудването)
(4) Датчик за страничен удар отзад (спо-
ред оборудването)
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Условия за задействане на въздуш-
ните 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.

• Ако има деформация на предната 
броня, 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. 

 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 ре-
монти по местата около датчиците. 
Автомобилът трябва да се провери и 
ремонтира в сервиз на HYUNDAI. 
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OED036099  

OVF031061  

OVF031073  

Странични въздушни възглавници 
и възглавници тип „завеса” (според 
оборудването)
Страничните възглавници и възглавници-
те тип „завеса” са проектирани да се из-
дуят, когато страничните сензори засе-
кат 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 скорост 
въздушните възглавници няма да се отво-
рят. 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 пътни-
ците под ъгъл, при който въздушните 
възглавници няма да могат да осигурят 
допълнителна защита, и заради това 
сензорите могат да не отворят въз-
главниците. 
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• Точно преди удара често пъти водачи-
те 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 въз-
главници може да не се отворят при 
това „подпъхване”, тъй като силата на 
отрицателното ускорение, която се за-
сича от датчика, може да бъде нама-
лена от „подпъхването” и да се окаже 
недостатъчна за задействането на въз-
главниците.

• Въздушните възглавници може да не 
се отворят при преобръщане на авто-
мобила, 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, които 
бихте могли безопасно да смените сами. 
Ако предупредителната светлина на въз-
душната възглавница не светне при по-
даване на контакт или след това остане 
светнала, незабавно прегледайте авто-
мобила 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 
извършва в оторизиран HYUNDAI сервиз. 
Неправилното боравене с допълнителна-
та система за безопасност може да дове-
де до сериозни наранявания.  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Промени по компоненти или връзки 

на системата, включително добавяне-
то 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 доведе 
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.  

 • Ако възглавниците се издуят, трябва 
да ги подмените в сервиз на HYUNDAI. 

•  Не променяйте и не прекъсвайте 
електрическата инсталация или други 
компоненти на допълнителната систе-
ма за безопасност. Това може да дове-
де до наранявания заради нежелано 
задействане 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 опре-
делени мерки за безопасност. Може 
да получите информация в оторизи-
раните сервизи на HYUNDAI. Неспаз-
ването на инструкциите и процедури 
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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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Ако пътниците седят неправилно, при 

катастрофа могат да се ударят в еле-
мент от интериора, да се озоват твър-
де близо до въздушна възглавница 
или да бъдат изхвърлени от автомоби-
ла. 

•  Винаги стойте в центъра на седалката, 
с изправена облегалка, поставен ко-
лан, с удобно опънати крака и стъпала 
на пода.

Допълнителни мерки за безопас-
ност
•  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 прикрепвайте 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.
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• Тип A  

• Тип B  
OVF031064  

Предупредителни надписи за нали-
чие на въздушни възглавници 
Предупредителните надписи за наличие-
то на въздушни възглавници предупреж-
дават водача и пътниците за потенциал-
ния риск от задействането на системата.

OVF031065

Обърнете внимание, че предупреждени-
ята се фокусират повече върху риска за 
децата, но ние искаме да сте запознати и 
с рисковете за възрастните. Те са описа-
ни на предишните страници.
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Запишете номера на ключа 
Кодът на ключа е запи-
сан на баркод етикет, 
прикрепен към връзката 
на ключа. Ако загубите 
ключовете си, този но-

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

КЛЮЧОВЕ

Имобилайзер 
(според оборудването)
Автомобилът ви е оборудван с електро-
нен имобилайзер на двигателя,
който намалява 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 клю-
чът е валиден при подаването на кон-
такт. 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 автоматич-
но. Двигателят няма да стартира без 
валиден ключ на запалването на авто-
мобила.

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

 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 - 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 мог-
ли да пъхнат ключа в запалването. Той 
би им осигурил контрол върху електри-
ческите стъкла или други уреди, а дори 
може да се стигне до задвижване на ав-
томобила, което може да доведе до сери-
озни наранявания или смърт. Никога не 
оставяйте ключа в колата при деца без 
надзор. 
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Автомобили със смарт ключове 
Когато start/stop бутонът е на позиция 
ON, имобилайзерът проверява и сверява 
дали ключът е валиден, или не
Ако е валиден, двигателят ще стартира.
Ако не е валиден, двигателят няма да 
стартира. 

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. 

 ЗАБЕЛЕЖКА
При стартиране на двигателя не дръжте в 
близост други ключове с имобилайзер. Дви-
гателят може да не запали или да угасне мал-
ко 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.

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

 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 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.  
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• Тип А

• Тип В
OVF041001  

OVF041215 

Функции на ключа с дистанционно 
управление
Тип В
За да извадите ключа, натиснете бутона 
и той ще се извади автоматично. За да го 
сгънете, го сгънете ръчно, докато натис-
кате  бутона за освобождаване.

OVF041003  

OVF041214  

КЛЮЧ С ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ (СПОРЕД ОБОРУДВАНЕТО)

Тип В
•  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 багажника трябва да бъдат 
затворени).

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

• Тип А

• Тип В
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 ЗАБЕЛЕЖКА
Вратите няма да се заключат, ако има отворе-
на врата

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

аварийните светлини, които индики-
рат, че вратите са отключени. 

 ЗАБЕЛЕЖКА
След отключване на вратите ще последва ав-
томатично заключване след 30 сек, ако нито 
една от вратите не бъде отворена. 

Откачване на багажника (3)
Без дистанционно.
1. Натиснете бутона за отваряне на ба-

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

два пъти, за да индикират, че багаж-
никът е отворен.

 ЗАБЕЛЕЖКА
•	 След	 отключване	 на	 багажника	 ще	 пос-

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

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

С дистанционно
1. Натиснете бутона за отваряне на ба-

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

два пъти, за да индикират, че багаж-
никът е отворен.

 ЗАБЕЛЕЖКА
•	 След	отключване	на	багажника	ще	послед-

ва автоматично заключване, когато го за-
творите. 

•		 На	бутона	е	написана	думата	„HOLD“,	коя-
то припомня, че трябва да задържите буто-
на.

Аларма (4)
1. Натиснете бутона за алармата за пове-

че от 0,5 сек.
2. Клаксонът ще започне да издава зву-

ков сигнал, а аварийните светлини ще 
мигат в продължение на 30 сек. 

Можете да активирате или деактивирате 
алармата, вижте как в страниците за 
алармата в тази секция.
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• Тип A  

• Тип B  
OVF041213  

OHG040009  

Ограничения при предавателя 
 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, от-
ворете и затворете вратата с ключа на за-
палването. Ако имате проблем с предава-
теля, се свържете с оторизиран HYUNDAI 
сервиз. 

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.

 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.

 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. 
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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 символа 
“+”, е обърнат нагоре като на илюстра-
цията.

3.  Сглобете в обратна последователност.

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

 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 здраве. Изхвърляйте 
батериите според разпоредбите.
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OVF041006  OVF041216 
Функция на смарт ключа 
1. Заключване на вратите 
2. Отключване на вратите 
3. Отваряне на багажника 
4. Аларма 

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 контак-
тен ключ. Функциите му са сходни с тези 
на ключа с дистанционно управление в 
предходните страници. 

Смарт ключ (според оборудването)

Със смарт ключа може да отключите или 
заключите вратите и багажника. Също 
така можете да стартирате двигателя. За 
повече информация вижте следващите 
страници.

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.

 ЗАБЕЛЕЖКА
•	 Бутонът	 оперира,	 когато	 смарт	 ключът	

е	 на	 разстояние	 0,7	 метра	 (28	 инча)	 от	
дръжката 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 ключът 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 ба-
гажника.
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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.

 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.

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

не на багажника.
3. Багажникът ще се отключи.

 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.

Полезни съвети за ключа 
 ЗАБЕЛЕЖКА

•	 Ако	по	някаква	причина	 загубите	ключа,	
няма да успеете да стартирате двигателя. 
Изтеглете автомобила, ако е необходи-
мо, 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 радиопредава-

тел или летище, които се намесват в често-
тите на предавателя.

 - Смарт ключът е близо до предавател за 
мобилни телефони, радиосистема или мо-
билен телефон.

	 -	Наблизо	оперира	друг	смарт	ключ.	
Когато	смарт	ключът	не	работи	правилно,	от-

ворете или затворете вратите с обикнове-
ния механичен ключ. Ако имате проблем 
със смарт ключа, свържете се с оторизиран 
дилър на HYUNDAI.
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OVF041215

Заключване и отключване при ек-
стрена 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 отключване напред.

3. За да поставите механичния ключ об-
ратно, сложете го в процепа и го при-
тискайте, докато чуете щракване. 

 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.
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OJC040170  

Неакти-
вирана 
система

Активи-
рана

система

Задей-
ствана
Аларма

АЛАРМЕНА СИСТЕМА (СПОРЕД ОБОРУДВАНЕТО)

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 работ-
ни режима: „Активиран”, „Задействана 
аларма” и
„Неактивиран”. При задействане систе-
мата издава силен звук, придружен с ми-
гане 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 
примигнат веднъж, за да покажат, че 
алармената система е активирана.

Ако някоя врата, багажникът или капакът 
на двигателя са отворени, аварийните 
светлини няма да примигнат, а системата 
няма да се активира. Ако всички врати, 
багажникът и капакът на двигателя се 
затворят след натискането на бутона за 
заключване, аварийните светлини ще 
примигнат веднъж.
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Заключете вратите с натискане на 
бутона на смарт ключа.
След това ще видите еднократно примиг-
ване на аварийните светлини, за да инди-
кират, че системата е включена.
Ако е отворена врата, багажник или пре-
ден капак, няма да видите примигване на 
аварийните светлини и алармата няма 
да е включена. След това, ако затвори-
те вратата, багажника или предния ка-
пак, аварийните светлини ще примигнат 
веднъж.

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, багажни-

кът и предният 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 примигнат и алармата няма да е акти-
вирана. След това, ако затворите вратата, 
багажника или предния капак, аварийни-
те светлини ще примигнат веднъж.

Не активирайте алармената система, 
преди всички пътници да са излезли от 
автомобила. Ако системата се активи-
ра, докато в автомобила още има човек, 
алармата може да се активира при него-
вото излизане. Ако някоя от вратите, ба-
гажникът или капакът на двигателя бъдат 
отворени в рамките на 30 сек след акти-
вирането на алармата, 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 
светлини ще примигват около 27 сек, 
освен ако системата не бъде деактиви-
рана. 

За да изключите системата, отключете 
вратите с дистанционното управление.
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Режим „неактивиран”
Системата ще се деактивира, когато:

Ключ с дистанционно управление 
(трансмитер)
- Натиснете бутона за отваряне на вра-

тата.
- Стартирате двигателя.
- Контактният ключ е на положение ON 

за повече от 30 сек.

Смарт ключ 
- Натиснете бутона за отваряне на вра-

тата.
- Натиснете бутона на дръжката на вра-

тата и смарт ключът е във 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. 

 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 
KIA.
Повреди, причинени от промени в алар-
мената система или промени в настрой-
ките, не се покриват от производствената 
гаранция.

 ЗАБЕЛЕЖКА – АВТОМОБИЛИ С ИМО-
БИЛАЙЗЕР
•		 Ако	алармата	не	е	изключена	с	дистанци-

онното	 (или	 със	 смарт	 ключ),	 вкарайте	
ключа в запалването, завъртете го и стар-
тирайте двигателя. Системата ще се из-
ключи.

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

Отклюване  

OVF041209  

КЛЮЧАЛКИ

Работа с ключалките отвън
Механичен ключ
За да отворите капака на дръжката 
1. Дръпнете дръжката на вратата (1).
2. Натиснете лоста (A), който се намира 

вътре в долната част на капака, из-
ползвайки ключа или плоска отвертка 
(2).

3. Отместете капака, докато натискате 
лоста.

След премахването на капака на дръж-
ката завъртете ключа към задната част 
на автомобила, за да отключите вратата, 
или към предната част, за да я заключи-
те (3).
•  Когато отключвате и заключвате вра-

тата на шофьора с ключ – заключва се 
и се отключва само тя.

•  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.

Трансмитер/Смарт ключ
•  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 във 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.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Бъдете внимателни да не повредите 
капака на дръжката, докато го демон-
тирате. 

 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.

 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.
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Lock  

OVF041008  

• Тип А

• Тип В 
OVF041010  

При аварийна ситуация 
Ако бутонът не оперира по електронен 
път, единственият начин да отключите 
врата или врати е с механичен ключ от-
вън. 
Врати без ключалка на дръжката можете 
да заключите, като: 
1. Отворете вратата.
2. Поставете ключа в слота за аварийна 
ситуация и завъртете ключа хоризонтал-
но, за да заключите.
3. Затворете вратата.

 ВНИМАНИЕ
Когато	 багажникът	 е	 затворен	 и	 ключът	 не	
работи по електронен път, няма да можете да 
отворите багажника. 

OVF041009

OVF041011

Работа с ключалките отвътре
От дръжката на вратата
Предна врата 
Ако дръпнете дръжката от вътрешната 
част на вратата и тя е заключена, вратата 
ще се отключи и отвори.

Задна врата 
Ако дръпнете веднъж дръжката от въ-
трешната част на вратата и тя е заключе-
на, вратата ще се отключи.
Ако дръпнете втори път, вратата ще се 
отвори. 

С бутон за централно заключване 
С бутона за централното заключване
командвате 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 вратите са заключени, индикаторът 
на ключа за централно заключване ще 
угасне.
• При натискане на бутона за отключва-

не се отключват всички врати на авто-
мобила. 

 ВНИМАНИЕ 
Когато	вратите	са	заключени	с	ключ	с	дистан-
ционно управление или смарт ключ, вратите 
не могат да бъдат отключени от бутона за цен-
трално заключване.

 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 от-
вън.

•  Отидете до багажния отсек и отворете 
багажника.

 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 
сериозни наранявания или смъртта на 
деца или животни, които не могат да из-
лязат. Освен това децата биха могли да 
се наранят при опит за боравене с уреди-
те за управление или да бъдат наранени 
от някого, влязъл в автомобила. Никога 
не оставяйте деца или животни без над-
зор в автомобила.
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Двойно заключване (според обо-
рудването)
Някои автомобили са оборудвани с двой-
но заключване. Тази система не позволя-
ва отваряне на врата нито отвътре, нито 
отвън, и осигурява допълнителна мярка 
за сигурност на автомобила.
За да активирате двойното заключване, 
вратата трябва се заключи с ключа или 
с ключа с вградено дистанционно упра-
вление. За да я отключите, използвайте 
отново ключа.

Функции на заключването и от-
ключването 
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. 

Отключване при угасяване на двигателя 
(според оборудването)
Всички врати се отключват автоматично:
Без смарт ключ 
Когато контактният ключ бъде изваден от 
слота.

Със смарт ключ 
Когато бутонът start/stop е в режим OFF.

Система за отключване и заключване 
със скоростния лост 
• Всички врати се заключват автома-

тично, когато скоростният лост бъде 
изместен от позиция P (Park).

• Всички врати се отключват автоматич-
но, когато скоростният лост бъде из-
местен  в позиция P (Park).

Можете да активирате или деактивирате 
функциите за отключване и заключване. 
Вижте раздел настройки в тази секция.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не позволявайте на хора да остават в 
автомобила, когато заключвате автомо-
била с дистанционно или смарт ключ, за-
щото не могат да си отворят от дръжки-
те отвътре или бутоните. Например, ако 
вратите са заключени с ключа с дистан-
ционно управление, отключването става 
само след използването на същия ключ 
за отключване. 
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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 „заключе-
но” ( ). Когато лостът е в това положе-
ние, вратата не може да бъде отворена 
отвътре с дръжката (3).

OVF041007

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ -
Ключалки на задните врати - ако децата 
случайно отворят задните врати, докато 
автомобилът се движи, те могат да пад-
нат навън, което би причинило сериозни 
контузии или смърт. За да не позволите 
на децата да отворят задните врати отвъ-
тре, използвайте защитната блокировка 
винаги когато в автомобила има деца.

3.  Затворете задната врата. За да отво-
рите задната врата, дръпнете дръж-
ката й от външната страна (2). Дори и 
вратите да са отключени, задната вра-
та няма да може да се отвори с дърпа-
не на дръжката от вътрешната страна 
(3), докато не се отключи защитната 
блокировка. 
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Затваряне на багажника
За да затворите багажника, натиснете 
капака надолу до упор. Уверете  се, че е 
добре затворен. 

OVF041012 

За механично отваряне на багажни-
ци 
Отваряне на багажника
•  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 
автоматично.

ВРАТА НА БАГАЖНИКА

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

OVF041013

 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. 
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OVF041015/ OVF041014/ OVF041016  

Електрическа врата на багажника (спо-
ред оборудването)
(1) Бутон за отваряне на багажника 
(2) Дръжка за опериране 
(3) Бутон за затваряне на багажника

 ВНИМАНИЕ
Електрическата врата на багажника действа, 
когато:
•		 Лостът	за	механичната	трансмисия	е	в	неу-

трално положение.
•		 Лостът	на	автоматичната	трансмисия	е	в	P	

(Park).

 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.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не оставяйте деца или животни 
без надзор в автомобила. Децата или 
животните могат да натиснат бутон на 
системата, с което да наранят себе си 
или други хора, също така да повредят 
автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Уверете се, че няма хора или обекти, ко-
гато оперирате с електрическата врата 
на багажника. Изчакайте с товаренето, 
докато вратата не се отвори напълно.



Особености на Вашия автомобил

22 4

OVF041015  OVF041014  

Отваряне на вратата на багажника 
Вратата на багажника ще се отвори при:
•  Натискане на бутона за отваряне вър-

ху ключа с дистанционно управление 
или смарт ключа.

•  Натискане на бутона върху вратата.

 ВНИМАНИЕ 
Не затваряйте или отваряйте електри-
ческата врата на багажника механично. 
Това може да повреди механизма за от-
варяне и затваряне. Ако е необходимо 
да затворите или отворите механично 
вратата, когато акумулаторът е изтощен, 
не прилагайте допълнителна сила при 
опериране.

•  Натиснете дръжката за отваряне, до-
като смарт ключът е във вас.
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OVF041016  
Затваряне на вратата на багажника 
1. Натиснете бутона за около 1 сек.
2. Вратата ще се затвори автоматично.

Вратата няма да се отвори при: 
Електрическата врата на багажника не 
се отваря при движение на автомобила 
с повече от 3 км/ч. 

 ВНИМАНИЕ
•		 Автоматичното	 отваряне	 и	 затваряне	

рабо ти при неработещ двигател. При 
оперирането се консумира високо коли-
чество	 енергия	 от	 акумулатора.	 За	 да	из-
бегнете изтощаването му, не оперирайте 
повече от необходимото с вратата – не по-
вече от 10 отваряния и затваряния навед-
нъж. 

•		 За	да	предотвратите	изтощаване	на	акуму-
латора, не оставяйте вратата в отворена 
позиция за дълго време.

•		 Не	модифицирайте	и	не	поправяйте	нито	
една част от електрическото отваряне и 
затваряне на багажника. Това е работа на 
оторизираните дилъри на HYUNDAI.

•		 Когато	излизате	от	автомобила,	за	да	сме-
ните гума или да поправяте автомобила, 
не оперирайте с автоматичната врата на 
багажника. Това може да доведе до по-
вреждането й. 

•		 В	студено	и	влажно	време	автоматичната	
врата може да не работи правилно поради 
атмосферните условия. 

 ПРЕДУПРЕЖНЕИЕ
Ще чуете звуков сигнал, ако карате про-
дължително с над 3 км/ч при отворена 
врата на багажника. Излезте от автомо-
била възможно по-бързо и проверете 
дали сте затворили вратата на багажни-
ка. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ще чуете звуков сигнал и аварийните 
светлини ще присветнат 10 пъти, ако 
вратата на багажника е затворена, но 
не е заключена. Излезте от автомобила 
възможно по-бързо и проверете дали сте 
затворили сигурно багажника. 
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OVF041017  
Автоматично връщане 
При опериране и затваряне на автома-
тичната врата може да попадне предмет 
или част от тяло, при което вратата ще 
регистрира съпротивление.
•  Ако съпротивлението е регистрирано 

при отваряне, то ще спре и вратата ще 
се върне обратно.

•  Ако съпротивлението е регистрирано 
при затваряне, операцията ще спре и 
вратата ще се върне обратно. 

Ако съпротивлението обаче е слабо – 
породено от меки или тънки обекти, или 
вратата почти се е затворила, автоматич-
ното връщане може да не работи. 

Ако автоматичното връщане се активира 
над 2 пъти, автоматичната врата може да 
спре в позицията. В този случай затворе-
те вратата механично и опитайте да опе-
рирате с бутоните отново. 

Как да рестартирате автоматичната вра-
та 
Ако акумулаторът е изтощен или откачен, 
или пък предпазителят е изгорял или из-
ваден, може да рестартирате автоматич-
ната врата по следния начин::
1. Поставете скоростния лост в позиция 
P (Park).
2. Натиснете дръжката на вратата и за-
тварящия бутон едновременно за повече 
от 3 сек. (Ще чуете звуков сигнал.)
3. Затворете вратата механично.

Ако автоматичната врата не работи пра-
вилно след тази процедура, проверете 
автомобила при оторизиран дилър на 
HYUNDAI.

 ВНИМАНИЕ
Ако автоматичната врата не работи правил-
но, първо проверете: 
•		 Дали	скоростният	лост	е	на	неутрална	по-

зиция за механичните скоростни кутии
•		 Дали	 скоростният	 лост	 е	 на	 позиция	 P	

(Park)	за	автоматичните	кутии

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не поставяйте нарочно предмет 
или част от тяло на пътя на автоматич-
ната врата, за да проверите дали автома-
тичното връщане работи. 
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Настройка на позицията на отваря-
не 
Шофьорът може да настрои нивото на от-
варяне на вратата, следвайки следните 
инструкции: 
1.  Позиционирайте вратата механично 

до позицията, до която искате да се 
отваря.

2.  Натиснете бутона за затваряне на вра-
тата на багажника за повече от 3 сек.

3. Затворете вратата механично, след 
като чуете звуковия сигнал.

След това вратата ще се отваря по пози-
цията, която сте нагласили.

 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.OVF041018OVF041016

Аварийно отключване на багажника
Вашият автомобил е оборудван с лост за 
аварийно отключване на багажника, раз-
положен в долната част на вратата. Ако 
някой бъде заключен по случайност в ба-
гажника, можете да отворите при следни-
те действия: 

1. Отстранете външния корпус.
2. Натиснете лоста за отваряне надясно.
3.  Натиснете вратата на багажника.
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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 прозорци-
те
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  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  A
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 ЗАБЕЛЕЖКА
Ако електрическите прозорци не работят как-
то трябва, автоматичната система за управле-
ние трябва да бъде рестартирана по следния 
начин:
1.		 Завъртете	ключа	на	запалването	на	пози-

ция	on	(контакт).
2.		 Затворете	 прозореца	 на	 шофьора	 и	 про-

дължете да дърпате нагоре бутона за про-
зореца	 на	 шофьора	 още	 поне	 1	 секунда	
след като прозорецът е напълно затворен.

Автоматично връщане
Ако движението на прозореца нагоре 
бъде възпрепятствано от предмет или 
част от тялото, прозорецът ще усети 
съпротивлението и ще спре. След това 
прозорецът 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 
след сработването на системата за авто-
матично връщане, тя ще спре да работи.

 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, систе-
мата за автоматично връщане може да 
не усети съпротивлението и няма да спре 
и да отвори прозореца.



Особености на Вашия автомобил

294

OVF041022

Бутон за заключване на електриче-
ските прозорци
За Европа
•  Водачът може да деактивира бутоните 

за управление на електрическите про-
зорци на задните врати, като натисне 
бутона за заключване на електриче-
ските прозорци на вратата на шофьора 
в позиция LOCK (натиснат).

Извън Европа
•  Водачът може да деактивира бутоните 

за управление на електрическите про-
зорци на задните врати, като натисне 
бутона за заключване на електриче-
ските 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. 

 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 винаги 
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. 

• Когато бутонът за управление на елек-
трическите прозорци е в позиция LOCK 
(натиснат), главният панел за управле-
ние на прозорците на шофьора не може 
да контролира електрическите прозорци 
на пътниците на предната и на задните 
седалки. 
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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. Ще се вдигне на-
пълно автоматично веднъж, след като го 
повдигнете наполовина.

Затваряне на капака
1. Преди да затворите капака, направете 
следното:
•  Всички капачки за наливане на течно-

сти трябва да бъдат поставени на мес-
тата си.

•  Ръкавици, парцали и всякакви други 
запалими материали трябва да бъдат 
премахнати.

2. Свалете надолу капака и го пуснете. 
Уверете се, че се е заключил.

 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-а или R 
(задна) за механичните, и сте активирали 
ръчната спирачка.
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 Предупреждение - Капак
•  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 дви-
жение и да причини пълна загуба на 
видимост, а това да доведе до инци-
дент.

•  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.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Презареждане
•  Ако горивото под налягане изпръска 

дрехите или кожата ви, 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. 

 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. 

 • 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 прено-
сим контейнер за гориво, преди 
зареждане го поставяйте на зе-
мята. Искра от статично електри-
чество от контейнера може да 
запали изпаренията от горивото. 
След като зареждането започне, тряб-
ва да сте в постоянен контакт с авто-
мобила до края му. 
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 Използвайте само пластмасови кон-
тейнери, предназначени за зареждане и 
съхраняване на бензин.
•  Не използвайте мобилни телефони, 

докато зареждате. Има опасност па-
рите от горивото да се запалят от 
електрически заряд или електриче-
ска 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 двига-
теля.

•  Не ползвайте кибрит или запалка, не 
пушете и не оставяйте запалена ци-
гара в автомобила, докато сте на бен-
зиностанция и особено докато пре-
зареждате - автомобилното гориво е 
лесно запалимо и може да причини 
пожар. 

•  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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ЛЮК (СПОРЕД ОБОРУДВАНЕТО)

Ако в оборудването на вашия автомобил 
има люк, може да го отваряте и да проме-
няте наклона му с контролния лост, раз-
положен на конзолата в предната част на 
тавана. 

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

 ЗАБЕЛЕЖКА
•		 В	студен	и	влажен	климат	люкът	може	да	

не работи както трябва заради замръзва-
не.

•		 След	 като	 измиете	 автомобила	 или	 след	
дъжд,	 избършете	 водата,	 останала	 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 максимал-
но наклонен, тъй като може да причините 
повреда в мотора или в частите на сис-
темата.
Уверете се, че люкът е напълно затворен, 
когато напускате автомобила. Ако е от-
ворен и завали сняг или дъжд, в автомо-
била може да проникне вода и да повре-
ди интериора, също така да провокира 
кражба. 
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 ЗАБЕЛЕЖКА
Люкът	не	може	да	се	движи,	когато	е	накло-
нен, както и да се накланя, когато е отворен.

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 подвижния 
люк в дадена позиция, натиснете или из-
дърпайте 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.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не настройвайте люка или сен-
ника, докато шофирате. Това може да 
доведе до загуба на контрол върху ав-
томобила и да причини инцидент с теж-
ки наранявания, смърт или материални 
щети.
•  Ако използвате рейките за багажника 

върху покрива, никога не оперирайте 
с люка. 

•  Ако поставяте багаж върху покрива, 
не натоварвайте люка с тежки пред-
мети.

•  Не позволявайте на деца да оперират 
с люка.
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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.

Затваряне на люка
За да затворите люка - 
Натиснете контролния бутон напред до 
първата позиция или издърпайте бутона 
надолу.

За да затворите люка заедно със сен-
ника
Натиснете контролния бутон напред до 
втората позиция. Люкът ще се затвори, 
след което и сенникът автоматично. За 
да спрете отварянето му в дадена пози-
ция, натиснете или издърпайте контрол-
ния 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.
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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).
2.  Затворете сенника и люка, ако са от-

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

ряне (около 10 сек), докато люкът се 
наклони и леко се задвижи нагоре и 
надолу. Освободете бутона.

5.  Натиснете и задръжте бутона за затва-
ряне, докато люкът не направи следното: 
СЕННИКЪТ СЕ ОТВАРЯ > ЛЮ-
КЪТ СЕ НАКЛАНЯ > ЛЮКЪТ СЕ 
ОТВАРЯ > ЛЮКЪТ СЕ ЗАТВА-
РЯ > СЕННИКЪТ СЕ ЗАТВАРЯ 
Освободете бутона. Когато извършите 
тази операция, люкът е рестартиран.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Люк
•  Докато затваряте люка, внимавайте 

на пътя му да няма глави, ръце или 
части на тялото.

•  Не показвайте ръцете или главата си 
през люка, докато шофирате.

•  Преди да затворите люка, дръпнете 
ръцете си или други части на тялото от 
пътя му.

 ВНИМАНИЕ
Редовно почиствайте прахта и боклуци-
те, които могат да се натрупат по воде-
щите релси.
•  Ако се опитвате да отворите люка, ко-

гато външната температура е под ну-
лата или люкът е покрит със сняг или 
лед, може да увредите стъклото или 
мотора.
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ПАМЕТ НА ПОЗИЦИЯТА НА СЕДАЛКАТА (СПОРЕД ОБОРУДВАНЕТО)

Паметта на седалките ви осигурява точ-
но запаметяване на предпочитаната по-
зиция на шофьорската седалка, която се 
нагласява с натискането на бутон. Кога-
то запаметите предпочитаната позиция, 
други шофьори могат да регулират седал-
ката в различна позиция, докато използ-
ват автомобила, а вие може да върнете 
предпочитаната настройка. Ако акумула-
торът се изтощи, запазената позиция ще 
бъде изтрита от паметта и трябва отново 
да я запаметите.

Запаметяване на позицията в па-
метта с използването на бутоните на 
вратата 
Запаметяване на шофьорската позиция
1.  Променете позицията на контактния 

ключ на положение ON.
2.  Настройте седалката в позицията, коя-

то желаете.
3.  Натиснете бутона SET на контролния 

панел.

Системата ще произведе еднократен сиг-
нал.
4.  Натиснете един от бутоните за памет 

(1 или 2) в рамките на 5 сек от натис-
кането на бутона SET. Системата ще 
произведе звуков сигнал два пъти, за 
да индикира запаметяването.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не опитвайте да запаметите пози-
цията на седалката, докато автомобилът 
е в движение. Това може да доведе до 
загуба на контрол и инцидент, който да 
доведе до смърт, сериозни наранявания 
или имуществени вреди. 
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Изваждане на позицията от паметта 
1. Сложете контактния ключ на положе-
ние ON.
2. За да извадите позиция от паметта, 
натиснете бутона на желаната позиция 
(1 или 2). Системата ще произведе едно-
кратен сигнал и седалката ще се нагласи 
автоматично до желаната позиция.

Настройването на седалката в момент, в 
който преди това сте задали изваждане 
на запаметена позиция, ще доведе до 
спиране на движението на паметта и про-
дължаване в позицията, която задавате в 
момента от бутоните.

ФУНКЦИЯ ЛЕСЕН ДОСТЪП 
(според оборудването)
Системата премества седалката на шо-
фьора автоматично, както следва:
•  Без смарт ключ
 - Ще придвижи седалката назад при 

изваждане на контактния ключ.
 - Ще придвижи седалката напред при 

слагане на контактния ключ. 
• Със смарт ключ
 - Ще придвижи седалката назад, кога-

то бутонът за стартиране е в позиция 
OFF.

 - Ще придвижи седалката напред при 
позиция на старт-бутона в ACC или 
START.

Можете да активирате или деактивирате 
тази функция. Вижте раздел „Настройки“ 
в тази секция.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Внимавайте, когато използвате бутоните 
за памет на седалките, докато сте в авто-
мобила. Натиснете бутоните на седалката 
до желаната позиция веднага, ако седал-
ката отиде твърде далеч в която и да е 
посока.
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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	 позиции	 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.

Регулиране на волана
Регулирането на волана ви позволява да на-
строите	 позицията	 му,	 преди	 да	 шофирате.	
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	същото	време	
не ви пречи да следите приборите и лампите 
по инструменталното табло.
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Регулиране на волана
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.

 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.

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.

Подгряване на волана 
(според оборудването)
Можете да включите подгряването на 
волана, когато натиснете бутона за ото-
пление на волана и контактният ключ е 
в позиция ON. Индикаторът на бутона ще 
светне и ще ви покаже сигнал на LCD 
дисплея. За да изключите подгряването 
на волана, натиснете бутона още веднъж. 
Индикаторът на бутона ще угасне и ще 
получите съобщение за операцията на 
LCD дисплея.

 ВНИМАНИЕ
Подгряването на волана ще се изключи авто-
матично след около 30 мин след активирането. 
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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 инсталирайте никакви приспособле-
ния на волана като дръжки, ръчки и др., 
защото може да повредите подгряващия 
се волан. 

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

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.

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 контролира 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 директ-
но върху огледалото, защото препаратът 
може да проникне под кожуха на огледа-
лото.

 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. 

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

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).

 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 матери-
ални щети.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - 
Странични огледала

•  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 огле-
далото, защото така може да увредите 
повърхността му. Ако ледът ограничава 
движението на огледалото при настрой-
ване, не насилвайте огледалото. За пре-
махване 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.

OVF041202

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.
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OVF041035 OVF041036

Дистанционно управление
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 огле-
далата на ръка, за да не повредите ча-
стите им.

Сгъване на страничното огледало
Ръчен тип
За да сгънете страничното огледало, 
хванете корпуса на огледалото и го на-
тиснете към задната част на автомобила.
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OVF041037  

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

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

 ВНИМАНИЕ
Ако огледалата ви са електрически, не ги 
сгъвайте на ръка, защото може да повре-
дите мотора.
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ИНСТРУМЕНТАЛНО ТАБЛО

• Тип B

• Тип А

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

OVF041040/OVF041041  

1. Оборотомер

2. Скоростомер 

3. Уред за следене температурата на двигателя

4. Уред за горивото в резервоара

5. Предупредителни лампи (в зависимост от обо-

рудването)

6. Индикатор за мигачи

7. LCD дисплей
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Прибори

OVF041043  

OVF041043L  

OVF041043N  

OVF041042  

Осветление на таблото (според обо-
рудването)
Осветлението на инструменталния панел 
може да се регулира като:
•  Подайте контакт на позиция ON. 
•  Светлините са включени или индика-

цията за паркиране.
•  Натиснете контролния бутон нагоре 

или надолу. 
Интензитетът на светлината ще се по-
каже на инструменталния екран на LCD 
дисплея.

• Тип B

• Тип C

• Тип А Скоростомерът показва скоростта на ав-
томобила при движение напред.
Скоростомерът е калибриран в киломе-
три в час или в мили в час.
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OVF041044  

OVF041045  

OVF041047L  

Прибор за следене температурата на 
двигателя
Този прибор показва температурата на 
охлаждащата течност (при подаден кон-
такт). Не карайте с прегрял двигател. Ако 
двигателят прегрее, вижте “Ако двигате-
лят прегрее” в секция 6.

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.

• Бензинов двигател • Тип А

• Дизелов двигател • Тип В

OVF041047

 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.

 ВНИМАНИЕ
Не дръжте двигателя в червената зона 
на оборотомера. Това може да причини 
сериозна повреда на двигателя.

 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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OVF041046L  

OVF041046  

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). 

Прибор за следене на горивото
Приборът за горивото показва приблизи-
телното количество гориво в резервоара.

 ВНИМАНИЕ
•		 Обемът	 на	 резервоара	 е	 посочен	 в 

секция	8.	
•		 Към	прибора	има	предупредителна	лампа	

за ниско ниво на горивото, която ще све-
тне, когато резервоарът е почти празен.

•		 При	накланяне	или	в	 завой	 стрелката	на	
прибора може да трепне или предупреди-
телната лампа да се включи по-рано. Това 
се дължи на движението на горивото в ре-
зервоара.

• Тип А

• Тип В

OVF041089 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 „0/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.



Особености на Вашия автомобил

52 4

Индикатор за смяна на скоростите 
за механична кутия (според оборуд-
ването)
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 автоматична кутия (според обо-
рудването)
Индикаторът показва коя предавка е из-
брана на автоматичната кутия.

Алармен сигнал за хлъзгав път (спо-
ред оборудването)
Аларменият сигнал ще предупреди за 
хлъзгав път, когато: 
•  Колата е на контакт в режим ON
•  Температурата на въздуха е около и 

под 4°C (39.2°F).
Светлинният сигнал ще премигне за 10 
сек, след което ще светне. Също така ще 
се чуе звуков сигнал.
 

 ВНИМАНИЕ
Ако се появи алармен сигнал за хлъзгав път, 
докато карате, трябва да бъдете по-внима-
телни и да се въздържате от висока скорост, 
интензивно ускорение и внезапно спиране, 
остро вземане на завои и др. 

OVF041048 OVF041049 OVF041090
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OVF041052

• Тип А • Тип А• Тип В • Тип В

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

Временен километраж (км или мили)
Този режим показва дистанцията на от-
делни пътувания, избрани след послед-
ното нулиране на временния
километраж. 
Обхватът на временния километраж е 
от 0.0 до 999.9 км/мили. Натискането на 
бутона TRIP за повече от 1 сек, когато е 
показан временният километраж, нулира 
временния километраж до нула (0.0).

LCD дисплей
Бордовият компютър, индивидуалните 
настройки, съобщенията и др. се изобра-
зяват на LCD дисплея.
За да сменяте между групите, натиснете 
бутона DISP.
За да сменяте между режимите и групи-
те, натиснете бутона DISP.
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 OVF041054  

OVF041055  

Разстояние до презареждане

Среден разход на гориво*/
Моментен разход на гориво*

Средна скорост

Бордови компютър 
Бордовият компютър е информационна 
система за пътуването, контролирана 
от микрокомпютър, която показва ин-
формация относно пътуването като ско-
ростомер, оборотомер, разстояние до 
презареждане, среден разход на гориво 
и време на пътуването. Данните се показ-
ват на дисплей, когато подадете контакт. 
Ако акумулаторът бъде свален, цялата 
информация, без скоростомер и разстоя-
ние до презареждане и моментен разход 
на гориво, се изтрива.

Време на пътуването*

Натиснете бутона DISP, за да смените ре-
жимите.

Разстояние до презареждане (км или мили)
Този режим показва приблизителното разстояние, ко-
ето автомобилът може да измине с наличното в резер-
воара гориво, като се базира на количеството гориво в 
резервоара и количеството гориво, подавано към дви-
гателя. 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.

• Тип А

• Тип А

• Тип В

• Тип В• Според оборудването
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OVF041056  OVF041057  

Среден разход на гориво (според 
оборудването) (л/100 км или мили на 
галон)
Този режим изчислява средния разход на 
гориво от общото изразходвано гориво и раз-
стоянието, изминато от последното нулиране 
на средния разход. Общото изразходвано го-
риво се изчислява от данните за разхода на 
гориво. За по-точни данни карайте повече от 
50 м (0,03 мили). Натискането на бутона DISP 
за повече от 1 сек, когато е показан средният 
разход, нулира показанията (---).
Ако скоростта на автомобила надвишава 1 
км/ч след дозареждане с повече от 6 литра, 
показанията за среден разход ще се нулират 
(---). 
Можете да активирате или деактивирате тази 
функция, след зареждането на повече от 6 ли-
тра. Вижте „индивидуални настройки” в тази 
секция.

Моментен разход на гориво (според 
оборудването) (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.

• Тип А • Тип А• Тип В • Тип В
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OVF041058  OVF041059  OVF041060  

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 DISP за повече 
от 1 сек, докато се показва средната ско-
рост, нулира показанията (---).

Време на пътуването (според обо-
рудването)
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 DISP за повече от 
1 сек, докато се показва времето на пъту-
ване, нулира показанията (00:00).

• Тип А • Тип А • Тип А• Тип В • Тип В • Тип В

Индивидуални настройки
1.  Спрете автомобила и оставете на кон-

такт на позиция ON при работещ дви-
гател.

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

3. Тогава натиснете бутона DISP за пове-
че от 2 сек.

4. Можете да смените настройките с на-
тискане на бутон DISP и избрания еле-
мент с натискането на бутона TRIP.
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OVF041061  OVF041062  

• Тип А • Тип А• Тип В • Тип В

Врата 
•  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 за-
ключат автоматично, когато скорост-
ният 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 

отключване ще бъдат отменени.
 Key Out – Всички врати ще се отклю-

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

 Shift Lever – Всички врати ще се от-
ключат автоматично, когато скорост-
ният лост е преместен в позиция P 
(Park). 

(За автоматичните трансмисии) 

Лампа 
• Headlamp Escort
Когато функцията Headlamp Escort е про-
верена:
Функциите Headlamp Escort и Headlamp 
Welcome ще бъдат активирани.
За повече детайли вижте глава „Осветле-
ние” в секция 4.



Особености на Вашия автомобил

58 4

OVF041063 OVF041064
Настройки 
• Език 

Изберете предпочитания от вас език 
от LCD дисплея.

• Среден горивен разход  
Auto Reset – показателят за среден 
горивен разход ще се нулира автома-
тично, когато презаредите. 

•  Алармена функция 
 Ако алармената функция е маркирана:
 Алармената функция на ключа с дис-

танционно управление или смарт клю-
ча ще бъде активирана.

• Уелкъм (приветстващ) сигнал 
(за инструментален панел тип B) 
On – уелкъм сигналът ще се активира. 
Off - уелкъм сигналът няма да бъде ак-
тивен.

•  Поддръжка 
Ако поддръжката е маркирана: 
Ще се появи съобщение да осведоми 
шофьора, че е нужно посещение на 
сервиза.

•  Система за лесно навлизане - Seat 
Easy Access (за коли с памет на седал-
ките за шофьора)

Ако Seat Easy Access е маркирана:
Седалката на шофьора ще се премести 

автоматично напред или назад, за да 
улесни навлизането и излизането.

LKAS режим (за инструментален па-
нел тип B) (според оборудването)
LKA – активиране на системата за асис-

тент за следване на лентите на пътно-
то платно Lane Keeping Assistance

System (LKAS).
LDW – активиране на системата за пре-

сичане на лентата на пътното платно 
Lane Departure Warning

System (LDWS).
За повече информация вижте раздела за 

LKAS в секция 5.

• Тип А • Тип В
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OVF041065  

• Формат на часа 

OVF041131/Q  

OVF041131/Q  

OVF041066  

OVF041067  

Информация на LCD дисплея 
Часовник (според оборудването)

Времето се изобразява върху дисплея 
при включване на контакт на позиция ON.

За да промените настройките от 12-часо-
ва скала на 24-часова:
1. Натиснете бутона TIME за повече от 1 

сек.
2. Натиснете бутона DISP и преминете от 

12 H на 24 H или обратното - 24H на 
12H.

3. Натиснете бутона TRIP, за да селекти-
рате желания формат.

• Настройка на часа • Врата / багажник отворени

За да промените времето (часове/мину-
ти) :
1. Натиснете бутона TRIP, когато сте в ре-

жим за времето.
2. Натиснете бутона DISP, за да промени-

те часа (стъпка през 1 час).
3. Натиснете бутона TRIP, за да отидете 

на минутите.
4. Натиснете бутона DISP, за да промени-

те минутите (стъпка през 1 мин).
5. Натиснете бутона TRIP, за да излезете 

от режима за времето.

Врата/Индикаторът информира шофьора 
коя врата е отворена.

• Врата

• Багажник
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OVF041068  

OVF041069  

OVF041070  OVF041071  

Подгряване на волана ON/OFF

Индикаторът ще се появи, когато се вклю-
чи подгряването на волана.

Индикаторът ще се появи, когато се из-
ключи подгряването на волана.

За повече детайли вижте раздела „Во-
лан” в секция 4.

Степен на осветеност 

Степента на осветеност на инструмен-
талния панел се показва, когато регули-
рате контролния бутон.
За повече детайли вижте раздела „Ос-
ветеност на инструменталния панел” в 
секция 4.

Сигнал на Паркинг асистента 

Показва зоната с препятствие, което е 
засечено от Паркинг асистента, когато 
автомобилът се движи напред или назад. 
За повече детайли вижте раздела “Пар-
кинг асистент” в секция 4.

• Тип А

• Тип А

• Тип А • Тип А• Тип В

• Тип В

• Тип В • Тип В

 ВНИМАНИЕ
•	 Индикацията	за	активното	въздушно	кри-

ло може да се появи дори да няма повреда 
в	крилото.	Моля	проверете	за	външна	на-
меса или замръзване на крилото. 

•	 През	 зимата	 сигналната	 индикация	може	
да не се появи веднага.
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OVF061012  OVF041073  OVF041074  

Ниско налягане в гумите (според 
оборудването)

Индикация за ниско налягане в една или 
повече гуми ще се появи, когато някоя от 
гумите е с ниско налягане. Индикацията 
ще покаже коя от гумите е с ниско наля-
гане. 
За повече детайли вижте раздела „TPMS” 
в секция 6.

Бутон за включване на предпазите-
лите (бутон за режими)

Индикацията се появява, за да информи-
ра шофьора да включи бутона за предпа-
зителите на инструменталния панел под 
волана.
За повече детайли вижте раздел „Пред-
пазители” в секция 7

Индикацията се появява, за да информи-
ра шофьора, когато:
• има повреда в крилото; 
• има повреда в контролера на крилото; 
• крилото не е отворено в ситуация, кога-
то трябва да бъде отворено.
Когато не е налично нито едно от гореиз-
броените, индикацията ще изчезне.

• Тип А • Тип А • Тип А• Тип В • Тип В • Тип В

Система за активно въздушно крило

 ВНИМАНИЕ
•	 Индикацията	за	активното	въздушно	кри-

ло може да се появи дори да няма повреда 
в	крилото.	Моля	проверете	за	външна	на-
меса или замръзване на крилото. 

•	 През	 зимата	 сигналната	 индикация	може	
да не се появи веднага.
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OVF041075  OVF041076  OVF041077  

За автомобили, екипирани със система за 
смарт ключ 
Ключът не е в автомобила 

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.

Натиснете старт бутона със смарт ключа 

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 примигва за около 10 
сек.

• Тип А • Тип А • Тип А• Тип В • Тип В • Тип В
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OVF041078  
OVF041079  OVF041080  

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 батерията с нова.

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 трансмисии)

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.

• Тип А

• Тип А • Тип А

• Тип В

• Тип В • Тип В

Натиснете педала на спирачката за 
стартиране (само за автоматични тран-
смисии)
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OVF041081  OVF041082  OVF041083  

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 
веднъж 

Ако не можете да оперирате с бутона 
start/stop и има проблем с него, ще се 
появи индикация за 10 сек и звуков по-
стоянен звуков 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 сигналната индикация се появява 
всеки път, когато натиснете start/stop бу-
тона, отидете с автомобила в оторизиран 
сервиз на HYUNDAI за проверка на сис-
темата. 

Минете на „P“ или „N“, за да старти-
рате 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).

• Тип А • Тип А • Тип А• Тип В • Тип В • Тип В
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OVF041084  OVF041085  
OVF041086  

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 примигва в про-
дължение на 10 сек. 
Ако получите това предупреждение, на-
тиснете бутона start/stop, докато навивате 
волана с ръка наляво и дясно.

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 примигва 
за 10 сек.

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.

• Тип А • Тип А

• Тип А

• Тип В • Тип В

• Тип В

Проверка на заключването на вола-
на (според оборудването)

Проверка на предпазителя на стопо-
вете 
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Предупреждение за пред-
пазен колан

Като напомняне на шофьора, 
предупредителната лампа за 
предпазния колан ще примигва 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

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 свети, 
това показва за ситуация, която изисква 
вниманието ви.

Следващите сигнални индикации са 
представени на предходните страници: 
•  Индикатор за смяна при автоматична 

трансмисия 
• Индикатор за смяна при механична 

трансмисия
•  Внимание – хлъзгав път 
•  Отворена врата или багажник (на LCD 

дисплея)
•  Подгряване на волана ON/OFF (на 

LCD дисплея)
•  Индикация за паркинг асистент (на 

LCD дисплея)
•  Ниско налягане в гумите (на LCD дис-

плея)
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Предупредителна свет-
лина за въздушните 
възглавници

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.

Без система за 
смарт ключ 

Този светлинен индикатор се появява, ко-
гато имобилайзер ключът е инсталиран и 
включен на позиция ON за стартиране на 
двигателя. 
Можете да стартирате двигателя. Инди-
каторът угасва, когато се стартира двига-
телят. 
Ако индикаторът примигне, 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 примигне 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 бутона 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 бутона 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 отворена врата 

Тази лампа показва, че има недобре за-
творена врата при всяка позиция на клю-
ча на запалването.

Лампа за отворен ба-
гажник 

Тази лампа показва, че багажникът не 
е добре затворен при всяка позиция на 
ключа на запалването.

Лампа за ниско ниво на 
горивото

Тази лампа указва, че резервоарът е поч-
ти празен. Когато се включи, трябва да 
презаредите при първа възможност. Шо-
фиране със светеща лампа за горивото 
или с гориво под границата “0/e” може да 
доведе до прекъсване работата на двига-
теля и повреда на катализатора (според 
оборудването).

ESP индикатор (елек-
тронна програма за 
стабилност)

ESP индикаторът ще светне при подава-
не на контакт, но трябва да угасне след 
това. Светлинната индикация се появя-
ва и когато има проблем със системата. 
Ако се случи, докато карате, провере-
те автомобила в оторизиран сервиз на 
HYUNDAI.

Индикатори на мигачите

Мигащите зелени стрелки на инструмен-
талното табло показват посоката, указа-
на от мигача. Ако стрелката свети, но не 
мига, мига по-бързо от нормалното или 
не светва въобще, това показва повреда 
в системата на мигачите. Трябва да се 
консултирате със сервиза си. 
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AFLS  
Индикатор за габарити 

Индикаторът свети, когато са включени га-
баритите.

Индикатор за къси 
светлини

Индикаторът свети, когато са пуснати фа-
ровете.

Индикатор за дълги 
светлини

Този индикатор се включва, когато фаро-
вете светят и са на дълги светлини или 
когато “мигате” с дългите светлини.

Проблем в системата 
за адаптивни предни 
светлини AFLS (Adaptive 
Front Lighting System) 
(според оборудването)

Ако индикаторът за повреда в AFLS све-
тне, системата за предни адаптивни свет-
лини няма да работи правилно.
Отидете до най-близката безопасна ло-
кация и рестартирайте двигателя. Ако 
индикаторът остане светнал, закарай-
те автомобила в оторизиран сервиз на 
HYUNDAI за проверка на системата. 

Индикаторът свети, когато са включени 
предните фарове за мъгла.

Индикатор за задни фа-
рове за мъгла (според 
оборудването)

Индикаторът свети, когато са включени 
задните фарове за мъгла.

Предупреждение за 
ниско ниво на теч-
ността на чистачките 
Тази лампа указва, че резервоарът за 
течността на чистачките е почти празен. 
Допълнете го при първа възможност.

Индикатор за предни 
фарове за мъгла (според 
оборудването)
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EPB  
Лампа за ръчната спи-
рачка и за ниско ниво 
на спирачната течност

Предупреждение за ръчната 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 спи-
рачната 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. 

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 необхо-
дим 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 спирачки-
те 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. 

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.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Шофирането на автомобила, при поло-
жение че свети някоя от предупреди-
телните лампи, е опасно. Ако свети пре-
дупредителната лампа на спирачките, 
незабавно проверете спирачната систе-
ма в оторизиран сервиз на HYUNDAI.
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AUTO 
HOLD  

Индикатор AUTO HOLD 
(според оборудването)

Ако натиснете бутона AUTO HOLD, инди-
каторът AUTO HOLD ще се появи в бяло. 
Когато спрете автомобила напълно с 
натискане на педала на спирачката, ин-
дикаторът ще промени светлината си от 
бяло на зелено.
Ако индикаторът за проблем в AUTO 
HOLD се появи и свети в жълто, система-
та AUTO HOLD не работи правилно. По-
сетете оторизиран дилър на HYUNDAI за 
проверка на системата. 
За повече детайли вижте раздел „AUTO 
HOLD” в секция 5. 

Предупредителна лампа 
за антиблокираща сис-
тема на колелата (ABS)

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.

Предупредителна лампа на Елек-
тронния разпределител на спирач-
ното усилие (EBD)

Ако тези две лампи светнат едновремен-
но, докато шофирате, автомобилът може 
да има повреда в ABS
и ЕBD системите. В този случай ваши-
те ABS и обикновена спирачна система 

 ВНИМАНИЕ
Ако	 лампите	 на	ABS	 или	 EBD	 останат	 свет-
нали, може да не работи скоростомерът или 
оборотомерът. Също така, ако светне лам-
пата	на	EPS,	може	да	се	увеличи	или	намали	
усилието за въртене на волана. В случай като 
този трябва да посетите оторизиран сервиз 
на HYUNDAI възможно по-бързо. 

 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. Прегле-
дайте автомобила в оторизиран HYUNDAI 
сервиз колкото се може по-скоро. 
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SPORT  ESP индикатор (елек-
тронна програма за ста-
билност) 

ESP индикаторът ще светне при подава-
не на контакт, но трябва да угасне след 
около 3 сек. Когато ESP е включена, тя 
наблюдава условията за шофиране и при 
нормални условия, лампата няма да све-
тне. При хлъзгав път или намалено сце-
пление ESP ще сработи и индикаторът 
ще примига, за да покаже, че системата 
работи. 

Индикатор за 
изключена ESP

Индикаторът за изключена ESP ще све-
тне при подаване на контакт, но трябва 
да угасне след около 3 сек. За да изклю-
чите ESP системата, натиснете бутона 
ESP off. Индикаторът ще светне, за да 
обозначи, че ESP системата е деактиви-
рана. Ако индикаторът свети, когато не 
сте изключили ESP системата, може би 
има повреда. Проверете системата в ото-
ризиран сервиз на HYUNDAI.

Auto stop индикатор 
(според оборудването)

Този индикатор ще светне, когато двига-
телят влезе в режим на угасяне на пра-
зен ход - ISG (Idle Stop and Go). При авто-
матично стартиране индикаторът „AUTO 
STOP“ на таблото ще примигне за 5 сек. 
За повече подробности проверете в сек-
ция 5 “ISG (Угасяне и стартиране на пра-
зен ход) система”.
За повече детайли вижте раздела за ISG 
(Idle Stop and Go) в секция 5.
За автомобили, екипирани с инструмен-
тален панел тип В, индикаторът ще све-
тне на LCD дисплея.

SPORT индикатор
(според оборудването)

Индикаторът SPORT ще светне, когато 
се натисне бутонът SPORT. Угасва, когато 
натиснете отново бутона SPORT. 

За повече детайли вижте раздел „Авто-
матична трансмисия“ в секция 5.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Когато	 двигателят	 се	 стартира	 автоматично	
от	ISG	системата,	за	няколко	секунди	могат	да	
светнат някои от предупредителните светли-
ни	 (ABS,	ESP,	ESP	OFF	или	ръчна	спирачка).	
Това	се	случва	заради	ниския	волтаж.	Не	оз-
начава повреда в системата.
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Индикаторът светва, когато системата за 
круиз контрол е включена от бутона  
CRUISE на волана. Индикаторът угасва, 
когато бутонът  CRUISE се натисне от-
ново, което деактивира системата.

Индикаторът светва, когато е активирана 
системата за ограничител на скоростта с 
натискането на бутона  върху волана. 
Индикаторът угасва, когато бутонът се 
натисне още веднъж за деактивиране на 
системата. Ако има проблем със система-
та за ограничител на скоростта, индика-
торът  OFF ще примигне.

OVF051029  

OVF051028  

OVF051024  

OVF051027  

Индикатор Cruise (според 
оборудването)
Индикатор CRUISE

Cruise SET indicator  

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.

Индикатор за ограничител на ско-
ростта (според оборудването)

Ако това се случи, проверете системата в 
оторизиран дилър на HYUNDAI.
За повече детайли вижте раздел „Огра-
ничител на скоростта” в секция 5.
Индикаторите на ограничителя на ско-
ростта се показват на LCD дисплея.

• Тип А

• Тип А

• Тип А

• Тип А

• Тип В

• Тип В

• Тип В

• Тип В

За повече детайли вижте раздел „Круиз 
контрол” в секция 5.

Индикаторите на круиз контрола се по-
казват на LCD дисплея.



Особености на Вашия автомобил

74 4

Индикатор LKAS (Lane 
Keeping Assistant System) 
(според оборудването)

Индикаторът на системата за асистент за 
следване на лентите на пътното платно 
LKAS светва, когато включите системата 
с бутона LKAS.
Ако има проблем в системата, ще се поя-
ви жълт индикатор LKAS. 
За повече детайли вижте раздел LKAS в 
секция 5.

TPMS (индикатор за по-
вреда в системата за на-
лягането в гумите) (спо-
ред оборудването) 

TPMS индикаторът за повреда в система-
та за следене на налягането в гумите се 
включва 3 сек след подаването на кон-
такт. Индикаторът за системата и позици-
ята на дадената гума се активират, когато 
една или повече гуми са с по-ниско на-
лягане. Предупредителната светлина ще 
светне и ще продължи да свети за около 
минута, когато има проблем със система-
та за следене на налягането в гумите.
Ако това стане, системата няма да следи 
налягането в гумите. Прегледайте я в ото-
ризиран сервиз на HYUNDAI при първа 
възможност.

За повече детайли вижте раздел TPMS в 
секция 6.
Индикаторите на системата за налягане-
то в гумите се показват на LCD дисплея.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – безопасно спи-
ране 

• Системата TPMS не може да алармира 
за внезапна загуба на налягане, при-
чинено от външни фактори.

• Ако усетите нестабилност на автомо-
била, веднага отпуснете педала на 
газта, натиснете спокойно спирачката 
с лека сила и намерете безопасна по-
зиция за спиране на пътя.
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Предупредителна лампа 
за налягането на маслото

Тази предупредителна лампа 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, добаве-
те нужното количество.
Ако лампата продължи да свети, след 
като сте добавили масло или нямате мас-
ло, се обърнете към оторизиран сервиз 
на HYUNDAI.

Предупредителна лампа 
за нивото на двигателно 
масло (според оборудва-
нето)

Предупредителната лампа за двигателно-
то масло светва, когато се налага провер-
ка на маслото. Ако лампата светне, про-
верете маслото при първа възможност и 
долейте масло, ако е нужно. Наливайте 
маслото бавно и с фуния. (Капацитет на 
доливане около 0,6 л - 1 л.)
Ползвайте само препоръчано двигателно 
масло. (Вижте “Препоръчани смазочни 
материали и обеми” в секция 8.) Не пре-
пълвайте с масло. Уверете се, че нивото 
на маслото не е над отметката f на щека-
та за проверка. 

При автомобили с инструментален панел 
тип B индикаторът ще се появи на LCD 
дисплея.

 ВНИМАНИЕ
Ако не угасите двигателя веднага след 
като светне лампата за ниско налягане 
на маслото, може да причините сериозна 
повреда на двигателя.

 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.
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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 някол-
ко секунди след стартиране на двигате-
ля. Ако светне, докато шофирате, или не 
светне при подаване на контакт, прове-
рете системата незабавно в най-близкия 
оторизиран сервиз на HYUNDAI. В общия 
случай автомобилът може да се кара, но 
все пак проверете системата в оторизи-
ран сервиз на HYUNDAI.

 ЗАБЕЛЕЖКА
•	 Ако изминете около 50 - 100 км след доли-

ване на масло, предупредителната лампа 
ще угасне.

•	 Подайте контакт и угасете три пъти рам-
ките на 10 сек, и лампата ще угасне вед-
нага. Ако угасите лампата, без да долеете 
масло, тя ще светне отново след около  
50 – 100 км.

Лампа за повреда (MIL) 
(лампа за преглед на дви-
гателя) (според оборуд-
ването)

 ВНИМАНИЕ
Ако лампата свети, след като сте долели 
масло и сте изминали около 50 – 100 км, 
проверете автомобила си в най-близкия 
HYUNDAI сервиз. Дори и лампата да не 
светва след запалване на двигателя, мас-
лото трябва да се проверява и долива 
периодично.

 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.

 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.



Особености на Вашия автомобил

774

Предупредителна свет-
лина за температура на 
охладителната течност 
на двигателя 
(според оборудването)

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 
движите с автомобила с прегрят двига-
тел. Ако двигателят прегрее, вижте раз-
дел „Прегряване” в секция 6.

 ВНИМАНИЕ
Ако светлината на температурата на охла-
дителната течност на двигателя светне, това 
означава прегряване и може да резултира в 
повреда на двигателя. 

Лампа за включени по-
дгряващи свещи
(дизелов 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.

 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 - 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.

 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.
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120 
km/h  

Лампа за проблем с го-
ривния филтър
(дизелов двигател)

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 информация вижте “Горивен 
филтър” в секция 7.

Лампа за зареждането 
на акумулатора

Тази предупредителна лампа показва по-
вреда или в генератора, или в системата 
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 за-
реждане на акумулатора. Незабавно 
отстранете повредата в оторизиран 
сервиз на HYUNDAI.

Предупреждение за 
превишена 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 превишена 
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. 

 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.



Особености на Вашия автомобил

794

OVF041104  

Сензор

Сензор

Отзад

Отпред

OVF041103  

OVF041100  

АСИСТЕНТИ 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.
• Асистентът се включва автоматично 

при включване на задна скорост в по-
зиция R (Reverse). Ще се изключи, ко-
гато преминете на друга предавка или 
се движите с повече от 10 км/ч. 

• Обхватът на засичане на предмети от-
зад е около 100 см, когато се движите 
с под 10 км/ч.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Асистентът за паркиране е само допълни-
телна система. Нейната работа може да 
бъде повлияна от допълнителни фактори. 
Отговорност на водача е винаги да про-
верява мястото около автомобила, дока-
то се движи с автомобила. Оперативните 
функции на системата могат да се влияят 
от много фактори и условия. 
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Тип сигнализиращи индикатори и 
звуци

Разстояние от обекта  

100 см~61 см

60 см ~ 31 см

30 см

Отпред

Отпред

Отпред

Отзад

Отзад

Отзад

Сигнален индикатор 

При движение 
напред 

 -  

 -  

 -  

При движение 
назад 

-  

: със сигнален звук 
: без сигнален звук 

Сигнален звук  

 -  

Звукът е през по-
дълги интервали 

Звукът е на по-
чести интервали 

Звукът е на по-
чести интервали 

• 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 разпознава 
по-близкият от тях.

 ВНИМАНИЕ
•	 Практическият	звуков	сигнал	и	индикаторите	могат	да	се	различават	от	илюстрацията	спо-

ред обектите и статуса на сензорите.
•	 Не	почиствайте	сензорите	за	паркиране	с	вода	под	високо	налягане.	

Звукът е постоянен

Звукът е постоянен

 ВНИМАНИЕ
Системата за асистента може да не работи, ако 
разстоянието	от	обекта	е	паднало	под	25	 см,	
когато се включи системата.
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Условия, при които асистентът не 
работи правилно
Асистентът за паркиране на заден ход 
може да не работи правилно, когато:
1. Сензорът е обледен. (Ще работи нор-

мално, когато го размразите.)
2. Сензорът е замърсен със сняг или вода, 

или капачката е покрита от нещо. (Ще 
работи нормално, когато се почисти и 
открие.)

3. Сензорът е задръстен от външни фак-
тори като сняг или вода. (Ще работи 
нормално, когато се почисти и открие.)

4. Паркинг асистентът е изключен. 

Има вероятност асистентът да не ра-
боти, когато:
1. Шофиране по неравни повърхности (не-

асфалтирани пътища, чакъл, бабуни, 
наклон).

2. В обхвата на датчика има обекти, при-
чиняващи силен шум (клаксони, мо-
тоциклетни двигатели или въздушни 
спирачки на камион).

3. Вали силно или колелата на автомоби-
ла вдигат облак пръски.

4. В обхвата на сензора има безжични 
предаватели или мобилни телефони.

5. Сензорът е покрит със сняг.

Обсегът може да намалее, когато:
1. Външната температура е изключител-

но висока или ниска.
2. Са засечени неустановени предмети, 

по-високи от 1 м и по-тесни от 14 см. 

Сензорът не може да разпознае следни-
те обекти: 
1. Остри или тънки обекти като въжета, 

вериги или малки стълбчета.
2. Поглъщащи радио вълни обекти като 

дрехи, гъбести материали или сняг.

 ВНИМАНИЕ
Тази система може да засече предмети 
само в обсега на сензорите; 
Не може да засече предмети в области, 
където няма инсталирани сензори. Малки 
или тънки предмети, като колчета, попад-
нали между сензорите, също може да не 
бъдат засечени. Винаги проверявайте ви-
зуално областта зад автомобила. Инфор-
мирайте за това водачи, които не са за-
познати с възможностите на системата.
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(мига)

 ВНИМАНИЕ
1. Асистентът може да не издаде предупреди-

телен звук, в зависимост от скоростта на 
автомобила и формата на предметите.

2.	 Асистентът	 може	 да	 не	 работи	 добре,	 ако	
височината на задната броня на автомоби-
ла или инсталирането на сензора са проме-
няни или увредени. Всяко неоригинално 
оборудване също би могло да попречи на 
работата на сензора.

3. Сензорът може да не разпознае обекти на 
по-малко от 40 см или може да посочи не-
вярно разстояние. Внимавайте.

4. Ако сензорът е замръзнал или покрит със 
сняг, мръсотия или вода, сензорът може да 
не работи, докато не бъде почистен с мек 
парцал.

5.	Не	натискайте,	драскайте	или	удряйте	сен-
зора. Това може да го повреди.

• Появи се този индикатор (спо-
ред оборудването).

Ако това стане, проверете автомобила в 
оторизиран HYUNDAI сервиз.

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.

 ВНИМАНИЕ
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.

 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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СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧНО ПАРКИРАНЕ - SMART PARKING ASSIST SYSTEM (SPAS) 
(СПОРЕД ОБОРУДВАНЕТО)

Системата Smart Parking Assist System 
помага на шофьорите да паркират авто-
мобила с използването на сензори, които 
измерват мястото за паркирате, контро-
лират волана и осигуряват полуавтома-
тично паркиране на колата с инструкции 
на LCD дисплея, които помагат по време 
на маневрата.

 ВНИМАНИЕ
•	 Автомобилът няма да спре, ако пресичат 

пешеходци	или	има	предмети	на	траекто-
рията	 на	 паркирането,	 поради	 което	шо-
фьорът	трябва	да	следи	маневрата.

•	 Използвайте системата само на специал-
ните места за паркиране и изградените 
паркинги. 

•	 Системата не работи, ако пред мястото, на 
което искате да паркирате, няма паркира-
на кола, или мястото за паркиране е диа-
гонално.

•	 След автоматичното паркиране автомоби-
лът може да не се намира на точното мяс-
то,	на	което	искате	да	бъде.	Например	раз-
стоянието от автомобила и стената може 
да не е точно толкова, колкото искате. 

•	 Деактивирайте системата и паркирайте 
колата механично, когато ситуацията го 
изисква.

•	 Предупредителният сигнал от предните и 
задните сензори се активира при активи-
ране	на	Smart	Parking	Assist	System.

•	 След приключване на търсене на място за 
паркиране	Smart	Parking	Assist	 System	ще	
премине режим отмяна при натискане на 
бутона	OFF.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Smart Parking Assist System трябва да 

се счита за допълнителна и помощна 
функция. Шофьорът трябва да вни-
мава и да следи за обекти отпред и 
отзад. Операцията по паркиране със 
Smart Parking Assist System може да 
бъде повлияна от много фактори и 
условия на средата, така че отговор-
ността остава на шофьора. 

 • Системата може да не оперира нор-
мално, ако автомобилът има нужда от 
баланс на гумите. Направете провер-
ка в оторизиран сервиз на HYUNDAI.

 • Ако използвате различен размер на 
гумите или джантите спрямо препо-
ръчителния от дилъра на HYUNDAI, 
системата може да не работи правил-
но. Винаги използвайте препоръчи-
телния размер на гумите и джантите. 
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Операционни условия 
Системата помага за паркиране на ав-
томобила от средата и задната част към 
спрения автомобил отзад. Използвайте 
системата, когато са изпълнени следните 
условия: 
• Местата за паркиране са в паралелна 

линия едно зад друго 
• Когато искате да направите паралелно 

паркиране
• Когато има други паркирани автомо-

били 
• Има достатъчно място за паркиране

Условия да не извършите операци-
ята 
Никога не използвайте Smart Parking 
Assist System в следните условия: 
Мястото за паркиране е в права линия
• Пътят е на наклон 
• Има автомобили с по-дълъг или широк 

товар от габаритите им
• Паркоместата са диагонални 
• Паркомястото е пълно с боклуци, тре-

ва или има бариера
• Вали силно сняг или дъжд
• Има стърчащ и дълъг предмет близо 

до мястото за паркиране
• Пътят е неравен
• Автомобилът е екипиран с вериги или 

резервна гума
• Налягането на гумите е ниско или по-

високо от стандартното
• Закачено е ремарке 
• Пътят е хлъзгав
• Паркирани са големи превозни сред-

ства като автобуси или камиони 
• Сензорите са покрити с чужд матери-

ал като сняг или вода
• Сензорите са замръзнали
• Има паркирани мотоциклети или ко-

лела 
• Наблизо има кофа за боклук 

• Има силен вятър 
• Има джанта с неподходящ размер
• Има проблем с баланса на джантите
• Има градина или храсти 

• Паралелно пар-
киране отдясно

• Паралелно пар-
киране отдясно
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не използвайте Smart Parking Assist 
System в следните условия, защото може 
да има резултат, който не очаквате, и да 
се стигне до сериозно нараняване или 
смърт.
1. Паркиране на наклон 

Шофьорът трябва да натиска педалите 
на спирачката и газта, когато паркира 
на наклон. Ако шофьорът не е наясно, че 
трябва да натиска педала на газта или 
спирачката, може да последва инцидент. 
(Продължава)

(Продължава)
2. Паркиране на сняг 

Снегът може да повлияе на сензорите 
при операцията и системата ще откаже 
да изпълни маневрата, ако мястото е 
хлъзгаво. Също така, ако шофьорът не е 
наясно, че трябва да натиска педала на 
газта и спирачката, може да последва 
инцидент. 
(Продължава)

(Продължава)
3. Паркиране в тясно пространство

Системата може да се започне операци-
ята, ако паркоместата са твърде тесни. 
Дори да оперира, бъдете внимателни.
(Продължава)OVF041300 

OVF041301 OVF041302
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(Продължава)
4. Диагонално паркиране 

Системата е допълнителна и предназна-
чена за паралелно паркиране. Паркиране 
по диагонални линии не се предвижда. 
Дори автомобилът да е в състояние на 
навлезе в мястото, не използвайте систе-
ма Smart Parking
Assist System. В противен случай систе-
мата ще се опита да направи паралелно 
паркиране. 

(Продължава)

(Продължава)
5. Паркиране на неравни пътища 

При паркиране на неравни пътища шо-
фьорът трябва да натиска педалите (съ-
единител, газ и спирачка). В противен 
случай системата ще отмени операцията, 
когато автомобилът се подхлъзне, а това 
може да доведе до инцидент.
(Продължава)

(Продължава)
6. Паркиране зад камион 

При паркиране зад по-висок автомобил 
от вашия може да настъпи инцидент. На-
пример автобус или камион.
(Продължава)

OSL040145
OVF041304 OVF041305
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(Продължава)
7. Препятствия на паркомястото

Системата може да търси и дори да на-
мери място за паркиране с препятствие. 
Ако продължите да паркирате, може да 
последва инцидент. Не разчитайте из-
цяло на системата Smart Parking Assist 
System.

Как работи системата 
1. Активирайте Smart Parking Assist 
System
2. Изберете режим за асистент за парки-
ране 
3. Потърсете място за паркиране (бавно 
се движете напред)
4. Намирате място (автоматично чрез 
сензорите)
5. Бутони от волана  

(1) Използвайте системата според ин-
струкциите на LCD дисплея.
(2) Движете се бавно и натискайте пе-
дала на спирачката. 

6. Маневрата е изпълнена от Smart 
Parking Assist System. 
7. Ако е необходимо, допаркирайте меха-
нично автомобила.

OLM041272

 ВНИМАНИЕ
•	 Преди активиране на системата проверете 

дали са налице условията за използването 
й.

•	 За	ваша	сигурност	винаги	използвайте	пе-
дала на спирачката.
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OVF041105  
OVF041107 OVF041203

1. Активиране на Smart Parking 
Assist System
• Натиснете бутона Smart Parking Assist 

System button (индикаторът ще све-
тне).

• Parking Assist System ще се активира 
(индикаторът ще светне). Ще се чуе 
звуков сигнал, ако се регистрира пре-
пятствие.

• За изключване на Smart Parking Assist 
System натиснете бутона отново за по-
вече от 2 сек.

• Smart Parking Assist System отива в ре-
жим OFF при завъртане на контактния 
ключ.

2. Избиране на режима на паркинг 
асистента 
• Изберете режима на паркинг асис-

тента с натискане на бутона за Smart 
Parking Assist System със скоростен 
лост в позиция N (Neutral) или D(Drive) 
и натиснат педал на спирачката.

• Правилната страна за паралелно 
паркиране се избира автоматично от 
Smart Parking Assist System при акти-
вирането на системата.

• За избор на ляво паралелно паркира-
не натиснете бутона на Smart Parking 
Assist System още веднъж.

• Ако натиснете бутона още веднъж, 
системата ще се изключи.

3. Търсене на място за паркиране 
• Придвижете се напред бавно и под-

държайте разстояние 50 см ~ 150 см от 
паркираните автомобили. Страничните 
сензори ще търсят подходящо място 
за паркиране.

• Ако скоростта на автомобила е над 30 
км/ч, ще се появи съобщение да нама-
лите скоростта.

• Ако скоростта на автомобила е над 40 
км/ч, системата ще се изключи.

• Паралелно пар-
киране отдясно

• Паралелно пар-
киране отдясно

• Паралелно пар-
киране отдясно

• Паралелно пар-
киране отдясно
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OLM041273 OVF041117

50~150 cm  

OLM041273  

 ВНИМАНИЕ
•	 Натиснете	аварийните	светлини,	ако	мяс-

тото за паркиране е пълно с други автомо-
били.

•	 Ако паркингът е тесен и малък, движете се 
по-близо до паркинг мястото.

•	 Търсенето	на	паркомясто	ще	завърши	чак	
след намирането на място с достатъчно го-
лям размер на паркиране.

 ВНИМАНИЕ
Движете се бавно на дистанция 50 см ~ 150 
см от паркираните автомобили. Ако не сте в 
рамките на тази дистанция, системата няма да 
намери място за паркиране.

 ВНИМАНИЕ
•	 Когато	 търсите	 паркомясто,	 системата	

може и да не разпознае подходящо, ако 
няма наблизо паркирал автомобил, парко-
мястото може да е, преди да го подминете 
или след като го подминете. 

•	 Системата може да не оперира нормално 
при следните условия:
(1)	Сензорите	са	замръзнали
(2)	Сензорите	са	мръсни	
(3)	Вали	сняг	или	силен	дъжд	
(4)	Наблизо	има	 стълб	или	друго	препят-
ствие 

 ВНИМАНИЕ
След намиране на място за паркиране 
продължете да използвате системата, 
след като сте се уверили, че няма пре-
пятствия на мястото.

 ВНИМАНИЕ
Ако при използване на Smart Parking 
Assist System се активира Auto Hold, ще 
се появи това съобщение. Изключете 
операцията Auto Hold. Изключва се с 
натискането на педала на газта, но про-
верете зоната за паркиране около авто-
мобила. 
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4. Търсенето е завършило 
Докато карате автомобила напред в тър-
сене на място за паркирате, ще се появи 
звуков сигнал при откриването му от сис-
темата. Спрете автомобила и включете 
на задна R (Reverse).

OVF041109 

 ВНИМАНИЕ
 • Винаги карайте бавно, с натиснат спи-

рачен педал.
 • Ако паркомястото е тясно, системата 

може да прекрати операцията, докато 
се върти воланът. Не паркирайте авто-
мобила, ако мястото е твърде тясно.

 ВНИМАНИЕ
 • Винаги се движете бавно, с крака на 

спирачката.
 • Винаги проверявайте за предмети 

около автомобила. 
 • Дори ако автомобилът не се движи и 

педалът на спирачката не е натиснат, 
проверявайте за предмети около вас, 
преди да натиснете педала на газта. 
Уверете се, че скоростта не е над 7 
км/ч.

5. Контролиране на волана 
• Това съобщение ще се появи, ако лос-

тът е в позиция R (Reverse). Воланът ще 
започне да се върти автоматично.

• Системата ще се изключи, ако го хва-
нете по-силно, докато се върти автома-
тично. 

• Системата ще се изключи, ако скорост-
та надмине 7 км/ч.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не поставяйте ръце на волана, докато се 
върти автоматично. 

• Паралелно пар-
киране отдясно

• Паралелно пар-
киране отдясно

 ВНИМАНИЕ
•	 Ако не следвате инструкциите, може да не 

успеете да паркирате автомобила. Въпре-
ки	 това,	 ако	 звуковият	 сигнал	 на	 Parking	
Assist	System	(при	разстояние	в	рамките	на	
30	 см:	 продължителен	 звук),	 внимателно	
придвижете автомобила в обратната посо-
ка и се уверете, че няма препятствия. 

•	 Винаги проверявайте за препятствия, ако 
алармиращите	звукови	сигнали	на	Parking	
Assist	 System	 се	 чуват	 (при	 разстояние	 в	
рамките	на	30	см:	продължителен	звук).

OVF041110 
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• Механична трансмисия

• ■Автоматична трансмисия 
OVF041114  

Отмяна на системата при паркиране 
Натиснете бутона Smart Parking Assist 
System или завъртете волана наляво или 
дясно. 

OVF041111 

Смяна на предавки при въртене на 
волана 
Когато се появи това съобщение със зву-
ков сигнал, превключете на предавката и 
карайте автомобила с натиснат спирачен 
педал. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги внимавайте, докато паркирате, за 
други автомобили или пешеходци.

 ВНИМАНИЕ
Винаги се уверявайте, че няма препят-
ствия, преди да пуснете спирачния пе-
дал.
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OVF041113  OVF041112 

6. Завършване на паркирането със 
Smart Parking Assist System 
Завършете паркирането на автомобила 
според инструкциите на LCD дисплея. 
Ако е необходимо, извършете механичен 
контрол с волана и завършете паркира-
нето. 

Допълнителни инструкции (съобще-
ния)
Когато оперира Smart Parking Assist 
System, могат да се появят съобщения 
независимо от нивото на изпълнение на 
операцията. Съобщенията се появяват 
при определени ситуации. Следвайте ин-
струкциите, докато изпълнявате паркира-
не със Smart Parking Assist System.

Системата може да прекрати опера-
цията при следните условия:
• Игнориране на съобщението за прев-

ключване на скорост и управление на 
колата на около 150 см. 

• Едновременно се чува звуков сигнал 
от предния и задния сензор на Parking 
Assist System (разстояние в рамките 
на 30 см: продължителен звук). 

• Изминат 6 мин, откакто автомобилът 
се контролира от системата Smart 
Parking Assist System.

• Превключи се на P (Park) или R 
(Reverse), докато системата търси 
паркомясто.

 ВНИМАНИЕ
Спирачният педал трябва да бъде натискан от 
шофьора	при	паркиране.
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Повреда на системата 
• Ако има проблем със системата, ко-

гато е включена, ще се появи това 
съобщение. Също така индикаторът 
на бутона няма да светне и ще се чуе 
звуков сигнал три пъти.

• Ако има проблем само със Smart 
Parking Assist System, ще се активира 
системата Parking Assist System след 
2 сек.

• Ако усетите проблем, проверете ав-
томобила в оторизиран сервиз на 
HYUNDAI възможно по-бързо. 

 ВНИМАНИЕ
•	 В следните ситуации системата ще се от-

каже от изпълнение на маневрата. Парки-
райте механично. 
1. При търсене на паркомясто
-	Активирана	е	системата	ABS/ESP	
- Скоростта е над 40 км/ч
-	Когато	натиснете	бутона	Smart	Parking	
Assist	 System	 (оперират	предният	и	 зад-
ният	сензор	на	Parking	Assist	System)
- При включване на задна скорост R 
(Reverse)

2.	Контролиране	на	волана	
-	Активирана	е	системата	ABS/ESP	
- Скоростта е над 7 км/ч
-	Когато	натиснете	бутона	Smart	Parking	
Assist	 System	 (оперират	предният	и	 зад-
ният	сензор	на	Parking	Assist	System)
- При включване на предавка за движе-
ние	напред	–	D	(Drive),	преди	навлизане	
в паркомястото
- При силно хващане на волана 

OVF041115
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КАМЕРА ЗА ЗАДНО ВИЖДАНЕ (според оборудването)

• Тип A 

• Тип B 

OVF041101  

OVF041102  

OVF041106  

Камерата за задно виждане се активира 
при включване на светлините за заден 
ход, ключът е на контакт, а скоростният 
лост в позиция R (Reverse).

Тип B
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. 

 ВНИМАНИЕ
Съобщението	„Warning	!	Check	surroundings	
for	 safety“,	 или	 „Внимание!	 Проверете	 за	
препятствия	около	вас”,	ще	се	появи	на	дис-
плея, когато активирате камерата за задно 
виждане.

Дисплей за задно виждане 

Дисплей за задно виждане 

 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. 
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OVF061001  

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 при-
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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ОСВЕТЛЕНИЕ 

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 свет-
лините (според оборудването)
Ако завъртите ключа на запалването на 
позиция aCC или LoCK при включени фа-
рове, фаровете остават светнали за око-
ло 20 мин. Ако вратата на водача обаче 
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. 

Функция за поздрав със светлините 
(според оборудването)
Ако натиснете бутона за отключване на 
автомобила, когато ключът за светлините 
е в позиция “Включени” или ”Автоматич-
ни” (ако вече е тъмно), а всички врати и 
багажникът са затворени, фаровете ще 
светнат за около 15 сек. Ако през това 
време натиснете вратата или бутона за 
отключване на трансмитера, светлините 
ще угаснат.

 ВНИМАНИЕ
Ако шофьорът излезе от автомобила 
през друга врата, а не шофьорската, 
функцията за пестене на енергията на 
акумулатора няма да оперира и функ-
цията за придружаване със светлините 
няма да работи. Това ще доведе до изто-
щаване на акумулатора. В този случай се 
уверете дали фаровете са изключени при 
напускането на автомобила. 
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Завиващи светлини
Когато навлизате в завой, светлините ав-
томатично ще го осветят допълнително, 
за да подобрят сигурността ви. Система-
та оперира, както следва:
• когато скоростта е под 10 км/ч и ъгълът 

на завиване е около 80 градуса;
• когато скоростта е над 10 км/ч и ъгълът 

на завиване е около 35 градуса;
• когато автомобилът е спрял;
• когато се движите назад и едно от гор-

ните условия е изпълнено, светлините 
ще осветят противоположната страна; 

• завиващите фарове оперират при пус-
нати светлини в позиция AUTO (за ав-
томобили със система AFLS).

Управление на фаровете
Ключът за светлините има положение 
къси светлини и габарити.
За да командвате светлините, завъртете 
ключа в една от следните позиции:
• (1) Изключено (Оff)
• (2) Автоматично включване на светли-

ните (според оборудването)
• (3) Габарити 
• (4) Къси светлини

Габарити(  )
Когато ключът е на позиция “габарити”, 
светят задните аварийни светлини, освет-
лението на регистрационния номер и на 
инструменталното табло.
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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/
AFLS (според оборудването)
Когато ключът е в позиция AUTO, свет-
лините отпред и отзад ще се включ-
ват в зависимост от интензитета на 
околната светлина. Ако автомоби-
лът е екипиран с адаптивни предни 
светлини (AFLS), те също ще са ак-
тивни, когато са включени фаровете. 

 ВНИМАНИЕ
За	да	включите	фаровете,	трябва	да	сте	пода-
ли контакт с ключа на запалването.

 ВНИМАНИЕ
 • никога не блокирайте сензора (1), раз-

положен на инструменталното табло. 
Така ще имате по-добър контрол вър-
ху системата за автоматично включ-
ване 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.
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Дълги светлини
1. Завъртете лоста на къси светлини. 
2. Бутнете лоста към таблото 

OVF041128

Промяна на трафика (за Европа)
(за автомобили с AFLS)
Използвайте тази функция за страни с 
движение в обратната посока.
Следвайте следната процедура.
1. Спрете автомобила, без да гасите дви-

гателя.
2. Сменете от габарити ( ) на къси свет-

лини ( )10 пъти в рамките на 15 сек. 
3. Ще се чуе звуков сигнал 3 пъти, който 

ще ви уведоми за успешната промяна. 
4. За да прекратите операцията, следвай-

те пак процедурата. 

 ВНИМАНИЕ
•	 Ако промяната на трафика се активира, 

ще се чуе звуков сигнал 3 пъти.
•	 При угасяне на двигателя и активирана 

функция за промяна на трафика, след 
включване на двигателя ще се чуе нов сиг-
нал 3 пъти. По този начин се уведомява 
шофьорът,	че	системата	е	активна.	

•	 Ако активирате системата, когато сте в 
страна с обратно движение, системата ще 
намали интензитета на светлините за авто-
мобилите срещу вас. 

 ВНИМАНИЕ
•	 При включване на дългите светлини ще се 

появи индикатор за включването им. 
•	 За	да	предотвратите	изтощаване	на	двига-

теля, не оставяйте светлините включени за 
дълго време при угаснат двигател.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не използвайте дълги светлини, когато 
има насрещно движение. Това може да 
повлияе на тяхната видимост. 
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„Мигане” с фаровете
За да “мигнете” с дългите светлини, дръп-
нете лоста към вас. Когато го отпуснете, 
ще преминете отново на къси светлини. 
За примигването няма нужда да поставя-
те ключа на отделна позиция.

Мигачи и сигнали за смяна на лентата на 
движение
За да работят мигачите, трябва да сте по-
дали контакт. За да подадете мигач, бут-
нете лоста нагоре или надолу (a). Зелен 
мигащ индикатор на инструменталното 
табло показва, че мигачът работи. Мига-
чите ще се изключат при извършването 
на завоя. Ако мигачът продължи да мига 
след завоя, върнете ръчно лоста в поло-
жение off. 
За да сигнализирате за смяна на лента-
та на движение, преместете лоста леко и 
го задръжте в позиция (b). При освобож-
даване 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 смените.

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 присветне 3 пъти. 

 ВНИМАНИЕ
Ако индикаторът свети прекалено бързо или 
твърде	бавно,	може	да	е	изгоряла	крушка	или	
лош	контакт.
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Задни стопове за мъгла (според оборуд-
ването)
За да включите задните стопове за мъг-
ла, направете една от следните операции:
 • Включете светлините и натиснете бутона 

за задните фарове за мъгла.
 • Включете предните фарове за мъгла 

(според оборудването), след което задни-
те стопове

За да изключите задните фарове за мъг-
ла, направете една от следните операции:
• Натиснете бутона за изключване на 

късите светлини.
• Натиснете бутона за изключване на 

задните стопове за мъгла.

Фарове за мъгла (според оборудването)
Фаровете за мъгла осигуряват по-добра 
видимост, когато тя е влошена заради 
мъгла, дъжд, сняг и т.н. 
Те ще се включат, когато:
1. Включени са габаритите;
2. Включени са фаровете са мъгла от бу-
тона.

 ВНИМАНИЕ
При работата си фаровете за мъгла кон-
сумират много електричество. Използ-
вайте ги само при лоша видимост.

OVF041125

 ВНИМАНИЕ
За	да	угасите	задните	стопове	за	мъгла,	авто-
мобилът трябва да е на контакт.
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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 
багажника (или леко

ремарке)

2

Водач и максимален 
товар в багажника (или 
тежко ремарке)

3

Постоянно включени фарове (спо-
ред оборудването)
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-голя-

ма е цифрата на позицията, толкова по-
ниско свален е лъчът на фаровете. Винаги 
дръжте фаровете на подходяща височина 
на лъча, в противен случай може да зас-
лепите другите участници в движението.
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.
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Адаптивна светлинна система AFLS 
(Adaptive Front Lighting System) 
(според оборудването)
Системата за адаптивни предни светлини 
използва ъгъла на завиване и скоростта 
на движение, за да регулира светлинния 
сноп с повдигане и сваляне на нивото на 
осветяване. 
Променете лоста на позиция AUTO, кога-
то двигателят е в работен режим. Адап-
тивните предни светлини оперират при 
включени къси светлини. За да изключи-
те системата, сменете на друга позиция 
на светлините. След изключването на 
AFLS фаровете няма да завиват, но пови-
шаването и понижаването на нивото ще 

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. продължи да бъде активно. 

Ако се появи индикатор за проблем в 
AFLS, системата не работи правилно. 
Придвижете се до най-близкото безо-
пасно място, угасете и запалете отново 
двигателя. Ако индикаторът остане, про-
верете автомобила в оторизиран дилър 
на HYUNDAI.

OVF041123 OVF041132
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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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Rain sensor 

OEL049900  

Rain sensor 

OXM049123  

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 изчезнат, преди да 
пуснете чистачките, за да работят добре.

• Тип A  

• Тип B  

Автоматичен контрол (според обо-
рудването)
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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 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.

 ВНИМАНИЕ
За да предотвратите повреда по помпата 
на течността за чистачките, не ползвайте 
умивателите, ако няма течност.

 ВНИМАНИЕ
• За да избегнете увреждания по 

чистачките или стъклото, не пус-
кайте чистачките на сухо.

• За да не повредите перата на чис-
тачките, не ползвайте бензин, ке-
росин, разредител за боя или други 
разтворители върху или близо до 
тях.

• За да не повредите рамената на 
чистачките и други от частите, не ги 
движете на ръка.

• Тип A  

• Тип B  

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.

 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.
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• 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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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.



Особености на Вашия автомобил

1094

OHG040128  OVF041135  

OVF041134  

• Тип A  

• Тип B  

OHG040124

Плафон на тавана 
Натиснете бутона, за да запалите или 
угасите плафона 

Лампа на огледалото на сенника
При отваряне на покривалото на огледа-
лото в сенника ще се включи автоматич-
но лампата

Лампа в багажника
Лампата светва при отваряне вратата
на багажника.
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OVF041136  

Лампа в жабката 
Лампата в жабката се включва, когато 
жабката се отвори.

УЕЛКЪМ ОСВЕТЛЕНИЕ (СПОРЕД ОБОРУДВАНЕТО)

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 заключва-
не на трансмитера или смарт ключа, 
светлините 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 дръжка-
та на вратата отвън. 

Ако натиснете бутона за заключване на 
трансмитера или смарт ключа, светлини-
те ще угаснат веднага. 
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OVF041140  

ПОДГРЯВАНЕ НА СТЪКЛА   

 ВНИМАНИЕ
За да предпазите стъклото от наранява-
не, не използвайте остри предмети или 
абразивни материали за почистване на 
стъклото. 

 ВНИМАНИЕ
Ако искате да размразите предното стъкло, 
вижте повече детайли в специалния раздел в 
тази секция.

 ВНИМАНИЕ
•	 Ако върху задното стъкло има много сняг, 

почистете колкото може повече, преди да 
пуснете нагревателите.

•	 Нагревателят	 се	 изключва	 автоматично	
след	около	20	мин	или	при	загасяне	на	дви-
гателя.

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 нагревателят е включен, ще 
светне индикаторът на бутона. Ако на 
задното стъкло има обилно натрупва-
не на сняг, първо го почистете, преди 
да пуснете нагревателя.

• Нагревателят се изключва при натис-
кане 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. Бутон за регулиране скоростта на 
вентилатора 
2. Бутон за включване на климатичната 
система
3. Бутон за изключване
4. Бутон за режимите
5. Бутон за максимално действие на клима-
тичната система 
6. Бутон за контрол на постъпващия 
въздух
7. Бутон за регулиране на температурата 

OVF041142  
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OVF041146/OVF041144  

Избор на режим
Бутонът за избор на режим контролира посоката на въздушния поток през 
вентилационната система.

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.
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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 скоростта 
на вентилатора се настройват автоматич-
но. 

Ниво на лицето (B, D, F)
Въздушният поток е към горната 
част на тялото и лицето. Освен 
това на всеки отвор е предви-

дена възможност за промяна 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 насоч-
ва към пода, а малка част се 
насочва към предното стъкло и 

нагревателите на страничните стъкла.

Под/размразяване (A, C, D, 
E, F)
Повечето въздух се насочва към 
пода и предното стъкло, а мал-

ка част се насочва към нагревателите на 
страничните стъкла.

Размразяване (A, D)
Повечето въздух се насочва към 
предното стъкло, а малка част 
се насочва към нагревателите 

на страничните стъкла.
OVF041145
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OVF041147  

OVF041174  

• Отпред 

• Отзад OVF041143 OVF041148 

Вентилационни отвори на таблото
Отворите могат да бъдат отваряни и за-
тваряни 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: 
• Натиснете бутона  (червен) за затоп-

ляне 
• Натиснете бутона  (син) за понижа-

ване на температурата 

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.
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Рециркулация на въздуха
При избор на рецирку-
лация на въздуха светва 
индикацията на бутона. 
При това положение 
въздухът от купето ще 
бъде засмукван от отоп-

лителната система и ще бъде затоплян 
или охлаждан според избраната функция.

Външен (свеж) въздух 
При избор на външен 
(свеж) въздух светва 
индикацията на бутона. 
При това положение 
въздухът навлиза в ав-
томобила отвън и се 

затопля или охлажда според избраната 
функция.

 ВНИМАНИЕ
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	 упо-
треба на климатичната система при режим на 
рециркулация на въздуха ще доведе до изсу-
шаване	на	въздуха	в	купето.

 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 
отпадналост и сънливост и загуба на 
контрол. 

 • Изберете навлизане на свеж въздух, 
докато шофирате.
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OVF041149 OVF041187 OVF041164

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: 
• Натиснете бутона  за увеличава-

не на скоростта
• Натиснете бутона  за намаляване 

на скоростта

За да изключите вентилатора, натиснете 
бутона OFF. 

Климатик (според оборудването)
Натиснете бутона А/C, за да пуснете кли-
матика (индикаторът ще светне).
Натиснете бутона отново, за да изключи-
те климатика.

Режим OFF 
Натиснете бутона OFF за изключване на 
климатика. Все още обаче може да упра-
влявате бутоните за контрол на притока 
на въздух, докато има подаден контакт. 
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Работа със системата
Вентилация
1. Изберете режим .
2. Изберете режим на постъпване на вън-

шен (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 външна 
неприятна миризма или прах, временно 
изберете режим на рециркулация. При 
отминаване на дразнителя изберете от-
ново външен въздух, за да осигурите пос-
тъпването на свеж въздух в автомобила. 
Това ще спомогне за по-добрата конди-
ция на водача.
Външният въздух постъпва през решет-
ките, разположени точно пред предното 
стъкло. Почиствайте ги редовно от лис-
та, сняг, лед и всичко, което би могло да 
попречи на свободното преминаване на 
въздуха.
За да не се запотява предното стъкло, 
изберете режим на постъпване на въздух 
отвън, настройте скоростта на вентила-
ция, включете климатика и изберете же-
ланата 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 желаните скорост на венти-

латора и температура.
• Ако желаете максимално охлаждане, 

настройте контрола на температурата 
на крайна лява позиция, изберете ре-
жим MAX A/C и изберете максимална-
та скорост на вентилатора.
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 ВНИМАНИЕ
•	 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.
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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. 
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АВТОМАТИЧЕН КОНТРОЛ НА ОТОПЛЕНИЕТО, ВЕНТИЛАЦИЯТА И ОХЛАЖДАНЕТО (СПОРЕД ОБОРУДВАНЕТО)

1. Бутон за избор на температура-
та за шофьора
2. Размразяване на предно стъкло
3. Бутон на климатика
4. Бутон за избор на режим
5. Скорост на вентилатора
6. AUTO (автоматичен контрол)
7. Бутон OFF
8. Бутон за двузонален контрол 
9. Контрол на постъпващия въздух
10. Бутон за информация за клима-
тичната система 
11. Бутон за избор на температу-
рата за пътника
12. Дисплей на климатика 

OVF041150/OVF041151

• Тип А (автомобили с аудиосистема)

• Тип В (автомобили с AVN система)
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OVF041153OVF041152

Автоматично отопление и климатик 
Автоматичната система за контрол се 
контролира, като просто изберете жела-
ната температура. Системата за пълен 
автоматичен контрол (FATC) контролира 
автоматично отоплението и охлаждането 
по следния начин:

1. Натиснете бутона AUTО. Режимите, 
скоростта на вентилатора, постъпва-
нето на въздуха и климатизирането 
ще се контролират автоматично от на-
стройката на температурата.

2. Завъртете копчето за контрол на тем-
пературата и изберете желаната тем-
пература. 

3. За да изключите автоматичния режим, 
натиснете който и да е бутон от избро-
ените: 

• За избор на режими 
• За размразяване на предното стъкло 
• За скорост на вентилатора 

Избраната функция ще се контролира 
ръчно, а останалите функции ще оста-
нат автоматични. 

За най-добри условия и ефективност на-
стройте бутона AUTO на температура 
22°C. 

 ВНИМАНИЕ
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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OVF041146/OVF041154  

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 охлаждането, 
отоплението и вентилацията”.

Ръчен режим на охлаждане и ото-
пление
Отоплителната и охладителната система 
могат да се контролират ръчно чрез на-
тискане на бутони, различни от AUTO бу-
тона. В този случай системата ще работи 
последователно според реда на натисна-
тите бутони.
Когато натиснете бутон, различен от бу-
тона AUTО, докато сте на автоматичен 
режим, функциите, които не са избрани, 
ще се контролират автоматично.
1. Стартирайте двигателя.
2. Изберете желания режим
За подобряване на ефективността на ото-

плението и охлаждането: 
- отопление 
- охлаждане  

3. Настройте желаната температура.
4. Изберете постъпване на външен (свеж) 

въздух.
5. Настройте скоростта на вентилатора.
6. Ако желаете охлаждане, пуснете кли-

матика.
Натиснете бутона AUTО, за да преминете 
на напълно автоматичен контрол на сис-
темата.
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OVF041155  

OVF041147  

OVF041174  

• Отпред 

• Отзад 

Към лицето (B, D, F)
Въздухът се насочва към горна-
та част на тялото и лицето. Ос-

вен това всеки отвор има регулатор за по-
соката и дебита на посоката на въздуха.

Под (A, C, D, E)
Въздухът се насочва към пода и 
към лицето.

Размразяване (A, D)
Повечето въздух се насочва 
към предното стъкло.

Може да избирате и 2-3 режима едновре-
менно:
- лице ( ) + под ( ) режим
- лице ( ) + размразяване( ) режим
- под ( ) + размразяване( ) режим
- лице ( ) + под ( ) + размразяване 
( ) режим

Режим максимално (MAX) размразя-
ване
Когато изберете режима MAX за макси-
мално размразяване, следните настрой-
ки на системата ще се направят автома-
тично:
• Климатикът ще се включи.
• Ще се активира постъпване на външен 

(свеж) въздух.
• Скоростта на вентилация ще е висока.

За да изключите режима за максимал-
но размразяване MAX, натиснете бутона 
MAX още веднъж или AUTO бутона.

Вентилационни отвори на таблото
Вентилационните отвори могат да се от-
варят и затварят отделно чрез хоризон-
тален регулатор. 
Може да контролирате и посоката на въз-
душния поток с лостчето, както е показа-
но.
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• От страна 
на шофьора

• От страна на 
пасажера

OVF041156 OVF041157

• Тип A  • Тип B  

Контрол на температурата
Температурата се покачва до максимум 
(HIGH), като задържите бутона  Темпе-
ратурата намалява до минимум (LOW) 
при задържане на бутона .
Температурата се повишава или нама-
лява с 0,5°C. При избор на най-ниската 
температурна настройка климатикът ще 
е постоянно включен.

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 нагласяне на температурата на шо-
фьора на най-високо (HIGH) или най-ни-
ско (LOW) режим DUAL се деактивира за 
максимално охлаждане или отопление. 
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OVF041158

Настройка на еднаква температура 
на шофьора и пътника 
1. Натиснете бутона DUAL отново, за да 
деактивирате режима DUAL. Темпера-
турата на пътника ще бъде същата като 
тази на шофьора. 
2. При опериране с бутона за температу-
рата на шофьора двете зони се настрой-
ват 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. 

 ВНИМАНИЕ
•	 Ако акумулаторът е изтощен или откачен, 

температурата ще остане на Целзий. 
•	 За	 автомобилите	 със	 система	 AVN	 вижте	

наръчника за навигацията, който се пред-
лага отделно.
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• Тип A  • Тип B  

OVF041159 

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.

• Тип A  

• Тип A  

• Тип B  

• Тип B  

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 пос-
тъпване на външен (свеж) 
въздух (Тип a). При режим 
на външен (свеж) въздух 
въздухът постъпва в авто-
мобила отвън и се отоплява 
или охлажда според избра-
ната функция. 

 ВНИМАНИЕ
Продължителната работа на парното при 

режим	 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	възду-
ха в купето. 
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 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 нивото на 
кислорода и/или телесната темпера-
тура 

 • Продължителната употреба в режим 
рециркулация може да доведе до 
отпадналост и сънливост и загуба на 
контрол. Изберете навлизане на свеж 
въздух, докато шофирате.

OVF041160 OVF041160

• Тип A  • Тип B  

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 

скоростта.

Натискането на бутона OFF изключва 
вентилатора.

Климатик
Натиснете бутона A/C, за да включите 
климатика (ще светне индикатор). На-
тиснете бутона отново, за да изключите 
климатика.
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OVF041162 OVF041163

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.

Избор на информация за климатика (за 
тип B)
Натиснете бутона за избор на информа-
ция за климатика и на дисплея ще се по-
яви информацията.

Опериране със системата 
Вентилация 
1. Изберете режима  .
2. Изберете постъпване на външен (свеж) 

въздух.
3. Настройте желаната температура.
4. Настройте скоростта на вентилатора.

Отопление 
1. Изберете режима  .
2. Изберете постъпване на външен (свеж) 

въздух.
3. Настройте желаната температура.
4. Настройте скоростта на вентилатора.
5. Ако се налага отопление с изсушен 

въздух, пуснете климатика. 
Ако предното стъкло потъне в конденз, 

пуснете режими  или  .
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Съвети за работа
• За да се предпазите от неприятни 

миризми или газове, които могат да 
навлязат в купето, сложете за посто-
янно контрола за постъпващия въздух 
на режим рециркулиране. След това 
върнете на постъпване на свеж въз-
дух, когато миризмата отмине. Така 
шофьорът ще се чувства комфортно и 
свеж. 

• Въздухът за отоплението и охлажда-
нето идва през отвори пред стъклото. 
Старайте се винаги да бъдат чисти и 
върху тях да не попадат листа, сняг, 
лед и други вредни за ефективността 
неща.

• За да предотвратите конденз на пред-
ното стъкло, настройте контрола на 
постъпващия въздух на позиция за 
свеж въздух и вентилатора на подхо-
дяща скорост. 

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 желаните скорост на венти-

латора и температура.

 ВНИМАНИЕ
•	 При ползване на климатика следете вни-

мателно прибора за отчитане на темпера-
турата,	 докато	 шофирате	 по	 изкачвания	
или	 в	 тежък	 трафик,	 ако	 външната	 тем-
пература е висока. Работата на климатика 
може да причини прегряване на двигате-
ля. Ако има опасност от

•	 прегряване, изключете климатика и оста-
вете 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.
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Съвети за работа с климатика
• Ако автомобилът е паркиран под пряко 

слънце при високи температури, отво-
рете за кратко прозорците,

• за да излезе 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.

Филтър на купето (според оборудва-
нето)
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.

Въздух отвън

Рециркулира

Филтър 
климатик

Изпарител
Отопление

1LDA5047  

Вентилатор 
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 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.

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.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Климатичната система трябва да се об-
служва от оторизиран HYUNDAI сервиз. 
Неправилно сервизиране може да при-
чини наранявания на обслужващия го 
сервизен специалист. 
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РАЗМРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО И ИЗСУШАВАНЕ 
• За най-бързо размразяване изберете 

най-високата температура и най-висо-
ката 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.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Подгряване на 
предното стъкло

Не използвайте режим  за духане към 
стъклото при охлаждане в много влажно 
време. Разликата между външната тем-
пература и тази на предното стъкло може 
да причини замъгляване на стъклото от-
вън и загуба на видимост. В този случай 
преминете на режим  към лицето и на-
малете скоростта на вентилатора.

OVF041165

Ръчен контрол на отоплението, вен-
тилацията и охлаждането
Изсушаване на замъглено предно стък-
ло
1. Пуснете вентилатора.
2. Изберете температура.
3. Изберете позиция .
4. Постъпване на външен въздух и клима-

тик ще се изберат автоматично. 
Ако това не стане, натиснете бутоните им 
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.

Автоматичен контрол 
Изсушаване на предното стъкло
1. Изберете скорост на вентилатора.
2. Изберете температура.
3. Натиснете бутона  .
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.

OVF041165 OVF041166 OVF041167

• Тип A  • Тип A  

• Тип B  • Тип B  
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Система за автоматично изсушаване 
(Само за системи с автоматичен клима-
тичен контрол)
Автоматичната функция за изсушаване 
намалява вероятността от конденз по 
вътрешната страна на предното стък-
ло, като регистрира автоматично вла-
га. Функцията оперира заедно с режим 
AUTO. 

Този индикатор се появява, 
когато сензорът засече влага 
по вътрешната част на стък-
лото.
При регистриране на влага 

направете следните стъпки: 
Стъпка 1 : Оперирайте с климатика 
Стъпка 2 : Отворете да влиза въздух

отвън 
Стъпка 3 : Насочете въздух към

стъклото 
Стъпка 4 : Увеличете потока на въздух

към стъклото 

Ако автомобилът ви 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 примигне 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. 

 ВНИМАНИЕ
Ако се избере ръчно изключване на клима-
тика с бутона A/C off при работеща система 
за	 изсушаване,	 индикаторът	 ще	 примигне	 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 пред-
ното стъкло от страната на шофьора. 
Повредата на частите може да не бъде 
покрита от производствената гаранция. 
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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.

 ВНИМАНИЕ
Не оставяйте храна в жабката за дълго 
време 

 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.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от наранявания 
при инцидент или рязко спиране, винаги 
дръжте жабката затворена, докато шо-
фирате. 

ОТДЕЛЕНИЯ ЗА ВЕЩИ

Жабка под предния подлакътник
За да отворите жабката на централната 
конзола, дръпнете лоста (1) нагоре.

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.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не поставяйте лесно развалящи се про-
дукти в жабката, защото може да не се 
постигне постоянната температура за 
поддържането им в свежо състояние. 

 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, докато 
автомобилът е в движение. Огледа-
лото за обратно виждане може да се 
окаже блокирано от капака.

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. 

 ВНИМАНИЕ
Ако някой от предметите в жабката блокира 
отвора, системата ще бъде с намалено дейст-
вие за охлаждане. 

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. 
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• Кутия предна част

• Кутия средна част

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.

Кутия встрани
За да отворите капака, дръпнете дръж-
ката нагоре и повдигнете капака. Може 
да се ползва за съхраняване на дребни 
предмети.

Джобове в багажното отделение  
(според оборудването) 

 ВНИМАНИЕ
Страните на джобовете могат да бъдат пре-
махнати, за да бъдат превозвани по-големи 
товари в багажника.
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Джоб на задните седалки 
(според оборудването)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не поставяйте тежки или остри предмети 
в джоба. При инцидент могат да се изва-
дят от джоба и да наранят пътниците. 
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ЕЛЕМЕНТИ ОТ ИНТЕРИОРА
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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 за-
палката, я натиснете в контакта. Когато се 
нагрее, тя ще изскочи нагоре в позиция 
“готовност”. Не дръжте запалката нати-
сната. Това може да повреди нагревателя 
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. 

 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. 

 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.

 ВНИМАНИЕ
Когато почиствате разляна течност, не 
почиствайте поставката за напитка при 
висока температура. Това може да увре-
ди хромовото покритие на поставката. 

Пепелник
За да отворите капака, го натиснете. За 
да почистите пепелника, трябва да го из-
вадите. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пазете бутилките и напитките от директ-
на слънчева светлина. В противен случай 
могат да се гръмнат от високото наляга-
не. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Горещи течно-
сти

 • 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, стъкле-
ни чаши, консервни кутии и т.н., дока-
то автомобилът е в движение.

• Отпред • Отзад Стойка за чаши
Чаши и малки напитки могат да се поста-
вят в стойките 

Предна
За да я използвате, отворете капака 

Задна 
За да я използвате, спуснете подлакът-
ника 
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• Отпред 

• Отзад 

• Център 

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 предназна-
чена за квитанциите от платените мостове 
и магистрали (според оборудването). 

Контакт 12 V 
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. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За ваша сигурност не си намалявайте ви-
димостта със сенника 

 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 аудиосистемата или други 
компоненти.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не поставяйте пръст или други предме-
ти в контакта. Не го докосвайте с мокра 
ръка. Може да получите токов удар или 
да се появи огън. 

Външен изход - Aux, USB и iPod 
(според 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. 

 ВНИМАНИЕ
Когато	 използвате	 портативно	 аудиоустрой-
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.
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Закачалка за дрехи

OED040354

OEL049222
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 ВНИМАНИЕ
Не окачвайте тежки дрехи, за да не по-
вредите куката.
Внимавайте, когато отваряте и затваряте 
вратите. Дрехите могат да се прищипнат 
във вратите. 

Застопорители на стелката
(според оборудването)
Ако ползвате стелки отпред, ги застопо-
рете, за да не се плъзгат напред.

 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 стелка-
та на мястото й. За да се предотвратят 
всякакви съприкосновения с операцията 
на педалите, HYUNDAI препоръчва да се 
използват само стелките, проектирани за 
вашия автомобил. 
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Багажна мрежа (според оборудва-
нето)
За да не се движат предметите в ба-
гажното отделение, може да закрепите 
багажна мрежа на четирите държача. 
При нужда се свържете със сервиз на 
HYUNDAI, за да вземете мрежата.

Разделителна мрежа (според обо-
рудването)
Автомобилът ви е оборудван с раздели-
телна мрежа. Когато товарите предмети 
в багажното отделение или на задната 
седалка, трябва да поставяте раздели-
телната мрежа зад предните седалки или 
зад задните седалки. 
Мрежата е проектирана да спомогне за 
защита на водача и пътниците от разле-
телите се в купето предмети при челен 
удар.
Има 4 куки-държачи от двете страни - 
над облегалките за глава по тавана и по 
пода зад предните или задните седалки.

 ВНИМАНИЕ
Автомобили, екипирани с рейки за багаж в 
багажника, могат да използват куките за зака-
чане на мрежата. 

 ВНИМАНИЕ
За да не повредите багажа или автомоби-
ла, внимавайте, когато пренасяте чупли-
ви или обемисти предмети в багажното 
отделение.

 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.
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Поставяне на разделителната мрежа
1. Издърпайте мрежата за дръжката в 

средата (1).
2. Отворете капака (2)
3. Поставете куката в голямата дупка (3) 

и издърпайте, докато достигне най-
горната част.  

4. Закопчайте я, като издърпате до мал-
ката дупка (4). 

5. Дръжте закачената страна и с другата 
ръка закачете другата страна на мре-
жата. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Не разполагайте пътници на втория 

ред или в товарния отсек зад разде-
лителната мрежа.

 • Не разполагайте пътник на централно-
то място на задната седалка, ако раз-
делителната мрежа е зад нея. Мрежа-
та може да попречи на употребата на 
колата на централната седалка.

 • Не товарете багаж по-високо от гор-
ния край на мрежата.

 • Не товарете тежък товар над нивото 
на облегалките на седалките, за да 
предотвратите инцидент, дори и при 
поставена разделителна мрежа.

 • Не товарете предмети с остри ръбове, 
които биха могли да преминат през 
разделителната мрежа.

 • Не прилагайте прекомерна сила вър-
ху мрежата, като увисвате на нея или 
окачвате тежки предмети.

Когато разделителната мрежа не се 
използва
1. Премахнете закачването от куките от 

големите дупки.
2.  Навийте мрежата. 
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OVF041194 OVF041195 OVF041196

Премахване на разделителната мрежа
1. Натиснете бутона за освобождаване 

(1) в края на двете страни.
2.  Докато натискате бутон (1), издърпай-

те мрежата (2).

Обезопасителна щора за багажа 
(според оборудването)
Ползвайте обезопасителната щора за ба-
гажа, ако искате да скриете нещо, поста-
вено в багажника.

За да ползвате щората, дръпнете дръж-
ката назад и поставете ръбовете в слото-
вете.

 ВНИМАНИЕ
Първо трябва да премахнете щората на ба-
гажника, след което мрежата.

 ВНИМАНИЕ
Издърпайте щората с дръжката в центъра, за 
да предотвратите застопорителните краища 
да паднат извън релсите.
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OVF041197

Когато щората не се използва:
1. Натиснете надолу в центъра на щората 
(около 70 градуса).
2. Щората ще се навие автоматично.

 ВНИМАНИЕ
Щората може да не се прибере автоматично, 
ако не е издърпана до края. Издърпайте я на-
пълно и след това я пуснете. 

За да премахнете щората
1. Натиснете бутона за плъзгане (1).
2. Натиснете лоста (2) към задната част 

на колата.
3. Докато го натискате, извадете щората 

(3).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Не поставяйте предмети върху обезо-

пасителния екран. Подобни предмети 
могат да се разлетят в купето в случай 
на инцидент или при рязко спиране и 
да наранят човек.

 • Никога не позволявайте някой да 
се вози в багажното отделение. То е 
предназначено единствено за багаж.

 • Поддържайте баланса на автомоби-
ла и разполагайге багажа колкото се 
може по-навътре в багажника.

 ВНИМАНИЕ
Тъй като обезопасителният екран може 
да се деформира или повреди, не по-
ставяйте предмети върху него, когато го 
ползвате.
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OVF041191

Релси на багажника 
Системата за релси в багажника може да 
предотврати разпиляване на багажа ви. 

Направете сегментната щанга  
• Поставете двете колони (A) от сег-

ментната щанга в отворите на релсите.
• За да придвижите структурата, поста-

вете ръката си от страната на колоната 
и натиснете лоста (B).

• Убедете се, че колоните пасват на точ-
ните места до чуване на прищракване. 

• За да освободите колана, извъртете 
горния елемент (C) наляво (1) или на-
дясно до прищракване.

• Сега може да издърпате колана (D) и 
да осигурите багажа с натискане на 
колана около багажа и да поставите 
куката (E) в средата на сегментната 
щанга (F).

• За по-големи багажи може да закачи-
те и двете куки една в друга.

• За да сте сигурни, че коланите се за-
ключват, поставете горния елемент (C) 
обратно в заключената позиция (1).

 ВНИМАНИЕ
 • Сегментната щанга трябва да бъде 

монтирана и демонтирана едновре-
менно с двете колони. 

 • Максималният товар е 30 кг на един 
колан и 40 кг с два. 
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A  

OVF041189

Поставяне на скоби на релсите 
• Поставете скобата (A) в позиция, къде-

то скобата е върху релсата (3).
• За да движите скобата, натиснете бу-

тона (1) и движете скобата по релсата.
• Уверете се, че скобата ще прищракне 

на леглото.
• За да осигурите багажа, издърпай-

те куката (2) в средата на багажното 
пространство. 

• Вече можете да поставите колана за 
опъване на багажа в куката.

• Скобата не може да бъде използвана, 
ако не е на релсата (3).

 ВНИМАНИЕ
Опъващата сила е максимум 150 kgf за 
една скоба.
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ЕКСТЕРИОРНИ ЕЛЕМЕНТИ

OVF041207 OVF041208

Монтажни рейки за багажник на по-
крива (според оборудването)
За да поставите или махнете багажник 
на покрива, може да ползвате рейките
за монтаж. При поставяне следвайте 
процедурата:
1. Пъхнете тънък предмет (монета или 

отвертка) в прореза и плъзнете капач-
ката по посока на стрелката. Може да 
отворите капака. 

2. След ползването на багажника демон-
тажът и възстановяването стават в об-
ратен ред.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При махане на капачката ползвайте мо-
нета или плоска отвертка. Ако ползвате 
нокът, рискувате да го счупите. 

 ВНИМАНИЕ
Ако автомобилът има люк, поставете багажа 
така, че да не пречи на работата на люка.

 ВНИМАНИЕ
 • Когато имате багаж на покрива, вземе-

те мерки да не повреди самия покрив.
 • Когато пренасяте големи предмети на 

покрива, се уверете, че те не надвиша-
ват ширината и дължината на покрива.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Центърът на тежестта на автомоби-

ла става по-висок, когато натоварите 
багаж на покрива. Избягвайте резки 
стартове, спирания, остри завои и 
резки маневри при високи скорости. 
Това може да доведе до загуба на кон-
трол и завъртане. 

 • Винаги карайте бавно и завивайте 
внимателно с багаж на покрива. Си-
лен вятър от преминаващи отстрани 
автомобили или от атмосферни усло-
вия може да породи внезапно наляга-
не върху багажа на покрива. Особено 
ако превозвате големи и плоски това-
ри като вървени панели или матрак. 
Това може да доведе до изпадане на 
товара и повреди по вашия и други 
автомобили. 

 • За да предотвратите загуба на товара 
или нараняването му, проверявайте 
преди и по време на карането закре-
пването на товара. 
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АУДИОСИСТЕМА

 ВНИМАНИЕ
Ако инсталирате допълнително крушки HID 
за предните светлини, аудиосистемата и елек-
троустройствата могат да получат повреди. 

OTA040097

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.

OVF041183

 ВНИМАНИЕ
Не натискайте дистанционните бутони на 
аудиосистемата едновременно.

Режим (1)
Натиснете бутона за избор на Радио или 
CD (компактдиск).

Сила на звука (2)
Натиснете нагоре бутона, за да увеличи-
те звука.
Натиснете надолу бутона, за да намалите 
звука.

Търсене (3)
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 плейър
Ще работи като бутон FF/RЕW.

Режим CD чейнджър
Ще функционира като бутон DISC UP/
DOWN.

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 плейър
Избор на следваща/предходна песен.

Режим CD чейнджър
Избор на следваща/предходна песен. 
Подробна информация за контролните 
бутони на аудиосистемата е представена 
в следващите страници на тази секция

Подробна информация за контролните 
бутони на аудиосистемата е представена 
в следващите страници на тази секция.
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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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Грижа за дисковете (според оборуд-
ването)
• Ако температурата в автомобила е 

твърде висока, отворете прозорците, 
за да се проветри, преди да пуснете 
аудиосистемата.

• 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 залепвайте тиксо или хартия вър-
ху него.

• Не пъхайте нищо друго освен дискове 

в CD плейъра (не поставяйте по пове-
че 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 
използвате подобни дискове, те могат 
да увредят аудиосистемата във вашия 
автомобил.

 ВНИМАНИЕ - Възпроизвеждане на не-
съвместимо копие на аудиодиск, защи-
тен 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, пле-
йърът има проблеми с възпроизвеждането, 
проблемът може да е в дисковете, а не в пле-
йъра. 
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VF_AC100DFG_GEN / VF_AC600DFG_GEN  

• CD плейър : AC100DFG/AC110DFG • CD чейнджър : AC600DFG/AC610DFG 

• Ако функцията   не се поддържа, няма да има лого
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VF_GEN_RADIO

VF_GEN_RADIO

Използване на радиото, настройки, 
сила на звука и контролни функции 

1. Бутон за избор 
Преминава на вълни FM и променя от 
FM1 и FM2,  когато се натиска всеки път. 

2. Бутон за 
Натискането на бутона вълни . 
Режимът AM се показва на LCD дисплея.

3. Бутон за търсене 
на станциите  

• Когато натиснете бутона 
, започва автоматично търсене на 
станция. Ако няма нова станция, тър-
сенето спира на последната избрана.

• Когато натиснете бутона 
след намирането на станции, се 
показват само записаните. Ако няма 
нова станция, търсенето спира на 
последната избрана.

4. Бутон за включване  и 
регулиране на звука 
• Бутонът включва и изключва аудиото, 

когато има подаден контакт. 
• При въртене в посока на часовникова-

та стрелка и обратно – се увеличава и 
намалява звукът. 

5. Бутон за предварително запамете-
ни станции 
• Натиснете бутони ~  за 

по-малко от 0,8 сек, за да пуснете 
станцията, запаметена на всяка пози-
ция.

• Натиснете бутона и ~  за 
0,8 сек или повече, за да запазите на-
стоящата станция в съответната пози-
ция. Чува се звуков сигнал.
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VF_GEN_RADIO VF_GEN_RADIO

6.  Бутон AUTO STORE
При натискане на бутона автоматично се 
намират и запаметяват радиостанции с 
чист сигнал на позиции 1-6 в предвари-
телно запаметените станции и се пускат 
станциите, запазени в PRESET1. Ако 
няма запаметена нова станция, ще се 
пусне предишната избрана.

• Запомня единствено настоящата па-
мет ~   на FMA и AMA 
вълни в някои модели. 

7. Бутон за включване/изключване 
на екрана 
Той включва и изключва показаните дан-
ни и осветлението на LCD екрана. 

8.  Бутон (настройки)
Натиснете бутона , за да премине-
те към настройки. В този режим въведете 
детайлна настройка с . Прозорците  
в настройките са различни за видовете 
свързване като Bluetooth, External AMP и 
други.

• СКРОЛ (SCROLL)
Функцията се използва, за да показва на 
по-дълги думи от текстовия ред на LCD 
дисплея, и може да бъде включена и из-
ключена от бутона за контрол на звуко-
вото качество. 

• SDVC (Speed Dependent Volume 
Control)

 Тази функция настройва автоматично 
нивото на звука според скоростта на 
автомобила и може да бъде включена 
или изключена от бутона за контрол 
на звука. 
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• MEDIA
Изберете основния дисплея на възпроиз-
веждане на информация MP3.
Папка – Файл (“Folder/File”) или Изпълни-

тел – име на песен (“Artist/Title”) могат да 
бъдат селектирани.

• Бутон за връщане 
назад (RETURN) 

Функцията показва предходния режим 
на менюто.

• Часовник (CLOCK)
Изберете подменюто CLOCK в режима 
за настройките.
Настройте часа, след което натиснете бу-
тона  за запаметяване. След това 
настройте минутите и натиснете бутона 
за завършване на операцията  
и излизане от менюто. С натискане на 

 за повече от 0,8 сек, докато ау-
диото е изключено, можете да правите 
промени по часовника веднага. 

• Телефон (PHONE) (според оборудва-
нето)

Изберете подменюто, за да влезете в на-
стройките за телефона (PHONE). За по-
детайлна информация вижте “Операции с 
BLUETOOTH телефон”.

Менюто “PHONE” няма да се покаже, ако 
аудиосистемата не поддържа Bluetooth.

9. Бутони за настройка 
 &  

В средата на дисплея след първото на-
тискане на бутона  или настрой-
ка на еквалайзера изберете желаното 
меню. Менютата ще се променят както 
следва - BASS ↔ MIDDLE ↔ TREBLE ↔ 
FADER ↔ BALANCE

• BASS контрол 
Натиснете  и завъртете бутона  

 , за да настроите баса или ниски-
те честоти. Завъртете  по посока 
на часовниковата стрелка, за да уве-
личите баса, и обратно на нея, за да го 
намалите. (Скалата на честотата на баса 
варира от +10 до -10.)
BASS -1 ← BASS 0 → BASS +1 

VF_GEN_RADIO



Управление на Вашия автомобил

162 4

• MIDDLE контрол 
Натиснете  и завъртете  бу-
тона, за да настроите средните честоти. 
Завъртете  по посока на часов-
никовата стрелка, за да увеличите сред-
ните честоти, и обратно на нея, за да ги 
намалите. (Скалата на честотата варира 
от +10 до -10.)
MIDDLE -1 ← MIDDLE 0 → MIDDLE +1

• TREBLE контрол
Натиснете  и завъртете  бу-
тона, за да настроите високите честоти. 
Завъртете  по посока на часов-
никовата стрелка, за да увеличите висо-
ките честоти и обратно на нея, за да ги 
намалите. (Скалата на честотата варира 
от +10 до -10.)
TREBLE -1 ← TREBLE → TREBLE

• FADER контрол 
Натиснете  и завъртете бутона 

 по посока и обратно на часовни-
ковата стрелка, за да настроите силата 
на звука на предните и задните колони. 
При завъртане на  по посока на 
часовниковата стрелка ще се увеличи си-
лата на предните говорители, а обратно 
на часовниковата стрелка на задните. 
(Предните и задните говорители могат да 
се настройват на F=10/R=10.)
FADER F=1 ← FADER F=R → FADER
R=1

• BALANCE контрол 
Натиснете  и завъртете бутона 

 за баланс на говорителите от 
ляво и дясно. По посока на часовникова-
та стрелка   ще се увеличи силата 
на левите говорители, а обратно на нея 
- на десните.
(балансът се настройва до L=10/R=10.)
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Използване на CD плейър 

1.  бутон 
Ако се постави CD в прореза, ще се поя-
ви режим CD. Ако в слота няма диск, ще 
се появи съобщение No Media за 3 сек и 
ще се върне на предходния режим. 

2. Автоматично избиране на песни 

• Натиснете  бутона за по-мал-
ко от 0,8 сек, за да пуснете настояща-
та песен от началото.

• Натиснете  за по-малко от 0,8 
сек в рамките на 1 сек след първото 
натискане, за да пуснете предишната 
песен.

• Натиснете  за 0,8 сек или 
повече, за да превъртите настоящата 
песен към началото.

• Натиснете  бутона за по-мал-
ко от 0,8 сек, за да пуснете следваща-
та песен.

• Натиснете  бутона за 0,8 сек 
или повече, за да превъртите насто-
ящата песен към края.

3. Произволна песен 
(RANDOM) 
Натиснете бутона за по-малко от 0,8 сек, 
за да стартирате или спрете произволно-
то пускане на песни от текущата папка. 
• RDM: пускат се произволни песни от 

настоящата папка и диск в произволна 
поредност. 

• ALL RDM (само MP3/WMA) – в този 
режим се възпроизвеждат всички фай-
лове в диска на произволен принцип.
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4. Бутон за повтаряне 
(REPEAT)
Натиснете бутона за по-малко от 0,8 сек, 
за да повторите текущата песен, а за да 
активирате режима FLD.RPT, повече от 
0,8 сек. 
• RPT: повтаря само една песен.
• FLD.RPT (само MP3/WMA): повтаря 

всички песни в папката. 

5. Бутон за сканиране (SCAN) 
Пуска първите 10 сек от песните на ди-
ска. За да изключите режима, натиснете 
бутона още веднъж. 

6. Смяна на дисковете (CD чейн-
джър: AC600 DFG/AC610DFG)
• Натиснете бутон  , за да смени-

те предходния диск. 
• Натиснете бутон  , за да отиде-

те на следващия диск.

7.  Бутон
Показва информацията за настоящия 
файл в последователност -  
• Audio CD : Disc Title, Disc Artist, Track 

Title, Track Artist, Total Track 
• MP3 CD : File Name, Title, Artist, Album, 

Folder, Total File
 (не показва информация, ако на файла 

няма такава). 

8. Бутон за избор на папки 
• С натискането на  бутона се 

вижда поддиректорията на текущата 
папка и се показва първата песен в 
папката. Натиснете  бутона, за 
да преминете към показаната папка. 
Ще се пусне първата песен от папката.

• С натискането на  бутона се 
вижда по-общата директория и се по-
казва първата песен в папката. Нати-
снете  бутона, за да преминете 
към показаната папка. Ще се пусне 
първата песен от папката.

9. Бутон настройки  & и  
Завъртете бутона по часовниковата 
стрелка, за да се покажат песните след 
настоящата. Завъртете бутона обратно на 
часовниковата стрелка, за да се покажат 
песните преди настоящата песен. За да 
чуете показаната песен, натиснете буто-
на.
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10. Бутон за изваждане 
Натиснете бутона за по-малко от 0,8 сек, 
за да извадите диска, докато се възпро-
извежда. Бутонът работи, когато ключът 
е изваден. 
• ALL EJECT (CD чейнджър AC600DFG/ 

AC610DFG)
Натиснете бутона за повече от 0.8 сек и 
ще се извадят всички дискове от чейн-
джъра 

11. Слот за поставяне на диска
• Бутнете внимателно диска в слота с от-

печатаната страна нагоре. Когато клю-
чът на запалването е на позиция ACC 
или ON, а системата е изключена, тя 
ще се включи, ако заредите диск.

• CD плейърът работи само с 12-см ди-
скове.

• Ако поставите VCD или DATA CD, ще 
излезе надпис Reading Error или греш-
ка при четенето и дискът ще бъде из-
ваден.

12. Икона индикатор CD (CD плейъри 
AC100DFDG/AC110DFG)
Когато се подаде контакт на ACC или ON 
и има заредено CD, ще се появи индика-
тор икона. Ако дискът е изваден, иконата 
няма да се появи. 

13. Бутон  (CD чейнджър 
AC600DFDG/AC610DFG)
Натиснете бутона , за да заредите 
дискове в чейнджъра от 1 до 6. Натиснете 
бутона  за повече от 2 сек, за да 
заредите всички налични гнезда. Първо 
ще бъде възпроизведен последният диск. 
Ако се забавите с 10 сек, процесът ще 
бъде отхвърлен. 

 ВНИМАНИЕ
Не поставяйте диск, ако индикаторът CD 
свети. 
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ВНИМАНИЕ:
Редът на възпроизвеждане на фай-
ловете (папките):
1. Ред за пускане на песните:  към  

2. Ред за пускане на папките:
 Ако в папката няма файл с песен, 

папката няма да се покаже да дис-
плея.
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Използване на USB устройство 

1.  бутон
Ако е свързано USB устройство, той про-
меня режима към USB и възпроизвежда 
песните, съхранени на USB носителя. Ако 
няма диск и USB устройството не е свър-
зано, се появява надпис „No Media”.

2. Бутон за смяна на песен 
• Натиснете  бутона за по-мал-

ко от 0,8 сек, за да пуснете от начало-
то текущата песен. 

• Натиснете бутона  за по-мал-
ко от 0,8 сек и го натиснете отново в 
рамките на 1 сек, за да пуснете пре-
дишната песен.

• Натиснете бутона  за 0,8 сек 
или повече, за да “превъртите песента 
назад”

• Натиснете  бутона за по-
малко от 0,8 сек, за да преминете към 
следващата

• песен. 
• Натиснете бутона  за 0,8 сек 

или повече, за да превъртите песента 
напред.

3. Произволна песен 
Натиснете бутона за по-малко от 0,8 сек, 
за да стартирате или спрете произволно-
то пускане на песни и режим RDM. Нати-
снете бутона за повече от 0,8 сек, за да 
пуснете всички песни от USB устройство-
то в произволна последователност. Нати-
снете бутона още веднъж, за да излезете 
от режима.

4. Бутон за повтаряне 
Натиснете бутона за по-малко от 0,8 сек, 
за да повторите текущата песен. Нати-
снете бутона за повече от 0,8 сек, за да 
повторите всички песни от USB устрой-
ството.
• RPT: повтаря само една песен.
• FLD.RPT: повтаря всички песни в пап-

ката. 

5. SCAN бутон 
Пуска първите 10 сек от песните на ди-
ска. За да изключите режима, натиснете 
бутона още веднъж.
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6. Бутон  
Показва информацията за настоящия 
файл в последователност File Name, Title, 
Artist, Album, Folder, Total File, Normal 
Display.
(Ако няма информация за песните, не се 
показва нищо.)

7. Бутон за избор на папки 
С натискането на  бутона се виж-
да поддиректорията на текущата папка и 
се показва първата песен в папката. На-
тиснете  бутона, за да преминете 
към показаната папка. Ще се пусне пър-
вата песен от папката.
С натискането на  бутона се 
вижда по-общата директория и се показ-
ва първата песен в папката. Натиснете 

 бутона, за да преминете към по-
казаната папка. Ще се пусне първата пе-
сен от папката.

8.  бутон &  бутон 
Завъртете бутона по часовниковата 
стрелка, за да се покажат песните след 
настоящата. Завъртете бутона обратно на 
часовниковата стрелка, за да се покажат 
песните преди настоящата песен. За да 
чуете показаната песен, натиснете буто-
на.
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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)
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 (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 плейър/клетъ-
чен 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 харддиск 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 аудиосистемата. Запа-
зете важната информация на отделен 
носител.

(Продължение)
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Използване на iPod
 iPod е запазена марка на  Apple Inc.

1.   Бутон за избор на iPod ус-
тройство
При включване на iPod устройство режи-
мът преминава от Cd към iPod и възпроиз-
вежда песните от iPod устройството. Ако 
няма диск и AUX устройството не е свър-
зано, се появява надпис „No Media” за 3 
сек и ще се върне към предходния режим.

2. Превключване на песните 
• Натиснете  бутона за по-мал-

ко от 0,8 сек, за да пуснете от начало-
то текущата песен. 

• Натиснете бутона  за по-мал-
ко от 0,8 сек и го натиснете отново в 
рамките на 1 сек, за да пуснете пре-
дишната песен. 

• Натиснете бутона  за 0,8 сек 
или повече, за да превъртите песента 
назад.

• Натиснете  бутона за по-
малко от 0,8 сек, за да преминете към 
следващата песен. 

• Натиснете бутона  за 0,8 сек 
или повече, за да превъртите песента 
напред.

3. Произволна песен 
Натиснете бутона за по-малко от 0,8 сек, 
за да стартирате или спрете произволно-
то пускане на песни от текущата папка. 
• Натиснете бутона за повече от 0,8 сек, 

за да пуснете всички песни от устрой-
ството в произволна последовател-
ност. 

• Натиснете бутона още веднъж, за да 
излезете от режима.

4. Бутон повторение  
Повтаря текущата песен.

5. Бутон за избор на категория 
Преминава към горната категория от на-
стоящата в iPod устройството. За да пре-
минете (пуснете) към новата категория 
(песен), натиснете бутон . Може 
да търсите и в по-долната категория на 
избраната. Редът на iPod категориите е 
Playlists, Artists, Albums, Genres, Songs, 
Composers.
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VF_GEN_iPod VF_GEN_USB

6.  Бутон
Показва информацията за настоящия 
файл в последователност of Title, Artist,
Album, Normal Display. 
(Не показва информация, ако на файла 
няма такава.)

7. Бутони  и  
Завъртете бутона по часовниковата 
стрелка, за да видите кои са следващите 
песни (категории). Завъртете го обратно, 
за да видите песните (категориите) преди 
настоящата. Натиснете бутона, за да про-
пуснете функцията и да пуснете избрана-
та песен (категория).
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 ВНИМАНИЕ iPOD УСТРОЙСТВО
•  Някои iPod модели може и да не поддър-

жат комуникационния
•  протокол и файловете няма да могат да се 

възпроизвеждат.
•  Поддържани iPod модели:
 - iPod Mini
 - iPod 4 (Photo) ~ 6(Classic) поколение 
 - iPod Nano 1 – 4-то поколение 
 - iPod Touch 1 и 2-ро поколение 
•  Редът на търсене на песни в iPod може да е 

различен от реда на търсене в аудиосисте-
мата. 

•  Ако iPod изключи поради причини, свър-
зани с него, го рестартирайте (Рестарт: 
вижте наръчни-

•  ка на iPod устройството) 
•  При ниска батерия iPod устройството 

може и да не работи добре.

 ВНИМАНИЕ iPOD УСТРОЙСТВО
 • За да може да ползвате бутоните 

на аудиосистемата за работа с iPod 
устройството, ви трябва специален 
захранващ 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.

(Продължава) 

(Продължение)

 • 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.

 • Когато не ползвате iPod за аудио-
системата, кабелът на устройството 
трябва да е изключен от него.

 • Оригиналният дисплей може и да не 
се покаже.

(Продължение)
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(Продължение)

 • Когато свързване iPod, използвайте 
терминалите USB/AUX. 

 • Когато откачате iPod, откачете едно-
временно USB и AUX терминалите. 

 • За свързване използвайте само кабел 
от iPod, свързан едновременно с USB/
AUX за зареждане и поддържане на 
формата. 

     Отделен USB/AUX     Сдвоен USB/AUX  
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Операции с BLUETOOTH телефон 
(според оборудването)

1. Бутон за увеличаване силата на звука 
.

2. Бутон  : Отговаря или прехвърля 
разговора.
3. Бутон  : Затваря или прекратява 
разговора.

 • 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

 • Основни функции 
• Тази аудиосистема поддържа 

Bluetooth® хендсфри и слушалки.
 - HANDS-FREE функция: Можете да 

отговаряте на обажданията без свърз-
ване с кабели. 

 - STEREO-HEADSET функция или 
стереослушалки: можете да пускате 
музика от клетъчни телефони (които 
поддържат безжична функция A2DP).

 ВНИМАНИЕ
•  Телефонът трябва да бъде закачен със сис-

темата преди използването на функциите 
на Bluetooth®.

•  Само един избран телефон може да бъде 
използван от системата в едно и също вре-
ме. 

•  Някои телефони не са напълно съвмести-
ми с тази система. 

•  Bluetooth®  е запазена марка и логата са 
регистрирани и патентовани от Bluetooth® 
SIG, Inc. Всяко използване на тези марки 
и лога от HYUNDAI подлежи на лиценз. 
Телефон с технология Bluetooth eтрябва да 
има и безжична Bluetooth® технология. 
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 • Настройка на телефона 
Всички операции с Bluetooth® могат да 
бъдат извършени от менюто на телефона.
1) Натиснете бутона за влизане в меню 

SETUP или настройки.
2) Завъртете бутона, за да отидете с 

курсора между менютата и изберете 
Phone.

3) Завъртете бутона, за да отидете с кур-
сора между менютата и изберете же-
лания режим. 

 • Свързване на телефон 
Преди да използвате функциите на 
Bluetooth® , телефонът трябва да е свър-
зан с аудиосистемата. Системата може 
да свързва до 5 телефона. 

ВНИМАНИЕ
 • Процедурата за свързване зависи от 

модела на телефона. Преди да се оп-
итате да свържете телефона, вижте 
ръководството на телефона за свърз-
ване. 

 • Веднъж когато свържете телефона, 
вече няма нужда да свързвате същия 
телефон отново, освен ако не е изтрит 
механично от аудиосистемата – виж 
секцията „Изтриване на телефон от 
системата”. 

ВНИМАНИЕ
 • Ако телефонът е свързан с два или по-

вече автомобила от същия модел, т.е. 
HYUNDAI i40, някои телефони може да 
имат проблеми с името в Bluetooth® 
системата. В този случай трябва сме-
ните името, което се показва на вашия 
телефон – от i40 на i401 или i402. Ви-
жте ръководството на телефона или 
се свържете с търговеца, от когото сте 
купили телефона. 

 • След свързването на телефона вече 
няма нужда да свързвате същия те-
лефон отново, освен ако не е изтрит 
механично от аудиосистемата – виж 
секцията „Изтриване на телефон от 
системата”. 

1. Натиснете бутона за настройките 
.

2. Изберете PHONE, след което PAIR за 
свързване в менюто PHONE.

3. Аудиото ще изпише търсене - searching 
---- Паролата – passkey е 0000

4. Потърсете телефона в системата 
Bluetooth®. Името му трябва да се пока-
же, след което свържете телефона. 
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 • Свързване с телефона 
Когато системата Bluetooth®  е включе-
на, използваният преди това телефон се 
свързва автоматично. Ако искате да свър-
жете различен телефон от предходния 
използван, отидете на меню Select Phone.
Само един избран телефон може да бъде 
използван за говорене в едно и също вре-
ме. 
1. Натиснете бутона  за на-

стройките.
2. Изберете PHONE, след което Select в 

менюто PHONE.
3. Изберете желания телефон според 

името от списъка. 

 • Смяна на приоритетния телефон 
Ако са свързани няколко телефона с ау-
диосистемата, системата ще се опита да 
се свърже с тях по следния ред:
1) “Приоритетен” телефон.
2) Предходно използван телефон. 
3) Автоматична връзка.
1. Натиснете бутона и режима .
2. Изберете PHONE, след това Priority в 
менюто PHONE.
3. Изберете желания телефон за приори-
тетен от списъка. 

 • Изтриване на телефон 
Свързаните телефони могат да бъдат из-
тривани от системата 
- Когато се изтрие телефон, заедно с него 
се изтрива цялата информация, свързана 
с телефона и автомобила  (включително 
контактите).
- Ако искате да го добавите отново, тряб-
ва да повторите процедурата за свързва-
нето.
1. Натиснете бутона и влезте в .
2. Изберете PHONE, след което Delete от 
меню PHONE.
3. Изберете желания телефон за изтрива-
не от системата. 
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 • Включване на Bluetooth® ON/OFF
Системата Bluetooth® може да бъде акти-
вирана или деактивирана от менюто.
- Ако Bluetooth® е деактивиран, всич-

ки команди, свързани със системата 
Bluetooth® , няма да работят. Ако ги ис-
кате, трябва да активирате системата.

1. Натиснете бутона за влизане в режим 
.

2. Изберете PHONE, след което BT Off от 
менюто PHONE.

 • Отговаряне на обаждане 
Когато ви звънят на телефона, ще чуете 
позвъняването от говорителите на авто-
мобила. Според оборудването може да 
получите съобщение на дисплея за вхо-
дящо повикване и телефонния номер. 
• За да отговорите на обаждането:
 - Натиснете бутона от волана .
• За да прекратите обаждането:
 - Затворете от бутона на волана.
• За да регулирате звука на позвънява-

нето:
 - Използвайте контрола на звука от бу-

тоните на волана . 
• За да прехвърлите обаждането към те-

лефона (Private Call):
 - Натиснете и задръжте бутона на во-

лана , докато аудиосистемата не 
прехвърли обаждането в телефона. 

 • Говорене по телефона 
Когато говорите по телефона, на дисплея 
на аудиосистемата се показват съобще-
нията за активния разговор.
 
• за прекратяване на обаждането
 - натиснете бутона на волна .

 • Изходящо обаждане 
Ако натиснете бутона на волана , ще 
върне обаждането на съответния номер.
 - Функцията е същия както и на мобил-

ния телефон . 

ВНИМАНИЕ:
Някои телефони изискват натискане на буто-
на  два пъти за провеждане на разговор. 
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 ВНИМАНИЕ
В следната ситуация може да имате проблеми 
със звука:
1. Ако говорите едновременно, вашият глас 

може да не достигне до другата страна. 
(Това не е повреда.) Изчаквайте другата стра-

на да завърши с говоренето, след което за-
почнете вие.

2. Настройте контрола на звука на Bluetooth® 
на ниско ниво. Високото ниво може да до-
веде до ехо. 

3. Когато карате на неравен път.
4. Когато карате с висока скорост.
5. Когато е отворен прозорецът. 
6. Когато отворите за въздух са срещу микро-

фона.
7. Когато шумът от климатичната система е 

силен.

ЗАБЕЛЕЖКА
•  Не само формати MP3 могат да бъдат въз-

произвеждани, а всички, които поддържат 
телефона. 

•  Bluetooth телефонът трябва да поддържа 
A2DP и AVRCP.

•  Някои A2DP и AVRCP Bluetooth телефони 
може и да не успеят да произведат музика 
през системата от първия път.

•  Моля, опитайте следното
•  Menu → Filemanager → Music → Option → Play 

via Bluetooth
•  Моля, обърнете се към ръководството на 

мобилния ви телефон за повече детайли. 
За да спрете музиката, направете го от те-
лефона и минете на друг MP3 Play режим 
като FM, AM, CD и др. 

 • Възпроизвеждане на музика с 
Bluetooth® 
Аудиосистемата поддържа  формат 
A2DP (Audio Advanced Distribution Profile) 
и AVRCP(Audio Video Remote Control 
Profile).
Двата профила позволяват слушане на 
музика във формат MP3 през профилите 
на Bluetooth. За да пуснете музика от те-
лефона си през Bluetooth, натиснете бу-
тона , когато не се появи MP3 Play 
на дисплея. След това управлявайте му-
зиката от телефона. Когато възпроизвеж-
дате музика от телефона през Bluetooth, 
основният дисплея е на MP3 MODE.
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 ВНИМАНИЕ С УПОТРЕБАТА НА 
BLUETOOTH®  ТЕЛЕФОН
 • Не използвайте мобилен телефон 

и не променяйте настройките на 
Bluetooth®  (не свързвайте телефон), 
докато карате 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)

(Продължава)

 • 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)

(Продължава)

 • Bluetooth връзката може да се разпа-
дне при някои модели телефони. 

 • Следвайте тези стъпки, за да опитате 
отново.

 • 1) Пуснете Bluetooth функциите от те-
лефона. Изключете и пуснете отново. 

 • 2) Рестартирайте телефона и се опи-
тайте да се свържете отново. 

 • 3) Премахнете батерията на телефо-
на, рестартирайте и се опитайте да се 
свържете отново. 

 • 4) Рестартирайте аудиосистемата и се 
опитайте да се свържете отново. 

 • 5) Изтрийте всички свързани телефо-
ни 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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VF_AC100DFE_EU / VF_AC600DFE_EU  

• CD плейър : AC100DFE/AC110DFE • CD чейнджър : AC600DFE/AC610DFE 

• Ако функцията   не се поддържа, няма да има лого
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Използване на радиото, настройки, 
сила на звука и контролни функции 

1. Бутон за избор FM 
Преминава на вълни FM и променя от 
FM1 и FM2,  когато се натиска всеки път - 
FM1 → FM1 → FMA

2. Бутон за АМ 
Натискането на бутона вълни . 
Режимът AM се показва на LCD дисплея - 
AM→AMA

3. Трафик бутон 
TA (Traffic announcement) каналът е за съ-
общения по специалния канал за трафик 
през RDS  в режими FM, CD, AUX. 

4. Бутон за търсене на станциите 

• Когато натиснете бутона , 
започва автоматично търсене на стан-
ция. Ако няма нова станция, търсенето 
спира на последната избрана.

• Когато натиснете бутона след 
намирането на станции, се показват 
само записаните. Ако няма нова стан-
ция, търсенето спира на последната 
избрана.

5. Бутон за включване  & 
 увеличаване силата на звука 

• Включва или изключва аудиосистема-
та, когато е подаден контакт. 

• При завъртане по посока на часовни-
ковата стрелка и обратно се увелича-
ва или намалява звукът. 

• В зависимост от модела при непода-
ден контакт може да се появи съобще-
ние Battery Discharge или изтощава-
не на акумулатора на дисплея 10 сек 
след стартирането. Съобщението ще 
изчезне след 1 час. 

6. Бутон за предварително запамете-
ни станции 
• Натиснете бутони ~  за 

по-малко от 0,8 сек, за да пуснете стан-

цията, запаметена на всяка позиция.
• Натиснете бутона ~  за 

0,8 сек или повече, за да запазите на-
стоящата станция в съответната пози-
ция. Чува се звуков сигнал.

7. Бутон AUTO STORE 
При натискане на бутона автоматично се 
намират и запаметяват радиостанции с 
чист сигнал на позиции 1-6 в предвари-
телно запаметените станции и се пускат 
станциите, запазени в PRESET1. Ако 
няма запаметена нова станция, ще се 
пусне предишната избрана.
• Запомня единствено настоящата па-

мет ~  на FMA и AMA 
вълни в някои модели. 

8. Бутон за включване/изключване 
на екрана 
Той включва и изключва показаните дан-
ни и осветлението на LCD екрана. 

VF_EU_RADIO

VF_EU_RADIO

VF_EU_RADIO
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• MEDIA
Изберете основния дисплея на възпроиз-
веждане на информация MP3.
Папка – Файл (“Folder/File”) или Изпълни-

тел – име на песен (“Artist/Title”) могат да 
бъдат селектирани.

• RDS (ако е на разположение)
RDS менюто включва News/AF/Region/
TA Vol. меню.
NEWS (NEWS MENU индикацията е в 
RDS MENU) 
Включва автоматично получаване на но-
вини – режим ON или OFF.

• СКРОЛ (SCROLL)
Функцията се използва за показване на 
по-дълги думи от текстовия ред на LCD 
дисплея и може да бъде включена и из-
ключена от бутона за контрол на звуко-
вото качество. 

• SDVC (Speed Dependent Volume 
Control)

Тази функция настройва автоматично 
нивото на звука според скоростта на ав-
томобила и може да бъде включена или 
изключена от бутона за контрол на звука. 

9. Бутон 
• Натиснете бутон PTY, когато търси-

те в RDS нагоре  и надолу 
.

10.  бутон (настройки)
Натиснете бутона , за да пре-
минете към настройки. В този режим 
въведете детайлна настройка . 
Прозорците  в настройките са различни 
за видовете свързване като Bluetooth, 
External AMP и други.

VF_EU_RADIO
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• AF(AF MENU индикацията е възможна 
в RDS MENU)

Изберете този режим, за да отидете 
на алтернативна честота AF(Alternate 
Frequency) във варианти ON или OFF.

• TA VOL. (TA VOL. MENU индикацията е 
възможна в RDS MENU)

Настройте нивото на звука на съобщени-
ята за трафика - TA (Traffic Announcement) 
според нормалното ниво на звук на ау-
диосистемата. 

• REGION (REGION MENU индикацията 
е възможна с RDS MENU)

Изберете дали кодът на REGION се из-
ползва в режим (ON) или (OFF), след 
като радиото регистрира променените AF 
настройки. Ако е включена AUTO функци-
ята, се регистрира промененото преска-
чане на AF автоматично през статуса PI.

• ЧАСОВНИК 
Изберете менюто  Clock (12/24 Hr., Auto, 
Time)

• 12/24 Hr.
Изберете скалата от 12-часова на 24-ча-
сова с режим “12/24 Hr.” от Time Format 
menu.

• Auto
Изберете режим “Auto” за формат 
Automatic RDS Time menu. 

• Време 
Изберете режима “Time” от настройките.
Настройте часа , след което нати-
снете бутона set за запаметяване. След 
това настройте минутите  ,и нати-
снете бутона за завършване на операци-
ята и излизане от менюто. С натискане на 
бутона  за повече от 0,8 сек, 
докато аудиото е изключено, можете да 
правите промени по часовника веднага. 

• Телефон (PHONE) (според оборудва-
нето)

Изберете подменюто, за да влезете в на-
стройките за телефона (PHONE). За по-
детайлна информация вижте “Операции с 
BLUETOOTH телефон”.

 Менюто “PHONE” не е налично, ако ау-
диосистемата не поддържа функциите на 
Bluetooth системата.
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11. Бутони за настройка  & 
 

В средата на дисплея след първото на-
тискане на бутона  или настрой-
ка на еквалайзера изберете желаното 
меню. Менютата ще се променят, както 
следва - BASS.
MIDDLE ↔ TREBLE ↔ FADER ↔ 
BALANCE

• BASS контрол 
Натиснете  и завъртете бутона 

, за да настроите баса или ниските 
честоти. Завъртете  по посока на 
часовниковата стрелка, за да увеличите 
баса, и обратно на нея, за да го намалите. 
(Скалата на честотата на баса варира от 
+10 до -10.)
BASS -1 ← BASS 0 → BASS +1

• MIDDLE контрол 
Натиснете  и завъртете бутона

, за да настроите средните често-
ти. Завъртете  по посока на часов-
никовата стрелка, за да увеличите сред-
ните честоти, и обратно на нея, за да ги 
намалите. (Скалата на честотата варира 
от +10 до -10.)
MIDDLE -1 ← MIDDLE 0 → MIDDLE +1

• TREBLE контрол
Натиснете  и завъртете бутона 

, за да настроите високите често-
ти. Завъртете  по посока на часов-
никовата стрелка, за да увеличите висо-
ките честоти, и обратно на нея, за да ги 
намалите. (Скалата на честотата варира 
от +10 до -10.)
TREBLE -1 ← TREBLE → TREBLE

• FADER контрол 
Натиснете  и завъртете бутона

 по посока и обратно на часовни-
ковата стрелка, за да настроите силата 
на звука на предните и задните колони. 
При завъртане  по посока на ча-
совниковата стрелка ще се увеличи си-
лата на предните говорители, а обратно 
на часовниковата стрелка - на задните. 
(Предните и задните говорители могат да 
се настройват на F=10/R=10.)
FADER F=1 ← FADER F=R → FADER R=1

• BALANCE контрол 
Натиснете  и завъртете бутона

 за баланс на говорителите отля-
во и дясно. По посока на часовниковата 
стрелка ще се увеличи силата на левите 
говорители, а обратно на нея - на десни-
те.
(Балансът се настройва до L=10/R=10.)
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Използване на CD плейър 

1. CD бутон 
Ако се постави CD в прореза, ще се поя-
ви режим CD. Ако в слота няма диск, ще 
се появи съобщение No Media за 3 сек и 
ще се върне на предходния режим. 

2. Автоматично избиране на песни 

• Натиснете  бутона за по-мал-
ко от 0,8 сек, за да пуснете настояща-
та песен от началото.

• Натиснете  за по-малко от 0,8 
сек в рамките на 1 сек след първото 
натискане, за да пуснете предишната 
песен.

• Натиснете  за 0,8 сек или 
повече, за да превъртите настоящата 
песен към началото.

• Натиснете  бутона за по-мал-
ко от 0,8 сек, за да пуснете следваща-
та песен.

• Натиснете  бутона за 0,8 сек 
или повече, за да превъртите насто-
ящата песен към края.

3. Произволна песен 
Натиснете бутона за по-малко от 0,8 сек, 
за да стартирате или спрете произволно-
то пускане на песни от текущата папка. 
• RDM: пускат се произволни песни от 

настоящата папка и диск в произволна 
поредност. 

• ALL RDM (само MP3/WMA) – в този 
режим се възпроизвеждат всички фай-
лове в диска на произволен принцип.

4. Бутон за повтаряне 
Натиснете бутона за по-малко от 0,8 сек, 
за да повторите текущата песен, а за да 
активирате режима FLD.RPT, повече от 
0,8 сек. 
• RPT: повтаря само една песен.
• FLD.RPT (само MP3/WMA): повтаря 

всички песни в папката. 

5. Бутон за сканиране 
Пуска първите 10 сек от песните на ди-
ска. За да изключите режима, натиснете 
бутона още веднъж. 

6. Смяна на дисковете (CD чейн-
джър: AC600DFE/AC610DFE)
• Натиснете бутон , за да смени-

те на предходния диск. 
• Натиснете бутон , за да отидете 

на следващия диск.
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7.  Бутон
Показва информацията за настоящия 
файл в последователност -  
• Audio CD : Disc Title, Disc Artist, Track 

Title, Track Artist, Total Track 
• MP3 CD : File Name, Title, Artist, Album, 

Folder, Total File (Не показва информа-
ция, ако на файла няма такава.) 

8. Бутон за избор на папки
• С натискането на  бутона се 

вижда поддиректорията на текущата 
папка и се показва първата песен в 
папката. Натиснете  бутона, за 
да преминете към показаната папка.
Ще се пусне първата песен от папката.

• С натискането на  бутона се 
вижда по-общата директория и се по-
казва първата песен в папката. Нати-
снете  бутона, за да преминете 
към показаната папка. Ще се пусне 
първата песен от папката.

9. Бутон настройки  &  
• Завъртете бутона по часовниковата 

стрелка, за да се покажат песните 
след настоящата. Завъртете бутона 
обратно на часовниковата стрелка, за 
да се покажат песните преди насто-
ящата песен. За да чуете показаната 
песен, натиснете бутона.

• Натиснете, без да завъртате, за влиза-
не в режим AUDIO CONTROL.

11. Слот за поставяне на диска
Бутнете внимателно диска в слота с отпе-
чатаната страна нагоре. Когато ключът на 
запалването е на позиция ACC или ON, а 
системата е изключена, тя ще се включи, 
ако заредите диск. 
• CD плейърът работи само с 12 см ди-

скове CD-DA (Audio CD) или ISO data-
CD (MP3 CD).

• Ако поставите UDF data-CD или друг 
дисков формат (например DVD), ще 
излезе надпис Reading Error или греш-
ка при четенето и дискът ще бъде из-
ваден.

12. Икона индикатор CD (CD плейъри 
AC100DFDG/AC110DFG)
Когато се подаде контакт на ACC или ON 
и има заредено CD, ще се появи индика-
тор икона. Ако дискът е изваден, иконата 
няма да се появи. 

10. Бутон за изваждане
Натиснете бутона  за по-малко от 
0,8 сек, за да извадите диска, докато се 
възпроизвежда. Бутонът работи, когато 
ключът е изваден. 
• ALL EJECT (CD чейнджър AC600DFE/

AC610DFE))
Натиснете бутона за повече от 0.8 сек и 
ще се извадят всички дискове от чейн-
джъра 

 ВНИМАНИЕ
Не поставяйте диск, ако индикаторът CD 
свети. 
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13. Бутон  (CD чейнджър 
AC600DFDG/AC610DFG)
Натиснете бутона , за да заредите 
дискове в чейнджъра от 1 до 6. Натиснете 
бутона  за повече от 2 сек, за да 
заредите всички налични гнезда. Първо 
ще бъде възпроизведен последният диск. 
Ако се забавите с 10 сек, процесът ще 
бъде отхвърлен. 

Редът на възпроизвеждане на файловете 
(папките):
1. Ред за пускане на песните:  към 

2. Ред за пускане на папките:
 Ако в папката няма файл с песен, папката 

няма да се покаже да дисплея.
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Използване на USB устройство 

1.  бутон
Ако е свързано USB устройство, той про-
меня режима към USB и възпроизвежда 
песните, съхранени на USB носителя. Ако 
няма диск и USB устройството не е свър-
зано, се появява надпис „No Media” за 3 
сек, след което системата връща на пре-
дходния режим.

2. Бутон за смяна на песен 
• Натиснете  бутона за по-мал-

ко от 0,8 сек, за да пуснете от начало-
то текущата песен. 

• Натиснете бутона  за по-мал-
ко от 0,8 сек и го натиснете отново в 
рамките на 1 сек, за да пуснете пре-
дишната песен.

• Натиснете бутона  за 0,8 сек 
или повече, за да “превъртите песента 
назад”.

• Натиснете  бутона за по-
малко от 0,8 сек, за да преминете към 
следващата

• песен. 
• Натиснете бутона  за 0,8 сек 

или повече, за да превъртите песента 
напред.

3. Произволна песен 
Натиснете бутона за по-малко от 0,8 сек, 
за да стартирате или спрете произволно-
то пускане на песни и режим RDM. Нати-
снете бутона за повече от 0,8 сек, за да 
пуснете всички песни от USB устройство-
то в произволна последователност. Нати-
снете бутона още веднъж, за да излезете 
от режима.

4. Бутон за повтаряне 
Натиснете бутона за по-малко от 0,8 сек, 
за да повторите текущата песен. Нати-
снете бутона за повече от 0,8 сек, за да 
повторите всички песни от USB устрой-
ството.
• RPT: повтаря само една песен.
• FLD.RPT: повтаря всички песни в пап-

ката. 

5. SCAN бутон 
Пуска първите 10 сек от песните на ди-
ска. За да изключите режима, натиснете 
бутона още веднъж.
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6. Бутон  
Показва информацията за настоящия
файл в последователност File Name, Title, 
Artist, Album, Folder, Total File.
(Ако няма информация за песните, не се 
показва нищо.)

7. Бутон за избор на папки 
• С натискането на  бутона се 

вижда поддиректорията на текущата 
папка и се показва първата песен в 
папката. Натиснете  бутона, за 
да преминете към показаната папка. 
Ще се пусне първата песен от папката.

• С натискането на  бутона се 
вижда по-общата директория и се по-
казва първата песен в папката. Нати-
снете  бутона, за да преминете 
към показаната папка. Ще се пусне 
първата песен от папката.

8.  бутон &  бутон 
• Завъртете бутона по часовниковата 

стрелка, за да се покажат песните 
след настоящата. Завъртете бутона 
обратно на часовниковата стрелка, за 
да се покажат песните преди насто-
ящата песен. За да чуете показаната 
песен, натиснете бутона.
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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)
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(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 плейър/клетъ-
чен 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 харддиск 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 аудиосистемата. Запа-
зете важната информация на отделен 
носител.

(Продължение)
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Използване на iPod
 iPod е запазена марка на  Apple Inc.

1. Бутон за избор на iPod устройство 

При включване на iPod устройство режи-
мът преминава от Cd към iPod и възпроиз-
вежда песните от iPod устройството.  Ако 
няма диск и AUX устройството не е свър-
зано, се появява надпис „No Media” за 3 
сек и ще се върне към предходния режим.

2.  Превключване на песните 
• Натиснете  бутона за по-мал-

ко от 0,8 сек, за да пуснете от начало-
то текущата песен. 

• Натиснете бутона  за по-мал-
ко от 0,8 сек и го натиснете отново в 
рамките на 1 сек, за да пуснете пре-
дишната песен. 

• Натиснете бутона  за 0,8 сек 
или повече, за да превъртите песента 

назад.
• Натиснете  бутона за по-

малко от 0,8 сек, за да преминете към 
следващата песен. 

• Натиснете бутона  за 0,8 сек 
или повече, за да превъртите песента 
напред.

5.  Бутон за избор на катего-
рия
Преминава към горната категория от на-
стоящата в iPod устройството. За да пре-
минете (пуснете) към новата категория 
(песен), натиснете бутон . Може 
да търсите и в по-долната категория на 
избраната. Редът на iPod категориите е 
Playlists, Artists, Albums, Genres, Songs, 
Composers.

3.  Произволна песен
• Натиснете бутона за по-малко от 0,8 

сек, за да стартирате или да спрете 
произволното пускане на песни от те-
кущата папка. 

• Натиснете бутона за повече от 0,8 сек,  
за да пуснете всички песни от устрой-
ството в произволна последовател-
ност. 

• Натиснете бутона още веднъж, за да 
излезете от режима.

4.  Бутон повторение
Повтаря текущата песен.

6.  Бутон
Показва информацията за настоящия 
файл в последователност of Title, Artist,
Album, Normal Display. 
(Не показва информация, ако на файла 
няма такава.)
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7. Бутони  и  
Завъртете бутона по часовниковата 
стрелка, за да видите кои са следващите 
песни (категории). Завъртете го обратно, 
за да видите песните (категориите) пре-
ди настоящата. Натиснете бутона, за да 
пропуснете
функцията и да пуснете избраната песен 
(категория).
Също така, когато завъртите бутона об-
ратно на часовниковата стрелка, ще се 
покажат песните (категорията) преди пе-
сента, която свили в момента (категория-
та на това ниво).
За да слушате всички песни в категори-
ята на песента, натиснете бутона, за да 
пропуснете процедурата и да пуснете из-
браната песен. 

Натискането на бутона сменя на BASS, 
MIDDLE, TREBLE, FADER и BALANCE. 
Избраният  режим ще се появи на дис-
плея. След избора се върнете на Audio 
control.
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(Продължение)

 • 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.

 • Когато не ползвате iPod за аудиосисте-
мата, кабелът на устройството трябва 
да е изключен от него. Оригиналният 
дисплей може и да не се покаже.

 • Когато свързване iPod, използвайте 
терминалите USB/AUX. 

 • Когато откачвате iPod, откачете едно-
временно USB и AUX терминалите. 

 • За свързване използвайте само кабел 
от iPod, свързан едновременно с USB/
AUX за зареждане и поддържане на 
формата. 

     Отделен USB/AUX     Сдвоен USB/AUX  

 ВНИМАНИЕ iPOD УСТРОЙСТВО
•  Някои iPod модели може и да не поддър-

жат комуникационния протокол и файло-
вете няма да могат да се възпроизвеждат.

•  Поддържани iPod модели:
 - iPod Mini
 - iPod 4 (Photo) ~ 6(Classic) поколение 
 - iPod Nano 1 – 4-то поколение 
 - iPod Touch 1 и 2-ро поколение 
•  Редът на търсене на песни в iPod може да е 

различен от реда на търсене в аудиосисте-
мата. 

•  Ако iPod изключи поради причини, свър-
зани с него, го рестартирайте (Рестарт: 
вижте наръчни-

•  ка на iPod устройството) 
•  При ниска батерия iPod устройството 

може и да не работи добре.

 ВНИМАНИЕ iPOD УСТРОЙСТВО
 • За да може да ползвате бутоните 

на аудиосистемата за работа с iPod 
устройството, ви трябва специален 
захранващ 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.

(Продължава)
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Операции с BLUETOOTH телефон 
(според оборудването)

1. Бутон  за увеличаване силата 
на звука.

2. Бутон  : Отговаря или прехвърля 
разговора.

3. Бутон  : Набира или прехвърля раз-
говор.

4. Бутон  : Затваря или прекратява 
разговора.

 • 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
 • Основни функции 

• Тази аудиосистема поддържа 
Bluetooth® хендсфри и слушалки.

 - HANDS-FREE функция: Можете да 
отговаряте на обажданията без свърз-
ване с кабели. 

 - STEREO-HEADSET функция или 
стереослушалки: можете да пускате 
музика от клетъчни телефони (които 
поддържат безжична функция A2DP.

• Гласовите команди на системата под-
държат 10 различни типа езика:

  ФРЕНСКИ
  НЕМСКИ
  АНГЛИЙСКИ
  ИСПАНСКИ
  ХОЛАНДСКИ
  ИТАЛИАНСКИ
  ДАТСКИ
  РУСКИ
  ПОЛСКИ
  ШВЕДСКИ

 ВНИМАНИЕ
•  Телефонът трябва да бъде закачен със сис-

темата преди използването на функциите 
на Bluetooth®.

•  Само един избран телефон може да бъде 
използван от системата в едно и също вре-
ме. 

•  Някои телефони не са напълно съвмести-
ми с тази система. 

•  Bluetooth®  е запазена марка и логата са 
регистрирани и патентовани от Bluetooth® 
SIG, Inc. Всяко използване на тези марки 
и лога от HYUNDAI подлежи на лиценз. 
Телефон с технология Bluetooth eтрябва да 
има и безжична Bluetooth® технология. 
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• По всяко време можете да кажете 
“help” и системата ще анонсира какви 
команди са възможни. 

 • Меню и подменюта
Основното меню показва възможните 
гласови команди.

Setup  Pair phone 

Select phone 

Delete phone 

Change priority 

Bluetooth off  

Phonebook  

Call  

Add entry  

Change 

Delete name  

 By name 

By number  

By voice 

By Phone  

 • Настройка на езика на Bluetooth® 
Може да смените езика на системата, 
следвайки следните стъпки:
1. Включете аудиосистемата с бутона.
2. Натиснете  и задръжте бутона на 

волана, докато не се появи надпис 
“Please Wait”.
- Системата Bluetooth® system ще от-
говори в избрания до този момент език 
и ще предложи смяна  на следващ.
- Езиците се сменят между 
ФРЕНСКИ/НЕМСКИ/АНГЛИЙСКИ
ИСПАНСКИ/ХОЛАНДСКИ/ИТАЛИАН-
СКИ/ДАТСКИ
РУСКИ/ПОЛСКИ/ШВЕДСКИ

3. Когато изберете езика, аудиодисплеят 
се връща в нормална позиция.

4. Повторете стъпка 2 и 3 за следващ из-
бор на език. 

ВНИМАНИЕ:
Телефонът трябва да бъде свързан 
още веднъж след промяната на ези-
ка.
- Внимавайте да не натиснете  с пръ-
сти бутона  в момент, в който 
може да смените езика. 

 • Гласови команди 
• Функцията за гласово разпознаване 

в системата Bluetooth®  може да бъде 
активирана при следните ситуации. 
- Активиране с бутон 
Системата за гласови команди ще 
бъде активна, когато се натисне буто-
нът  и последва еднократен сиг-
нал.

- Активно слушане 
Системата за гласови команди може 
да бъде активна за по-дълго време в 
очакване на команда.

• Системата може да разпознае прости 
цифри от 0 до 9, докато по-големи ци-
фри няма да бъдат разпознати. 

• Ако не бъде разпозната дума или 
команда, системата ще отвърне - 
„Pardon“ или No input voice signal from 
microphone (Без отговор).

 
• Системата ще отмени гласовите ко-

манди при следните случаи: 
Натиснете бутона  и кажете cancel 
след сигнала. Когато не се обаждате и 
натиснете бутона  . Когато гласо-
вата команда се провали три поредни 
пъти. 
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 • Свързване на телефон 
Преди да използвате функциите на 
Bluetooth® , телефонът трябва да е свър-
зан с аудиосистемата. Системата може 
да свързва до 5 телефона. 

ВНИМАНИЕ:
Процедурата за свързване зависи от модела 
на телефона. Преди да се опитате да свърже-
те телефона, вижте ръководството на теле-
фона за свързване. 
Веднъж когато свържете телефона, вече 
няма нужда да свързвате същия телефон 
отново, освен ако не е изтрит механично от 
аудиосистемата – виж секцията „Изтриване 
на телефон от системата”. 

- С гласова команда:
1. Натиснете бутона  . 
2. Кажете “Set up”.

- Системата ще отвърне кои са въз-
можните команди.
- За да прескочите информационното 
съобщение, натиснете още веднъж бу-
тона  , след което ще се чуе сиг-
нал.

 5) Bluetooth off
- За да прескочите информационното съ-

общение, натиснете още веднъж буто-
на  , след което ще се чуе сигнал.

- За ръчно управление:
1) Натиснете бутона за влизане в меню 

 или настройки.
2) Завъртете бутона , за да отиде-

те с курсора между менютата, и избе-
рете Phone с натискане на .

3) Завъртете бутона , за да отиде-
те с курсора между менютата, и избе-
рете желания режим с  . 

 • Съвети за гласово опериране 
За да извлечете възможно най-доброто 
от системата, следвайте следните съвети: 
- Пазете тишина в салона. Затворете про-

зорците, за да елиминирате външен 
шум (от трафик, вибрации и т.н.), който 
може да повлияе на разпознаването 
на командите. 

- Изречете командата в рамките на 5 сек 
от сигнала. В противен случай коман-
дата няма да бъде разпозната правил-
но.

- Говорете с нормален глас без паузи 
между думите.

 • Phone Setup
Всички операции с Bluetooth® могат да 
бъдат извършени от менюто на телефона 
или с гласови команди.

- С гласови  команди:
1. Натиснете бутона  . 
2. Кажете “Set up”.
- Системата ще отвърне кои са възмож-

ните команди.
 1) Pair phone
 2) Select phone
 3) Delete phone
 4) Change priority
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3. Кажете “Pair Phone”
4. Продължете на следващата стъпка.
5. Кажете името на телефона си при по-

искване.
- Използвайте уникално име на телефона.
- Използвайте пълното ваше име.
- Не използвайте кратки имена или име-

на, близки до командите.
6. Bluetooth®  системата ще повтори име-

то, което сте казали.
7. Кажете “Yes” за потвърждение.
3. Аудиото ще изпише търсене - searching 

----
Паролата – passkey е 0000
Ще ви бъде поискано да започнете про-

цедура по свързване. 
9. Търсене на системата Bluetooth®  във 

вашия телефон. Телефонът ви трябва 
да покаже модела и марката на авто-
мобила. Свържете двете устройства. 

10. След свързването телефонът ще прех-
върли контактния лист в аудиосисте-
мата. 

- Процесът може да отнеме няколко мину-
ти и да достигне 10 мин, в зависимост 
от дължината на списъка.

- С механично свързване:
1. Изберете “Pair” от менюто PHONE 

menu, след това следвайте от стъпка 5.

ВНИМАНИЕ:
До излизането на надписа „Transfer Complete” 
функцията хендсфрий на Bluetooth® може да 
не е напълно оперативна. 
В зависимост от марката и модела на теле-
фона списъкът с контактите може да не бъде 
прехвърлен целият в аудиосистемата. 

ВНИМАНИЕ:
Ако телефонът е свързан с два или повече 
автомобила от същия модел, т.е. HYUNDAI 
i40, някои телефони може да имат проблеми 
с името в Bluetooth® системата. В този слу-
чай трябва смените името, което се показва 
на вашия телефон – от i40 на i401 или i402.
Вижте ръководството на телефона или се 

свържете с търговеца, от когото сте купили 
телефона. 

 • Свързване на телефон 
Когато системата Bluetooth®  е включе-
на, използваният преди това телефон се 
свързва автоматично. Ако искате да свър-
жете различен телефон от предходния 
използван, отидете на меню Select Phone.
Само един избран телефон може да бъде 
използван за говорене в едно и също вре-
ме. 

- С гласова команда:
1. Натиснете бутона .
2. Кажете “Set Up”.
3. Кажете “Select Phone” след отговора
- Системата ще покаже списъка с теле-
фоните.
4. Кажете името или номера от списъка. 
5. Кажете “Yes” за потвърждение.

4199  

Features of your vehicle  
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- С механична операция:
1. Изберете “Select” от менюто PHONE и 

изберете желания телефон. 

 • Смяна на приоритетния телефон 
Ако са свързани няколко телефона с ау-
диосистемата, системата ще се опита да 
се свърже с тях по следния ред:
1) “Приоритетен” телефон.
2) Предходно използван телефон. 
3) Автоматична връзка.

- С гласова команда:
1. Натиснете бутона .
2. Кажете “Set Up”.
3. Кажете “Change Priority” след отговора.

- Системата ще покаже списъка от те-
лефоните.

4. Кажете своето име или номер от спи-
съка.

5. Кажете “Yes” за потвърждение.

- С механична операция:
Изберете PHONE, след това Priority в ме-

нюто PHONE и желания телефон.

 • Изтриване на телефон 
Свързаните телефони могат да бъдат из-
тривани от системата 
- Когато се изтрие телефон, заедно с него 

се изтрива цялата информация, свър-
зана с телефона и автомобила  (вклю-
чително контактите).

- Ако искате да го добавите отново, тряб-
ва да повторите процедурата за свърз-
ването.

- С гласова команда:

1. Натиснете бутона .
2. Кажете “Set Up”.
3. Кажете “Delete Phone” след отговора.
- Системата ще покаже списъка от свър-

заните номера.
4. Кажете името или номера на желания 

телефон. 
5. Кажете “Yes” за потвърждение. 

- С механична операция:
1. Изберете PHONE, след което Delete от 

меню PHONE и изберете желания те-
лефон за изтриване от системата. 
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 • Смяна на език 
- С гласова команда:
1. Изберете “Language” от менюто 
PHONE, настройте езика на желания със 
завъртане на бутона  и след това 
го натиснете за потвърждение.
- Поддържани езици:
ФРЕНСКИ/НЕМСКИ/АНГЛИЙСКИ
ИСПАНСКИ/ХОЛАНДСКИ/ИТАЛИАН-
СКИ/ДАТСКИ
РУСКИ/ПОЛСКИ/ШВЕДСКИ

ВНИМАНИЕ:
Телефонът трябва да бъде свързан 
отново след смяната на езика. 
 • Внимавайте да не поставите пръст 

върху бутона за гласови команди 
по време на настройката и да сме-
ните езика, без да искате. 

 • Включване на Bluetooth® ON/OFF
Системата Bluetooth® може да бъде акти-
вирана или деактивирана от менюто.
- Ако Bluetooth® е деактивиран, всич-
ки команди, свързани със системата 
Bluetooth®,  няма да работят. Ако ги иска-
те, трябва да активирате системата.

- С гласова команда: 
1. Натиснете бутона .
2. Кажете “Set Up”
3. Кажете “Bluetooth Off” след отговора.
4. Кажете “Yes” за потвърждение.

- С механична операция:
1. Изберете “BT Off” от менюто PHONE, 

след съобщението кажете “YES” за по-
твърждение.

 • СПИСЪК С КОНТАКТИ (в автомоби-
ла)
• Добавяне на контакт 
Можете да добавяте контакти. Контакти-
те от телефона също могат да бъдат прех-
върляни. 

• Добавяне на контакт с гласова ко-
манда 

1. Натиснете бутона .
2. Кажете „Phonebook“.
- Системата ще отговори със списък от 

възможните команди.
- За да прескочите информационното съ-

общение, натиснете още веднъж  
и ще се чуе сигнал.

3. Кажете “Add Entry”.
4. Кажете “By Voice”, за да продължите. 
5. Кажете името на контакта при поиск-

ване.
6. Кажете “Yes” за потвърждение.
7. Кажете номера на контакта при поиск-

ване.
8. Кажете “Store”, когато завършите опе-

рацията. 
9. Кажете типа на телефонния номер - 

“Home”, “Work”, “Mobile”, “Other” или 
“Default”.

10. Кажете “Yes” за потвърждение и край. 
11. Кажете “Yes” за въвеждане на допълни-

телна локация за контакта или кажете 
“Cancel” за завършване на процеса. 
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 ВНИМАНИЕ
- Системата може да разпознае прости чис-

ла от 0 до 9. По-високи цифри от тези няма 
да бъдат разпознати.

- Можете да въведете всяка цифра индиви-
дуално или на групи.

- За да забързате вкарването на контакта, е 
добре да групирате цифрите в продължи-
телен ред. 

- Препоръчителни са групирания по цифри 
подобно на 995 / 734 / 0000.

- Всяка операция се показва на дисплея, 
както следва::

 1. Казвате: “Nine, nine, five”,
 → на дисплея излиза: “995”
 2. Казвате: “Seven, three, four”,
 → на дисплея продължава: “995734”

 СЪВЕТ
За всяка от изброените функции има бърз 
достъп:
1. Кажете “Call Name”
2. Кажете например “Call <john>”
3. Кажете “Call <john> at <home>”.

• Добавяне на контакт с телефона
1. Натиснете бутона .
2. Кажете “Phonebook”.
3. Кажете “Add Entry” след поискване.
4. Кажете “By Phone” за продължаване.
5. Кажете “Yes” за потвърждаване. 
6. Телефонът ви ще започне да прехвърля 

списъка с контакти. Може да отнеме 
над 10 мин в зависимост от големина-
та на списъка. 

7. Изчакайте, докато се появи съобщение 
“Transfer Complete”.

• Промяна на името
Регистрираните имена могат да бъдат 
променяни 

1. Натиснете бутона .
2. Кажете “Phonebook”.
3. Кажете “Change Name” след поискване.
4. Кажете името на контакта.
5. Кажете “Yes” за потвърждение
6. Кажете новото име.

• Изтриване на имена 

Регистрираните имена могат да бъдат из-
тривани. 
1. Натиснете бутона .
2. Кажете “Phonebook”.
3. Кажете “ Delete Name” след поискване.
4. Кажете името на контакта.
5. Кажете “Yes” за потвърждение

 • Making a Phone Call
• Обаждане по телефона по име 
Можете да се обадите на един от конта-
ктите в аудиосистемата.
1. Натиснете бутона .
2. Кажете “Call”.
3. Кажете “Name” при поискване.
4. Кажете желаното име.
5. Кажете желания тип телефонен номер. 

Само записани номера могат да бъдат 
повиквани.

6. Кажете “Yes” за потвърждение.
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 СЪВЕТ
За всяка от изброените функции има бърз 

достъп:
1. Кажете “Dial Number”
2. Кажете “Dial <digit>”

• Набиране на номера 
Можете да набирате номера с гласови ко-
манди на цифрите. Системата разпознава 
само прости числа от 0 до 9. 

1. Натиснете бутона .
2. Кажете “Call”.
3. Кажете “Number” при поискване.
4. Кажете цифрите на телефонния номер.
5. Кажете “Dial” за набиране.

 • Отговаряне на обаждане
Когато получавате входящо повикване, 
от говорителите на автомобила ще се чуе 
позвъняване. Ще се появи съобщение  
“Incoming call” и ще се покаже телефонът 
(според оборудването) на дисплея. 

• За да вдигнете:
 - Натиснете бутона  на волана.
• За да прекъснете:
 - Натиснете бутона  на волана.
• За да настроите силата на звука:
 - Използвайте бутоните VOLUME на 

волана.
• За прехвърляне на обаждане към те-

лефона (личен разговор):
 - Натиснете бутона  на волана, до-

като системата не прехвърли разгово-
ра от автомобила в телефона.

 • Говорене по телефона
Когато говорите по телефона на дисплея, 
ще се появи съобщение “Active Call” и 
телефонният номер на обаждащата се 
страна (според оборудването). 

• За край на връзката
- Натиснете бутона  на волана.

 ВНИМАНИЕ
В следната ситуация може да имате проблеми 
със звука:
1. Ако говорите едновременно, вашият глас 

може да не достигне до другата страна. 
(Това не е повреда.) Изчаквайте другата 
страна да завърши с говоренето, след кое-
то започнете вие.

2. Настройте контрола на звука на Bluetooth® 
на ниско ниво. Високото ниво може да до-
веде до ехо. 

3. Когато карате на неравен път.
4. Когато карате с висока скорост.
5. Когато е отворен прозорецът. 
6. Когато отворите за въздух са срещу микро-

фона.
7. Когато шумът от климатичната система е 

силен.
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 • Възпроизвеждане на музика с 
Bluetooth® 
Аудиосистемата поддържа  формат 
A2DP (Audio Advanced Distribution Profile) 
и AVRCP(Audio Video Remote Control 
Profile).
Двата профила позволяват слушане на 
музика във формат MP3 през профилите 
на Bluetooth. За да пуснете музика от те-
лефона си през Bluetooth, натиснете буто-
на  , когато не се появи MP3 Play 
на дисплея. След това управлявайте му-
зиката от телефона. Когато възпроизвеж-
дате музика от телефона през Bluetooth, 
основният дисплея е на MP3 MODE.

ЗАБЕЛЕЖКА
 • Не само формати MP3 могат да бъдат 

възпроизвеждани, а всички, които 
поддържа телефонът. 

 • Bluetooth телефонът трябва да под-
държа A2DP и AVRCP.

 • Някои A2DP и AVRCP Bluetooth телефо-
ни може и да не успеят да произведат 
музика през системата от първия път.

 • Моля, опитайте следното
 • Menu → Filemanager → Music → Option → 

Play via Bluetooth
 • Моля, обърнете се към ръководството 

на мобилния ви телефон за повече де-
тайли. 

 • За да спрете музиката, направете го 
от телефона и минете на друг MP3 Play 
режим като FM, AM, CD и др. 
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 • Матрица на бутоните 

№ бутон

Клас

свързан H/P 
празен откачен

свързан
входящи 

обаждания
изходящи 

обаждания
активен 
разговор второ обажданенормален 

режим
BT SETUP 

меню

1

Бързо 
натискане

Няма 
свързване

Не е 
свързан - - Приеми 

разговор -

2-ри разговор 
1-ви разговор 
в изчакване 

2-ри разговор 
активен 

2-ри разговор 
2-ри разговор в 

изчакване 
1-ви разговор 

активен 

Дълго 
натискане - - - - - - Пренасочен разговор Таен 

разговор

2

Бързо 
натискане

VR MODE 
отмяна

VR MODE 
отмяна

VR MODE 
отмяна

VR MODE 
отмяна

Откажи 
разговор

Прекрати 
разговор

Прекрати 
разгововр

Прекрати 
разговор

Дълго 
натискане 
 [10 сек]

- -

Адаптиране 
на 

говорителя 
(само на 

английски)

Адаптиране 
на 

говорителя 
(само на 

английски)

- - - -

3

Бързо 
натискане Активен Активен Активен Активен - - - -

Дълго 
натискане 
 [10 сек]

- - - - - - - -
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 ВНИМАНИЕ С УПОТРЕБАТА НА 
BLUETOOTH®  ТЕЛЕФОН 
 • Не използвайте мобилен телефон 

и не променяйте настройките на 
Bluetooth®  (не свързвайте телефон), 
докато карате автомобила.

 • Някои Bluetooth® телефони може да 
не бъдат разпознати от системата или 
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)

(Продължава)

 • 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. 
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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 изпадане в безсъзнание и смърт 
от задушаване.

 • Проверявайте изпускателната система за херметичност
Изпускателната система трябва да се проверява всеки път, когато автомобилът е на подемник за смяна на маслото или по друга при-
чина. Ако чуете промяна в звука на ауспуха или минете над нещо, което удари автомобила отдолу, проверете изпускателната система 
при първа възможност в оторизиран HYUNDAI сервиз.

 • Не палете двигателя на закрито
Оставянето на двигателя да работи на място в гаража дори и ако вратата на гаража е отворена, е опасно. Никога не оставяйте двига-
теля да работи в гаража по-дълго, отколкото е нужно да го стартирате и да изкарате колата навън.

 • Избягвайте продължителна 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 от-
крито място, а системата за постъпващия въздух трябва да е на режим външен “Свеж” въздух.

Вентилацията трябва да работи на висока скорост, за да вкарва външен въздух в купето.

Ако се налага да шофирате с отворена врата на багажника, понеже превозвате дълги предмети:
1. Затворете всички прозорци.
2. Отворете страничните вентилационни отвори.
3. Настройте постъпващия въздух на режим външен въздух, насочете потока на въздуха към пода или към лицето и настройте вентила-
цията на висока скорост.

За по-добра ефективност на вентилацията отворите на капака точно пред предното стъкло трябва да са почистени.
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ПРЕДИ ДА ПОТЕГЛИТЕ

Преди да влезете в автомобила
•  Проверете  дали  всички  стъкла,  про-

зорци и външни огледала са чисти.
•  Проверете 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  за чистачките. Точният интер-
вал на проверка зависи от течността. За 
повече информация вижте секция 7 “Под-
дръжка”.

Преди палене на двигателя
•  Затворете и заключете вратите.
•  Настройте си седалката така, че с ле-

кота да достигате уредите за управле-
ние.

•  Настройте огледалата. 
•  Проверете  дали  всички  светлини  ра-

ботят.
•  Проверете всички прибори.
•  При  подаден  контакт  проверете  пре-

дупредителните светлини.
•  Освободете  ръчната  спирачка  и  про-

верете дали лампата й угасва.
•  За  по-голяма  безопасност  трябва  да 

сте запознати с оборудването.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако се разсеете по време на каране, 
може да загубите контрол върху авто-
мобила, което да доведе до инцидент, 
сериозни наранявания или смърт. Ос-
новната отговорност на шофьора е ви-
наги да управлява сигурно, да използва 
разрешените устройства и екипировка 
или системи, които не му отнемат внима-
нието. Системи и екипировка, които не 
са разрешени от закона, не трябва да се 
използват от шофьора. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Всички пътници трябва да са с поставени 
предпазни колани. Вижте “Предпазни ко-
лани” в секция 3 за повече информация 
за тяхната употреба. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги внимавайте за хора, особено за 
деца, около автомобила, преди да пос-
тавите лоста на D (Drive) или R (Reverse).
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Осветена ключалка 
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 след около 
30 сек след затварянето на вратата.

ПОЗИЦИИ НА КЛЮЧА

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ШОФИРАНЕ 
ПОД ВЛИЯНИЕТО НА АЛКОХОЛ И НАР-
КОТИЦИ

Опасно е да се шофира пил. Шофирането 
след употреба на алкохол е причина но-
мер 1 за високия брой жертви по пътища-
та. Дори малко количество алкохол вли-
яе 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 пили или вземате наркотици. Не 
се возете при водачи под въздействието 
на алкохол. Доверете се на трезвен шо-
фьор или повикайте такси.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Ако искате да спрете или да паркира-

те с работещ двигател, внимавайте да 
не натискате педала на газта за дълго 
време. Може да прегреете двигателя 
и да предизвикате пожар. 

 • Когато спрете внезапно или завиете 
рязко, необезопасени обекти могат да 
паднат на пода и да попречат на упра-
влението и оперирането с педалите, 
което може да доведе до инцидент. 
Винаги дръжте предметите осигурени.

 • Ако не се фокусирате върху карането, 
може да се стигне до инцидент. Вни-
мавайте да не загубите контрол, до-
като регулиране аудиосистемата или 
климатичната система. Отговорността 
винаги е на шофьора. 

• Тип A  

• Тип B  
OED046001

OTF050001
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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 има захранване на 
всички електрически аксесоари.

 ВНИМАНИЕ
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 двигателят не ра-
боти, за да не изтощите акумулатора. 

START
За  да  запалите  двигателя,  завъртете 
ключа на позиция START. Двигателят ще 
се  върти  от  стартера,  докато  задържа-
те  ключа,  след  това  ключът  се  връща  в 
позиция ON. В тази позиция може да се 
провери лампата на спирачките.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Ключ на запал-
ването

 • Никога не завъртайте ключа на LOCK 
или ACC, докато шофирате. Това ще 
доведе до загуба на контрола върху 
посоката и спирачките и може да при-
чини инцидент.

 • Заключването на волана не замества 
ръчната спирачка. Преди да напуснете 
мястото на водача, винаги активирай-
те ръчната спирачка, като поставите 
лоста на позиция P (Park) за автома-
тична трансмисия, дръпнете спирач-
ката и изгасите двигателя. В противен 
случай автомобилът може да потегли 
неочаквано. 

 • Никога не посягайте към ключа на 
запалването или други уреди през во-
лана, докато автомобилът се движи. 
Така може да загубите контрол върху 
управлението и да причините инци-
дент 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 
катастрофа.
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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 на-
тискането на педалите. 

 ВНИМАНИЕ - Kик даун
Ако автомобилът ви е оборудван с кик даун 
механизъм в педала на газта, той ще ви пред-
пази от неумишлено натискане на педала на 
газта до дъно, като увеличава нужната сила 
на натиск върху педала. Ако натиснете педала 
нарочно на повече от 80 % от хода му, ще кара-
те на пълна газ и педалът ще олекне. Това не е 
повреда, а нормално състояние.

Стартиране на бензинов двигател
1.  Проверете  дали  ръчната  спирачка  е 

активна.
2. Механична трансмисия  -  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 трансмисия  -  Поста-
вете лоста на позиция P (Park). Нати-
снете  педала  на  спирачката  докрай. 
Може да стартирате двигателя и кога-
то лостът е на позиция N (Neutral).

3.  Завъртете  ключа  на  запалването  на 
START и го задръжте, докато запалите 
двигателя (най-много за 10

сек). Върнете ключа. 
4.  При  много  студено  време  (под  -18°C 

/ 0°f) или след като автомобилът не е 
бил каран няколко дни, оставете дви-
гателя да загрее, без да натискате пе-
дала на газта.

Двигателят трябва да се пали без на-
тискане на педала на газта, без значе-
ние дали е студен или топъл. 

 ВНИМАНИЕ
Ако двигателят угасне, докато шофирате, 
не се опитвайте да местите лоста на по-
зиция P (Park). Ако условията на трафика 
и на пътя позволяват, поставете лоста в 
позиция N (Neutral), докато автомоби-
лът още се движи, и завъртете ключа на 
START, за да запалите двигателя отново.

 ВНИМАНИЕ
Не дръжте на стартер за повече от 10 сек. 
Ако двигателят угасне или не може да за-
пали, изчакайте 5-10 сек, преди отново да 
опитате. Неправилната употреба на стар-
тера може да го повреди.
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Стартиране на дизелов двигател
За да стартиране дизелов двигател, кога-
то е студен, той трябва да бъде “подгрят” 
преди стартиране и да го оставите да за-
грее, преди да потеглите.
1.  Проверете  дали  ръчната  спирачка  е 

активна.
2.  Механична трансмисия  -  Натиснете 

педала  на  съединителя  и  поставете 
скоростния  лост  на  неутрална  пози-
ция. Докато давате контакт и стартира-
те двигателя, дръжте педалите на съ-
единителя и на спирачката натиснати.

 Автоматична трансмисия  -  Поста-
вете лоста на позиция P (Park). Нати-
снете  педала  на  спирачката  докрай. 
Може да стартирате двигателя и кога-
то лостът е на позиция N (Neutral).

Стартиране и гасене на двигател с турбо 
и междинно охлаждане
1.  Не  се  състезавайте  и  не  ускорявайте 

рязко веднага след паленето на двига-
теля. Ако двигателят е студен, го оста-
вете да работи на празен ход няколко 
секунди, за да се смаже турбината.

2. След шофиране с висока скорост или 
след  дълъг  преход  изчакайте  на  пра-
зен ход поне 1 мин, преди да угасите 
двигателя. Това ще позволи на турби-
ната  да  се  охлади,  преди  да  угасите 
двигателя.

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 (за максимум 10 сек). Отпус-
нете ключа.

 ВНИМАНИЕ
Ако двигателят не стартира в рамките на 10 
сек след подгряването, завъртете ключа на 
позиция LOCK и отново подайте контакт, за 
да го подгреете отново.

 ВНИМАНИЕ
Не гасете двигателя веднага след като е 
бил подложен на натоварване. Това може 
да повреди двигателя или турбината.
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Светещ бутон start/stop
Когато отворите предната врата, бутонът 
start/stop  ще  светне  за  ваше  удобство. 
Светлината ще угасне след около 30 сек 
или при затваряне на вратата. Също така 
ще угасне при включване на алармата. 

Позиция OFF на start/stop бутона 

С механична трансмисия 
За да угасите двигателя (START/RUN по-
зиции) или контакта (ON позиция), спре-
те автомобила, след това натиснете start/
stop бутона.

С автоматична трансмисия 
За да угасите двигателя (START/RUN по-
зиции) или контакта (ON позиция), спре-
те автомобила, след това натиснете start/
stop бутона със скоростен лост на пози-
ция P (Park).
Когато  натиснете  start/stop  бутона,  без 
лостът  да  е  в  позиция  P  (Park),  бутонът 
start/stop  няма  да  премине  в  позиция 
OFF, а на контакт ACC.

Автомобили с блокиране на кормилна 
колона срещу крадци 
Воланът  се  заключва,  когато  бутонът 
start/stop е на позиция OFF, за да защи-
ти  от  кражба  на  автомобила.  Заключва 
се при отваряне на вратата. Ако воланът 
не е заключен правилно, когато отворите 
вратата,  ще  се  чуе  сигнал.  Опитайте  да 
заключите волана отново. Ако проблемът 
не се реши, проверете автомобила в ото-
ризиран дилър на HYUNDAI. 
В допълнение, ако бутонът start/stop е на 
позиция  OFF,  след  като  вратата  на  шо-
фьора се отвори, воланът няма да се за-
ключи и ще се чуе сигнал. В случай като 
този затворете вратата. След това вола-
нът ще се заключи и сигналът ще спре да 
свири. 

START/STOP БУТОН (СПОРЕД ОБОРУДВАНЕТО)

 ВНИМАНИЕ
Ако воланът не се заключи правилно, бутонът 
start/stop няма да работи правилно. Натисне-
те бутона start/stop, докато въртите волана на-
ляво и надясно, за да го отключите. 

Бяло  
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Оранжево   Синьо   

 ВНИМАНИЕ
Можете да угасите двигателя (START/
RUN) или електрическата верига (ON), 
когато автомобилът не е в движение. В 
аварийна ситуация и движещ се авто-
мобил можете да угасите двигателя и да 
преминете на режим ACC с натискането 
на бутона start/stop за повече от 2 сек или 
3 последователни пъти за 3 сек. Ако ав-
томобилът все още се движи, можете да 
рестартирате двигателя, без да натискате 
педала на спирачката, но със скоростен 
лост в позиция N (Neutral).

ACC(Аксесоари) ON

С механична трансмисия 
Натиснете  бутона  start/stop,  когато  буто-
нът е на позиция OFF, без да сте настъпи-
ли педала на съединителя. 

С автоматична трансмисия 
Натиснете  бутона  start/stop,  когато  буто-
нът е на позиция OFF, без да сте настъпи-
ли педала на съединителя. 
Воланът се отключва (ако има екипирана 
система за заключване) и електрически-
те уреди са в режим на готовност.  

Ако бутонът start/stop е в позиция ACC за 
повече от 1 час, бутонът се изключва ав-
томатично,  за  да  предпази  акумулатора 
от изтощаване. 

С механична трансмисия 
Натиснете  бутона  start/stop,  когато  е  в 
позиция  ACC,  без  да  настъпвате  съеди-
нителя. 

С автоматична трансмисия 
Натиснете бутона start/stop, когато е в по-
зиция ACC, без да настъпвате педала на 
спирачката. 

Преди стартирането може да се проверят 
аварийните светлини. Не оставяйте на по-
ложение  ON  дълго  време.  Акумулаторът 
може  да  се  изтощи,  защото  двигателят 
не работи. 
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Без осветяване 

START/RUN

С механична трансмисия 
За  да  стартирате  двигателя,  натиснете 
съединителя  и  педала  на  спирачките, 
след  което  бутона  start/stop  със  скорос-
тен лост в неутрална позиция.

С автоматична трансмисия 
За  да  стартирате  двигателя,  натиснете 
педала на спирачките, след което бутона 
start/stop  със  скоростен  лост  в  позиция 
P (Park) или N (Neutral) position. За ваша 
сигурност стартирайте винаги на P (Park).

 ВНИМАНИЕ
Ако натиснете бутона start/stop без натиска-
не на педала на съединителя за механичните 
трансмисии или без натискане на педала за 
автоматичните трансмисии, двигателят няма 
да стартира, а бутонът ще се промени, както 
следва:
OFF → ACC → ON → OFF или ACC

 ВНИМАНИЕ
Ако оставите бутона start/stop в позиции ACC 
или ON за дълго време, може да се изтощи 
акумулаторът.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Никога не натискайте бутона start/

stop, докато автомобилът е в движе-
ние. Това може да доведе до загуба на 
контрол и спирачни функции, което да 
доведе до инцидент. 

 • Заключването на волана (ако е в обо-
рудването) не замества ръчната спи-
рачка. Преди да напуснете шофьор-
ското място, винаги се уверявайте, че 
лостът е на позиция P (Park), ръчната 
спирачка е вдигната, а двигателят из-
ключен. Ако не всичко е изпълнено, 
може да последва непредизвикано 
движение.

(Продължава)

(Продължава)

 • Никога не натискайте бутона start/stop 
или други контролни бутони през во-
лана, докато автомобилът се движи. 
Наличието на ръка в тази област може 
да доведе до загуба на контрол, сери-
озни наранявания и смърт. 

 • Не поставяйте никакви движещи се 
обекти около шофьорското място, за-
щото могат да паднат и да въздейст-
ват на управлението. 
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Стартиране на двигателя Стартиране на бензинов двигател 
1. Носете смарт ключа във вас или го ос-

тавете в автомобила.
2.  Убедете  се,  че  ръчната  спирачка  е 

вдигната.
3.  Механични  трансмисии  –  натиснете 

педала на съединителя и превключете 
на неутрална предавка. Дръжте нати-
снати педалите на съединителя и спи-
рачката, докато палите двигателя. 

Автоматични  трансмисии  -  Превключете 
на  P  (Park).  Натиснете  спирачния  пе-
дал плътно. Можете да стартирате и на 
позиция N (Neutral).

4. Натиснете бутона start/stop.
5.  В  изключително  студено  време  (под 

-18°C / 0°F) или след няколко дни без 
използване  на  автомобила  оставете 
двигателя да загрее, без да натискате 
газта. 

Независимо дали двигателят е студен или 
топъл, не трябва да се пали с натискане-
то на газта. 

Стартиране на дизелов двигател 
За да стартирате дизеловия двигател при 
студено  време,  трябва  да  го  подгреете, 

също така и преди управлението. 
1.  Убедете  се,  че  ръчната  спирачка  е 

вдигната.
2.  Механична трансмисия  -  натисне-

те  педала  на  съединителя  напълно  и 
превключете  на  неутрална  предавка. 
Дръжте  натиснати  педалите  на  спи-
рачката  и  съединителя,  когато  натис-
кате бутона start/stop за стартиране.

 Автоматична трансмисия  - превклю-
чете  на  позиция  P  (Park).  Натиснете 
спирачния педал напълно. Можете да 
стартирате  двигателя  и  на  позиция  N 
(Neutral).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги носете подходящи обувки за ка-
ране. Обувки с високи токчета, ски обув-
ки и др. могат да повлияят на карането ви 
и възможността да натискате педалите 
на газта и спирачката. 



Управление на автомобила

12 5

Индикатор на подгряването

W-60  

3.  Натиснете  бутона  start/stop  заедно  с 
педала на спирачките.

4.  Продължете  да  натискате  педала  на 
спирачките, докато не угасне светлин-
ният индикатор (около 5 сек).

5. Двигателят ще стартира, когато угасне 
индикаторът.

 ВНИМАНИЕ
Ако бутонът start/stop бъде натиснат, когато 
двигателят се подгрява, двигателят може и да 
стартира. 

Стартиране и спиране на двигателя 
за интеркулъра на турбината 
1.  Не  настъпвайте  силно  педала  на  га-

зта  и  не  ускорявайте  веднага  след 
стартиране.  Ако  двигателят  е  студен, 
придвижете  се  по-бавно  в  следващи-
те секунди, докато се качи достатъчно 
количество смазочна течност в турби-
ната. 

2.  След  скоростно  или  дълго  каране  и 
продължително натоварване оставете 
на празен ход колата 1 мин преди да 
угасите. Това ще позволи на турбината 
да се охлади. 

•  Дори в автомобила да има смарт ключ, 
но е далеч от вас, автомобилът може 
да не стартира. 

•  Когато бутонът start/stop е на позиция 
ACC или по-горна, ако се отвори вра-
та,  системата  ще  сканира  за  ключа. 
Ако смарт ключът не се намира в авто-
мобила, ще се появи съобщение “Key 
is not in the vehicle” на дисплея LCD.

  Ако  се  затворят  всички  врати,  ще  се 
чуе звуков сигнал за около 5 сек. Ин-
дикаторът  ще  угасне,  докато  автомо-
билът  се движи. Винаги носете  смарт 
ключа с вас. 

 ВНИМАНИЕ
Не угасявайте двигателя веднага, ако 
е подложен на голямо натоварване. В 
противен случай рискувате да получите 
сериозна повреда по двигателя и турби-
ната. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Двигателят ще стартира само със смарт 
ключ вътре в автомобила. Никога не поз-
волявайте на деца и други хора, които не 
са наясно с автомобилите, да пипат буто-
на start/stop.
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OVF051003

 ВНИМАНИЕ
•  Ако акумулаторът е слаб или смарт ключът 

не работи правилно, можете да стартирате 
двигателя с натискане на смарт ключа през 
бутона start/stop.

•  Когато светне stop лампа за предпазител, 
не можете да стартирате двигателя нор-
мално. Сменете предпазителя с нов. Ако не 
е възможно, можете да стартирате двигате-
ля с натискането на start/stop бутона за 10 
сек, докато е на позиция ACC. Двигателят 
може да стартира без натискане на спирач-
ния педал. Но за ваша сигурност винаги го 
натискайте преди стартиране. 

 ВНИМАНИЕ
Ако двигателят угасне, когато автомо-
билът е в движение, не се опитвайте да 
смените предавката на P (Park). Ако ус-
ловията на пътя позволяват, можете да 
го направите от неутрална скорост - N 
(Neutral).

 ВНИМАНИЕ
Не натискайте бутона start/stop за повече 
от 10 сек, освен когато свети лампа за из-
горял предпазител. 
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ISG СИСТЕМА (ПАЛЕНЕ И ГАСЕНЕ НА ПРАЗЕН ХОД, СПОРЕД ОБОРУДВАНЕТО)

Автомобилът  ви  може  да  е  оборудван  с 
ISG система, която намалява консумаци-
ята на гориво, като автоматично изключ-
ва  двигателя,  когато  автомобилът  е  на 
празен ход.
(Например: червен светофар, знак “Стоп” 
и задръстване)
Двигателят  стартира  автоматично,  щом 
се изпълнят условията за това.

OVF051030/OVF051068 OVF051040  

• Тип A  • Тип A  • Тип B  • Тип B  

 ВНИМАНИЕ
Когато двигателят стартира автоматично с 
ISG системата, някои предупредителни свет-
лини (ABS, ESP, ESP OFF или Ръчна спирачка) 
може да светнат за няколко секунди. Това се 
случва заради ниския волтаж. Не означава 
повреда в системата.

Автоматичен стоп 
Двигателят спира, когато
1. Скоростта на автомобила трябва да е 

под 5 км/ч
2. Не сте на скорост
3. Съединителят не е натиснат.

Когато  двигателят  спре  автоматично,  на 
таблото светва индикаторът „AUTO STOP“ 
( ). 

 ВНИМАНИЕ
Трябва да вдигнете поне 10 км/ч след послед-
ното спиране със системата.
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 ВНИМАНИЕ
Ако откопчаете предпазния колан или отво-
рите шофьорската врата (или капака на дви-
гателя) в автоматичен режим на спиране на 
системата, ще се появи следният надпис 
The ISG system will deactivate или системата 
ще се деактивира (ще се появи индикатор ISG 
OFF).

(Продължение)

(Продължение)

Съобщение „Auto Start Deactivated Start 
Manually“ или автостартът е деактивиран и 
трябва да стартирате механично, ще се появи 
на дисплея.

Автоматичен старт 
За да тръгнете от автоматично спряло 
положение
•  Натиснете педала на съединителя, до-

като лостът е в неутрална позиция. 
•  Ще  се  появи  съобщение  Press  Clutch 

Pedal for Auto Start, или натиснете пе-
дала на съединителя

•  Двигателят  ще  стартира  със  зелена 
индикация AUTO STOP   на инстру-
менталния панел. 

OVF051035 OVF051038

• Тип A  • Тип A  • Тип B  • Тип B  
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• Тип A  • Тип B  

OVF051034

Двигателят ще стартира автома-
тично без намеса на водача, ако се 
случи следното:
-  Ако  скоростта  на  вентилацията  е  на-

строена над трета позиция, когато кли-
матикът е включен. 

-  Ако  скоростта  на  вентилацията  е  на-
строена над шеста позиция, когато кли-
матикът е включен. 

-  Когато  е  изминало  определено  време 
след пускането на климатика.

-  Когато  е  включен  размразителят  на 
стъклата.

- Когато акумулаторът е с нисък заряд.
- Ако налягането на вакуума на спирач-

ките е ниско.
- Когато скоростта на автомобила е над 5 

км/ч при спускане по инерция по склон.

Зеленият  индикатор  AUTO  STOP    на 
инструменталния  панел  ще  светне  за  5 
сек и ще се появи съобщение Auto Start 
на дисплея.

Условия за работа на ISG системата 
ISG системата е включена (on), когато:
- Предпазният колан на водача е закоп-

чан.
- Вратата на водача и предният капак са 

затворени.
- Вакуумът на спирачките е неадекватен.
- Акумулаторът не е напълно зареден.
-  Външната  температура  трябва  да  е 

между 2°C и 35°C.
- Температурата на охлаждащата течност 

на двигателя не бива да е твърде ниска.
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• Тип A  • Тип A  • Тип B  • Тип B  

OVF051031/OVF051036 OVF051031/OVF051032

 ВНИМАНИЕ
•  Ако възникне грешка в ISG сензорите или 

в самата система, ще светне индикаторът 
на ISG OFF бутона. Ще се появи индика-
ция „Auto Stop Deactivated” на дисплея.

•  Ако индикацията се появява постоянно, 
проверете състоянието на операцията. 

Деактивация на ISG системата
•  Ако искате да деактивирате ISG систе-

мата, може да го направите временно, 
като  натиснете  ISG  off  бутона.  След 
като  го  натиснете,  индикаторът  върху 
него ще светне.  ISG системата ще се 
активира с повторно натискане на ISG 
off  бутона,  а  индикаторът  върху  него 
ще угасне.

Проблеми в ISG 
Системата може да не оперира правил-
но, когато:
•  Ако възникне грешка в ISG сензорите 

или в самата система.

Ще се случи следното: 
•  Ще  се  появи  жълт  индикатор  AUTO 

STOP   на инструменталния панел, 
който ще примигва 5 сек. 
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• Тип A  • Тип B  

OVF051031/OVF051039  

•  Ще светне индикацията на бутона ISG 
OFF.

•  Ще се появи съобщение за активира-
не на сензора на акумулатора - „Please 
Enable Battery Sensor“ 

 ВНИМАНИЕ
•  Ако възникне грешка в ISG сензорите или 

в самата система, ще светне индикаторът 
на ISG OFF бутона. Ако при повторно на-
тискане на ISG OFF бутона индикаторът не 
угасне или ако системата не работи добре, 
се свържете с оторизиран HYUNDAI сер-
виз при първа възможност.

•  ISG OFF индикаторът ще светне и ако аку-
мулаторът е с нисък заряд. Ако индикато-
рът светне, той може да угасне, ако карате 
автомобила си с приблизително 80 км/ч 
за максимум два часа и настроите венти-
лацията под втора позиция. Ако въпреки 
това индикаторът продължава да свети, се 
свържете с оторизиран HYUNDAI сервиз 
при първа възможност.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато двигателят е в режим на спиране 
при празен ход, е възможно да се рестар-
тира без намеса на водача. Преди да 
оставите колата или да правите каквото 
и да било по двигателния отсек, спре-
те двигателя, като завъртите ключа на 
LOCK или го извадите.
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Скоростният лост може да се мес-
ти без дърпането на бутона (1).

Бутонът  (1)  трябва  да  е  дръпнат, 
докато местите скоростния лост.

МЕХАНИЧНА ТРАНСМИСИЯ (СПОРЕД ОБОРУДВАНЕТО)

OVF051004

Работа с механичната трансмисия
•  Механичната трансмисия има 6 пред-

ни предавки.
  Моделът  на  смяната  им  е  отбелязан 

върху ръкохватката на лоста. Трансми-
сията  е  напълно  синхронизирана  във 
всички предни предавки и смяната им 
във възходящ или низходящ ред е лес-
но. 

•  При смяна натиснете съединителя на-
пълно, след което го отпуснете бавно. 
Преди да преминете на задна предав-
ка  (R),  поставете  лоста  в  неутрална 
позиция. Бутонът (1), разположен точ-
но  под  ръкохватката,  трябва  да  бъде 
дръпнат нагоре,  докато поставяте ло-
ста в позиция за заден ход (R).

•  Уверете се, че автомобилът е напълно 
спрял, преди да превключите на задна 
скорост (R). 

•  Никога  не  натоварвайте  двигателя  с 
обороти в червената зона на оборото-
мера.

 ВНИМАНИЕ
 • При преминаване от пета на четвърта 

предавка внимавайте да не натиснете 
скоростния лост настрани, така че да 
минете на втора предавка. Подобно 
драстично снижаване може да увели-
чи рязко оборотите на двигателя и да 
влезете в червената зона на оборото-
мера. Това би могло да доведе до по-
вреда на двигателя.

 • Не снижавайте повече от две предав-
ки наведнъж и не снижавайте пре-
давка, когато двигателят е на високи 
обороти (5000 об/мин или повече). По-
добна смяна на предавките може да 
повреди двигателя.
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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  трансми-
сията.

•  Ако  сте  спрели  на  място  и  е  трудно 
да  включите  на  първа  или  на  задна 
скорост, поставете лоста в неутрална 
позиция и отпуснете съединителя. На-
тиснете го отново до дъно и опитайте 
пак.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Преди да излезете от автомобила, ви-

наги дърпайте ръчната спирачка и га-
сете двигателя. След това винаги ос-
тавяйте автомобила на първа скорост 
при паркиране на равна или наклоне-
на надолу повърхност и на задна ско-
рост при паркиране по изкачване. Ако 
не вземете тези мерки под внимание, 
колата може да потегли неочаквано.

 • Ако автомобилът има механична тран-
смисия без ключалка за запалването, 
може да се задвижи и да причини по-
вреди при стартиране с освободена 
ръчна спирачка, без да сте натиснали 
съединителя и да сте на неутрална 
предавка.

 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.

 ВНИМАНИЕ
Когато оперирате със съединителя, на-
тискайте го напълно до долу. Ако не го 
натискате до долу, съединителят може да 
се повреди или да се появи шум. 

Работа със съединителя
Преди  да  смените  предавка,  трябва  да 
натиснете  съединителя  докрай,  а  след 
това да го отпуснете бавно. Съединителят 
трябва да е напълно отпуснат при шофи-
ране.  Докато  шофирате,  не  отпускайте 
крака  си  на  съединителя. Това  може  да 
причини  ненужно  износване.  Те  дръжте 
на полусъединител на наклон. Това при-
чинява  ненужно  износване.  Използвай-
те  спирачката или ръчната спирачка,  за 
да задържите автомобила по наклон. Не 
натискайте  съединителя  бързо  и  твърде 
често.
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Преминаване на по-ниска предавка
Когато трябва да намалите в тежък тра-
фик  или  при  стръмно  изкачване,  пре-
минете  на  по-ниска  предавка,  преди 
двигателят  да  започне  да  се  мъчи. Това 
намалява  вероятността  от  изгасване  на 
двигателя и при нужда дава по-добро ус-
корение.  Когато  се  спускате  по  стръмен 
склон,  преминаването  на  по-ниска  пре-
давка спомага за поддържането на без-
опасна  скорост  и  увеличава  живота  на 
спирачките.

Препоръки при шофиране
•  Никога не карайте по спускане, без да 

сте на скорост. Това може да е изклю-
чително опасно. Винаги дръжте колата 
на скорост, когато се движи.

•  Не  “скачайте”  на  спирачките.  Това 
може да ги прегрее и да влоши рабо-
тата им. Вместо това, когато карате по 
дълго спускане, намалете и превклю-
чете  на  по-ниска  предавка.  Така  ще 
използвате спирателната сила на дви-
гателя.

•  Намалете,  преди  да  превключите  на 
по-ниска предавка. Така ще избегнете 
вдигането  на  оборотите,  което  може 
да доведе до повреда. 

•  Намалете, щом усетите страничен вя-
тър. Това  ще  ви  даде  много  по-добър 
контрол върху автомобила.

•  Уверете  се,  че  сте  спрели  напълно, 
преди да  включите на  задна скорост. 
Ако не  го  направите, може да повре-
дите  трансмисията.  За  да  включите 
на задна скорост, натиснете съедини-
теля,  преместете  лоста  на  неутрална 
позиция, изчакайте 3  сек и  включете 
на задна. 

•  По  хлъзгава  повърхност  шофирайте 
с  повишено  внимание.  Особено  вни-
мавайте, когато натискате спирачката 

или сменяте предавки. Рязката промя-
на на скоростта на колелата по хлъзга-
ва повърхност може да доведе до за-
губа  на  сцепление  на  задвижващите 
колела  и  до  загуба  на  контрол  върху 
автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Винаги слагайте колани! При удар има 

много по-голяма вероятност да бъде 
наранен или убит човекът без колан, 
а не този с колан. 

 • Избягвайте високите скорости в за-
воите.

 • Не правете резки движения с волана 
като рязко сменяне на лентата на 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 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.
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+ (НАГОРЕ)  

- (НАДОЛУ)  

АВТОМАТИЧНА ТРАНСМИСИЯ (СПОРЕД ОБОРУДВАНЕТО)

Натиснете педала на спирачката и бутона за освобождаване при смяна на предавките. 
(Ако не разполагате със система за блокиране на дадена предавка, не е нужно да натискате 
педала на спирачката. Въпреки това е препоръчително да го направите, за да предотвратите 
непредизвикано движение на автомобила.)ж

Ако автомобилът е оборудван с автоматично заключване, преди превключване натискайте пе-
дала на спирачките.

Лостът може да се движи свободно

Работа с автоматична трансмисия
Високоефективната  автоматична  тран-
смисия  има  6  предни  предавки  и  една 
задна. Те се избират автоматично в зави-
симост от позицията на скоростния лост.

 ВНИМАНИЕ
В първите превключвания на новия автомо-
бил, ако акумулаторът е бил свалян, първите 
няколко смени на предавките на новия ав-
томобил може да са резки. Това е нормално, 
а последователност та на предавките ще се 
настрои от КМТ (Контролния модул на тран-
смисията) или от КМЗ (Контролния модул на 
задвижването).

OVF051005
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За по-гладко превключване натискайте 
спирачката при преминаване от N (не-
утрална) към D (предна) или R (задна) 
скорост.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Автоматична 
трансмисия

 • Никога не завъртайте ключа на LOCK 
или ACC, докато шофирате. Това ще 
доведе до загуба на контрола върху 
посоката и спирачките и може да при-
чини инцидент.

 • Заключването на волана не замества 
ръчната спирачка. Преди да напуснете 
мястото на водача, винаги активирай-
те ръчната спирачка, като поставите 
лоста на позиция P (Park) за автома-
тична трансмисия, дръпнете спирач-
ката и изгасите двигателя. В противен 
случай автомобилът може да потегли 
неочаквано.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Ако превключите на P (Park), докато 

автомобилът се движи, задвижващи-
те колела ще блокират и ще загубите 
контрол върху автомобила. 

 • Не ползвайте позицията  P (Park) 
вместо ръчна спирачка. Винаги поста-
вяйте лоста на P (Park) и дърпайте и 
ръчната спирачка. 

 • Никога не оставяйте дете в автомоби-
ла без надзор.

 ВНИМАНИЕ
 • За да не увредите автоматичната тран-

смисия, не ускорявайте двигателя на 
задна скорост или на някоя от предни-
те предавки при натиснати спирачки.

 • Когато спрете на наклон, не задър-
жайте автомобила на място с усилие 
от двигателя. Задържайте го със спи-
рачките или с ръчната спирачка. 

 • Не преминавайте от N (Neutral) или P 
(Park) към D (Drive) или R (Reverse), 
когато двигателят не работи на празен 
ход.

 ВНИМАНИЕ
Може да повредите трансмисията, ако 
преместите лоста на позиция (Park), до-
като автомобилът се движи. 

Предавки на трансмисията
На таблото има индикатор, който при по-
даден контакт показва позицията на ло-
ста.

P (Паркинг)
Винаги спирайте напълно, преди да пре-
местите  лоста  на  P  (Park). Тази  позиция 
заключва  трансмисията  и  не  позволява 
на предните колела да се въртят.
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СПОРТЕН 
РЕЖИМ OVF051069

+ (НАГОРЕ)  

- (НАДОЛУ)  

R (Задна)
Ползвайте позицията за каране на заден 
ход.

 ВНИМАНИЕ
Винаги спирайте напълно, преди да пре-
местите лоста на R (Задна); Може да 
повредите трансмисията, ако включите 
задна скорост, докато автомобилът се 
движи напред (с  изключение на случая, 
описан в “Разлюляване на автомобила” в 
тази секция).

N (Неутрална)
Колелата  и  трансмисията  не  са  блоки-
рани.  Колелата  ще  се  въртят  свободно 
дори и при най-малък наклон, освен ако 
не приложите ръчната или крачната спи-
рачка.

D (Движение напред)
Това  е  нормалната  позиция  за  движе-
ние  напред.  Трансмисията  автоматично 
ще  сменя  4-те  предавки  и  ще  осигури 
най-добрия разход на гориво и мощност. 
Спрете напълно, преди да преместите ло-
ста на “D”.

За допълнителна мощност при изпревар-
ване или изкачване на стръмни наклони 
натиснете  педала  на  газта  докрай. Така 
автоматичната  трансмисия  ще  избере 
следващата по-ниска предавка.

 ВНИМАНИЕ
•  Винаги спирайте, преди да превключите 

на D (Drive).
•  Кликащ звук от механизма на кик дауна 

при настъпване на педала е нормална си-
туация.

Спортен режим 
Когато автомобилът е в стационарно по-
ложение или в движение, можете да из-
берете  спортен  режим  с  превключване 
на  механично  превключване  на  предав-
ките D  (Drive). За да се върнете на нор-
малния режим, върнете лоста D (Drive) в 
нормалния слот.
В  спортен  режим  можете  да  превключ-
вате  механично  предавки,  придвижвай-
ки  лоста  напред  и  назад.  Като  контраст 
с  механичната  кутия,  спортният  режим 
позволява  превключване  без  отпускане 
на педала на газта. 
Нагоре (+): Бутнете лоста един път, за да 
превключите във възходящ ред една ско-
рост. 
Надолу (-): Бутнете лоста един път, за да 
превключите  в  низходящ  ред  една  ско-
рост.
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 ВНИМАНИЕ
•  В спортен режим шофьорът трябва да 

превключва скорости в съответствие с 
пътните условия, пазейки двигателя и ско-
ростта под зоната в червено на оборотите. 

•  В спортен режим могат да се изберат само 
6 предавки напред. За паркиране и движе-
ние назад изберете R (Reverse) и P (Park).

•  В спортен режим скоростите в низходящ 
ред се сменят автоматично, когато автомо-
билът намали. Когато автомобилът спре, 
се преминава автоматично на 1-ва скорост. 

•  В спортен режим, когато и приближаване 
на червената зона на оборотомера точките 
на смяна на предавка са автоматични във 
възходящ ред. 

•  За да запази изискваните нива на дина-
мика и сигурност, системата може да не 
изпълни определени команди на лоста за 
скоростите. 

•  Когато карате на хлъзгав път, бутнете ло-
ста в горна позиция +(up). Кутията пре-
минава на 2-ра предавка, която е по-добра 
за тръгване по подобни условия. Бутнете 
лоста надолу -(down), за да свалите на 1-ва 
предавка.

Смяна от волана (според оборудването)
Смяната с палци от волана позволява да 
сменяте предавки на позиция D (Drive) в 
спортен режим. 

Лостът трябва да е на позиция D 
Смяната на предавките от волана опери-
ра при скорост от над 10 км/ч. Докоснете 
палците  [+] или  [-]  за покачване или по-
нижаване на предавките в механичен ре-
жим. Ако автомобилът е със скорост под 
10  км/ч  и  натиснете  педала  на  газта  за 
повече от 5 сек или смените от D (Drive) 
на спортен режим, и обратно, от спортен 
на D (Drive), системата минава на автома-
тичен режим. 

Смяна в спортен режим
Бутнете  палците  [+]  или  [-]  един  път,  за 
да  преминете  една  скорост  нагоре  или 
надолу. 

 ВНИМАНИЕ
Ако бутнете едновременно двата палеца [+] и 
[-], няма да превключите на предавка. 
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• Тип A  

• Тип B  
OVF051053

OVF051052

Режим спортно управление (според обо-
рудването)
Спортният режим акцентира върху дина-
мичните качества на колата с автоматич-
но контролиране на превключването.
За  да  активирате  системата,  натиснете 
бутона  SPORT.  Върху  инструменталния 
пател ще се появи индикатор.

Ако системата е активна:
•  Превключването ще се промени спря-

мо нормалния режим. 
•  Превключването във възходящ ред ще 

е по-късно. 
•  При по-висока скорост ще се запазят 

оборотите дори да не се натиска педа-
лът на газта. 

За да спрете системата, натиснете бутона 
SPORT отново. Индикаторът ще угасне.

 ВНИМАНИЕ
Горивната икономия се увеличава в спортния 
режим. 

Блокиране на лоста (според оборудване-
то)
За  ваша  безопасност  автоматичната 
трансмисия  има  система  за  блокиране 
на лоста, която не позволява на лоста да 
бъде преместен от P (Park) или N (Neutral) 
на R (Reverse), ако не е натиснат педалът 
на спирачката. За да преместите лоста от 
P (Park) или N (Neutral) на R (Reverse):
1. Натиснете и задръжте спирачката.
2.  Стартирайте  двигателя  или  подайте 

контакт.
3. Преместете лоста. 
Ако няколко пъти натиснете и отпуснете 
педала на спирачката в позиция P (Park), 
може да чуете щракане откъм лоста. Това 
е нормално.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги натискайте спирачката напълно, 
преди и когато местите лоста от P (Park) 
на друга позиция, за да не позволите 
произволно движение на автомобила, 
което би довело до нараняване на хората 
около колата.
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Преодоляване на блокировката
Ако  лостът  не  може  да  се  премести  от 
P  (Park)  или  N  (Neutral)  на  позиция  R 
(Reverse) с натиснат педал на спирачка-
та,  направете  следното,  като  продължа-
вате да държите спирачката натисната:

Тип А
1. Натиснете бутона за блокиране на пре-

давката.
2. Преместете лоста.
3.  Проверете  автомобила  в  оторизиран 

дилър на HYUNDAI.

Тип В
1. Внимателно махнете капака, покриващ 

отвора на механизма за преодоляване 
на блокировката.

2. Пъхнете в него отвертка  (или ключ) и 
натиснете.

3. Преместете лоста.
4. Прегледайте автомобила в оторизиран 

HYUNDAI  сервиз  при  първа  възмож-
ност.

Блокировка на ключа за запалването 
(според оборудването)
Ключът на запалването не може да бъде 
изваден от ключалката, освен ако лостът 
не е в позиция P (Park). Ако лостът е в ня-
коя от другите позиции, ключът не може 
да бъде изваден.

Препоръки при шофиране
•  Никога  не  местете  лоста  от  P  (Park) 

или N (Neutral) в друга позиция при на-
тиснат педал на газта. 

•  Никога не местете лоста в позиция P 
(Park), когато автомобилът е в движе-
ние.

•  Автомобилът  трябва  да  е  напълно 
спрял, преди да опитате да премести-
те лоста на позиция R (Reverse) или D 
(Drive).

•  Никога не карайте по спускане, без да 
сте на скорост. Това може да е изклю-
чително опасно. Винаги дръжте колата 
на скорост, когато се движи.

•  Не  “скачайте”  на  спирачките.  Това 
може да ги прегрее и да влоши рабо-
тата им. Вместо това, когато карате по 
дълго спускане, намалете и превклю-
чете  на  по-ниска  предавка.  Така  ще 
използвате спирателната сила на дви-
гателя.

•  Намалете,  преди  да  превключите  на 
по-ниска предавка. В противен случай 
може да не успеете да я изберете.

•  Винаги  ползвайте  ръчната  спирачка. 
Не  разчитайте,  че  колата  няма  да  се 
задвижи  само  при  лост,  поставен  на 
позиция P (Park).
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•  При шофиране върху хлъзгава повърх-
ност  бъдете  изключително  внимател-
ни,  когато  ускорявате,  натискате  спи-
рачките или сменяте предавка. Рязка 
смяна  в  скоростта  на  автомобила  по 
хлъзгав  път  може  да  причини  загуба 
на сцепление и загуба на контрол.

•  Оптималната  динамика  и  нисък  раз-
ход на гориво се постигат при плавно 
натискане  и  отпускане  на  педала  на 
газта.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Винаги слагайте колани! При удар има 

много по-голяма вероятност да бъде 
наранен или убит човекът без колан, 
а не този с колан.

 • Избягвайте високите скорости в за-
воите.

 • Не правете резки движения с волана 
като рязко сменяне на лентата на 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 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., се опитайте да го разлюлеете и 
да го освободите, като го задвижите на-
пред и назад. Не опитвайте  процедурата, 
ако близо до автомобила има хора или 
предмети. При “люлеенето” автомобилът 
може рязко да потегли напред или назад 
при освобождаването си и да причини 
наранявания 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 (Drive).
Изберете подходящата скорост в зависи-
мост от товара в автомобила и ъгъла на 
наклона. Натиснете газта постепенно, до-
като отпускате спирачките.
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Сервоусилвател на спирачките
Автомобилът  Ви  е  оборудван  със  сер-
воусилвател  на  спирачките,  който  се 
настройва  автоматично  при  нормална 
употреба.  В  случай  че  сервоусилвате-
лят  загуби мощност  заради  угасване на 
двигателя  или  по  друга  причина,  може 
да  спрете  автомобила,  като  приложите 
по-голяма сила при натискане на педала 
на  спирачката.  Спирачното  разстояние 
обаче  ще  е  по-голямо.  Когато  двигате-
лят не работи, запасна та спирачна сила 
частично се губи при всяко натискане на 
спирачката.  Не  помпете  спирачките,  ко-
гато сервоусилвателят не работи. Помпе-
те спирачката само когато трябва да за-
пазите контрол върху хлъзгава настилка.

СПИРАЧНА СИСТЕМА

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Не отпускайте крака си върху спирач-

ката, докато шофирате. Това ще пови-
ши температурата на спирачките, ще 
увеличи спирачния път и ще износи 
накладките.

 • Когато се спускате продължително 
време, преминете на по-ниска предав-
ка и избягвайте задържане на спирач-
ките. Продължителното задържане 
ще ги прегрее и може да доведе до 
временна загуба на спирачно усилие.

 • Мокрите спирачки могат да не са 
ефективни при забавянето на авто-
мобила. Автомобилът може “да дър-
па” на една страна при натискане на 
спирачките. Лекото им натискане ще 
покаже в какво състояние са. Винаги 
проверявайте спирачките по този на-
чин след преминаване през дълбока 
вода. За да ги изсушите, ги натискайте 
леко, докато поддържате безопасна 
скорост.

(Продължава)

(Продължава)

 • Винаги проверявайте позицията на 
спирачката и педала на газта преди 
да шофирате. Ако не маркирате пози-
цията на педала на газта и спирачния 
педал преди да потеглите, можете да 
натиснете педала на газта вместо на 
спирачния педал. Това може да при-
чини сериозен инцидент.
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При повреда на спирачките
Ако спирачките се повредят, докато авто-
мобилът  се  движи,  може  да  спрете  ава-
рийно  с  ръчната  спирачка.  Спирачният 
път ще е по-дълъг.

 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 
сервизиране. Ако пренебрегнете звуко-
вото предупреждение, спирачките може 
да се повредят, а това би довело до сери-
озен инцидент.

Индикатор за износване на накладките
Автомобилът  ви  има  дискови  спирачки. 
Когато накладките се износят и трябва да 
ги  смените,  ще  чуете  силно  свистене  от 
предните  или  задните  спирачки.  Звукът 
може да не се чува постоянно или да се 
чува само при натискане на педала. Пом-
нете, че при някои пътни или атмосферни 
условия може да се чуе свирене на спи-
рачките при първото им натискане. Това 
е нормално и не е индикатор на проблем 
със спирачките ви.

 ВНИМАНИЕ
 • За да избегнете скъпи ремонти на 

спирачките, не карайте с износени на-
кладки.

 • Винаги сменяйте накладките като пъ-
лен преден или заден комплект.
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Електрическа ръчна спирачка (EPB)
Активиране на ръчната спирачка 
За да пуснете EPB (electric parking 
brake):
1. Натиснете педала на спирачката.
2. Издърпайте ключа EPB.
Убедете се, че стоповете се включват.

Също така EPB се включва автоматично, 
ако  бутонът  Auto  Hold  е  натиснат  и  дви-
гателят е изключен. Ако обаче натиснете 
ключа EPB,  докато двигателят е  угасен, 
EPB няма да е вдигната. 

 ВНИМАНИЕ
На стръмен наклон или дърпане на ремарке, 
когато автомобилът не е стационарен, праве-
те следното:
1. Пуснете EPB.
2. Дръпнете ключа на EPB за повече от 3 сек.

 ВНИМАНИЕ
Не оперирайте с ръчната спирачка, дока-
то автомобилът е в движение, освен при 
аварийна ситуация. Това може да повре-
ди система на автомобила и да застраши 
безопасността ви. 

Пускане на ръчната спирачка  
За да пуснете EPB (electric parking 
brake), натиснете ключа EPB в след-
ните ситуации:
•  Подайте контакт.
•  Натиснете педала на спирачката.
Убедете се, че стоповете се изключват. 
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За да пуснете EPB (electric parking brake) 
автоматично:
•  Включете на P (Park)
•  На  работещ  двигател  натиснете  спи-

рачния педал и минете от P (Park) на 
R (Rear) или D (Drive).

•  Превключете на N (Neutral)
•  На  работещ  двигател  натиснете  спи-

рачния педал и минете от N  (Neutral) 
на R (Rear) и D (Drive).

•  Механична трансмисия 
1. Стартирайте двигателя.
2. Затегнете предпазния колан.
3.  Затворете  шофьорската  врата,  ба-

гажника и капака на двигателя. 
4. Натиснете педала на съединителя с 

включена скорост.
5. Натиснете педала на газта  и отпус-

нете съединителя. 
•  Автоматична трансмисия

1. Запалете двигателя 
2. Затегнете предпазния колан.
3.  Затворете  шофьорската  врата,  ба-

гажника и капака на двигателя. 
4.  Натиснете  педала  на  газта  на  ско-

рост R (Rear), D (Drive) или спортен 
режим.

Убедете се, че стоповете се изключват. 

 ВНИМАНИЕ
•  За ваша сигурност можете да активирате 

ръчната спирачка, когато бутонът stop/
start е в позиция OFF, но не можете да я 
пуснете. 

•  За ваша сигурност натиснете педала на 
спирачките и пуснете ръчната спирачка 
механично с ключа EPB, когато сте на на-
клон и автомобилът се движи назад. 

 ВНИМАНИЕ – Механична трансмисия
Когато автомобилът дърпа ремарке на изкач-
ване или спускане, автомобилът може да тръг-
не назад при стартиране. За да предотвратите 
това, следвайте инструкциите. 
1. Натиснете педала на съединителя и включе-

те на скорост. 
2. Пуснете ключа EPB.
3. Натиснете педала на газта и бавно пуснете 

съединителя.
4. Ако автомобилът тръгне леко, пуснете клю-

ча EPB.

Не следвайте по-горната процедура, ако сте 
на равно пътно ниво. Автомобилът може да 
дръгне внезапно напред. 

 ВНИМАНИЕ
 • Ако стоповете на спирачките все още 

светят, а ръчната спирачка е отпусна-
та, проверете системата в оторизиран 
дилър на HYUNDAI.

 • Не карайте автомобила си с включен 
EPB. Това може да породи огромно 
износване на накладките и спирачния 
ротор. 
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• Тип A  • Тип B  Електронната ръчна спирачка EPB 
(electric parking brake) може да се из-
ключи автоматично, когато:
•  EPB е прегряла;
•  Изискват го други системи. 

 ВНИМАНИЕ
Ако шофьорът изключи двигателя, без да 
иска, докато оперира с Auto Hold функцията, 
ще се включи автоматично EPB. (За автомо-
били, екипирани с Auto Hold.)

•  Ако  се  опитате  да  карате  с  пусната 
EPB,  но  не  се  отпуска  автоматично, 
ще се чуе алармиращ сигнал. 

•  Ако не е сложен предпазен колан, от-
ворен е предният или задният капак, 
ще се чуе алармиращ сигнал. 

•  Ако има проблем с автомобила, ще се 
чуе алармиращ сигнал и ще се появи 
индикация. 

Ако се случи подобна ситуация, натисне-
те педала на спирачката и пуснете EPB 
с ключа. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • За да предотвратите непредизвикано 

движение при спрял автомобил, кой-
то напускате, не използвайте скорост-
ния лост като заместител на ръчната 
спирачка. Пуснете я заедно с лоста на 
P (Park).

 • Никога не позволявайте на някого, 
който не е наясно с ръчната спирачка, 
да я пипа. Ако ръчната спирачка се 
пусне неочаквано, може да настъпят 
сериозни наранявания. 

 • Всички автомобили трябва винаги да 
са спрени с ръчни спирачки, за да се 
предотврати нежелано движение, 
което може да нарани пътници и пе-
шеходци. 
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• Тип A  • Тип A  • Тип B  • Тип B  

Ако при преминаване от Auto Hold на EPB 
спирачката  не  работи  правилно,  ще  се 
появи сигнал и индикация.

Ако EPB е пусната по време на активиран 
Auto  Hold  поради  електронната  програ-
ма за стабилност ESP(Electronic Stability 
Program), ще се появи индикация и алар-
миращ звук.

 ВНИМАНИЕ
 • Може да се чуе звук при оперирането 

с EPB, но това е нормално и индикира, 
че ръчната спирачка работи правилно. 

 • Когато оставяте ключовете на паркин-
га или хотела, уведомете персонала 
как се борави с EPB.

 • EPB може да се повреди, ако се упра-
влява автомобил с активирана ръчна 
спирачка. 

 • Когато отпускате автоматично ръчната 
спирачка с натискане на педала на га-
зта, правете го плавно. 

 ВНИМАНИЕ
Натиснете спирачния педал, ако се появи 
индикацията в Auto Hold и EPB може да 
не е активна.
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• Тип A  • Тип B  

Индикатор за повреда в EPB (според 
оборудването)
Този  индикатор  се  появява,  ако  бутонът 
start/stop  се  промени  на  позиция  ON  и 
угасне  за  около  3  сек,  ако  системата 
функционира нормално. 
Ако индикаторът на EPB остане и се по-
явява по време на управление или не се 
появява, когато контактният ключ или бу-
тонът start/stop отиде на режим ON, това 
означава, че може би EPB има проблем.
Ако  това  се  случи,  прегледайте  автомо-
била в оторизиран дилър на HYUNDAI. 

Индикаторът за повреда в EPB може да 
се появи,  когато индикаторът на ESP се 
появи, за да индикира, че ESP не рабо-
ти правилно, но това не означава, че има 
проблеми с EPB.

 ВНИМАНИЕ
 • Сигналната индикация на EPB може 

да светне, когато EPB превключва 
операциите ненормално. Угасете дви-
гателя и изчакайте още няколко мину-
ти. Стоповете ще угаснат и EPB клю-
чът ще оперира нормално. Ако още 
са светнали, проверете автомобила в 
оторизиран дилър на HYUNDAI. 

 • Ако стоповете не светнат или присве-
тнат при пускане на EPB, значи EPB не 
работи.

 • Ако стоповете на спирачката светнат, 
когато индикацията за внимание на 
EPB е включена, натиснете и издър-
пайте ключа. След това го върнете 
на първоначалната му позиция. Ако 
индикацията за внимание на EPB не 
угасне, проверете автомобила в ото-
ризиран дилър на HYUNDAI.

Аварийно спиране 
Ако  има  проблем  със  спирачния  педал, 
докато  карате,  може  да  спрете  аварий-
но  с  ръчната  спирачка  и  издърпване  на 
ключа EPB. Спирането е възможно само 
докато държите ключа на EPB.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не пускайте ръчната спирачка по време 
на движение, освен ако не е за аварийно 
спиране. 

 ВНИМАНИЕ
По време на аварийно спиране с EPB стопо-
вете отзад ще се включат, за да индикират, че 
системата работи. 

 ВНИМАНИЕ
Ако чувате постоянно шум или усещате 
мирис на изгоряло, когато EPB се използ-
ва за аварийно спиране, проверете авто-
мобила в оторизиран дилър на HYUNDAI. 
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БЯЛО  

OVF051048

Когато електронната ръчна спирачка 
EPB (electric parking brake) не е активна 
Ако  EPB  не  работи  нормално,  провере-
те  автомобила  в  оторизиран  дилър  на 
HYUNDAI. 

AUTO HOLD (според оборудването)
Функцията  Auto  Hold  помага  да  автомо-
била  да  остане  в  неподвижна  позиция 
дори педалът на спирачката да бъде пус-
нат, след като преди това е бил спрян в 
неподвижно положение. 

Настройка 
1. Затворете шофьорската врата, предния 

и задния капак, поставете предпазния 
колан и натиснете педала на спирач-
ката, след което бутона Auto Hold. Ще 
се появи бял индикатор AUTO HOLD и 
системата ще бъде в позиция в готов-
ност. 
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БЯЛО  

ЗЕЛЕНО  

ИЗКЛЮЧЕНА 
СВЕТЛИНА

OVF051049 OVF051051

 2.  Когато  спрете  автомобила  напълно  с 
натискането на спирачния педал, индика-
торът AUTO HOLD се променя от бяло в 
зелено. 
3. Автомобилът ще остане в стационарно 

положение дори когато пуснете педа-
ла на спирачката. 

4.  Ако  активирате  EPB,  функцията  Auto 
Hold ще бъде освободена и индикато-
рът ще светне в бяло. 

Отмяна 
За  да  отмените  операцията  Auto  Hold, 
натиснете бутона Auto Hold. Индикаторът 
AUTO HOLD ще угасне. За да прекратите 
операцията  Auto  Hold,  когато  автомоби-
лът е спрял, натиснете бутона Auto Hold, 
докато натискате спирачния педал. 

Тръгване 
Ако  натиснете  педала  на  газта  с  лост  в 
положение R (Reverse), D (Drive) или уп-
равлявате в спортен режим, автомобилът 
ще започне да се движи. Индикаторът се 
променя от зелено в бяло. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато тръгвате от положение Auto Hold 
с натискане на педала на газта, винаги 
проверявайте за предмети около вас. На-
тискайте педала на газта бавно и плавно. 
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 ВНИМАНИЕ
•  Ако функцията Auto Hold не оперира, про-

верете дали:
- Предпазният колан на шофьора е сложен 
и дали вратата не е отворена
- Капакът на двигателя е затворен
- Капакът на багажника е затворен
- Лостът на предавателната кутия е на P 
(Park)
- Не е пусната ръчната спирачка EPB

•  За ваша сигурност Auto Hold ще превклю-
чи автоматично в режим на ръчна спирач-
ка, когато:
- Предпазният колан на шофьора не е сло-
жен и вратата е отворена
- Капакът на двигателя е отворен
- Капакът на багажникът е отворен 
- Автомобилът е спрял повече от 10 мин 
- Автомобилът е на силен наклон
- Автомобилът помръдва няколко пъти.

В тези случаи стоповете на спирачките ще се 
активират, индикаторът AUTO HOLD ще се 
променят от зелено на бяло и ще се появи звук 
за внимание със съобщение за активиране на 
EPB. Преди да тръгнете, отново натиснете пе-
дала на спирачката, проверете около вас дали 
е безопасно, и спрете механично с ключа на 
EPB.

(Продължава)

(Продължава)

•  Ако индикаторът AUTO HOLD свети жъл-
то, операцията Auto Hold не работи пра-
вилно. Проверете автомобила в оторизи-
ран дилър на HYUNDAI.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Натиснете педала на газта бавно, ко-

гато тръгвате.
 • За ваша сигурност прекратете опера-

цията Auto Hold на изкачване и спус-
кане, също така при паркиране. 

 ВНИМАНИЕ
Ако има повреда във вратата на шофьо-
ра, предния капак или капака на багаж-
ника, системата Auto Hold няма да работи 
правилно. Проверете автомобила в ото-
ризиран дилър на HYUNDAI.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ABS (или ESP) няма да предотвратят ин-
циденти, причинени от неподходящи или 
опасни маневри. Тези системи подобря-
ват контрола върху управлението при 
внезапно спиране, но въпреки това вина-
ги поддържайте безопасна дистанция до 
автомобила пред вас. При опасни усло-
вия намалете скоростта. Спирачният път 
на автомобили с ABS или EPS може да 
е по-дълъг от пътя на коли без системи, 
при следните условия. При тях трябва да 
карате с намалена скорост. 
 • Заснежен път, неравен път или път с 

чакъл или пясък.
 • Шофиране с вериги 
 • По пътища, където повърхността е на 

дупки или е неравна и на бабуни.
(Продължение)

ABS система на колелата (според 
оборудването)

ABS  системата  постоянно  следи  ско-
ростта на въртене на колелата. Ако има 
опасност  от  блокиране,  AВS  системата 
модулира  хидравличното  налягане  на 
спирачката върху колелата. Когато нати-
снете спирачка при условия,  които биха 
могли  да  блокират  колелата,  може  да 
чуете  цъкане  откъм  спирачките  или  да 
усетите  ответна  реакция  от  педала  на 
спирачката. Това е нормално и означава, 
че AВS системата е активна. За да извле-
чете максимална полза от AВS системата 
в  опасна  ситуация,  не  се  опитвайте  да 
модулирате  налягането  в  спирачките  и 
не  “помпете”  педала.  Натиснете  педала 
колкото  се  може  по-силно  или  толкова 
силно,  колкото  го  изисква  ситуацията,  и 
оставете  AВS  системата  да  контролира 
спирачното усилие.

(Продължение)

Не изпробвайте сигурността на ABS (или 
ESP) системите с шофиране с висока 
скорост или влизане в завой с висока 
скорост. Това може да застраши безопас-
ността на околните и на вас.
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W-78  

 ВНИМАНИЕ
Може да чуете цъкане от двигателния отсек, 
когато потеглите след стартиране на двигате-
ля. Това е нормално и показва, че ABS систе-
мата работи добре.

•  Дори и с антиблокираща система, ав-
томобилът  има  нужда  от  достатъчна 
дистанция за спиране. Винаги поддър-
жайте  безопасна  дистанция  от  авто-
мобила пред вас. 

•  Преди  влизане  в  завой  винаги  нама-
лявайте  скоростта.  Антиблокиращата 
система не може да предотврати инци-
денти, причинена 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 ABS лампата светне и остане свет-

нала, може да имате проблем с ABS. В 
този случай обаче обикновените спи-
рачки работят нормално. 

 • След подаване на контакт ABS лам-
пичката остава да свети за около 3 сек. 
През това време системата минава 
диагностика. Лампата ще угасне, ко-
гато всичко е наред. Ако продължи да 
свети, може да имате проблем с ABS 
системата. Свържете се с HYUNDAI 
сервиз при първа възможност.

 ВНИМАНИЕ
 • Когато карате по път с лошо сцепле-

ние като например подледен път и 
натискате спирачката постоянно, ABS 
системата ще е постоянно активна и 
лампата й може да светне. Отбийте на 
безопасно място и угасете двигателя. 

 • Рестартирайте двигателя. Ако ABS 
лампата не свети, значи системата 
е наред. В противен случай може да 
имате проблем с ABS системата. Свър-
жете се с HYUNDAI сервиз при първа 
възможност.

 ВНИМАНИЕ
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 ABS системата да светне. Това се 
случва заради ниския волтаж, но не означава, 
че имате повреда в ABS. 
•  Не “помпете” спирачките!
•  Презаредете акумулатора, преди да карате 

автомобила.
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• Тип A  

• Тип B  

Електронна програма за стабилност 
(ESP) (според оборудването)
Електронната  програма  за  стабилност 
(ЕSP)  стабилизира  автомобила  при  за-
вои.  ЕSP  проверява  накъде  насочвате 
автомобила  и  накъде  той  всъщност  се 
движи. ЕSP прилага спирачно усилие към 
отделни колела и се намесва в управле-
нието  на  двигателя,  за  да  стабилизира 
автомобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не карайте твърде бързо за кон-
кретните пътни условия и не влизайте 
в завой с висока скорост. ESP няма да 
предотврати инцидент. Високата скорост 
в завои, при маневри и аквапланингът 
на мокра повърхност може да доведе до 
тежки инциденти. Само внимателният 
водач може да предотврати инцидента, 
като избягва маневри, при които автомо-
билът би загубил сцепление. Дори и с ESP 
винаги следвайте нормите за безопасно 
шофиране - включително и шофиране 
със скорост, безопасна за конкретните 
условия.

Електронната програма за стабилност е 
електронна  система,  предназначена  да 
помогне  на  шофьора  да  запази  контрол 
върху  управлението  при  тежки  условия. 
Тя  не  замества  сигурното  шофиране. 
Фактори  като  скорост,  пътни  условия  и 
командване на волана от страна на шо-
фьора  са  решаващи  за  това,  дали  ЕSP 
ще бъде ефективна при предотвратяване-
то на загубата на контрол. Ваша е отго-
ворността  да  шофирате  и  да  завивате  с 
разумна скорост и да се придържате към 
безопасните  граници.  Когато  натиснете 
спирачки  при  условия,  които  биха  бло-
кирали  колелата,  може  да  чуете  цъкане 
откъм спирачките или ответна реакция от 
педала на спирачката. Това е нормално и 
означава, че ЕSP е активна.

 ВНИМАНИЕ
Може да чуете цъкане от двигателния отсек, 
когато потеглите след стартиране на двигате-
ля. Това е нормално и показва, че ESP систе-
мата работи добре.

OVF051008

OVF051009
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Работа на ESP
ESP включване Когато ESP сработва

Работа при изключена ESP 
Състояние ESP OFF (изключено)

•  Когато  подадете  контакт, 
ЕSP  и  ЕSP  off  индикатори-
те светват за около 3 сек, а 
след това се включва и сис-
темата.

•  За да изключите ЕSP, нати-
снете бутона ЕSP off за поне 
0,5  сек,  след  като  подадете 
контакт.  (Ще светне индика-
торът ЕSP off.) За да включи-
те ЕSP системата, натиснете 
бутона ЕSP off (ЕSP off инди-
каторът ще угасне).

•  При стартиране на двигателя 
може  да  чуете  цъкащ  звук. 
Това е ЕSP системата, която 
извършва  автоматична  про-
верка  и  не  е  индикатор  на 
проблем.

Когато ЕSP системата сработ-
ва, мига ЕSP индикаторът.
•  Когато  Електронна  про-

грама  за  стабилност  работи 
добре, може да усетите лека 
пулсация в автомобила. Това 
е ефектът от контрола върху 
спирачките  и  не  е  белег  за 
нещо необичайно.

•  Когато  излизате  от  кал  или 
сте  на  хлъзгав  път,  натис-
кането  на  педала  на  газта 
може да не доведе до увели-
чаване на оборотите.

•  За  да  спрете  работата  на 
ЕSP,  натиснете  бутона  ЕSP 
Оff  (ЕSP off индикаторът ще 
светне).

•  Ако  ключът  на  запалването 
е  на  позиция  LОCK,  когато 
ЕSP  е  изключена,  то  систе-
мата  ще  остане  изключена. 
При  рестартиране  на  двига-
теля  ЕSP  ще  се  включи  ав-
томатично.
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• ESP индикатор (примигва)   

• ESP OFF индикатор (светва)   

Индикаторна лампа
Когато подадете контакт, светва индика-
торът.  Тя  угасва,  когато  ЕSP  системата 
работи нормално. ЕSP индикаторът мига, 
когато  ЕSP  сработва.  ЕSP  Оff  индикато-
рът  светва,  когато  eSP  е  изключена  от 
бутона или не проработи, когато я вклю-
чите.

 ВНИМАНИЕ
Каране с различни по размер джанти 
може да предизвика повреда в ESP. Под-
меняйте гумите само с нови с оригинал-
ния размер.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Електронната програма за стабилност е 
само помощник на водача. Карайте без-
опасно и намалете при заснежени, под-
ледени пътища и в завои. Когато ESP ин-
дикаторът мига или е хлъзгаво, карайте 
бавно и не ускорявайте

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не изключвайте системата, дока-
то тя сработва и индикаторът мига. Ако 
това се случи, може да загубите контрол 
върху автомобила.

Ползване на ESP Off 
При шофиране
•  При  всекидневно  шофиране  е  добре 

да държите ЕSP постоянно включена.
•  За да изключите ЕSP, докато шофира-

те,  натиснете  бутона  ЕSP  Оff,  докато 
шофирате по равен път.

 ВНИМАНИЕ
•  Когато тествате автомобила на динамо-

метър, се уверете, че ESP е изключена (ще 
светне индикаторът ESP OFF). Ако остави-
те ESP включена, това може да не позволи 
на автомобила да увеличи скоростта си и 
да доведе до грешна диагноза.

•  Изключването на ESP не влияе върху ра-
ботата на ABS или на спирачната система.
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Система за контрол на стабилността 
- Vehicle stability management (VSM)
Системата  осигурява  допълнителна  ста-
билност  и  управление  на  волана  при 
хлъзгав път или засечена промяна на ко-
ефициента на сцепление между десните и 
левите колела при спиране. 

VSM операции 
Когато VSM е активна:
•  Индикаторът на ESP (Electronic Stability 

Program) ще светне   .
•  Воланът  може  да  бъде  контролиран. 

Когато системата работи, ще усещате 
слаба вибрация в колата. Причината е 
спирачният контрол и няма нищо нети-
пично в ситуацията.

VSM не оперира, когато:
•  Управление на спускане и изкачване. 
•  Управление назад.
•  Когато индикаторът ESP OFF свети по-

стоянно   . 
•  Когато  индикаторът  EPS  (Electronic 

Power  Steering)  свети  на  инструмен-
талния панел.

Изключване на VSM 
Ако  натиснете  бутона  ESP  OFF,  ще  из-
ключите ESP, а с това и VSM. Ще се появи 
индикация ESP OFF  .
За да включите обратно VSM, натиснете 
бутона отново. Индикацията ESP OFF ще 
угасне. 

Индикатор за повреда 
Системата  VSM  може  да  бъде  деакти-
вирана дори когато не натиснете бутона 
ESP  OFF.  Това  индикира,  че  има  про-
блем в електронния сервоусилвател EPS 
(Electronic  Power  Steering)  или  в  самата 
система  VSM.  Ако  е  светнал  индикато-
рът  ESP    и  остане  на  таблото,  прове-
рете автомобила в оторизиран дилър на 
HYUNDAI.

 ВНИМАНИЕ
•  Системата VSM е проектирана да функ-

ционира при около 15 км/ч в завоите.
•  VSM е проектирана да функционира при 

около 30 км/ч при спиране на настилка с 
различно сцепление. Настилката с различ-
но сцепление се състои от различен тип 
повърхности, които дават различно сце-
пление на гумите. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Системата Vehicle Stability Management 

не замества сигурното управление, 
а го допълва. Отговорността остава 
на шофьора да следи скоростта и 
разстоянието от автомобила отпред. 
Винаги дръжте волана сигурно и ста-
билно, докато карате. 

 • Автомобилът ви е проектиран систе-
мата според желанията на шофьора. 
Винаги следвайте принципите за без-
опасност, карайте със сигурна ско-
рост, включително когато времето е 
лошо и пътят е хлъзгав. 

 • Използването на различно износени 
гуми и различни по размер може да 
причини повреда в системата VSM. 
Убедете се, че всички гуми са в един 
размер и с еднакво износване. 
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Помощ при потегляне от наклон - 
Hill-start assist control (HAC)
Автомобилът  има  тенденция  да  тръгне 
назад при тръгване от наклон. Системата 
за  помощ  при  потегляне  от  наклон  Hill-
start  Assist  Control  предотврятява  това, 
като  активира  автоматично  спирачките 
за около 2 сек. Спирачките ще се отпус-
нат, когато натиснете педала на газта или 
след 2 сек. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
HAC се активира само за около 2 сек, по-
ради което трябва да винаги да разчитате 
на педала на газта. 

 ВНИМАНИЕ
•  Системата HAC не оперира, когато лостът 

на скоростите е в позиция P (Park) или N 
(Neutral).

•  HAC се активира дори системата ESP да е 
деактивирана или да има повреда в нея. 

Аварийни светлини - Emergency Stop 
Signal (ESS) (според оборудването)
Автоматичното  включване  на  системата 
за аварийни стоп светлини предупрежда-
ва  автомобилите  отзад  с  активиране  на 
аварийните светлини, когато спрете изне-
надващо и интензивно. 
Системата се активира, когато: 
•  Автомобилът  спира  внезапно  (ско-

ростта на автомобила е над 55 км/ч и 
скоростта на спиране е повече от 7  м/
сек2)

•  Активира се ABS.
Когато скоростта на автомобила е под 40 
км/ч  и  системата  ABS  спре  действието 
си  или  аварийната  ситуация  приключи, 
аварийните стоп светлини няма да мигат. 
Вместо  това  ще  се  включат  аварийните 
светлини на мигачите. Ще спрат да мигат, 
когато скоростта е над 10 км/ч след спря-
лото положение. Също така ще се угасят, 
когато автомобилът се движи с ниска ско-
рост. Можете да ги изключите механично 
от бутона. 

 ВНИМАНИЕ
Системата Emergency Stop Signal (ESS) 
няма да работи, ако все още светят ава-
рийните светлини.
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Полезни съвети при спиране

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Когато излизате от автомобила или 

паркирате, винаги натискайте ръчната 
спирачка докрай и поставете скорост-
ния лост в позиция P. Автомобили с 
недобре активирани ръчни спирачки 
са опасни, тъй като има риск да по-
теглят 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 наранят пътни-
ците или пешеходците.

•  Преди да потеглите, проверете ръчна-
та спирачка и я освободете. Индикато-
рът не бива да свети. 

•  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! 
Ако спирачките са мокри, автомобилът 
няма  да  спре  толкова  бързо,  колкото 
очаквате. При мокри спирачки автомо-
билът може “да дърпа” на една страна. 
За  да  изсушите  спирачките,  ги  нати-
снете леко, докато се движите и вни-
мавате да не загубите контрол.

•  Ако  спирачното  усилие  не  се  върне 
към нормалните си стойности,  спрете 
на  безопасно  място  и  се  обадете  на 
оторизиран HYUNDAI сервиз.

•  Не  се  спускайте,  когато  автомобилът 
не  е  на  скорост.  Това  е  изключител-
но  опасно.  Дръжте  колата  винаги  на 
скорост,  използвайте  спирачките,  за 
да намалите и преминете на по-ниска 
предавка, за да поддържате безопас-
на скорост със спирателното усилие на 
двигателя.

•  Не оставяйте крака си на спирачката. 
Това може да прегрее спирачките и да 
намали ефективността им. Това износ-
ва и компонентите на спирачките.

•  Ако  спукате  гума,  докато  шофирате, 
натиснете  спирачките  внимателно  и 
дръжте колата насочена напред, дока-
то намалявате скоростта.

•  Когато  се  движите  достатъчно  бавно, 
за  да  е  безопасно,  отбийте  от  пътя  и 
спрете.
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•  При някои обстоятелства ръчната спи-
рачка  може  да  остане  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  спирачките  са  мокри.  Ако 
има  риск  от  замръзване  на  ръчната 
спирачка, я дръпнете само временно, 
докато  преместите  лоста  на  позиция 
P (автоматична трансмисия), и блоки-
райте задните колела, така че автомо-
билът да не може да се движи. Осво-
бодете ръчната спирачка.

•  Не задържайте автомобила на място с 
подаване на газ. Това може да причи-
ни прегряване на автоматичната тран-
смисия.  Винаги  ползвайте  спирачка 
или ръчна спирачка.
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ТЕМПОМАТ ИЛИ КРУЗ КОНТРОЛ (СПОРЕД ОБОРУДВАНЕТО)

•  1. Индикатор за темпомата 
•  2.  Индикатор  за  настройка  на  темпо-

мата 
Системата  за  поддържане  на  скоростта 
ви позволява да програмирате автомоби-
ла  да  поддържа  постоянна  скорост,  без 
да натискате педала на газта. Системата 
е  проектирана  да  работи  при  скорости 
приблизително над 40 км/ч.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Ако оставите темпомата включен (ще 

светне индикаторът CRUISE на инстру-
менталното табло), то той може да се 
задейства инцидентно. Дръжте систе-
мата изключена (CRUISE индикаторът 
не свети), когато не я ползвате, за да 
предотвратите неволно задаване на 
скоростта.

 • Ползвайте темпомата само когато пъ-
тувате по магистрала в хубаво време.

 • Ако оставите темпомата включен (ще 
светне индикаторът CRUISE на инстру-
менталното

 • табло), то той може да се задейства 
инцидентно. Дръжте системата из-
ключена (CRUISE индикаторът не 
свети), когато не я ползвате, за да 
предотвратите неволно задаване на 
скоростта.

 • Ползвайте темпомата само когато пъ-
тувате по магистрала в хубаво време.

OVF051029

OVF051028

 ВНИМАНИЕ
При ръчна трансмисия не изключвайте от 
скорост, без да натискате съединителя, 
тъй като ще повиши оборотите на двига-
теля. Ако това се случи, натиснете съеди-
нителя или изключете темпомата.

 ВНИМАНИЕ
При нормална работа на темпомата, ако нати-
снете бутона SET след ползване на спирачки, 
темпоматът ще се задейства след около 3 сек. 
Това забавяне е нормално.

• Тип A  

• Тип A  

• Тип B  

• Тип B  
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• Тип A  • Тип A  • Тип A  

• Тип B  • Тип B  • Тип B  

OVF051012

OVF051070

OVF051013

OVF051020

OVF051015

OVF051022

Управление на темпомата 
CANCEL: отменя операциите.

 / CRUISE: включва системата на тем-
помата или я изключва

RES+: подновява или увеличава скорост-
та.

SET-: настройва или намалява скоростта

За да настроите скоростта
1. Натиснете бутона   / CRUISЕ на вола-

на, за да включите системата. На таб-
лото ще светне индикаторът CRUISЕ. 

2.  Ускорете  до  желаната  скорост,  която 
трябва да е над 40 км/ч.

3.  Натиснете  бутона  SЕT  и  го  отпуснете 
при желаната скорост. На таблото ще 
светне индикаторът SЕT. В същото вре-
ме отпуснете газта. Желаната скорост 
ще се поддържа автоматично. 

На стръмен склон автомобилът може да 
забави скоростта си или да я увеличи при 
спускане. ВНИМАНИЕ – Механична трансмисия

При механичните кутии трябва да натиснете 
педала на спирачката поне веднъж, за да на-
строите круиз контрола след стартиране на 
двигателя
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• Тип A  • Тип A  

• Тип B  • Тип B  

OVF051021

OVF051014

OVF051022

OVF051015

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 
1,6 км/ч (1 м/ч) при всяко натискане на 
бутона +RES.

За да намалите настроената скорост
Следвайте една от процедурите:
•  Натиснете SET- бутона и го задръжте. 

Автомобилът  постепенно  ще  намали. 
Отпуснете  бутона  при  желаната  ско-
рост. 

•  Натиснете  SET-  и  го  освободете  вед-
нага.  Скоростта  на  темпомата  ще  се 
намали  с  1,6  км/ч  при  всяко  подобно 
натискане на бутона SeT- .

За да ускорите временно с включен 
темпомат
Ако искате временно да ускорите, докато 
темпоматът  е  включен,  натиснете  педа-
ла  на  газта. Увеличението  на  скоростта 
няма  да  попречи  на  работата  на  темпо-
мата или да промени избраната скорост. 
За да се върнете към избраната скорост, 
махнете крака си от газта.
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• Тип A  • Тип A  

• Тип B  • Тип B  

OVF051023 OVF051021

OVF051016 OVF051014

За да изключите темпомата, напра-
вете едно от следните неща
•  Натиснете педала на спирачката. 
•  Натиснете  съединителя  при  механич-

на трансмисия.
•  Преместете  лоста  на  позиция  N 

(Neutral)  на  автоматичната  трансми-
сия.

•  Натиснете бутона CANCЕL на волана.
•  Намалете  скоростта  с  повече  от  15 

км/ч от настроената.
•  Намалете  скоростта  на  автомобила 

под 40 км/ч.
Всяко от тези действия ще прекра-

ти работата на темпомата (индика-
торът SET на таблото ще угасне), 
но няма да изключи системата. Ако 
искате да възобновите работата на 
темпомата, натиснете бутона RЕS+ 
върху волана. Ще се върнете към пре-
дишната избрана скорост.

За да възстановите скоростта на 

темпомата при повече от 40 км/ч
Ако не сте изключили системата с бутона 
CRUISЕ ОN-Оff   и тя е все още актив-
на,  последната  избрана  скорост  ще  се 
постигне  автоматично  при  натискане  на 
бутона  RЕS+.  Ако  скоростта  на  автомо-
била е паднала под 40 км/ч обаче,  това 
няма да се случи.
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За да изключите темпомата, напра-
вете едно от следните неща:
•  Натиснете бутона   / CRUISЕ ОN-Оff 

(CRUISЕ  индикаторът  на  таблото  ще  
угасне).

Угасете двигателя.
И двете действия прекъсват рабо-
тата на темпомата. Ако искате да 
включите системата отново, пов-
торете стъпките от “За да настро-
ите скоростта” на предишната 
страница.
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OVF051024  

OVF051017  OVF051012  

КОНТРОЛНА СИСТЕМА ЗА ОГРАНИЧЕНИЕ НА СКОРОСТТА (СПОРЕД ОБОРУДВАНЕТО)

Ако не искате да превишавате определе-
на  скорост,  може  да  я  настроите.  Ако  я 
надвишите,  системата  се  задейства  (ин-
дикаторът  ще  започне  да  мига  и  ще  се 
чуе звуков сигнал), докато не се върнете 
под настроената скорост.

 ВНИМАНИЕ
Ако системата за контрол на скоростта е ак-
тивна, темпоматът не може да бъде активи-
ран.

• Тип A  • Тип B  

Контролни прибори 
CANCEL:  прекратява  контрола  на  огра-
ничението на скоростта.

 : Включва или изключва системата

RES+:  Възобновява  или  увеличава  ско-
ростта.
SET-: Настройва или намалява скоростта.

За да настроите ограничението:
1. Натиснете ON-OFF бутона на система-
та върху волана  .

На таблото ще светне индикаторът. 
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• Тип A  • Тип A  • Тип B  • Тип B  

OVF051018  OVF051025 OVF051026

2. Натиснете бутона SET-.
3. Натиснете бутона +RES или SET- и го 

отпуснете  на  желаната  скорост.  На-
тиснете бутона + RES или SET  - и  го 
задръжте.  Скоростта  ще  се  увеличи 
или намали с 5 км/ч. Натиснете бутона 
+ RES или SET - и го отпуснете неза-
бавно.  Скоростта  ще  се  увеличи  или 
намали с 1 км/ч.

Настроената  скорост  ще  светне  на  ин-
струменталното табло.

Ако искате да шофирате със скорост, по-
висока от настроената, но натиснете пе-
дала на газта на около 50 % от хода му, 
скоростта няма да се промени.
Но ако го натиснете приблизително с по-
вече от 70 %, може да карате със скорост 
над  настроената.  Настроената  скорост 
ще започне да мига и ще се чуе звуков 
сигнал,  докато  автомобилът  не  намали 
скоростта си под настроената.

 ВНИМАНИЕ
•  При натискането на педала на газта на 

около 50 % автомобилът няма да увеличи 
скоростта, а ще запази настоящата и в рам-
ките на ограничението на скоростта.

•  Ако настъпите кик даун, може да се чуе 
кликащ шум, но това е нормално.
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Driving your vehicle  

• Тип A  • Тип B  

OVF051019 OVF051027

За да изключите системата, напра-
вете следното:
•  Натиснете  бутона  ON-OFF  още  вед-

нъж  .
•  Натиснете  бутона  ON-OFF  на  темпо-

мата (ако натиснете бутона на темпо-
мата, той ще се стартира).

• 
Ако натиснете бутона (CANCEL) веднъж, 
ще  отмените  настроената  скорост,  но 
това няма да изключи системата. Ако ис-
кате да пренастроите скоростта, натисне-
те бутоните +RES или SET- на волана до 
новата желана скорост.

 ВНИМАНИЕ
Индикаторът „OFF“ ще светне, ако има 
проблем с ограничителя на скоростта. 
Ако се случи, проверете автомобила в 
оторизиран дилър на HYUNDAI.
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LANE KEEPING ASSIST SYSTEM (LKAS) (СПОРЕД ОПОБРУДВАНЕТО)

OVF051055

OVF051071

Системата Lane Keeping Assist System за-
сича пътните ленти и помага на шофьора 
в  управлението  в  рамките  на  платното. 
Когато системата регистрира отклонение 
от платното, алармира шофьора със зву-
ков сигнал и индикация,  също така при-
лага усилие към волана, за да предотвра-
ти излизането на автомобила от платното.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Воланът не е подложен на непрес-

танен контрол и ако скоростта на 
автомобила е твърде висока, когато 
пресече лентата, може да се изгуби 
контрол. 

 • Отговорност на шофьора е да кара 
сигурно. 

 • Не завивайте рязко, когато сте под 
операцията на системата. 

 • LKAS помага на шофьора да остане в 
пътната лента. Въпреки това не тряб-
ва да се разчита изцяло на системата 
и винаги дръжте волана и се старайте 
да бъдете в лентата. 

 • Винаги проверявайте какви са усло-
вията на пътя и дали има опасност за 
инцидент.

 • Не поставяйте никакви аксесоари, 
стикери и други лепенки на предното 
стъкло и близо до огледалото. 

(Продължава)

 (Продължава)
 • Системата засича пътните линии и 

контролира волана чрез камера. По-
ради това, ако лентата е със слаба 
боя, системата може да не работи 
правилно. 

 • Моля, вижте за повече детайли в раз-
дела „Внимание на шофьора“.

 • Не премахвайте никакви части от 
LKAS и не ги нарушавайте.

 • Не поставяйте предмети на арматур-
ното табло, които отразяват, като ог-
ледала, бяла хартия и т.н. Системата 
може да се повреди при отразяване 
на слънчева светлина. 

 • Силен звук от аудиосистемата може 
да се намеси в работата на системата 
и сигналите от нея. 

 • Винаги дръжте ръцете на волана, ко-
гато е включена система LKAS. Ако 
не сложите ръцете си на волана след 
индикацията „Hand on“, системата ще 
се изключи автоматично.

 • Ако карате твърде бързо, автомоби-
лът може да излезе извън платното. 
Винаги използвайте внимателно сис-
темата. 
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• Няма засечена лента • Засечена лента 

OVF051072 OVF051059 OVF051057

Действие на LKAS
•  За активиране на LKAS натиснете бу-

тона при подаден контакт. 
•  Ще се появи индикатор LKAS (в зеле-

но).
•  За да изключите системата, натиснете 

бутона отново. Индикаторът ще се из-
ключи. 

LKAS активация 
•  Зеленият индикатор LKAS ще се появи 

на дисплея, ако системата е активна. 
•  Когато се засекат двете ленти и всички 

условия за действие на LKAS са нали-
це, воланът ще се контролира от сис-
темата (ще се появи индикатор зелен 
волан).

•  Ако  системата  засече  лента,  цветът 

ще се промени от червено на бяло. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Системата Lane Keeping Assist System 
има за задача да спре автомобила от из-
лизане от пътната лента. Въпреки това 
шофьорът не трябва да разчита изцяло 
на системата и винаги трябва да следи 
пътните условия. 



Управление на автомобила

58 5

OVF051058 OVF051062 OVF051063

• Засечена лента 
отляво  

• Лява лента  • Лява лента  • Засечена лента 
отдясно

• Дясна лента • Дясна лента

•  Ако системата регистрира лява лента, 
ще светне индикацията за лява лента 
от черно в бяло.

•  Ако системата регистрира дясна лен-
та,  ще  светне  индикацията  за  дясна 
лента от черно в бяло.

•  За опериране на системата трябва да 
се засекат и двете ленти. 

•  Ако  се  засече  само  една  от  лентите, 
системата ще предупреди (със звуков 
сигнал и примигване на жълтата лен-
та) шофьора при пресичане на засече-
ната лента.

Внимание
•  Ако  пресечете  лента,  тя  ще  светне  в 

жълто на LCD дисплея.
•  Ако се появи волан, системата контро-

лира  автомобила  и  управлението  на 
волана, за да предпази от излизане от 
платното.

•  Ако  не  са  налице  всички  условия  за 
активиране  на  LKAS,  системата  ще 
премине  на  LDWS  и  ще  предупреди 
шофьора само когато пресича лентите. 
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•  Ако шофьорът свали една от ръцете от 
волана при активиран LKAS, система-
та може да предупреди с индикация и 
звуков сигнал.

•  Ако шофьорът откаже да върне ръката 
на волана след няколко секунди, сис-
темата ще се изключи. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Може да се появи алармено съобщение 
във връзка с пътните условия. Поради 
това винаги дръжте ръцете на волана. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Шофьорът е отговорен за адекватно 

управление с волана. 
 • Изключете системата и управлявайте 

сам при следните ситуации:
- лошо време; 
- лоши пътища; 
- често налагане на управление с во-
лана. 

 ВНИМАНИЕ
•  Въпреки че управлението се подпомага от 

системата, шофьорът трябва да контроли-
ра волана.

•  Воланът може да бъде по-тежък, когато ра-
боти системата, отколкото без нея. 



Управление на автомобила

60 5

OVF051065  

Ако  няма  изпълнени  условия  за  активи-
ране на системата, ще се появи индика-
ция на дисплея. Ще се чуе и звуков сиг-
нал.  Индикацията  ще  угасне,  когато  се 
изпълнят условията. 

Системата ще се изключи, когато:
•  Скоростта е под 60 км/ч и над 150 км/ч.
•  Засечена е само една лента.
•  Винаги  пускайте  пътепоказателите 

при смяна на лентите. Ако го направи-
те без включването им, воланът може 
да се завие. 

•  Включени са аварийните светлини.
•  Широчината  на  пътната  лента  е  под 

2,7 метра и над 4,5 метра.
•  ESP  (Electronic  Stability  Program)  и 

VSM  (Vehicle  stability  management)  са 
активни.

•  Когато системата е включена или след 
промяна на лентата, карайте в средата 
на лентата. Ако не го направите, систе-
мата може да не работи правилно. 

•  Системата  няма  да  упражни  помощ 
върху волана при бързо управление в 
завоите. 

•  Системата  няма  да  упражни  помощ 
върху волана при бърза смяна на лен-
ти.

•  Системата  няма  да  упражни  помощ 
върху волана при интензивно спиране.

 ВНИМАНИЕ НА ШОФЬОРА 
Шофьорът трябва да бъде внимателен в след-
ните ситуации и може да не помогне на шо-
фьора. 
•  Лентата не е видима поради сняг, дъжд, 

петно или прах, както и други обстоятел-
ства.

•  Силата на светлината се променя рязко – 
например при преминаване през тунел.

•  Не сте включили фаровете през нощта или 
в тунел. 

•  Трудно се разпознава цветът на лентата от 
асфалта. 

•  Управление върху банкет или стръмно 
спускане.

•  Фаровете се отразяват от водата на пътя 
като слънчева светлина, също така фаро-
вете от насрещните коли и осветлението 
на пътя. 

•  Върху лещите или предното стъкло има 
чужд материал. 

•  Сензорът не може да регистрира лентата 
заради мъгла, силен дъжд или сняг. 

•  Около вътрешната част от огледалото за 
обратно виждане е образувана висока тем-
пература поради директна светлина.

•  Пътната лента е твърде широка или тясна. 
•  Лентата е наранена или липсва.
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•  Има следа, сходна до пътната лента.
•  Има следи от ограничаваща лента.
•  Разстоянието от автомобила отпред е 

твърде малко или автомобилът отпред 
кара, криейки лентите.

•  Автомобилът се тресе сериозно.
•  Броят на лентите се увеличава или нама-

лява, или лентите се сменят в сложна кон-
фигурация. 

•  Сложили сте предмет на арматурното таб-
ло.

•  Карате срещу слънцето.
•  Карате в зона с ремонти.
•  Лентата се състои от повече от две ивици.
•  Лентата трудно се разпознава в тунел или 

прашна.
•  Лентата се засича трудно поради мокър ас-

фалт през нощта.
•  Лентата не може да бъде разпозната пора-

ди прах.

Повреда в LKAS
•  Ако има проблем със системата, ще се 

появи съобщение за 2 сек, придруже-
но  със  звуков  сигнал.  Ако  проблемът 
продължава, ще се покаже индикато-
рът за повреда в LKAS.

Индикатор за повреда в LKAS 
Индикаторът  за  повреда  в  LKAS  (жълт) 
ще  светне  заедно  със  звуков  сигнал, 
ако  LKAS  не  работи  правилно.  Прове-
рете автомобила в оторизиран дилър на 
HYUNDAI.
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Ако има проблем в системата поради 
един от тези проблеми:
•  Стартирайте системата, след като сте 

угасили двигателя и сте го стартирани 
наново.

•  Проверете дали сте на контакт. 
•  Проверете дали системата не е повли-

яна от времето – мъгла, силен дъжд и 
др. 

•  Проверете  дали  върху  лещата  на  ка-
мерата има чужд материал. 

Ако  проблемът  не  е  разрешен,  прове-
рете автомобила в оторизиран дилър на 
HYUNDAI.

Система за напускане на пътно-
то платно - Lane Departure Warning 
System (LDWS)
•  Системата  може  да  промени  от  LKA 

към  LDW  –  вижте  “Индивидуални  на-
стройки” в секция 4.

•  LDWS алармира шофьора с визуален 
и звуков сигнал, когато системата ре-
гистрира пресичане на лентите.

•  Ако LDWS е в операционен режим, ин-
дикаторът ще свети (бяло).

•  Няма  управление  на  волана  от  авто-
мобила.
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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  гориво, 
пари 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 
се  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  по-висок  е 
разходът. Карането с умерена скорост, 
особено по магистрала, е един от най-
ефективните начини за намаляване на 
разхода на гориво.

•  Не  дръжте  педала  на  спирачката  на-
тиснат.  Това  може  да  увеличи  консу-
мацията на гориво, а и ще увеличи из-
носването  на  спирачките.  Освен  това 
те могат да прегреят и да не са  така 
ефективни при спиране, което би мог-
ло да има сериозни последствия.

•  Грижете се за гумите си. Поддържайте 
ги  надути  до  препоръчителните  стой-
ности. Прекалено високото или ниско 
налягане води до ненужно износване 
на  гумите.  Проверявайте  налягането 
поне веднъж месечно.

•  Следете  сходимостта  на  колелата. Тя 
се  нарушава  при  удар  в  бордюр  или 
шофиране  с  висока  скорост  по  нера-
вен  път.  Нарушената  сходимост  води 
до по-бързо износване на гумите и до 
по-висок разход на гориво.

ИКОНОМИЧНО ШОФИРАНЕ

•  Поддържайте автомобила в добро със-
тояние.  За  по-добър  разход  и  по-ни-
ски  разходи  по  поддръжка  спазвайте 
схемата  на  сервизно  обслужване  от 
секция 7. Ако шофирате при тежки ус-
ловия, е нужно по-често сервизно об-
служване (за подробности виж секция 
7).

•  Пазете  автомобила  чист.  За  макси-
мално  дълъг  период  на  експлоатация 
автомобилът  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 допълнително тегло ще доведе до 
увеличаване  на  разхода  и  ще  допри-
несе за корозията.

•  Не  товарете  автомобила  прекомерно. 
Не  носете  излишен  багаж.  Големият 
товар повишава разхода на гориво.

•  Не оставяйте двигателя да работи на 
празен ход по-дълго от необходимото. 
Ако чакате и не сте в задръстване, из-
ключете двигателя и го рестартирайте, 
щом сте готови да потеглите.
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•  Помнете, автомобилът ви няма нужда 
от продължително подгряване на мяс-
то.  След  като  запалите  двигателя,  го 
оставете да работи 10-20 сек, преди да 
включите на скорост. При много студе-
но време го подгрейте малко по-дълго. 

•  Не  мъчете  двигателя  с  твърде  ниски 
или прекалено високи обороти. Ниски 
обороти  се  получават,  когато  карате 
твърде  бавно  на  висока  предавка  и 
двигателят  придърпва.  Минете  на  по-
ниска предавка. Не  вдигайте обороти 
над безопасната  граница. Това се из-
бягва, като сменяте предавки в точния 
момент.

•  Използвайте  климатика  пестеливо. 
Той използва част от мощността на

•  двигателя  и  повишава  разхода  на  го-
риво.

•  Отварянето на прозорците при висока 
скорост повишава и разхода.

•  Насрещният  и  страничният  вятър 
също повишават разхода. За да го на-
малите,  карайте  по-бавно  при  силен 
вятър.  Добрата  поддръжка  на  авто-
мобила е важна както за икономията 
на гориво, така и за безопасността ви. 
Затова редовно посещавайте оторизи-
раните HYUNDAI сервизи 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 на спирачките няма да работят нормал-
но при угасен двигател.
Вместо това преминете на по-ниска пре-
давка, за да поддържате скоростта със 
спирателното усилие на двигателя. Из-
ключването на двигателя по време на 
движение може да предизвика заклю-
чване на волана и да доведе до тежки 
наранявания или смърт.
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СПЕЦИАЛНИ ПЪТНИ УСЛОВИЯ

Опасни пътни условия
Когато  има  опасни  пътни  условия  като 
вода,  сняг,  лед,  кал,  пясък  или  подобни 
опасности, следвайте съветите: 
•  Карайте  предпазливо  и  оставете  по-

голяма  дистанция  за  безопасно  спи-
ране.

•  Избягвайте резки движения с волана и 
рязко спиране.

•  Ако не сте с AВS, ритмично натискай-
те  и  отпускайте  спирачката,  докато 
спрете.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ABS
Ако имате ABS, не “помпете” спирачката.

•  Ако  заседнете  в  сняг,  кал  или  пясък, 
ползвайте втора скорост.

•  Ускорявайте бавно, за да не превъртят 
колелата.

•  Ползвайте пясък, сол, вериги или дру-
ги  приспособления,  за  да  увеличите 
сцеплението.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ- Понижаване на 
предавката

Понижаването на предавките с авто-
матична трансимсия, докато карате по 
хлъзгава настилка, може да причини ин-
цидент. внезапната смяна в скоростта на 
въртене на колелата може да доведе до 
подхлъзване.

Намаляване на риска 
от преобръщане 
Този автомобил се счита за Multi Purpose 
Vehicle  (MPV),  или  автомобил  за  много-
функционална  употреба.  Тези  автомо-
били  са  с  по-висок  център  на  тежестта 
и  по-тясна  следа,  поради  което  могат 
да  изпълнят  множество  задачи  на  пътя. 
Специфичните  дизайнерски  характерис-
тики  дават  по-висок  център  на  тежестта 
от  обикновени  автомобили.  Предимство-
то на по-високия пътен просвет дава по-
добра видимост на пътя, което позволява 
да  се  види  приближаващ  проблем. Тези 
автомобили не са предвидени да влизат 
в  завоите  както  останалите  леки  коли. 
Поради  риска  на  пътниците  се  препо-
ръчва  на  слагат  предпазните  си  колани. 
При преобръщане пътник без колан има 
по-малък шанс да оцелее, отколкото този 
с  колан.  Има  няколко  стъпки,  които  шо-
фьорът може да изпълни и да намали ри-
ска от преобръщане. Ако е възможно, не 
правете остри завои или резки маневри, 
не поставяйте тежки предмети на покри-
ва  и  не  модифицирайте  автомобила  по 
какъвто и да е начин. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - преобръщане
Ако не успеете да управлявате този ав-
томобил Multi Purpose Vehicle (MPV) пра-
вилно, може да се стигне до инцидент 
или преобръщане. 
 • Този клас автомобили са по-високи от 

обикновените пътнически коли.
 • Специфичните дизайнерски харак-

теристики (висок просвет, по-тесни 
следи) дават на автомобила по-висок 
център на тежестта от други модели.

 • Едно MPV не е проектирано да влиза 
със същата скорост в завоя като други 
автомобили.

 • Не влизайте остро в завоите и не пра-
вете резки маневри.

 • При преобръщане пътниците без ко-
лани са с по-висок шанс за смърт от 
останалите. Уверете се, че всички път-
ници са с колани. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Автомобилът ви е екипиран с гуми, про-
ектирани да осигурят сигурно пътуване 
и добро поведение на пътя. Не използ-
вайте различен тип и размер гуми от 
оригиналния във вашия автомобил. Това 
може да се отрази върху сигурността и 
динамиката на автомобила, също така да 
доведе до повреда в управлението, прео-
бръщане и сериозно нараняване. Когато 
сменяте гумите, се уверете, че всички са 
един размер, марка и възможност за то-
вар. Ако въпреки това решите да екипи-
рате автомобила си с джанти и/или гуми, 
които не се препоръчват от HYUNDAI, не 
трябва да ги използвате на магистрала.

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 залюлей-
те колата, като редувате задна и предна 
предавка.  Не  вдигайте  оборотите  и  не 
превъртайте колелата. Ако след няколко 
опита не успеете да се измъкнете, пови-
кайте да ви издърпат на буксир, за да не 
прегрее  двигателят  и  да  не  се  повреди 
автоматичната трансмисия.

 ВНИМАНИЕ
Продължително люлеене може да прег-
рее двигателя и да повреди трансмисия-
та или гумите.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Буксуване
Не превъртайте колелата със скорост над 
56 км/ч. Това може да ги прегрее и да ги 
увреди или да нарани околните.

 ВНИМАНИЕ
ESP системата (според оборудването) трябва 
да бъде изключен,а преди да залюлеете авто-
мобила.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако заседнете в кал, сняг или пясък, 
може да се опитате да се освободите, 
като залюлеете автомобила напред-на-
зад. Не опитвайте процедурата, ако око-
ло автомобила има хора или предмети. 
При освобождаването си автомобилът 
може да потегли рязко напред или назад 
и да удари човек или предмет.

Плавно завиване
В  завой  избягвайте  натискането  на  спи-
рачките или смяната на предавки особе-
но ако пътят е мокър. В идеалния случай 
завоите се вземат с леко ускорение. Така 
ще намалите 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, за да намалите 
отблясъците  от  фаровете  на  другите 
автомобили.

•  Поддържайте фаровете чисти и добре 
настроени  (за  автомобили,  които  ня-
мат  автоматична  настройка  на  фаро-
вете).  Мръсните  или  зле  настроените 
фарове  затрудняват  виждането  през 
нощта.

•  Не  гледайте  право  във  фаровете  на 
насрещните автомобили. Може да бъ-
дете временно заслепен 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  в  изправ-
ност.  Сменете  ги,  когато  забележите 
признаци  на  износване  и  накъсване 
като  например  непочистени  участъци 
по предното стъкло.

•  Ако гумите ви не са в добро състояние, 
рязкото  спиране  на  мокра  настилка 
може да причини подхлъзване и да до-
веде до инцидент. Карайте само с гуми 
в добро състояние. 

•  Включете фаровете си, за да ви виж-
дат по-лесно другите.

•  Бързото  каране  през  големи  локви 
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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Каране в наводнени терени
Избягвайте  минаването  през  наводнени 
терени освен ако не сте сигурни, че во-
дата не е по-висока от главините на коле-
лата. Карайте бавно през водата. Предви-
дете по-голяма спирачна дистанция, тъй 
като спирачките няма да работят добре. 
След като излезете от водата, подсушете 
спирачките, като ги натиснете леко, дока-
то се движите напред.

Шофиране по магистрала
Гуми
Напомпайте гумите до предписаното на-
лягане.  Ниското  налягане  ще  доведе  до 
прегряване  и  е  възможно  пукане  на  гу-
мата.  Не  ползвайте  износени  или  стари 
гуми,  за да не рискувате загуба на сце-
пление или пукане.

 ВНИМАНИЕ
Никога не надувайте гумата повече от указа-
ното на нея налягане.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Недостатъчно или прекалено надути 

гуми могат да влошат управлението, 
да доведат до загуба на контрол и 
внезапно пукане на гума. Това може 
да причини инцидент, наранявания 
или дори смърт. Винаги проверявайте 
гумите, преди да потеглите. Провере-
те подходящото налягане в “Гуми и 
джанти” в секция 8. Каране с гуми с 
изтрит или без грайфер е опасно.

 • Износените гуми могат да доведат до 
загуба на контрол, катастрофа, нара-
нявания или дори смърт. Сменете 
износените гуми при първа възмож-
ност и не ги ползвайте отново. Винаги 
проверявайте дълбочината на грай-
фера, преди да шофирате. За повече 
информация относно допустимото 
износване на грайфера вижте “Гуми и 
джанти” в секция 7.

Гориво, охлаждаща течност и двигател-
но масло
Шофирането  с  висока  скорост  консуми-
ра  повече  гориво  от  градското  каране. 
Не забравяйте да проверите и нивото на 
маслото и на охлаждащата течност.

Ремък
Отпуснат  или  повреден  ремък  може  да 
доведе до прегряване на двигателя.
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ШОФИРАНЕ ПРЕЗ ЗИМАТА

По-тежките  атмосферни  условия  през 
зимата  водят  до  по-голямо  износване 
и  други  проблеми.  За  да  намалите  про-
блемите при зимно шофиране, следвайте 
тези 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 гуми, равни 
по размер и  тип с оригиналните  гуми. В 
противен  случай  ще  се  влоши  безопас-
ността  и  управлението  на  автомобила. 
Карането  с  висока  скорост,  рязкото  ус-
корение,  внезапното  спиране  и  резките 
завои  са  потенциално  опасни.  При  спи-
ране  ползвайте  спирачното  усилие  на 
двигателя  максимално.  Рязкото  спиране 
на заснежен или заледен път може да до-
веде до подхлъзване. Трябва да спазвате 
нужната  дистанция  до  автомобила  пред 
вас.  Натискайте  спирачката  внимателно. 
Веригите осигуряват по-голяма теглител-
на сила, но не предпазват от поднасяне 
встрани. 

 ВНИМАНИЕ
Веригите за гуми не са законни във всички 
страни. Преди да ги сложите, се информирай-
те за законите.

Зимни гуми
Ако  поставите  зимни  гуми,  се  уверете, 
че  са  радиални  и  са  със  същия  размер 
и товарен индекс като оригиналните. По-
ставете зимни гуми и на четирите колела, 
за да балансирате управлението при вся-
какви атмосферни условия. Имайте пред-
вид, че сцеплението на зимните гуми на 
сух път може да не е така високо, колкото 
на оригиналните гуми. Карайте внимател-
но дори и при чист път. Проверете макси-
малната допустима скорост на гумите. Не 
поставяйте гуми с шипове, преди да сте 
проверили местните закони и разпоред-
би. Не са позволени навсякъде. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Размер на зим-
ните гуми

Зимните гуми трябва да са с размера и от 
типа на оригиналните. В противен случай 
ще се влошат управлението и безопас-
ността на автомобила. 
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Вериги за сняг
Тъй като страниците 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; 
могат да се повредят. Ако употребата на 
вериги е наложителна, ползвайте такива 
с дебелина не повече от 15 мм. Повреди 
от  неподходящи  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 подбраните вериги могат 
да увредят 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. Веригите 
трябва да са клас S по SAE. 

 • След като изминете 0,5-1 км, провере-
те веригите, за да се убедите, че са до-
бре закрепени. Ако са се разхлабили, 
ги затегнете или ги поставете отново.

Поставяне на веригите
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 
затегнете. Ако отново чувате звук от кон-
такт, намалете, докато изчезне. Махнете 
веригите, щом стигнете чист път.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Поставяне на 
вериги

При поставяне на веригите паркирайте 
автомобила на равен участък далеч от 
трафик. Пуснете аварийните светлини 
и поставете аварийния триъгълник зад 
автомобила. Поставете скоростния лост 
на позиция P (Park), активирайте ръчната 
спирачка и изключете двигателя, преди 
да поставите веригите.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Вериги
 • Употребата на вериги може да влоши 

управлението.
 • Не превишавайте 30 км/ч или предпи-

саната от производителя на веригите 
скорост (което 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 поставени вериги могат да по-
вредят спирачните магистрали, окач-
ването, купето и джантите. 

 • Спрете и затегнете веригите всеки път, 
щом чуете, че се удрят в автомобила.

Ползвайте качествен антифриз на 
базата на етиленгликол
Охладителната  система  на  автомобила 
е  заредена с  висококачествен антифриз 
на базата на етиленгликол. Това е един-
ственият тип антифриз, който би трябва-
ло да се използва, за да се предотврати 
корозия на охладителната система, да се 
осигури мазането на водната помпа и да 
не  се  допусне  замръзване.  Подменяйте 
или доливайте 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 зарад 
заряда?? зареждането?? на акумулатора 
в оторизиран HYUNDAI сервиз.

При нужда ползвайте “зимно масло”
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 ползвате, се консулти-
райте с оторизиран HYUNDAI сервиз.

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.
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За да не замръзват ключалките
За да не замръзват ключалките, напръс-
кайте гнездото на ключа с одобрен раз-
мразител или глицерин. Ако ключалката 
е замръзнала отвътре, може да я разто-
пите с нагрят ключ. Работете внимателно, 
за да не се нараните. 

Ползвайте качествена зимна теч-
ност за чистачки
За да не замръзва течността за чистач-
ките, добавете зимна течност за чистач-
ки,  разредена до нужното ниво. Течност 
за чистачки и антифриз има в оторизира-
ните  сервизи  на  HYUNDAI  и  в  повечето 
магазини за авточасти. Не ползвайте ан-
тифриз вместо течност за чистачки, за да 
не увредите боята. 

Не позволявайте да замръзне ръч-
ната спирачка
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 вре-
менно,  докато  поставите  лоста  на  пози-
ция P (автоматична трансмисия) и докато 
блокирате задните колела, така че авто-
мобилът да не може да потегли. Отпусне-
те 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 пречи 
на управлението. Трябва да проверявате 
под  автомобила,  за  да  сте  сигурни,  че 
движението на предните колела и на еле-
ментите на управлението не е възпрепят-
ствано.

Носете аварийна екипировка
Според  тежестта  на  зимните  условия 
трябва  да  носите  подходящото  зимно 
аварийно оборудване. Сред някои от не-
щата, които е добре да имате, са вериги, 
фенер, сигнални ракети, колани или вери-
ги за теглене, пясък, лопата, стъргало за 
прозорци,  ръкавици,  постелка  за лягане 
на  земята,  кабели  за  подаване  на  ток, 
одеяло, работен гащеризон 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. Обърнете 
се към оторизиран сервиз на HYUNDAI за 
повече подробности.

 ВНИМАНИЕ - 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 
M1 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.

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, надеждност-
та и разхода на гориво. Тегленето изисква 
нужното оборудване и правилната му упо-
треба. Тази секция съдържа многократно 
проверени,  важни  съвети  и  правила  за 
безопасност.  Много  от  тях  са  важни  за 
вашата безопасност и  за безопасността 
на пътниците. Прочетете секцията внима-
телно, преди да теглите ремарке. Когато 
се тегли ремарке, задвижването на авто-
мобила (двигател, трансмисия и гуми) ра-
ботят при по-големи натоварвания срещу 
товара на добавената тежест. Двигателят 
работи  при  по-високи  обороти  и  по-го-
лямо  натоварване.  Това  допълнително 
натоварване  генерира  повече  топлина. 
Ремаркето  оказва  значително  влияние 
върху  съпротивлението  срещу  вятъра  и 
увеличава натоварването.

 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 добре или въобще. Вие и 
пътниците може да получите тежки или 
фатални наранявания. Теглете ремарке 
само ако 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.

 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.
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 ВНИМАНИЕ - локация на приспособле-
нията за теглене 
Слотът за приспособленията за теглене се на-
мира от двете страни в бронята зад задните 
гуми. 

Теглич
Важно  е  да  имате  точния  теглич.  Стра-
ничният вятър, въздушната струя от ками-
оните и неравните пътища са само някои 
от  причините  за  нуждата  от  правилното 
оборудване. Ето някои правила: 
•  Ще се налага ли пробиването на дуп-

ки  по  каросерията  за  инсталирането 
на  теглич?  Ако  е  така,  ги  запечатай-
те, след като махнете теглича. Ако не 
ги запечатате, в купето може да про-
никне  смъртоносен  въглероден  оксид 
(СО) от изпускателната система, както 
и мръсотия и вода.

•  Броните  на  автомобила  не  са  пред-
назначени  за  закрепване  на  теглич. 
Не прикрепяйте тегличи под наем или 
други  тегличи  за  броня.  Използвайте 
само тегличи със захващане за каро-
серията.

Осигурителни вериги
Трябва винаги да прикрепяте осигурител-
ни вериги между автомобила и ремаркето. 
Кръстосайте веригите под топката на тег-
лича, за да не падне тегличът на земята, 
ако се откачи. Инструкции за осигурител-
ните вериги могат да осигурят производи-
телят на теглича или на ремаркето. След-
вайте  препоръките  на  производителя  за 
закрепването  на  осигурителните  вериги. 
Винаги оставяйте достатъчен аванс, за да 
можете да завивате с ремаркето. Никога 
не  позволявайте  осигурителните  вериги 
да се влачат по земята.
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Спирачки на ремаркето
Ако  ремаркето  има  спирачки,  те  трябва 
да  отговарят  на  законовите  изисквания, 
да  са  монтирани  правилно  и  да  са  из-
правни. Ако ремаркето без спирачки има 
маса  над  допустимата  за  ремарке  без 
спирачки, то тогава трябва да монтирате 
спирачки  с  достатъчна  сила.  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.  Винаги  имайте  предвид,  че 
автомобилът,  който  сега  шофирате,  е 
значително по-дълъг и не толкова чувст-
вителен  към  командите.  Преди  да  поте-
глите,  проверете  теглича  и  платфомата, 
осигурителните  вериги,  електрическите 
връзки, светлините, гумите и настройката 
на огледалата. Ако ремаркето има елек-
трически спирачки, ги проверете - запа-
лете двигателя, потеглете и задействайте 
спирачките на ръка, за да сте сигурни, че 
работят.  Така  проверявате  и  електриче-
ските връзки.
По  време  на  пътуване  проверявайте  пе-
риодично дали товарът е подсигурен и че 
светлините  и  спирачките  на  ремаркето 
работят нормално.

Спазване на дистанция
Останете  на  поне  два  пъти  по-голяма 
дистанция  от  автомобила  пред  вас,  от-
колкото  ако  сте  с  обикновен  автомобил. 
Така  ще  избегнете  ситуации  с  внезапно 
спиране и маневри.

Изпреварване
Ще  ви  е  нужна  по-голяма  дистанция  за 
изпреварване.  И  тъй  като  автомобилът 
вече е по-дълъг, трябва да отидете по-да-
леч напред, преди да се върнете в лента-
та си на движение. 

Заден ход
Задръжте 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 бавно на заден ход и при възможност 
нека някой ви направлява.

Завои
Когато  завивате  с  ремарке,  правете  по-
широки  завои.  Така  ремаркето  няма  да 
удари  бордюри,  пътни  знаци  или  други 
предмети. Избягвайте резки или внезап-
ни  маневри.  Сигнализирайте  доста  по-
рано.

 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.
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Сигнали при извършване на завой
Когато  теглите  ремарке,  автомобилът 
трябва  да  има  различен  мигач  и  допъл-
нително  окабеляване.  Зелената  стрелка 
на таблото ще свети, когато подавате ми-
гач  за  смяна  на  лентата.  При  правилно 
свързване  мигачите  на  ремаркето  също 
ще светят, за да предупредят другите шо-
фьори, че ще завивате, сменяте лентата 
или  ще  спрете.  Когато  теглите  ремарке, 
зелените стрелки на таблото ще светнат 
дори и ако крушките на мигачите на ре-
маркето са изгорели. Така може да си ми-
слите, че водачите зад вас виждат, че ще 
завивате, а те всъщност няма да виждат. 
Важно е редовно да проверявате, че ми-
гачите  на  ремаркето  работят. Трябва  да 
ги проверявате и всеки път, когато свърз-
вате и откачвате кабелите. Не свързвайте 
светлинната  система  на  ремаркето  ди-
ректно към системата на автомобила. Из-
ползвайте само одобреното за ремаркета 
окабеляване. Обърнете се за помощ към 
оторизиран HYUNDAI сервиз.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако не ползвате одобрена инсталация за 
свързване на ремаркето, може да причи-
ните повреда в инсталацията на автомо-
била и наранявания. 

Каране по наклон
Преди  да  започнете  спускане  по  дълъг 
наклон, намалете скоростта и преминете 
на по-ниска предавка. Ако не го направи-
те, може да се наложи да ползвате спи-
рачките на автомобила толкова много, че 
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 допустимото тегло за ремарке без 
спирачки  и  сте  с  автоматична  трансми-
сия,  карайте  на  позиция  D  (Drive).  Така 
ще намалите загряването и ще удължите 
живота на трансмисията.

 ВНИМАНИЕ
 • Когато теглите ремарке по стръмен 

склон (повече от 6 %) следете внима-
телно прибора за температурата на 
охлаждащата течност, за да не прег-
реете двигателя. Ако стрелката при-
ближи “130°C/H” (горещо), отбийте и 
спрете на първото безопасно място и 
оставете двигателя на празен ход, за 
да се охлади. След като се охлади дос-
татъчно, можете да продължите.

 • Определете скоростта си на движение 
според теглото на ремаркето и гра-
дуса на изкачването, за да намалите 
риска от прегряване на двигателя и 
трансмисията.
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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.  Натиснете  спирачката,  но  не  включ-
вайте на скорост.

2.  Накарайте  някой  да  постави  клинове 
под колелата на ремаркето.

3. Отпуснете спирачките, докато клинове-
те поемат тежестта.

4. Натиснете спирачките. Преместете ло-
ста на задна скорост (механична тран-
смисия) или на P (Park) за автоматич-
на трансмисия.

5. Отпуснете спирачките.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Паркиране на 
наклон

Паркирането на наклон с ремарке може 
да доведе до сериозни наранявания или 
смърт, ако ремаркето се откачи

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Ръчна спирачка
Може да е опасно да напуснете автомо-
била, без да сте активирали сигурно ръч-
ната спирачка. Ако двигателят работи, 
автомобилът може да потегли и да при-
чини наранявания.
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Потегляне след паркиране на склон.
1. Поставете лоста на механичната тран-

смисия на неутрална позиция или на P 
(Park) за автоматична. Натиснете спи-
рачките и задръжте педала, докато:
•  стартирате двигателя
•  включите  на  скорост  и  отпуснете 
ръчната спирачка

2. Бавно махнете крака си от педала на 
спирачката.

3. Потеглете бавно, докато дръпнете ре-
маркето от клиновете.

4. Спрете и помолете някой да вземе и да 
прибере клиновете.

Поддръжка при теглене на ремарке
Ако често теглите ремарке, автомобилът 
ще има нужда от по-често сервизиране. 
Обърнете внимание особено на двигател-
ното масло, на течността на автоматична-
та трансмисия, на смазката на осите и на 
охлаждащата  течност. Важно е редовно 
да  проверявате  и  спирачките.  Всичко 
това  е  описано  в  този  наръчник  и  с  по-
мощта  на  индекса  ще  го  откриете  бър-
зо. Ако ще  теглите ремарке,  добре е да 
прегледате отново тази секция, преди да 
потеглите на път. Не забравяйте да под-
държате ремаркето и теглича. Следвайте 
схемата за поддръжка на ремаркето и го 
проверявайте редовно. За предпочитане 
правете проверката в началото на всеки 
ден от пътуването. Най-важното е всички 
гайки и болтове на теглича да са стегна-
ти.

 ВНИМАНИЕ
 • Заради по-голямото тегло при тегле-

не на ремарке може да се стигне до 
прегряване при горещо време или при 
стръмно изкачване. Ако охлаждащата 
течност прегрее, завъртете ключа на 
позиция A/C и спрете на безопасно 
място, за да изстине двигателят.

 • При теглене проверявайте течността 
на трансмисията по-често.

 • Ако автомобилът няма климатик, 
трябва да монтирате вентилатор за 
подобряване на охлаждането.
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Ако решите да теглите ремарке
Ето някои важни моменти, ако решите да 
теглите ремарке:
•  Обмислете  възможността  за  ползва-

нето  на  устройство  за  контрол  на  те-
гленето на ремаркето. Попитайте тър-
говеца на ремаркета за подробности.

•  Не теглете ремарке през първите 2000 
км на автомобила, за да позволите на 
двигателя да се разработи.

•  В  противен  случай рискувате  сериоз-
на  повреда  на  трансмисията  или  на 
двигателя.

•  Когато  теглите  ремарке,  се  обърнете 
към  оторизиран  сервиз  на  HYUNDAI 
за допълнителна информация относно 
оборудване за теглене и т.н. 

•  Винаги шофирайте с умерена скорост 
(по-ниска от 100 км/ч).

•  При дълго изкачване не надвишавай-
те 70 км/ч или посочената скорост при 
теглене,  което  е  по-ниско.  Таблицата 
съдържа  важна  информация  относно 
масите при различните двигатели:

Бензинов двигател  Дизелов двигател

Nu 2.0 „Gamma 
1.6“

U2 1.7 
(Low) U2 1.7 (High)

M/T A/T M/T M/T M/T A/T

Максимално те-
гло на ремаркето 

кг (lbs.)

Без спирачна 
система  700 (1543) 700 

(1543) 600 (1323) 700 
(1543)

700 
(1543)

700 
(1543)

Със спирачна 
система 1500 (3307) 1500 

(3307) 1300 (2866) 1500 
(3307)

1800 
(3968)

1500 
(3307)

Максимално допустимо статично 
вертикално натоварване на теглещото 

устройство кг (Ibs.)
70 (154) 70 (154) 60 (132) 80 (176) 80 (176) 70 (154)

Препоръчително разстояние между 
задната ос и точката на свързване мм 

(инч)
1180 (46.4)

Бензинов двигател  Дизелов двигател

Nu 2.0 U2 1.7 (High)

M/T A/T M/T A/T

Максимално тегло 
на ремаркето кг 

(lbs.)

Без спирачна система  650
(1433)

650
(1433)

700
(1543)

650
(1433)

Със спирачна система 1300
(2866)

1300
(2866)

1500
(3307)

1300
(2866)

Максимално допустимо статично вертикално натовар-
ване на теглещото устройство кг (Ibs.)

60
(132)

60
(132)

70
(154)

60
(132)

Препоръчително разстояние между задната ос и точ-
ката на свързване мм (инч) 1180 (46.4)

За Европа 

Без Европа 

Двигател

Двигател

Параметър

Параметър

M/T: механична трансмисия
A/T: автоматична трансмисия
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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 тегло 
на  ремаркето  със  спирачки.  Но  дори  и 
това може да е твърде тежко. Зависи как 
планирате да ползвате ремаркето. Напри-
мер скорост, надморска височина, градус 
на  склона,  външна  температура  и  кол-
ко  често  теглите  ремарке,  са  все  важни 
фактори.  Идеалното  тегло  на  ремаркето 
зависи и от оборудването на автомобила.

Натоварване на топката на теглича
Натоварването  на  топката  на  теглича  е 
важно,  защото  от  него  зависи  общото 
тегло на автомобила. Това тегло включва 
теглото  на  автомобила,  товароносимост-
та и теглото на хората в автомобила. Ако 
теглите и ремарке, трябва да добавите и 
натоварването на топката 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 върху топката. След като натова-
рите ремаркето, го претеглете, претегле-
те  отделно  и  натоварването  на  топката, 
за да видите дали е в нормите. Ако не е, 
може да го коригирате, като просто раз-
товарите или пренаредите ремаркето.
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 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 общия то-
вар на ремаркето. Задната трябва да 
е натоварена с около 40 % от общия 
товар на ремаркето.

 • Не надвишавайте максимално допус-
тимите границите на ремаркето или 
оборудването. Неправилното натовар-
ване може да повреди автомобила 
или да причини наранявания.

 • Неправилно натоварено ремарке 
може да доведе до загуба на контрол.

 ВНИМАНИЕ
С увеличаването на надморската височина се 
намаляват възможностите на двигателя. От 
1000 м над морското равнище и за всеки други 
1000 м трябва да се намалява по 10 % от общо-
то тегло на автомобила и ремаркето. 
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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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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НА ПЪТЯ

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 
светлини, без значение в коя позиция е 
ключът на запалването. Бутонът за ава-

рийните светлини е разположен върху 
централната конзола. Всички мигачи све-
тят едновременно.
• Аварийните светлини работят, без зна-

чение дали автомобилът се движи, или 
не.

• Мигачите не работят, когато аварийни-
те светлини са пуснати.

• Когато автомобилът е теглен, трябва 
да се внимава с пускането на аварий-
ните светлини.
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АВАРИЙНА СИТУАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА ДВИЖЕНИЕ

Ако двигателят угасне на кръстови-
ще
• Ако двигателят угасне на кръстовище, 

поставете лоста в позиция N (neutral) 
и избутайте автомобила до безопасно 
място.

• Ако автомобилът е с механична тран-
смисия без ключалка на запалването, 
двигателят може да се задвижи на-
пред, като преминете на втора или на 
трета предавка и завъртите стартера, 
без да натискате педала на съедини-
теля.

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 внимателно спирачките и отбийте 
встрани. Дръпнете се колкото се може 
по- далеч от пътя и спрете на твърд и 
равен терен. Ако сте на път с две плат-
на, не спирайте между тях.

2. Щом спрете, пуснете аварийните свет-
лини, дръпнете ръчната спирачка и 
поставете лоста в позиция P (автома-
тична трансмисия).

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 се да стартирате двигателя. 

Ако автомобилът не може да запали, 
се свържете с оторизиран HYUNDAI 
сервиз или потърсете квалифицирана 
помощ.
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АКО ДВИГАТЕЛЯТ НЕ ПАЛИ

Ако двигателят не се развърта или 
се върти много бавно
1. Ако автомобилът ви има автоматична 

трансмисия, поставете лоста на N
(neutral) или P (Park) и активирайте ръч-

ната спирачка.
2. Проверете връзките на акумулатора - 

трябва да са чисти и стегнати.
3. Включете вътрешното осветление. Ако 

лампата примигва или угасне, когато 
въртите стартера, значи е изтощен 
акумулаторът.

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 иска да запали
1. Проверете нивото на горивото. 
2. При изключено запалване проверете 

компонентите на запалването - боби-
на, свещи, кабели. Свържете отново 
тези, които биха могли да се откачат 
или са разхлабени.

3. Проверете горивопровода в двигател-
ния отсек.

4. Ако двигателят отново не пали, се оба-
дете в оторизиран HYUNDAI сервиз 
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 претоварят катализатора и да 
създадат предпоставки за пожар.
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• Engine compartment

(-)  

(-)  
(+)  

(+)  

Изтощен 
акумулатор

Нов 
акумулатор

АВАРИЙНО ПАЛЕНЕ

Кабели

1VQA4001

Свържете кабелите по този ред и ги раз-
качете по обратния ред.

Палене с подаване на ток
Паленето с подаване на ток може да 
бъде опасно, ако не се извърши правил-
но. За да избегнете наранявания или по-
вреди по автомобила или акумулатора, 
следвайте точно процедурата. Ако се 
съмнявате, че ще се справите, повикайте 
техник или пътна помощ.

 ВНИМАНИЕ
Ползвайте само 12-волтова уредба за по-
даване на ток. Ако към 12-волтова елек-
трическа уредба на автомобила подадете 
ток от 24-волтова (с два 12-волтови аку-
мулатора или 24-волтов генератор), може 
да повредите стартера, запалителната 
система или други електрически части.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Акумулатор
Никога не се опитвайте да проверите ни-
вото на електролита, защото акумулато-
рът може да експлодира и да ви нарани.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Акумулатор
 • Пазете акумулатора от огън или ис-

кри. При работата си той отделя во-
дород, който е лесно възпламеним и 
може да избухне. 

 • Ако тези инструкции не се спазват 
точно, може да се стигне до сериозно 
нараняване на вас и автомобила. Ако 
не сте сигурен в процедурата, потър-
сете компетентна помощ. 

 • Автомобилните акумулатори съдър-
жат сярна киселина. Тя е отровна и 
висококорозивна. Когато подавате 
ток с кабели, носете предпазни очила 
и внимавайте да не се полеете с кисе-
лина, пазете дрехите си и автомобила. 

 • Не се опитвайте да подавате ток, ако 
изтощеният акумулатор е замръзнал 
или нивото на електролита е ниско. 
Акумулаторът може да се пробие или 
да експлодира
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 ВНИМАНИЕ - AGM акумулатор (според 
оборудването)
 • AGM акумулаторите не изискват под-

държане и трябва да се сервизират 
единствено в HYUNDAI сервиз. За за-
реждането използвайте само напълно 
автоматични зарядни устройства, спе-
циално направени за AGM акумулато-
ри.

 • При смяна на AGM акумулатора полз-
вайте само оригинални HYUNDAI аку-
мулатори за ISG система.

 • Ако AGM акумулаторът бъде отка-
чен или сменен, ISG функцията няма 
да заработи веднага. Ако искате да 
ползвате функцията, сензорът на аку-
мулатора трябва да се калибрира за 
приблизително 4 часа при угасен дви-
гател.

Процедура по подаване на ток 1. Помощният източник трябва да 12-вол-
тов, а минусът му да е заземен. 
2. Ако помощният източник е друг авто-

мобил, не позволявайте двата автомо-
била да се докосват.

3. Изключете ненужните електрически
консуматори.
4. Свържете кабелите в точната после-

дователност, показана на илюстра-
цията. Първо свържете единия край 
на кабела към плюса на изтощения 
акумулатор (1), След това свържете 
другия край на кабела към плюса на 
помощния източник (2). Свържете еди-
ния край на другия кабел към минуса 
на помощния източник (3), а след това 
свържете другия край към солидна не-
подвижна метална точка (например 
скобата за повдигане на двигателя), 
но не и към отрицателния полюс на 
акумулатора (4). Не свързвайте кабела 
към част, която се раздвижва при стар-
тиране на двигателя. Не позволявайте 

кабелите да се докосват до нещо дру-
го освен до изводите на акумулатора 
и заземяването. Не се навеждайте над 
акумулатора, когато правите връзките.

5. Стартирайте двигателя на автомобила 
с помощния източник и го оставете да 
работи на 2000 об/мин. Стартирайте 
двигателя на автомобила с изтощения 
акумулатор. Ако причината за изтоща-
ването на акумулатора не е ясна, пре-
гледайте автомобила си в оторизиран 
сервиз на HYUNDAI.

Палене с бутане
Автомобил с механична трансмисия не 
бива да бъде пален с бутане, тъй като 
това може да повреди системата за кон-
трол на вредните емисии. Автомобилите с 
автоматична трансмисия не могат да бъ-
дат палени с бутане. Следвайте инструк-
циите за подаване на ток.

 ВНИМАНИЕ - Свързващи кабели
Не свързвайте кабела от отрицателния 
полюс на помощното устройство към от-
рицателния полюс на изтощения акуму-
латор. Изтощеният акумулатор може да 
прегрее и да се спука като с изтичане на 
киселина.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога на теглете автомобил, за да го за-
палите, тъй като при стартиране на двига-
теля му може да последва рязко потегля-
не напред и удар.
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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.
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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 ползва само при аварийна смя-
на на гуми. За да не “трака” по време на 
движение, го дръжте на мястото му. Спаз-
вайте инструкции за работа с крика, за да 
намалите риска от наранявания.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Смяна на гуми
 • Никога не сменяйте гуми на пътя или 

посред магистрала.
 • Винаги изтегляйте автомобила на-

пълно встрани на банкета, преди да 
се опитате да смените гумата. Крикът 
трябва да се ползва на равна, твърда 
повърхност. Ако не намирате подходя-
що място, повикайте пътна помощ.

 • Ползвайте предните и задните точки 
за крика. Никога не повдигайте с крик, 
като го опирате в бронята или по дру-
ги части от автомобила.

(Продължава)
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(Продължава)

 • Автомобилът може лесно да изпадне 
от крика и да причини сериозни на-
ранявания или смърт. Не лягайте под 
автомобил, повдигнат само на крик. 
Ползвайте и подпори.

 • Не стартирайте двигателя, докато ав-
томобилът е на крик.

 • Не позволявайте на никого да стои в 
автомобила, докато е на крик.

 • Преди да повдигнете автомобила на 
крик, се уверете, че децата са на безо-
пасно място встрани.

Махане и слагане на резервната 
гума
Завъртете придържащия болт в посока, 
обратна на часовниковата стрелка. 
За да поставите гумата обратно, извър-
шете действията в обратен ред.
За да не тракат гумата и инструментите 
по време на движение, ги слагайте на 
местата им.

Смяна на гуми
1. Паркирайте на равна повърхност и ак-

тивирайте ръчната спирачка.
2. Поставете лоста на позиция P (Park) 

при автоматична трансмисия или на 
задна предавка при механична тран-
смисия. 

3. Пуснете аварийните светлини.
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4. Извадете ключа за гумите, крика, 
дръжката на крика и резервната гума.

5. Блокирайте диагонално разположени-
те спрямо мястото на повдигане с кри-
ка колела.

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.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Смяна на гума
 • За да предотвратите мърдане на авто-

мобила, докато сменяте гума, винаги 
дърпайте ръчната спирачка докрай 
и блокирайте диагонално разполо-
жените колела спрямо гумата, която 
сменяте.

 • Препоръчваме блокиране на колелата 
с клинове, а докато автомобилът е на 
крик, в него не бива да има хора.
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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 на зак-
репването на крика.

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, се уверете, че автомобилът е 
стабилен и няма вероятност да се из-
плъзне 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, подравне-
те отворите с 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 - Място на крика
За да намалите риска от наранявания, 
ползвайте само крика, доставен с авто-
мобила. Ползвайте само указаните места 
за опора на крика.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Джантите може да имат остри ръбове. 

Дръжте ги внимателно, за да не се на-
раните.

 • 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 няма добър 
контакт между джантата и главината, 
гайките могат да се развият и колело-
то да падне. Това може да доведе до 
загуба на контрол на автомобила, се-
риозни наранявания или смърт.

10. За да монтирате гумата, я задръжте 
на болтовете, поставете гайките и ги за-
тегнете на ръка. Размърдайте гумата, за 
да улегне добре, и стегнете гайките кол-
кото е възможно на ръка.

11. Спуснете автомобила на земята, като 
въртите дръжката на крика обратно на 
часовниковата стрелка. След това поста-
вете ключа, както е показано на илюс-
трацията, и затегнете гайките. Вкарвайте 
добре ключа в главата на гайката. Не 
стъпвайте върху ключа и не ползвайте 
удължител за увеличаване на затягане-
то. Минавайте по всички гайки, докато ги 
стегнете.
Проверете гайките още веднъж. След 
смяна на гумите отидете в оторизиран 
сервиз на HYUNDAI, за да ги затегнат до 
препоръчителните стойности.
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Момент на затягане
За стоманени и алуминиеви джанти: 9~11 
кг.м (65~79 lb.ft)

Ако имате уред за измерване на наля-
гането, махнете капачката на вентила и 
проверете налягането на гумата. Ако е 
по-ниско от препоръчителното, карайте 
бавно към най-близкия сервиз и я надуй-
те до нужната стойност. Ако е твърде ви-
соко, го коригирайте. След проверка или 
корекция на налягането винаги поставяй-
те обратно капачката на вентила. Ако не 
го направите, гумата може да изпуска 
въздух. Ако загубите капачката на венти-
ла, при първа възможност купете нова и я 
поставете. След смяна на гума приберете 
спуканата гума и поставете инструменти-
те и крика на мястото им.

 ВНИМАНИЕ
Болтовете и гайките на автомобила са с 
метрична резба. При смяна на гуми 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 
наложи смяната му. Обърнете внимание, 
че повечето гайки нямат метрична резба. 
Внимавайте с избора и проверката на 
гайките, които сте купили като замести-
тели. Ако се съмнявате, се консултирайте 
с оторизиран HYUNDAI сервиз.

 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 в гумата при пър-
ва възможност след монтажа й. При 
нужда го коригирайте до препоръчител-
ните стойности. Вижте “Гуми и джанти” в 
секция 8.

Слагайте крика, дръжката на крика, клю-
ча за гумите и резервната гума по места-
та им, за да не тропат по време на дви-
жение.
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Важно - ползване на малка резервна 
гума (според оборудването) 
Автомобилът ви е оборудван с малка ре-
зервна гума. Тя заема по-малко място от 
стандартната. Тя е по-малка от стандарт-
ната и е само за временна употреба.

Малката резервна гума трябва да се на-
дуе до 420 kPa (60 psi).

 ВНИМАНИЕ
 • Карайте внимателно, ако сте с поста-

вена малка резервна гума. Тя трябва 
да бъде сменена с гума с нормални 
размери при първа възможност.

 • Не се препоръчва шофирането на ав-
томобила с повече от една малка ре-
зервна гума.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Малката резервна гума е само за аварий-
на употреба.
Ако сте с такава, не карайте с повече от 
80 км/ч. Поправете и поставете обратно 
оригиналната гума при първа възмож-
ност, за да не допуснете спукване и на 
резервната гума, което би довело до на-
ранявания.

 ВНИМАНИЕ
След като поставите резервната гума, прове-
рете налягането й.
При нужда го коригирайте до препоръчител-
ните стойности.

При ползване на малка резервна гума 
спазвайте тези препоръки:
• При никакви обстоятелства не надви-

шавайте 80 км/ч; по-висока скорост 
може да повреди гумата.

• Старайте се да карате достатъчно бав-
но според пътните условия и да избяг-
вате опасностите. Дупка или отломки 
на пътя могат сериозно да повредят 
малката резервна гума.

• Продължителното ползване на малка-
та гума може да доведе до спукване, 
загуба на контрол върху автомобила и 
сериозни наранявания.

• Не превишавайте товарния индекс, 
обозначен на страницата на малката 
гума.

• Избягвайте минаване през препят-
ствия. Диаметърът на малката гума е 
по-малък от диаметъра на стандартна-
та гума и намалява просвета с около 
25 мм. Това може да доведе до повре-
да на автомобила.
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• Не карайте автомобила на автоматич-
на автомивка, ако сте с малка резерв-
на гума.

• Не поставяйте вериги на малката гума. 
Тъй като размерът й е по-малък, вери-
гите няма да паснат точно. Това може 
да повреди автомобила и да доведе до 
падане на веригата.

• Малката резервна гума не бива да се 
поставя на предния мост, ако ще шо-
фирате в сняг или

• върху лед. 
• Не използвайте малката резервна 

гума на друг автомобил и не я давайте 
за ползване на друг автомобил. Тази 
гума е направена само за вашата кола.

• Пробегът на протектора на малката 
резервна гума е много по-къс от този 
на обикновената гума. Проверявайте 
редовно малката гума и при нужда я 
заменете с нова със същия размер на 
същата джанта.

• Компактната гума не бива да се мон-
тира на никоя друга освен на своята 
джанта. На малката джанта не бива да 
се монтират обикновени гуми, зимни 
гуми, тасове и т.н. Ако направите това, 
може да се стигне до повреда на гума-
та или на автомобила. 

• Не ползвайте повече от една малка 
резервна гума едновременно.

• Не теглете ремарке, ако сте монтира-
ли малка резервна гума.
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СИСТЕМА ЗА СЛЕДЕНЕ НА НАЛЯГАНЕТО В ГУМИТЕ (TPMS) (СПОРЕД ОБОРУДВАНЕТО)  

• Тип A  • Тип B  

(1) Индикатор за ниско налягане и повре-
да в TPMS

(2) Индикатор за ниско налягане на LCD 
дисплея 

Всяка гума, включително и резервната 
(ако имате такава), трябва да бъде про-
верявана всеки месец, когато е студена, и 
да се надува до налягането, препоръчано 
от производителя на автомобила или от 
етикета с препоръчителните стойности на 
налягането (ако колата ви е с гуми с раз-
личен размер от посочения на табелата 
или етикета, трябва да знаете правилното 
им налягане). Като допълнителна мярка 
за безопасност автомобилът е оборудван 
със система за следене на налягането в 
гумите (TPMS).
Когато налягането в някоя от гумите е 
значително по-ниско, ще светне индика-
тор. Ако индикаторът светне, трябва да 
спрете и да проверите гумите при първа 
възможност и да ги надуете до препоръ-
чителните стойности.
Шофирането с меки гуми може да при-
чини прегряване на гумата и повреда. 
Ниското налягане в гумите увеличава 
разхода на гориво, съкращава живота на 
протектора и може да влоши управление-
то и спирателната способност на автомо-
била.
Обърнете внимание, че TPMS не замест-
ва проверките и е отговорност на водача 
да поддържа точното налягане в гумите 

дори и то да не е достатъчно ниско, за да 
задейства TPMS индикаторите. 
Автомобилът е оборудван и с индикатор 
за повреда в TPMS. Той показва наруше-
ние в работата на системата чрез свет-
ване на отделен индикатор със символа 
„TPMS“. Когато този индикатор светне, 
системата може да не е способна да уста-
нови или сигнализира за ниско налягане 
в гумите.
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TPMS повреда може да се случи по раз-
лични причини, включително и поставя-
не на различни гуми или джанти. Винаги 
проверявайте индикатора за повреда на 
TPMS системата, след като сте сменили 
една или повече от гумите или сте поста-
вили нови гуми или джанти.

 ВНИМАНИЕ
Ако индикаторите на TPMS за ниско наляга-
не в гумите и за позицията на гумата с ниско 
налягане не светнат за 3 сек, когато подадете 
контакт или когато двигателят работи, или 
ако останат светнали след 3 сек, провере-
те системата в най-близкия оторизиринан 
HYUNDAI сервиз.

Индикатор за ниско на-
лягане в гумите

Индикатор за позиция на 
гумата с ниско налягане

Когато светнат индикаторите на система-
та за следене налягането в гумите, това 
означава, че една или повече от гумите 
ви е с много ниско налягане. Индикаторът 
за позиция на гумата ще укаже коя точно 
гума е спаднала като освети съответната 
позиция. Ако светне един от двата инди-
катора, намалете скоростта незабавно, 
избягвайте резките завои и предвидете 
увеличена дистанция за спиране. Трябва 
да спрете и да проверите гумите при пър-
ва възможност. Надуйте гумите до пред-
писаното налягане, посочено на стра-
ничната централна колонка от страна 
на водача. Ако не можете да стигнете до 
сервиз или ако гумата не задържа възду-
ха, я сменете с резервната. Тогава може 
да се включи индикаторът за повреда в 
TPMS или индикаторите за ниско наляга-
не и за позицията на гумата с ниско наля-
гане да останат светнали след рестарти-
ране и да продължат да светят около 20 
мин или докато не поправите гумата и не 
я поставите отново.
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 ВНИМАНИЕ
През зимата или при студено време инди-
каторът за ниско налягане може да све-
тне, ако налягането в гумите съответства 
на препоръчителните стойности за топло 
време. Това не означава, че има повреда 
в TPMS, защото по-ниската температура 
води и до пропорционално спадане на 
налягането.
Ако влизате с автомобила от студено на 
топло или от топло на студено или има 
драстична разлика във вътрешната и 
външната температура, трябва да прове-
рите гумите и да коригирате налягането 
до препоръчителните стойности.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Повреди от ни-
ско налягане 

Значително пониженото налягане прави 
автомобила нестабилен и може да дове-
де до загуба на контрол и увеличен спи-
рачен път. Продължително шофиране с 
гуми с ниско налягане може да доведе 
до прегряването и до повредата им.

Индикаторът за повреда в TPMS светва и 
остава светнал, когато има проблем със 
Системата за следене на налягането в 
гумите. Ако системата все пак може да 
засече ниско налягане, то тогава ще све-
тят индикаторите за повреда в TPMS, за 
ниско налягане и за позицията на гумата 
с ниско налягане. Например, ако се по-
вреди сензорът за предна лява гума, ще 
светне индикаторът за повреда на TPMS, 
но ако в същото време предна дясна или 
задните гуми са с по-ниско налягане, ин-
дикаторите за ниско налягане и за пози-
цията на гумата с ниско налягане може да 
се включат заедно с индикатора, а повре-
да в TPMS. Проверете системата в сервиз 
на HYUNDAI при първа възможност, за да 
определите причината за проблема.

Индикатор за повреда в 
TPMS (Система за следе-
не налягането в гумите)
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 ВНИМАНИЕ
 • Индикаторът за повреда в TPMS може 

да светне, ако автомобилът е близо до 
електропреносни кабели или радио-
предаватели като полицейски участъ-
ци, обществени сгради, офиси, радиа 
и телевизии, военни инсталации, лети-
ща, ретранслатори и др.).

 • Те могат да попречат на работата на 
Системата за следене налягането в 
гумите (TPMS).

 • Индикаторът за повреда в TPMS може 
да светне, ако се ползват вериги за 
сняг или ако в автомобила се ползват 
устройства като преносими компю-
три, зарядни устройства, навигация и 
т.н. Те могат да попречат на работата 
на Системата за следене налягането в 
гумите (TPMS).

Смяна на гума с TMPS
Ако спукате гума, ще светнат индикато-
рите за ниско налягане и за позицията на 
гумата. Поправете спуканата гума в сер-
виз на HYUNDAI при първа възможност 
или я сменете с резервната. Всяка гума 
е оборудвана с датчик за налягането, 
разположен вътре в гумата зад вентила. 
Трябва да ползвате джанти, подходящи 
за TPMS. Препоръчваме ви да обслуж-
вате гумите си в оторизиран HYUNDAI 
сервиз.

Дори и да смените гумата с ниско наляга-
не с резервната, индикаторите за ниско 
налягане и за позицията на гумата могат 
да останат светнали, докато не поправите 
оригиналната гума и не я поставите отно-
во на автомобила.

След като смените гумата с ниско наляга-
не с резервната, индикаторът за повреда 
в TPMS може да светне след няколко ми-
нути, тъй като TPMS датчикът на резерв-
ната гума не се е активирал. След като 
надуете гумата с ниско налягане до пре-
поръчителните стойности и я поставите 
на автомобила или ако TPMS датчикът на 
сменената гума бъде активиран от сервиз 
на HYUNDAI, индикаторите за повреда в 
TPMS, за ниско налягане и за позицията 
на гумата ще угаснат след няколко мину-
ти шофиране.
Ако индикаторите не угаснат след някол-
ко минути шофиране, посетете оторизи-
ран HYUNDAI сервиз.

 ВНИМАНИЕ
НИКОГА не ползвайте китове за бърза 
поправка на спукани гуми. Ако го напра-
вите, може да се наложи да смените дат-
чика за налягането на съответната гума.
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Може и да не сте в състояние да опреде-
лите, че гумата е с ниско налягане, прос-
то като я погледнете. Винаги ползвайте 
качествен уред за измерване на наляга-
нето. Обърнете внимание, че горещата 
гума (нагрята от каране) ще има по-висо-
ко налягане от студената (която е стояла 
на място поне три часа или е била карана 
по-малко от 1,6 км за това време).
Преди да измерите налягането, оставете 
гумите да изстинат. Винаги надувайте гу-
мата до препоръчаното налягане, когато 
е студена. Студена гума означава колата 
да е стояла на място 3 часа или да е из-
минала по-малко от 1,6 км за това време.

 ВНИМАНИЕ
Не използвайте кит за бърза поправка 
на гумата при автомобил, оборудван със 
Система за следене на налягането в гуми-
те. Може да повредите датчика. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - TPMS
 • TPMS не може да ви предупреди 

за внезапна повреда, причинена от 
външни фактори като гвоздеи или от-
ломки по пътя.

 • Ако усетите автомобила нестабилен, 
незабавно махнете крака си от газта, 
плавно натиснете спирачките и отбий-
те встрани.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Предпазване на 
TPMS 

Промяната, модифицирането или из-
ключването на компоненти от Системата 
за следене налягането в гумите (TPMS) 
може да й попречи да предупреди вода-
ча за гума с понижено налягане и/или за 
повреда в TMPS. Промяната, модифици-
рането или изключването на компоненти 
от Системата за следене налягането в гу-
мите (TPMS) може да отмени гаранцията 
на този модул от автомобил
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OEL069019  OVF061010  

СПУКВАНЕ НА ГУМА (С КИТ TIREMOBILITYKIT, СПОРЕД ОБОРУДВАНЕТО)

Моля, прочетете инструкциите, преди да 
използвате мобилния кит за гума.
(1) Компресор 
(2) Бутилка с пяна 

Въведение 
С мобилния кит при спукване на гума 
TireMobilityKit може да продължите дори 
и след спукване на гума. Системата 
разполага с компресора и запечатваща 
пяна, която запечатва ефективно повече-
то пробиви в гумата, причинени от пиро-
ни и други подобни обекти. След като се 
уверите, че гумата е правилно запечата-
на, можете да шофирате с повишено вни-
мание (до 200 км, или 120 мили, с макс. 
скорост от 80 км/ч, т.е. 50 мили в час), за 
да достигнете до дилър на гуми и да под-
мените своята. 
Възможно е някои гуми, особено с по-го-
леми пробиви или увреждане на борда, 
да не могат да бъдат запечатани напълно.
Загуба на налягането на въздуха в гума-
та може да отрази неблагоприятно въз-

действие върху гумата.
Поради тази причина трябва да избягва-
те рязко навиване на волана или други 
резки маневри особено ако превозното 
средство е тежко натоварено или ако ре-
маркето е в употреба.
TireMobilityKit не е предназначена или 
проектирана като перманентно решение 
за ремонт на гуми и трябва да се използ-
ва само за една гума.
Тази инструкция може да ви покаже стъп-
ка по стъпка как да временно да запеча-
тате гумата бързо и надеждно.
Прочетете раздела „Съвети за безопасна 
употреба” на TireMobilityKit. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не използвайте TireMobilityKit, ако гума-
та е сериозно увредена от шофиране на 
джанта или недостатъчно въздушно на-
лягане.
Само прободни наранявания, разположе-
ни по протектора, могат да бъдат запеча-
тани с помощта на TireMobilityKit. Ремонт 
на борда не се извършва от съображения 
за сигурност.
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Компоненти на TireMobilityKit 
0. Етикет с ограничение на скоростта
1. Бутилка и етикет с ограничение на ско-

ростта
2. Маркуч за пълнене от бутилка към гу-

мата 
3. Свързващи елементи и кабел за ди-

ректна електровръзка
4. Стойка за бутилка
5. Компресор
6. За включване / изключване
7. Уред за мерене на налягането на гуми-

те 
8. Бутон за намаляване на налягането в 

гумата
9. Маркуч за свързване с компресора и 

бутилката или компресора и гумата

Свързващите елементи и кабели са в 
компресора.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Преди използване на TireMobilityKit 

следвайте инструкциите, написани на 
бутилката.

 • Премахнете етикета с ограничения на 
скоростта от бутилката и го сложете 
на волана.

 • Моля, обърнете внимание на срока на 
годност върху на бутилката.
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Използване на TireMobilityKit

1. Пълнене със запечатваща пяна  
Спазвайте строго определена после-
дователност, в противен случай пяната 
може да излезе неочаквано под високо 
налягане.

1) Разклатете бутилката.
2) Завийте свързващия маркуч 9 върху 

конектора на бутилката.
3) Уверете се, че бутонът 8 на компресора 

не е натиснат.
4) Развийте капачката на вентила на де-

фектната гума и завийте маркуч за за-
реждане 2 на бутилката върху вентила.

5) Поставете бутилката в корпуса на ком-
пресора, така че бутилката да е в из-
правено положение.

6) Уверете се, че компресорът е изклю-
чен, позиция 0.

7) Свържете компресора с електросисте-
мата на автомобила чрез кабел и ко-
нектори.

8) При подаден контакт:
Включете компресора, оставете да ра-
боти за около 3 минути, за да запълни 
бутилката с пяната. Налягането на гу-
мата след пълненето не е важно. 

9) Изключете компресора.
10) Извадете маркучите от конектора на 

бутилката и от гумата.
Върнете на TireMobilityKit за съхранение 
в предходното му местоположение в пре-
возното средство.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Възможно е натравяне с въглероден 
окис и задушаване, ако двигателят е 
оставен да работи в лошо вентилирано 
място (като вътре в сградата).
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Разпространение на пяната
Веднага карайте около 3 км (2 мили), за 
да разпределите пяната в гумата. 

 ВНИМАНИЕ
Не превишавайте скорост от 80 км/ч. Ако 
е възможно, не падайте под 20 км/ч.
Докато шофирате, ако усетите необичай-
ни вибрации, смущения или шум, намале-
те скоростта и карайте внимателно, и се 
дръпнете в края на пътя.
Обадете се на Пътна помощ.

 ВНИМАНИЕ
Ако налягането не се поддържа, вижте 
частта разпределение на пяната. След 
това повторете стъпка 1 до 4.
Използването на TireMobilityKit може да 
е неефективно за увреждане на гумата 
с дупка, по-голяма от приблизително 4 
мм. Моля, свържете се с най-близкия 
HYUNDAI дилър или сервиз, който ра-
боти в съответствие със стандартите на 
HYUNDAI и разполага с обучен персонал, 
ако гумата не може да бъде технически 
поправена с TireMobilityKit.

Възпроизвеждане на налягането на 
гумите
1) След изминаване на около 3 км спрете 

на подходящо място.
2) Свържете маркуча 9 от компресора ди-

ректно на вентила на гумата.
3) Свържете компресора с електровери-

гата на автомобила чрез кабел и ко-
нектори.

4) Регулирайте налягането в гумите на 
подходящото ниво от секция 8. С пода-
ването на контакт следвайте следните 
стъпки.
- Да увеличите налягането:
Включете компресора на позиция I. 
Проверете текущото налягане, на-
стройка налягане, за кратко изключе-
те компресора.

- За да се намали налягането:
Натиснете бутон 8 на компресора.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не позволявайте на компресора да ра-
боти за повече от 10 минути, в противен 
случай устройството ще прегрее и да 
може да се повреди.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Налягането в гумите трябва да бъде най-
малко 200 кРа (29 PSI). Ако не е, не про-
дължавайте с пътуването. Обадете се на 
пътна помощ.
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Съвети за сигурно използване на 
TireMobilityKit
• Паркирайте колата си на края на 

пътя, така че можете да работите с 
TireMobilityKit далеч от движещия се 
трафик. Поставете предупредителен 
триъгълник на видно място, за да 
уведомите преминаващите превозни 
средства за вашето местоположение.

• Уверете се, че вашето превозно сред-
ство няма да се движи, дори когато сте 
на равно място, винаги пускайте ръч-
ната спирачка.

• Използвайте TireMobilityKit само за 
леки автомобилни гуми. Да не се из-
ползва за мотоциклети, велосипеди 
или всякакъв друг вид гуми.

• Не изваждайте пирони, винтове и вся-
какъв тип чужди тела, проникнали в 
гумата.

• Преди използване на TireMobilityKit 
прочетете етикета на бутилката!

• При условие че колата е на открито, 
оставете я на работещ двигател. В 
противен случай експлоатация на ком-
пресора може да изтощи батерията на 
колата.

• Никога не оставяйте TireMobilityKit без 
надзор, докато той се използва.

• Не оставяйте работещ компресора за 
повече от 10 минути. В даден момент

• или може да прегрее.

• Не използвайте TireMobilityKit, ако 
температурата на околната среда е 
по-ниска от -30°C (-22°F).

• Не използвайте за запечатване пяна-
та след датата на изтичане на срока за 
годност на етикета на бутилката.

• Пазете далеч от деца.

 ВНИМАНИЕ
Комплектът за гуми е временно решение 
и гумата трябва да бъдат инспектирана от 
оторизиран дилър на HYUNDAI възможно 
най-скоро.

Технически данни
Система напрежение: DC 12 V
Работно напрежение: DC 10 - 15 V
Ампераж: макс. 15 А
Подходящ за употреба при температури:
-30 ~ +70 ° C (-22 ~ 158 ° F)
Макс. работно налягане:
6 бара (87 PSI)
Размер
Компресор: 168 х 150 х 68 мм
(6,6 х 5,9 х 2,7 инча)
Бутилката: 104 х Ø 85 мм
(4,1 х Ø 3,3 инча)
Компресор тегло:
1.05 кг 
Обем на пяната:
300 мл (18.3 куб. инча)

 ВНИМАНИЕ
Запечатващата пяна и резервните части мо-
гат да бъдат получени и заменяни при упъл-
номощен търговец на автомобили и гуми. 
Празните запечатващи бутилки могат да се 
изхвърлят и вкъщи. Течните остатъци и отпа-
дъци трябва да бъдат предоставени на вашия 
представител на гуми и автомобили в съот-
ветствие с местните наредби за депониране на 
отпадъци.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Гумата трябва да се поправи възможно 
най-скоро. Гумата може да загуби наля-
гане на въздуха по всяко време след на-
дуване с ТМК.

 ВНИМАНИЕ - Внимание-TPMS
(според оборудването)
Когато се използва Tire Mobility комплект, 
пяната може да увреди сензора за на-
лягане. След използване на Tire Mobility 
Kit проверете сензора при оторизиран 
HYUNDAI дилър.
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Платформа 
OED066011  

OED066012  

OED066013  

OED066014  

ТЕГЛЕНЕ

Теглене
Ако се налага аварийно теглене, препо-
ръчваме то да бъде направено от ото-
ризиран HYUNDAI сервиз или от Пътна 
помощ. В някои случаи се изисква спе-
циално теглене или повдигане на автомо-
бил, за да се избегне повреда. Препоръч-
ва се ползването на помощни колела и 
платформи. Относно тегленето на ремар-
ке вижте секция 5 “Теглене на ремарке”.
При автомобили с две задвижващи коле-

ла е приемливо тегленето да се извърш-
ва, ако задните гуми са на земята (без 
помощни колел), а предните гуми са пов-
дигнати.
Ако някое от натоварените колелета или 
елементи от окачването са повредени 
или ако автомобилът се тегли с предни-
те гуми на земята, използвайте помощни 
колела под предните гуми. Когато ви те-
гли Пътна помощ и не се ползват помощ-
ни колела, трябва да е повдигната винаги 
предницата на автомобила.

 ВНИМАНИЕ
Не теглете автомобила назад с предните 
колела на земята, тъй като това може да 
го повреди. Не теглете с повдигателни въ-
жета, а само с повдигачи или платформи.
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• Отпред 

• Отзад 

Ако теглите автомобила аварийно без по-
мощни колела:
1. Поставете ключа на запалването в по-
зиция АCC.
2. Поставете лоста в позиция n (неутрал-
на).
3. Отпуснете ръчната спирачка. 

 ВНИМАНИЕ
Ако не поставите лоста в позиция N 
(Neutral), може да причините повреда на 
трансмисията.

Кука за теглене (според оборудване-
то)
1. Отворете багажника и извадете куката 

от мястото й над резервната гума.
2. Махнете капачето на задната 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.

Аварийно теглене
Ако тегленето е наложително, ви препо-
ръчваме да бъде извършено от оторизи-
ран HYUNDAI сервиз или от Пътна помощ.
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При теглене на автомобила бъдете из-
ключително внимателни. Водачът трябва 
да е зад волана, за да може да управлява 
автомобила и да натиска спирачките. Те-
гленето по този начин е допустимо само 
по пътища с твърда настилка за кратки 
разстояния и при ниска скорост. Джанти-
те, осите, задвижването, кормилната сис-
тема и спирачките трябва да са в добро 
състояние.
• Не ползвайте куката за изтегляне на 

автомобила от кал, пясък и др., кога-
то колата не може да излезе оттам на 
собствен ход.

• Избягвайте тегленето на автомобил, 
по-тежък от теглещия.

• Водачите и на двата автомобила тряб-
ва да поддържат постоянна комуника-
ция помежду си.

• 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.

 ВНИМАНИЕ
 • Прикрепете ремък към куката за те-

глене.
 • Ако закачите ремък или въже на мяс-

то, различно от куката, може да повре-
дите каросерията на автомобила. 

 • За теглене ползвайте само вериги или 
въжета, предназначени за това. Стег-
нете здраво въжето или веригата към 
теглича.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Теглете автомо-
била с изключително внимание.

 • Избягвайте рязкото потегляне или 
резките маневри, които биха претова-
рили въжето или веригата. Куката или 
въжето, или веригата биха могли да се 
скъсат и да причинят сериозни нара-
нявания или повреди. 

 • Ако не може да поместите автомоби-
ла, не го насилвайте.

 • Свържете се с оторизиран HYUNDAI 
сервиз или с Пътна помощ.

 • Дърпайте автомобила във възможно 
най-правата посока.

 • По време на теглене стойте настрана 
от автомобила.
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• Ползвайте въже с дължина под 5 м. 
Прикрепете бял или червен парцал 
(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 позиция АCC, за 

да не се заключи воланът.
• Поставете лоста на позиция n (neutral).
• Освободете ръчната спирачка.
• Натискайте педала на спирачката по-

силно от обичайното, тъй като нямате 
сервоусилвател.

• 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 трансмисия
 • Ако автомобилът се тегли с всички-

те четири колела на земята, може да 
бъде теглен само отпред. Лостът тряб-
ва да е в неутрална позиция. Поставе-
те ключа на запалването на позиция 
ACC, за да сте сигурни, че воланът 
няма да се заключи. Водачът трябва 
да е в тегления автомобил, за да упра-
влява и да натиска спирачките.

 • За да избегнете сериозна повреда на 
трансмисията, ограничете 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 за 
бърза реакция при нужда.

Пожарогасител
Ако има малък пожар и знаете как да 
ползвате пожарогасителя, следвайте 
внимателно следните стъпки. 
1. Дръпнете шплента, който блокира ръ-

кохватката на пожарогасителя от
случайно натискане. 
2. Насочете струйника към основата на 

пожара.
3. Застанете на приблизително 2,5 м 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
Има някои неща като ножици, бинт и лей-
копласт, с които може да окажете помощ 
на ранен човек.

Авариен триъгълник
Поставете аварийния триъгълник на пътя, 
за да предупредите идващите автомоби-
ли, че сте спрели аварийно.

Уред за отчитане налягането в гуми-
те (според оборудването)
При ежедневното 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 повреде-
на гума, а е нормално износване. Винаги 
проверявайте налягането, когато гумите 
са студени, тъй като налягането в гумите 
нараства с температурата. 

За да проверите налягането на гумите, 
следвайте следните 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 и повече въздух.

3. След като няма изпускане на въздух, 
уредът ще отчете налягането.

4. Погледнете стойността на налягането в 
гумата, за да видите дали е нормално, 
ниско или високо.

5. При нужда коригирайте налягането до 
препоръчителните стойности. Вижте 
“Гуми и джанти” в секция 8.

6. Поставете обратно капачката на вен-
тила.

АВАРИЕН КОМПЛЕКТ (СПОРЕД ОБОРУДВАНЕТО)
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двигателен отсек

•  Бензинов 1,6 

 Истинският размер на двигателния отсек се различава от рисунката.

1. Щека за проверка нивото на двига-
телното масло 

2. Капачка на отвора за наливане на 
масло 

3. Казанче за охлаждащата течност
4. Капачка на радиатора
5. Казанче за спирачната течност и 

съединител*
6. Казанче за течността на чистачките
7. Въздушен филтър
8. Положителен полюс на акумулатора
9. Отрицателен полюс на акумулатора
10. Кутия с предпазители
* според оборудването

OVF071002  
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1. Щека за проверка нивото на двига-
телното масло 

2. Капачка на отвора за наливане на 
масло 

3. Казанче за охлаждащата течност
4. Капачка на радиатора
5. Казанче за спирачната течност и 

съединител*
6. Казанче за течността на чистачките
7. Въздушен филтър
8. Положителен полюс на акумулатора
9. Отрицателен полюс на акумулатора
10. Кутия с предпазители
* според оборудването

OVF071001  

•  Бензинов 2,0

 Истинският размер на двигателния отсек се различава от рисунката.
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•  Дизелов 1,7

 Истинският размер на двигателния отсек се различава от рисунката.

1. Щека за проверка нивото на двига-
телното масло 

2. Капачка на отвора за наливане на 
масло 

3. Казанче за охлаждащата течност
4. Капачка на радиатора
5. Казанче за спирачната течност и 

съединител*
6. Казанче за течността на чистачките
7. Горивен филтър
8. Въздушен филтър
9. Положителен полюс на акумулатора
10. Отрицателен полюс на акумулато-

ра
11. Кутия с предпазители
* според оборудването
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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 от 
повреди. Ако се съмнявате в проверките 
или в обслужването на автомобила, сил-
но ви препоръчваме да оставите тази ра-
бота на специалистите в оторизираните 
сервизи на HYUNDAI.
В оторизирания сервиз на HYUNDAI ра-
ботят обучени техници и се ползват ори-
гинални части на HYUNDAI. За експертна 
консултация и качествен сервиз се свър-
жете с HYUNDAI. Неадекватно, непълно 
или недостатъчно сервизиране може да 
доведат до проблеми с автомобила, а те 
да станат причина за повреда, инцидент 
или наранявания.

Отговорност на собственика

 ВНИМАНИЕ
Сервизното обслужване и съхраняването на 
документите от него са отговорност на соб-
ственика.

 ВНИМАНИЕ
Неправилна поддръжка от страна на соб-
ственика по време на гаранционния период 
може да засегне валидността на гаранцията. 
За повече подробности прочетете Сервизната 
книжка, предоставена с автомобила. Ако сте 
несигурни относно процедурите по поддръж-
ка и сервизиране, се обърнете към оторизи-
ран HYUNDAI сервиз.

Трябва да съхранявате документите, 
които показват, че автомобилът ви е об-
служен съобразно таблиците за планово 
сервизиране на следващите страници. 
Тези документи доказват съответствие с 
изискванията за валидност на гаранция-
та. 
Подробна информация за гаранцията има 
в Сервизната книжка.
Ремонти и настройки, възникнали вслед-
ствие на неправилно сервизиране или 
пропуснато обслужване, не се покриват 
от застраховката.
Препоръчваме ви вашият автомобил да 
се поддържа и поправя в оторизиран 
сервиз на HYUNDAI. Той отговаря на ви-
соките стандарти за качество и получава 
техническа помощ от HYUNDAI, за да ос-
танете удовлетворени от обслужването.

Предпазни  мерки,  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.
Както ви обяснихме по-рано в тази сек-
ция, някои процедури могат да се извър-
шат само в оторизиран HYUNDAI сервиз 
със специални инструменти.
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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

Предпазни  мерки  за  двигателния 
отсек
(Дизелов двигател)
• Инжекторът работи на високо напре-

жение (максимум 200V). Следовател-
но могат да възникнат следните зло-
полуки.
- Пряк контакт с инжектор или може 
да предизвика токов удар и повреда на 
мускулите или нервната система.
- Електромагнитна вълна от инжекто-
рите може да повреди сърдечен пей-
смейкър.

• Следвайте съветите за безопасност, 
предвидени по-долу, когато проверя-
вате двигателя, докато работи.
- Не докосвайте инжектор, кабели и 
компютъра на двигателя, докато дви-
гателят работи.
- Не изваждайте конектора на ин-
жектора, докато двигателят работи.
- Хората, които използват пейсмейкъ-
ри, не трябва да бъдат в близост до 
двигателя, докато двигателят се стар-
тира и работи.

 ПредУПреждение - дизелов двига-
тел

никога не работете по инжекционната 
система при работещ двигател или 30 сек 
след изгасянето на двигателя. Помпата 
за високо налягане, общият горивопро-
вод, инжекторите и тръбите за високо 
налягане имат високо налягане и при уга-
сен двигател. При допир с тялото струята 
гориво от течове може да ви нарани се-
риозно. Хора с пейсмейкъри не бива да 
се доближават на по-
малко от 30 см от контролния модул на 
двигателя или от електрическата инста-
лация в двигателния отсек, когато дви-
гателят работи, защото големите токове 
създават силни електромагнитни полета.
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Поддръжка от соБственика

На следващите страници са поместени 
проверките, които трябва да бъдат из-
вършвани от собственика или от оторизи-
ран HYUNDAI сервиз с посочената често-
та. Така ще спомогнете за безопасната и 
надеждната работа на автомобила.
Трябва да уведомявате в сервиза за всич-
ки проблеми при първа възможност. Като 
цяло проверките и поддръжката от соб-
ственика не се покриват от гаранцията, 
затова частите, труда и смазочните мате-
риали се заплащат.

График за поддръжка от собствени-
ка
Когато спрете за зареждане:
• Проверете нивото на маслото.
• Проверете нивото на охлаждащата 

течност в казанчето.
• Проверете нивото на течността за чис-

тачките.
• Огледайте гумите.

 ПредУПреждение
внимавайте, когато проверявате охлаж-
дащата течност, а двигателят е горещ. 
Заради високото налягане от отвора мо-
гат да пръснат гореща течност и пара и 
да ви изгорят или наранят.

По време на движение:
• Наблюдавайте за промени в звука от 

ауспуха или за миризма на изгорели 
газове в автомобила. 

• Следете за вибрации по волана, за по-
вишено или намалено усилие при за-
виване или за промяна в движението 
по права линия.

• Наблюдавайте за “дърпане” на авто-
мобила на една страна при движение 
по гладък, равен път.

• При спиране се ослушвайте за необи-
чайни звуци, дърпане на една страна, 
увеличен ход на педала на спирачката 
или за прекалено твърд педал на спи-
рачката.

• Ако лостът се самоизключва или има 
промени в работата на трансмисията, 
незабавно проверете нивото на тран-
смисионното масло.

• Проверявайте изправността на по-
зиция P (Паркинг) на автоматичната 
трансмисия.

• Проверявайте ръчната спирачка.
• Проверявайте за течове под автомо-

била (капенето на вода от климатика 
по време или след работа е нормално).
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Поне веднъж месечно:
• Проверявайте нивото на охлаждащата 

течност в казанчето.
• Проверявайте изправната работа на 

всички външни светлини, включително 
стоп-светлини, мигачите и аварийните 
светлини. 

• Проверявайте налягането в гумите, 
включително и в резервната.

Поне два пъти годишно
(например всяка пролет и есен):
• Проверявайте радиатора, парното и 

климатика за течове или повреди.
• Проверявайте изправността на чис-

тачките и на пръскачките им. Почист-
вайте перата на чистачките с чист пар-
цал, потопен в течност за чистачки.

• Проверявайте регулирането на фаро-
вете.

• Проверявайте гърнето, изпускателни-
те тръби, екранировката и свързващи-
те елементи.

• Проверявайте предпазните колани за 
износване.

• Проверявайте за износени гуми и дали 
са добре затегнати гайките.

Поне веднъж годишно:
• Почиствайте отворите за оттичане на 

вода по вратите и каросерията.
• Смазвайте пантите на вратите и капа-

ците.
• Смазвайте механизмите за заключва-

не на вратите и на предния капак.
• Смазвайте гумените уплътнения на 

вратите.
• Проверявайте изправността на клима-

тика.
• Проверявайте и смазвайте връзките 

на автоматичната трансмисия.
• Почиствайте полюсите на акумулато-

ра.
• Проверявайте нивото на спирачната 

течност.
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Планово сервиЗно оБслУжване

Спазвайте нормалните интервали за 
обслужване, ако автомобилът се кара в 
нормални условия, неописани в случаи-
те по-долу. Ако автомобилът се кара при 
описаните по-долу условия, спазвайте 
сервизните интервали при експлоатация 
в тежки условия: 
• Често шофиране на къси разстояния.
• Шофиране в прашни или песъчливи 

области.
• Честа и интензивна употреба на спи-

рачките.
• Шофиране в области, където се ползва 

сол или други корозивни материали.
• Шофиране по черни или кални пътища.
• Шофиране в планински райони.
• Продължителни периоди на престой 

или работа на двигателя на празен ход 
или на ниска скорост.

• Продължително шофиране при ниска 
температура и/или изключително вла-
жен климат.

• Повече от 50 % шофиране в натоварен 
градски трафик при температури над 
32°C (90°f).

Ако ползвате автомобила при някое 
от изброените условия, трябва да 
извършвате проверки и сервизно об-
служване по-често от нормалните 
периоди. След 96 месеца или 160 000 
км продължете с препоръчаните сер-
визни интервали.



Поддръжка

10 7

сервиЗно оБслУжване При норМални УсловиЯ - БенЗинов (1.6L/2.0L) - GDI/диЗел (1.7L) (саМо в евроПа)

Следващите дейности по обслужването трябва да се извършват, за да се осигури добра динамика и контрол на емисиите. Пазете 
разписки за всички услуги за емисии от автомобила за запазване на вашата гаранция. Когато се показва пробег и време, честотата 
на услугата се определя от което от двете се случи първо.

* 1: Проверявайте нивото на маслото на двигателя за теч на все-
ки 500 км (350

мили) или преди да започне дълго пътуване.
* 2: Тази графика за поддръжка зависи от качеството на гориво-

то. Приложима е само при използване на гориво EN590 или 
еквивалент. Ако дизелови горивни спецификации не отгова-
рят на EN590, трябва да се замени в съответствие с график 
за сериозна поддръжка. 

* 3: Ако препоръчаното масло не е на разположение, сменете 
маслото на двигателя и масления филтър на всеки 20000 км 
или 12 месеца.

* 4: Ако Препоръчително масло и маслен филтър не са налични,
Сменете маслото на двигателя и маслото на двигателя филтри-

рате всеки 15,000 км или
12 месеца.
* 5: Нивото на маслото в двигателя трябва да се проверява ре-

довно и да се поддържа
правилно. Разполагайки с недостатъчно количество масло, 

може да повредите двигателя и гаранцията не покрива та-
кива щети.

* 6: Тази графика за поддръжка зависи от качеството на гори-
вата. Приложима е само при използване на квалифицирано 
гориво EN590 или еквивалент. Ако дизелови горивни специ-
фикации не отговарят на EN590, трябва да се сменя по-често. 
Ако има

някои важни въпроси за безопасност като горивен поток, нара-
стваща загуба на мощност, трудно стартиране и проблеми, 
сменете горивния филтър незабавно, независимо от графи-
ка за поддръжка, и се консултирайте с оторизиран дилър на 

HYUNDAI за подробности.
* 7: горивният филтър се счита за безплатна поддръжка, но пе-

риодичната инспекция се препоръчва,  защото от нея зави-
си от качеството на горивата. Ако има някои важни въпроси 
като горивен поток, нарастваща загуба на мощност, трудно 
стартиране и проблеми, незабавно да се замени горивният 
филтър независимо на поддръжка график и се консултирайте 
с HYUNDAI дилър за подробности.

* 8: Трансмисионната течност на механичните кутии трябва да 
бъде променяна всеки път, когато са потопени във вода.

* 9: Проверете обтягането на ремъка, ролката и алтернатора и 
ако е необходимо, поправете или заменете.

* 10: При добавяне на охлаждаща течност използвайте само де-
йонизирана вода или мека вода за вашия автомобил. Никога 
не се смесвайте твърда вода в охлаждаща течност от завода. 
Неправилна смес може да доведе до сериозна повреда на 
двигателя.

* 11: Проверете за прекомерен шум и / или вибрация от клапа-
ните на двигателя и коригирайте, ако е необходимо. Отори-
зираният от HYUNDAI дилър следва да извърши операцията.

* 12: Ако не е на разположение добър качествен бензин, който 
отговаря на европейските стандарти за горивата (EN228) или 
еквиваленти, включително горивни добавки, се препоръчва 
една бутилка добавка. Добавките се предлагат от HYUNDAI 
заедно с информация за това, как да ги използвате. Не смес-
вайте други добавки.

* 13: Шофиране на външната температура над 40°C (104°F) или 
шофиране над 170 км/ч (106 мили/час) се счита за шофиране 
в тежки условия.
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СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ - БЕНЗИНОВ (1.6L/2.0L) - GDI/ДИЗЕЛ (1.7L) (САМО В ЕВРОПА)

Поддръжка 30 000 км (20, 000 мили) или 24 месеца
 � Проверете филтъра за почистване на въздуха
 � Проверете течността на климатика / компресора (според 
оборудването)

 � Проверете състоянието на акумулатора
 � Проверете спирачните линии, маркучите и връзките (30 000 
км (20,000 мили) или 12 месеца)

 � Проверете дисковите спирачки и накладките (30 000 км 
(20,000 мили) или 12 месеца)

 � Проверете полуоските и маншоните
 � Проверете изпускателната система
 � Проверете предното окачване и шарнирите
 � Проверете горивопроводи, тръбите и връзките (дизел)
 � Проверете ръчната спирачка (30 000 км (20,000 мили) или 12 
месеца)

 � Проверете кормилния механизъм и връзките
 � Проверете гумите (налягане и износване на протектора) (30 
000 км (20,000 мили) или 12 месеца)

 � Сменете течността на спирачките / съединителя (според 
оборудването)

(Продължение)

(Продължение)

 � Сменете въздушния филтър на климатика (според оборуд-
ването)

 � Сменете маслото на двигателя и филтъра (дизел) * 1 * 2 * 3 * 5

 � Сменете маслото на двигателя и филтъра (бензин) * 1 * 4 * 5 * 13

 � Сменете горивния филтър (дизел) * 6

 � Добавете добавки за горива (бензин) * 12  
(Всеки 15 000 км или 12 месеца)
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СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ - БЕНЗИНОВ (1.6L/2.0L) - GDI/ДИЗЕЛ (1.7L) (САМО В ЕВРОПА) 
(ПРОДъЛЖЕНИЕ)

Поддръжка 60 000 км (40 000 мили) или 48 месеца
 � Проверете климатика / компресора (според оборудването)
 � Проверете състоянието на акумулатора
 � Проверете спирачните линии, маркучите и връзките 
(60 000 км (40 000 мили) или 24 месеца)

 � Проверете дисковите спирачки и накладките 
(60 000 км (40 000 мили) или 24 месеца)

 � Проверете полуоските и маншоните
 � Проверете изпускателната система
 � Проверете предното окачване и шарнирите 
 � Проверете горивния филтър * 7

 � Проверете за горивопроводите, тръбите и връзките 
(Бензин, дизел)

 � Проверете въздушния филтър на резервоара за гориво
 � Проверете маслото на механичната трансмисия 
(според оборудването) * 8

 � Проверете ръчната спирачка (60 000 км (40 000 мили) или 24 
месеца)

 � Проверете кормилния механизъм и връзките
 � Проверете гумите (налягане и износване на протектора) 
(60 000 км (40 000 мили) или 24 месеца)

 � Проверете капачката на радиатора и горивния филтър 

(Продължение)

(Продължение)

 � Сменете филтъра за почистване на въздуха
 � Сменете течността на спирачките / съединителя 
(според оборудването)

 � Сменете въздушния филтър на климатика 
(според оборудването)

 � Сменете маслото на двигателя и филтъра (дизел) * 1 * 2 * 3 * 5

 � Сменете маслото на двигателя и филтъра (бензин) * 1 * 4 * 5 * 13

 � Сменете горивния филтър (дизел) * 6

 � Смяна на свещите (Nickel) (бензин)
 � Проверете охладителната система 
(На първо място, 60,000 км (40,000 мили) или 48 месеца) 
След това на всеки 30,000 км (20,000 мили) или 24 месеца)

 � Добавяне на добавки за горива (бензин) * 12 

(Всеки 15 000 км или 12 месеца)
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СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ - БЕНЗИНОВ (1.6L/2.0L) - GDI/ДИЗЕЛ (1.7L) (САМО В ЕВРОПА) 
(ПРОДъЛЖЕНИЕ)

Поддръжка 90 000 км (60 000 мили) или 72 месеца
 � Проверете филтъра за почистване на въздуха
 � Проверете климатика / компресора (според оборудването)
 � Проверете състоянието на акумулатора
 � Проверете спирачните линии, маркучите и връзките 
(90 000 км (60 000 мили) или 36 месеца)

 � Проверете дисковите спирачки и накладките 
(90 000 км (60 000 мили) или 36 месеца)

 � Проверете полуоските и маншоните
 � Проверете изпускателната система
 � Проверете предното окачване и шарнирите
 � Проверете горивопроводите, тръбите и връзките (дизел)
 � Проверете ръчната спирачка 
(90 000 км (60,000 мили) или 36 месеца)

 � Проверете кормилния механизъм и връзките
 � Проверете гумите (налягане и износване на протектора) 
(90 000 км (60 000 мили) или 36 месеца)

 � Проверете за хлабина в клапаните (бензин 1.6) * 11

(Продължение)

(Продължение)
 � Сменете течността на спирачките / съединителя (според 
оборудването) 

 � Сменете въздушния филтър на климатика (според оборуд-
ването)

 � Сменете маслото на двигателя и филтъра (дизел) * 1 * 2 * 3 * 5

 � Сменете маслото на двигателя и филтъра (бензин) * 1 * 4 * 5 * 13

 � Сменете горивния филтър (дизел) * 6

 � Проверете охладителната система 
(първо на 60 000 км (40 000 мили) или 48 месеца. След това 
на всеки 30 000 км (20 000 мили) или 24 месеца)

 � Проверете ангренажния ремък (дизел) * 9

 � (Първо на 90 000 км (60 000 мили) или 48 месеца. След това 
на всеки 30 000 км (20 000 мили) или 24 месеца)

 � Проверете ангренажния ремък (бензин) * 9

 � (Първо на 90 000 км (60 000 мили) или 72 месеца. След това 
на всеки 30 000 км (20 000 мили) или 24 месеца)

 � Добавяне на добавки за горива (бензин) * 12

 � (Всеки 15 000 км или 12 месеца)
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СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ - БЕНЗИНОВ (1.6L/2.0L) - GDI/ДИЗЕЛ (1.7L) (САМО В ЕВРОПА) 
(ПРОДъЛЖЕНИЕ)

Поддръжка 120 000 км (80 000 мили) или 96 месеца
 � Проверете климатика/компресора (според оборудването)
 � Проверете състоянието на акумулатора
 � Проверете спирачните линии, маркучите и връзките 
(120 000 км (80 000 мили) или 48 месеца)

 � Проверете дисковите спирачки и накладките 
(120 000 км (80 000 мили) или 48 месеца)

 � Проверете полуоските и маншоните
 � Проверете изпускателната система
 � Проверете предното окачване и шарнирите
 � Проверете горивния филтър (бензин) * 7

 � Проверете за горивопроводите, тръбите и връзките (Бензин, 
дизел)

 � Проверете филтъра на резервоара за горивото
 � Проверете течността на механичната трансмисия (според 
оборудването) * 8

 � Проверете ръчната спирачка 
(120 000 км (80 000 мили) или 48 месеца)

 � Проверете кормилния механизъм и връзките
 � Проверете гумите (налягане и износване на протектора) 
(120 000 км (80 000 мили) или 48 месеца)

 � Проверете капачката за радиатора и горивния филтър 

 (Продължение)

(Продължение)

 � Сменете филтъра за почистване на въздуха
 � Сменете течността на спирачките / съединителя (според 
оборудването)

 � Сменете въздушния филтър на климатика (според оборуд-
ването)

 � Сменете маслото на двигателя и филтъра (дизел) * 1 * 2 * 3 * 5

 � Сменете маслото на двигателя и филтъра (бензин) * 1 * 4 * 5 * 13

 � Сменете горивния филтър (дизел) * 6
 � Смяна на свещите (Nickel) (бензин)
 � Проверете охладителната система 
(Първо на  60 000 км (40 000 мили) или 48 месеца. След 
това на всеки 30 000 км (20 000 мили) или 24 месеца)

 � Проверете ангренажния ремък (дизел) * 9 
(Първо на 90 000 км (60 000 мили) или 48 месеца. След това 
на всеки 30 000 км (20 000 мили) или 24 месеца)

 � Проверете ангренажния ремък (бензин) * 9 
(Първо на 90 000 км (60,000 мили) или 72 месеца. След това 
на всеки 30 000 км (20 000 мили) или 24 месеца)

 � Добавяне на добавки за горива (бензин) * 12 
(Всеки 15 000 км или 12 месеца)
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СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ - БЕНЗИНОВ (1.6L/2.0L) - GDI/ДИЗЕЛ (1.7L) (САМО В ЕВРОПА) 
(ПРОДъЛЖЕНИЕ)

Поддръжка 150 000 км (100 000 мили) или 120 месеца
 � Проверете филтъра за почистване на въздуха
 � Проверете климатика/компресора (според оборудването)
 � Проверете състоянието на акумулатора
 � Проверете спирачните линии, маркучите и връзките 
(150 000 км (100 000 мили) или 60 месеца)

 � Проверете дисковите спирачки и накладките 
(150 км (100 000 мили) или 60 месеца)

 � Проверете полуоските и маншоните
 � Проверете изпускателната система
 � Проверете предното окачване и шарнирите
 � Проверете за горивопроводите, тръбите и връзките (дизел)
 � Проверете ръчната спирачка 
(150 000 км (100,000 мили) или 60 месеца)

 � Проверете кормилния механизъм, багажника, свързаността 
и ботушите

 � Проверете гума (налягане и износване на протектора) 
(150 000 км (100,000 мили) или 60 месеца)

(Продължение)

(Продължение)

 � ❑Сменете течността на спирачките / съединителя (според 
оборудването)

 � Сменете въздушния филтър на климатика (според оборуд-
ването)

 � Сменете маслото на двигателя и филтъра (дизел) * 1 * 2 * 3 * 5

 � Сменете маслото на двигателя и филтъра (бензин) * 1 * 4 * 5 * 13

 � Сменете горивния филтър (дизел) * 6

 � Смяна на свещите (Iridium) (бензин)
 � Проверете охладителната система 
(Първо на 60 000 км (40 000 мили) или 48 месеца. След това 
на всеки 30 000 км (20 000 мили) или 24 месеца)

 � Проверете ангренажния ремък (дизел) * 9 
(Първо на 90 000 км (60,000 мили) или 48 месеца. След това 
на всеки 30 000 км (20 000 мили) или 24 месеца)

 � Проверете ангренажния ремък (бензин) * 9 
(Първо на 90 000 км (60 000 мили) или 72 месеца. След това 
на всеки 30 000 км (20 000 мили) или 24 месеца)

 � Добавяне на добавки за горива (бензин) * 12 
(Всеки 15 000 км 12 месеца)
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СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ - БЕНЗИНОВ (1.6L/2.0L) - GDI/ДИЗЕЛ (1.7L) (САМО В ЕВРОПА) 
(ПРОДъЛЖЕНИЕ)

180 000 км (120 000 мили) или 144 месеца
 � Проверете климатика/компресора (според оборудването)
 � Проверете състоянието на акумулатора
 � Проверете спирачните линии, маркучите и връзките 
(180 000 км (120,000 мили) или 72 месеца)

 � Проверете дисковите спирачки и накладките 
(180 000 км (120,000 мили) или 72 месеца)

 � Проверете полуоските и маншоните
 � Проверете изпускателната система
 � Проверете предното окачване и шарнирите
 � Проверете горивния филтър (бензин) * 7

 � Проверете за горивопроводите, тръбите и връзките (Бензин, 
дизел)

 � Проверете филтъра в резервоара за гориво
 � Проверете течността на механичната трансмисия (според 
оборудването) * 8

 � Проверете ръчната спирачка 
(180 000 км (120 000 мили) или 72 месеца)

 � Проверете кормилния механизъм и връзките
 � Проверете гумите (налягане и износване на протектора) 
(180 000 км (120 000 мили) или 72 месеца)

 � Проверете за хлабина на клапаните (бензин 1.6) * 11
 � Проверете капачката за радиатора и горивния филтър

(Продължение)

(Продължение)

 � Сменете филтъра за почистване на въздуха
 � Сменете течността на спирачките / съединителя (според 
оборудването)

 � Сменете въздушния филтър на климатика (според оборуд-
ването)

 � Сменете маслото на двигателя и филтъра (Дизел) * 1 * 2 * 3 * 5

 � Сменете маслото на двигателя и филтъра (бензин) * 1 * 4 * 5 * 13

 � Сменете горивния филтър (Дизел) * 6

 � Смяна на свещите (Nickel) (бензин)
 � Проверете охладителната система 
(Първо на 60 000 км (40 000 мили) или 48 месеца 
След това на всеки 30 000 км (20 000 мили) или 24 месеца)

 � Проверете ангренажния ремък (дизел) * 9 
(Първо на 90 000 км (60 000 мили) или 48 месеца. След това 
на всеки 30 000 км (20 000 мили) или 24месеца)

 � Проверете ангренажния ремък (бензин) * 9 
(На първо място, 90,000 км (60,000 мили) или 72месеца 
След това на всеки 30,000 км (20,000 мили) или 24месеца)

 � Добавяне на добавки за горива (бензин) * 12 
(Всеки 15.000 км 12месеца)
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СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ - БЕНЗИНОВ (1.6L/2.0L) - GDI/ДИЗЕЛ (1.7L) (САМО В ЕВРОПА) 
(ПРОДъЛЖЕНИЕ)

Поддръжка 210,000 км (140,000 мили) или 168 месеца
 � Проверете филтъра за почистване на въздуха
 � Проверете климатика/компресора (според оборудването)
 � Проверете състоянието на акумулатора
 � Проверете спирачните линии, маркучите и връзките
 � (210 000 км (140,000 мили) или 84 месеца)
 � Проверете дисковите спирачки и накладките
 � (210 000 км (140,000 мили) или 84 месеца)
 � Проверете задвижващите полуоските и маншоните
 � Проверете изпускателната система
 � Проверете предното окачване и шарнирите
 � Проверете горивните линии, горивните маркучи и връзките
 � (дизел)
 � Проверете ръчната спирачка
 � (210 000 км (140,000 мили) или 84 месеца)
 � Проверете кормилния механизъм и връзките
 � Проверете гума (налягане и износване на протектора)
 � (210 000 км (140,000 мили) или 84 месеца)
 � Сменете спирачка / съединител (ако има) течност
 � Сменете контрол на климата въздушния филтър (ако има)
 � Сменете маслото на двигателя и филтър (Дизел) * 1 * 2 * 3 * 5

 � Сменете двигателното масло и филтър (бензин) * 1 * 4 * 5 * 13

(Продължение)

(Продължение)

 � Сменете горивния филтър касета (дизел) * 6
 � Проверете охладителната система
 � (На първо място, 60,000 км (40,000 мили) или 48 месеца
 � След това на всеки 30,000 км (20,000 мили) или 24 месеца)
 � Проверете ангренажния ремък (дизел) * 9
 � (Първо на 90 000 км (60 000 мили) или 48 месеца. След това
 � на всеки 30 000 км (20 000 мили) или 24 месеца)
 � Проверете ангренажния ремък(бензин) * 9
 � (Първо на 90 000 км (60 000 мили) или 72 месеца. След това
 � на всеки 30 000 км (20 000 мили) или 24 месеца)
 � Сменете охлаждащата течност * 10
 � (Първо на 210 000 км (120 000 мили) или 120 месеца. След
 � това на всеки 30 000 км (20 000 мили) или 24 месеца)
 � Добавяне на добавки за горива (бензин) * 12
 � (На всеки 15 000 км или 12 месеца)
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СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ - БЕНЗИНОВ (1.6L/2.0L) - GDI/ДИЗЕЛ (1.7L) (САМО В ЕВРОПА) 
(ПРОДъЛЖЕНИЕ)

Поддръжка 240 000 км (160 000 мили) или 192 месеца
 � Проверете климатика/компресора (според оборудването)
 � Проверете състоянието на акумулатора
 � Проверете спирачните линии, маркучите и връзките 
(240 000 км (160 000 мили) или 96 месеца)

 � Проверете дисковите спирачки и накладки 
(240 000 км (160 000 мили) или 96 месеца)

 � Проверете полуоските и маншоните
 � Проверете изпускателната система
 � Проверете предното окачване и шарнирите
 � Проверете горивния филтър (бензин) * 7
 � Проверете за горивопроводите, тръбите и връзките (бензин, 
дизел)

 � Проверете филтъра в резервоара за гориво
 � Проверете течността на механичната трансмисия (според 
оборудването) * 8

 � Проверете ръчната спирачка 
(240 000 км (160 000 мили) или 96 месеца)

 � Проверете кормилния механизъм и връзките
 � Проверете гума (налягане и износване на протектора) 
(240 000 км (160 000 мили) или 96 месеца)

 � Проверете пара маркуч и капачка на резервоара

(Продължение)

(Продължение)

 � Сменете филтъра за почистване на въздуха
 � Сменете течността на спирачките / съединителя (според 
оборудването) 

 � Сменете въздушния филтър на климатика (според оборуд-
ването)

 � Сменете маслото на двигателя и филтъра (дизел) * 1 * 2 * 3 * 5

 � Сменете маслото на двигателя и филтъра (бензин) * 1 * 4 * 5 * 13

 � Сменете горивния филтър (дизел) * 6

 � Смяна на свещите (Nickel) (бензин)
 � Проверете охладителната система 
(Първо на 60 000 км (40 000 мили) или 48 месеца. След това 
на всеки 30 000 км (20 000 мили) или 24 месеца)

 � Проверете ангренажния ремък (дизел) * 9 
(Първо на 90 000 км (60 000 мили) или 48 месеца. След това 
на всеки 30 000 км (20 000 мили) или 24 месеца)

 � Проверете ангренажния ремък (бензин) * 9 
(Първо на 90 000 км (60 000 мили) или 72 месеца. След това 
на всеки 30 000 км (20 000 мили) или 24 месеца)

 � Сменете охлаждащата течност * 10 
(Първо на 210 000 км (120 000 мили) или 120 месеца. След 
това на всеки 30 000 км (20 000 мили) или 24 месеца)

 � Добавяне на добавки за горива (бензин) * 12 
(Всеки 15 000 км или 12 месеца)

Не изисква проверка
 � Масло на автоматичната кутия 
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*1 : Ако препоръчваното масло или филтър не е налично, сменяйте маслото и филтъра на всеки 7500 км или 6 месеца.
*2 : I Ако препоръчваното масло или филтър не е налично, сменяйте маслото и филтъра на всеки 10 000 км или 6 месеца.

ЕЛЕМЕНТ ПОДДРЪЖКА СЕРВИЗНИ ИНТЕРВАЛИ
УСЛОВИЯ НА 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Двигателно масло и 
маслен филтър  

Бензин *1 R
На всеки 15 000 км (10 000 мили) 

или 12 месеца
A, B, C, D, E, F, G,

H, I, K, L

Дизел *2 R
На всеки 15 000 км (10 000 мили) 

или 12 месеца
A, B, C, F, G, 
H, I, J, K, L

Въздушен филтър R
Сменяйте по-често, в зависимост 

от състоянието
C, E

Запалителни свещи Бензин R
Сменяйте по-често, в зависимост 

от състоянието
A, B, H, I, L

Масло на механичната трансимисия 
(според оборудването)

R На 120 000 км (80,000 мили) C, D, E, G, H, I, K 

Масло на автоматичната трансими-
сия (според оборудването)

R На 90 000 км (60,000 мили)
A, C, D, E, F, 

G, H, I, K

Кормилна рейка, връзки и маншони I
Проверявайте по-често, 

в зависимост от състоянието
C, D, E, F, G

Предни шарнири I
Проверявайте по-често, 

в зависимост от състоянието
C, D, E, F, G

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ ТЕЖКИ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ - БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ
ЗА БЕНЗИНОВИ ДВИГАТЕЛИ (1.6L/2.0L) - GDI/ДИЗЕЛОВИ  (1.7L) (САМО В ЕВРОПА) (ПРОДъЛЖАВА)

Елементите в следващите таблици трябва да се обслужват по-често при автомобили с тежък режим на експлоатация.
Вижте по-долу за точните сервизни интервали
R :Смяна I : Проверка и при нужда настройка, корекция, почистване или смяна
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ЕЛЕМЕНТ ПОДДРЪЖКА СЕРВИЗНИ ИНТЕРВАЛИ
УСЛОВИЯ НА 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Дискове, барабани, апарати, накладки I
Проверявайте по-често, 

в зависимост от състоянието
C, D, E, G, H

Ръчна спирачка I
Проверявайте по-често, 

в зависимост от състоянието
C, D, G, H

Полуоските и маншоните I
Проверявайте по-често, 

в зависимост от състоянието
C, D, E, F, 

G, H, I, J, K

Филтър на климатика 
(според оборудването)

R
Проверявайте по-често, 

в зависимост от състоянието
C, E, G

ТЕЖКИ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
A: Често шофиране на къси разстояния, по-малки от 8 км при 

нормална температура и по-малки от 16 км при много сту-
дено време. 

B: Продължителна работа на празен ход
C: Шофиране по прашни, черни пътища
D: Шофиране при много студено време, или където се ползват 

сол или други корозивни материали
E: Шофиране в песъчливи области

F: Повече от 50 % шофиране в тежък градски трафик при тем-
пература над 32°C

G: Шофиране в планински райони
H: Теглене на ремарке
I:Експлоатация като патрул, такси, с търговско предназначение 

или теглещ автомобил
J: Шофиране в много студено време
K: Шофиране със скорост над 170 км/ч
L: Шофиране с често спиране и потегляне
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оБЯснение на Плановото сервиЗно оБслУжване

Двигателно масло и филтър 
Двигателното масло и филтърът трябва 
да се сменят на препоръчаните интерва-
ли в плана на поддръжка. Ако автомоби-
лът се експлоатира в тежки условия, са 
необходими по-чести смени на маслото и 
филтъра. 

Ремъци
Проверявайте всички ремъци за белези 
за нарязвания, пукнатини, значително 
износване или омасляване и при нужда 
ги сменяйте. Ремъците трябва да се про-
веряват редовно дали са добре натегнати 
и при нужда да се коригират.

Горивен филтър
Задръстеният горивен филтър може да 
ограничи максималната скорост на авто-
мобила, да повреди системата за контрол 
на изгорелите газове и да причини про-
блеми като трудно палене на двигателя. 
Ако в резервоара се натрупат голямо ко-
личество чужди тела, може да се наложи 
по-честа смяна на филтъра.  След като 
поставите нов филтър, оставете двигате-
ля да работи няколко минути и провере-
те за теч при връзките. Горивните фил-
три трябва да се поставят в оторизиран 
HYUNDAI сервиз.

Горивопроводи, тръби и връзки
Проверявайте горивопроводите, тръбите 
и връзките за течове и повреди. Замене-
те протеклите части незабавно в отори-
зиран HYUNDAI сервиз.

 ПредУПреждение - дизелов двига-
тел

никога не работете по системата за 
впръскване при запален двигател или 
30 сек след угасянето на двигателя. 
Помпата за високо налягане, общият го-
ривопровод, инжекторите и тръбите за 
високо налягане имат високо налягане 
и при угасен двигател. При допир с тя-
лото 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 ECU или електри-
ческата инсталация в двигателния отсек 
при работещ двигател, защото големите 
токове създават мощни електромагнит-
ни полета.
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Капачка на радиатора и капачка на 
капачка на резервоара 
Капачката на радиатора и на резервоара 
трябва да се инспектират на интервали-
те, описани в списъка за обслужване. 
Уверете се, че ако има нова инсталирана 
капачка, тя е правилно инсталирана.

Тръби на вакуумната вентилация на 
картерните газове (в зависимост от 
оборудването)
Проверете тръбите за белези на топлин-
но и/или механично увреждане. Твърдата 
и чуплива гума, пукнатините, разкъсвани-
ята, прорезите, протриването и подутини-
те показват стареене. Обърнете особено 
внимание на тръбите близо до топлинни 
източници като изпускателните колек-
тори. Проверете пътя на тръбите, за да 
се уверите, че не се допират до горещи 
предмети, остри ръбове или движещи се 
части. Проверете връзките като скоби и 
съединения за течове. При повреда или 
износване тръбите трябва да се сменят 
незабавно.

Въздушен филтър
При смяна на филтъра се препоръчва
ползването на оригинален HYUNDAI
филтър.

Свещи (за бензинов двигател)
Новите свещи трябва да са със същото 
топлинно число.

Регулировка  на  клапаните  (според 
оборудването)
Следете за проявата на силен шум откъм 
клапаните и/или вибрации в двигателя. 
При нужда ги регулирайте. Това се прави 
от квалифициран персонал на HYUNDAI.

Охладителна 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  в  механичната  трансмисия 
(според оборудването)
Охлаждащата течност трябва да се сме-
ня на посочените интервали.

Течност  в  автоматичната  трансми-
сия (според оборудването)
Нивото на течността трябва да бъде в 
„HOT“ диапазона на щеката при нормал-
на работна температура. Проверете ни-
вото на течността в автоматичната тран-
смисия при работещ двигател и лост на 
неутрална позиция, при активирана ръч-
на спирачка.

 ВНИМАНИЕ
Основният цвят на хидравличното масло за 
автоматичната трансмисия е червен. С увели-
чаването на пробега цветът започва на почер-
нява. Това е нормално и не трябва да съдите 
по цвета, че е нужна смяната му. 
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 вниМание
не използвайте непрепоръчвано хидра-
влично масло, защото може да доведе до 
повреда в трансмисията. 
използвайте само специално за целта 
масло за трансмисии. (вижте “Препоръ-
чани смазочни течности” в секция 8.)

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 
течност в казанчето. Нивото трябва да е 
между “MIN” и “MaX”. Ползвайте само хи-
дравлична спирачна течност по стандарт 
dОT 3 или dОT 4.

Спирачни дискове, накладки, апара-
ти и барабани
Проверявайте накладките и дисковете за 
износване и апаратите за течове.
За повече информация за накладките и 
износването им вижте 
(http://brakemanual.hmc.co.kr)

Болтови връзки по окачването
Проверявайте за разхлабване или повре-
да. Стегнете с препоръчания момент на 
затягане.

Ръчна спирачка 
Проверете системата на ръчна спирачка, 
включително бутона EPB, свързващите 
кабели и връзки 

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. 

Хладилен  агент  на  климатика  (спо-
ред оборудването)
Проверете тръбите и връзките за течове 
и повреди.
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двигателно Масло

Проверка нивото на маслото
1. Автомобилът трябва да е на равна по-

върхност.
2. Стартирайте двигателя и го оставете 

да достигне нормалната работна тем-
пература.

3. Угасете двигателя и изчакайте няколко 
минути (около 5 мин), докато маслото 
се стече в картера.

4. Извадете щеката, избършете я и я по-
ставете обратно.

 ПредУПреждение - тръба на радиа-
тора

внимавайте да не докоснете тръбата на 
радиатора. тя може да е гореща и да ви 
изгори.

5. Отново извадете щеката и провере-
те нивото на маслото. То трябва да е 
между f и L.

 вниМание
 • не препълвайте обема с двигателно 

масло. Може да се повреди двигате-
лят.

 • не разливайте масло, когато наливате, 
ако се случи – избършете го веднага. 

 вниМание - дизелов двигател 
Препълването на определеното място за 
масло може да повреди двигателя пора-
ди силните вибрации на повечето теч-
ност. Повредата може да се изрази във 
влияние на скоростта на двигателя, шум 
и бял пушек. 

Ако нивото е близо или на L, долейте мас-
ло до белега f. Не препълвайте. 

Ползвайте  фуния,  за  да  не  разлеете 
масло върху двигателя.

Използвайте само посоченото дви-
гателно масло. (Вижте “Препоръчани 
смазочни материали и обеми” в сек-
ция 8.)
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 ПредУПреждение 
Махане капачката на ради-
атора
 • никога не махайте ка-

пачката на радиатора при 
работещ или горещ двига-

тел. това може да причини повреда 
на системата или на двигателя, както 
и сериозни наранявания и изгаряния.

 • При продължителен контакт с кожата 
отработеното масло може да причини 
възпаление

 • или рак на кожата. то съдържа хи-
микали, които са причинили рак при 
опитните животни. винаги измивайте 
ръцете си със сапун и топла вода вед-
нага след контакт с масло.

 • Угасете двигателя и изчакайте да из-
стине. внимавайте много при махане 
на капачката на радиатора. Увийте я 
с дебела кърпа и я завъртете бавно 
обратно на часовниковата стрелка, 
докато усетите съпротивление. отстъ-
пете, докато охладителната система 
изпусне налягането. след това нати-
снете капачката с кърпата и я въртете 
обратно на часовниковата стрелка, за 
да я махнете.

(Продължава)

Смяна на маслото и филтъра
Сменяйте маслото и филтъра в сервиз на 
HYUNDAI на посочените интервали в на-
чалото на секцията.

 ПредУПреждение
При продължителен контакт с кожата от-
работеното масло може да причини въз-
паление или рак на кожата. то съдържа 
химикали, които са причинили рак при 
опитните животни. винаги измивайте ръ-
цете си със сапун и топла вода веднага 
след контакт с масло.

оХлаждаЩа теЧност

Охлаждащата система е под налягане 
и напълнена с целогодишна охлаждаща 
течност. Казанчето е напълнено в завода. 
Проверявайте нивото на антифриза поне 
веднъж годишно в началото на зимния 
сезон и преди пътуване в студено време.

Проверка на нивото на охлаждаща-
та течност
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 ПредУПреждение
електрическият мотор (ох-
лаждащ вентилатор) се кон-
тролира от температурата 
на двигателя, налягането на 
антифриза и скоростта на 

автомобила. 
Понякога може да оперира дори когато 
двигателят не е запален. внимавайте 
много, когато сте близо до перката, за да 
не се нараните. с намаляването на тем-
пературата електрическият мотор ще се 
изключи автоматично. това е нормална 
ситуация. автомобилът ви е екипиран 
с GDI, охлаждащ електромотор, който 
оперира, докато не откачите негативния 
полюс на акумулатора. 

OVF071006  

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

(Продължава)
 • не махайте капачката или пробката 

за източване на охлаждащата течност 
дори и при угаснал двигател, ако е го-
рещ. гореща течност и пара могат да 
бликнат под налягане и да ви причи-
нят сериозни изгаряния.

Проверете състоянието и качеството на 
всички връзки на охладителната систе-
ма и парното. Заменете износените или 
подутите маркучи. Нивото на течността 
при студен двигател трябва да е между 
отметките f (максимум) и L (минимум) на 
казанчето. Ако нивото е ниско, долейте 
течност, за да осигурите защита срещу 
замръзване и корозия. Долейте до f, но 
не препълвайте. Ако се налага често до-
ливане, проверете охладителната систе-
ма в оторизиран HYUNDAI сервиз.

Препоръчителна охлаждаща течност
• В охладителната смес ползвайте само 

мека (деминерализирана) 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 
етилен-гликол. 

• 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.
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 ПредУПреждение 
капачка на радиатора 

не махайте капачката на радиатора, кога-
то двигателят или радиаторът са горещи. 
излизащите под налягане течност и пара 
могат да причинят изгаряния. 

OVF071007  

Смяна на охлаждащата течност
Сменяйте охлаждащата течност в отори-
зиран сервиз на HYUNDAI според посо-
чените интервали.

 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 час-
ти като генератора.

 ПредУПреждение - охлаждаща теч-
ност

 • 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 или да 
повреди лака.
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теЧност на сПираЧките и съединителЯ

Проверка на нивото на течността на 
спирачките/съединителя
Проверявайте редовно нивото на теч-
ността в казанчето. Нивото трябва да е 
между MАX и MIN.

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 марката MАX. 
С натрупване на пробег нивото ще спад-
не. Това е нормално и се причинява от из-
носването на накладките. Ако нивото на 
спирачната течност е много ниско, про-
верете спирачната система в оторизиран 
HYUNDAI сервиз. 

Използвайте само препоръчаната 
спирачна течност. (Виж “Препоръ-
чани смазочни материали и обеми” в 
секция 8.) 

Никога не смесвайте два вида теч-
ност.

 ПредУПреждение - Загуба на спи-
рачна течност

ако се налага често доливане на спирач-
на течност, прегледайте автомобила в 
оторизиран HYUNDAI сервиз.

 ПредУПреждение - спирачна теч-
ност

когато доливате или сменяте спирачната 
течност, работете внимателно. не позво-
лявайте контакт с очите. ако това се слу-
чи, ги измийте обилно с вода и отидете на 
очен лекар при първа възможност.

 вниМание
не позволявайте спирачната течност да 
влиза в контакт с боята на автомобила, 
тъй като може да я повреди. спирачна 
течност, оставена за дълго време в кон-
такт с въздуха, не бива да се ползва, тъй 
като това може да влоши качеството й. 
тя трябва да бъде правилно изхвърлена. 
не ползвайте неподходяща спирачна теч-
ност. дори само няколко капки минерал-
но масло в спирачната течност могат да 
повредят нейни части.
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Проверка на нивото на течността за 
чистачки
Казанчето е прозрачно, за да може да 
проверите нивото само с бърз поглед. 
Проверявайте нивото и при нужда до-
ливайте течност. Ако нямате специална 
течност за чистачки, може да ползвате 
и вода. В студено време обаче ползвайте 
специална течност, за да не замръзне.

 ПредУПреждение - охлаждаща теч-
ност

 • не ползвайте охлаждаща течност за 
радиатора или антифриз като течност 
за чистачки. 

 • ако охлаждаща течност за радиатора 
или антифриз попадне върху предно-
то стъкло, ще намали значително ви-
димостта и може да доведе до загуба 
на контрол или да увреди лака или 
боята. течността за чистачки съдър-
жа алкохол, който при определени 
обстоятелства може да се запали. не 
позволявайте контакт на течността 
или казанчето с огън или искра. това 
може да доведе до повреда на авто-
мобила или до наранявания на пътни-
ците.

 • 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.

теЧност За ЧистаЧки
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горивен Филтър (За диЗел)

Източване  на  водата  от  горивния 
филтър
Горивният филтър има и важната роля 
да отделя водата от горивото; водата се 
събира на дъното на филтъра. Ако има 
събрана вода, светва предупредителна 
лампа при контакт.

Ако лампата светне, посетете 
оторизиран HYUNDAI сервиз 
за източването на водата и 
проверка на системата.

 вниМание
ако събралата се вода не се източва ре-
довно, може да се повредят важни части 
като горивната система на автомобила.

OVF071022

Изкарване  на  въздух  от  горивния 
филтър
Ако сте карали до свършването на гори-
вото или сте сменяли горивния филтър, 
изкарайте въздуха от горивната система, 
за да нямате проблеми със стартирането 
на двигателя.
1. Напомпайте нагоре и надолу (1) около 

50 пъти..
2. Извадете въздуха от конектора, като 

премахнете винта  (2) с отвертка, и 
сложете отново винта(2).

3. Напомпайте нагоре и надолу (1)  около 
15 пъти.

4. Извадете въздуха от конектора, като 
премахнете винта  (2) с отвертка, и 
сложете отново винта(2).

5. Напомпайте нагоре и надолу (1)  около 
5 пъти. 

 ВНИМАНИЕ
•  При изкарване на въздуха ползвайте пар-

цали, за да не се разлее горивото. 
•  Почистете горивото около филтъра или 

помпата на инжекциона, преди да старти-
рате двигателя, за да не стане пожар.

•  Накрая проверете всяка част за течове.
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въЗдУШен Филтър

Смяна на филтъра
Той се сменя при нужда и не бива да се 
чисти с вода и ползва отново. Можете да 
почистите филтъра, когато инспектирате 
вътрешността му и по обдухате с компре-
сиран въздух. 

1. Разхлабете скобите на капака на въз-
душния филтър и го махнете.

2. Почистете вътрешността на филтъра. 
3. Поставете новия филтър.
4. Заключете капака със закопчалките. 
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Сменяйте филтъра според интерва-
ла на плановото сервизиране. Ако ав-
томобилът се експлоатира в много 
прашни или песъчливи области, сме-
няйте филтъра по-често. (Вижте 
“Поддръжка при тежки условия на 
експлоатация” в тази секция.)

 вниМание
 • не шофирайте с махнат въздушен 

филтър, това ще доведе до силно из-
носване на двигателя.

 • При махане на филтъра внимавайте 
в системата да не попадне прах или 
пясък, в противен случай може да се 
стигне до повреда. 

 • Ползвайте оригинални части на 
HYUNDAI. Ползването на неоригинал-
ни части може да повреди сензора за 
въздушния поток или турбото.
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Филтър на клиМатика (сПоред оБорУдването)

Проверка на филтъра
Въздушният филтър на климатика тряб-
ва да бъде сменян според посочените 
сервизни интервали. Ако автомобилът се 
експлоатира продължително в градове 
със силно замърсен въздух или по праш-
ни пътища, филтърът трябва да се про-
верява по-често и да се смени по-рано. 
Когато сменяте филтъра на климатика, го 
сменете, като следвате следната проце-
дура, и внимавайте да не повредите други 
компоненти.

Смяна на филтъра
1. Отворете жабката и махнете поддър-

жащия прът (1).

2. Махнете ограничителите от двете стра-
ни на капака и го оставете да виси 
само на пантите си.
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3. Махнете филтъра заедно с кожуха, 
като го дърпате от двете страни.

4. Сменете филтъра.
5. Сглобете в обратен ред на разглобява-

нето.

 ВНИМАНИЕ
Когато сменяте въздушния филтър на клима-
тика, го поставете според “AIR FLOW” стрел-
ките. В противен случай системата може да 
стане шумна, а ефективността на филтъра 
може да намалее.
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ЧистаЧки

Проверка на перата

 вниМание
За да предотвратите повреда на перата 
на чистачките, не ползвайте около тях 
бензин, керосин, разредител за боя или 
други разтворители.

 вниМание
не движете чистачките на ръка, за да не 
повредите рамената им или други компо-
ненти.

 вниМание
Употребата на неправилен тип пера за 
чистачки може да доведе до повреда в 
механизма.

 ВНИМАНИЕ
Препаратите в автоматичните автомивки съ-
държат вакса. С нея предното стъкло се чисти 
трудно.

Замърсяването на предното стъкло или 
на перата на чистачките може да намали 
ефективността на чистачките. Обичайни-
те замърсители са насекоми, дървесни 
сокове, восък или вакса от препаратите 
за почистване, ползвани от някои авто-
матични автомивки. Ако перата не чистят 
нормално, почистете предното стъкло и 
перата с добър препарат и измийте обил-
но с топла вода.

Смяна на чистачките
Ако чистачките не чистят добре, пера-
та може би са износени или напукани и 
трябва да се сменят. 
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OHM078060  OHM078059 OHG070043  

Смяна  на  перата  на  предните  чис-
тачки
1. Вдигнете чистачката. 

2. Натиснете бутона и плъзнете перото 
надолу.

3. Махнете перото от рамото.
4. Сглобете чистачката в обратен ред.

 ВНИМАНИЕ
Do not allow the wiper arm to fall
against the windshield, since it may chip
or crack the windshield.



Поддръжка

377

OED076040  OED076041  

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 щракане.

3. Проверете дали перото е легнало на 
мястото си, като го подръпнете леко.

За да предотвратите повреда по раме-
ната на чистачките или по други компо-
ненти, сменяйте чистачките в оторизиран 
HYUNDAI сервиз.
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(Продължение)

ако в очите ви попадне елек-
тролит, ги измийте обилно с 
вода за поне 15 мин и веднага 
потърсете медицинска помощ. 
ако електролитът попадне вър-
ху кожата ви, измийте засегна-
тото място добре. ако усетите 
болка или парене, потърсете 
веднага медицинска помощ. 

носете защитни очила, когато 
зареждате акумулатора или ра-
ботите с него. ако сте в затво-
рено пространство, трябва да 
има вентилация. 

неправилно изхвърленият аку-
мулатор може да нанесе щети 
на околната среда или да при-
чини смърт. изхвърляйте аку-

мулатора според законовите разпоредби.

(Продължава)

 ПредУПреждение - опасности, 
свързани с акумулатора
При работа с акумулатора вина-
ги четете инструкциите.

дръжте далеч от акумулатора 
запалени цигари, пламък или 
искри.

в клетките на акумулатора има 
водород, силно възпламеним 
газ, който може да експлодира.

дръжте акумулатора далеч от 
деца, тъй като в него има сярна 
киселина. тя не бива да влиза в 
досег с кожата ви, очите, облек-
лото или боята на колата. 

(Продължава)

OVF071017  

Pb  

акУМУлатор

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-
роводяща грес.

• Разлят електролит трябва незабавно 
да се измива с разтвор от готварска 
сода и вода.

• Разкачете акумулатора, ако няма да 
ползвате автомобила дълго време.
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(Продължение)

 • При повдигане на акумула-
тор с пластмасов корпус може 
да се получи теч на киселина, 
която да ви нарани. носете аку-
мулатора със специален инстру-
мент или го хванете от двата 
противоположни края. 
 • не се опитвайте да зарежда-

те акумулатора, ако е свързан с авто-
мобила.

 • системата на запалването работи с 
висок волтаж. никога не докосвайте 
частите й, докато двигателят работи 
или ключът е на контакт. ако не спаз-
вате тези предупреждения, може да 
се стигне до сериозни наранявания 
или смърт.

 ПредУПреждение - Зареждане на 
акумулатора

Kогато 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 температу-
рата му надвиши 49°C (120°F).

 • При проверка на акумулатора по вре-
ме на зареждане носете предпазни 
очила.

(Продължава)

 вниМание
ако използвате неодобрено електриче-
ско устройство, акумулаторът може да 
се изтощи. никога не използвайте неодо-
брени устройства. 

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 A за два часа. 
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(Продължение)

 • откачете зарядното устройство в 
следния ред:
1. изключете зарядното.
2. откачете отрицателния край от от-
рицателния полюс.
3. откачете положителния край от по-
ложителния полюс.

 • Преди да обслужите или заредите аку-
мулатора, изключете всички консума-
тори и угасете двигателя.

 • При махане на акумулатора отрица-
телният полюс се откачва първи и се 
закачва последен.

Пренастройване
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)
• Часовник (виж секция 4)
• Аудио система (виж секция 4)
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OVF081002  

гУМи и джанти

Грижа за гумите
За правилна поддръжка, безопасност и 
нисък разход на гориво трябва винаги да 
поддържате препоръчаното ниво на наля-
гане в гумите и да спазвате предписания-
та за натоварването им и разпределение-
то 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 най-
добра возия, управление на автомобила 
и минимално износване. За препоръча-
ните налягания вижте “Гуми и джанти” в 
секция 8.

Всички характеристики (размери и наля-
гане) са описани на етикета, прикрепен 
към автомобила.

 ПредУПреждение - ниско налягане 
ниското налягане в гумите може да до-
веде до силното им загряване, което да 
причини подутини, отлепване на слое-
вете на гумата и други проблеми. това 
може да доведе до загуба на контрол, на-
ранявания или смърт. рискът е по-висок 
в горещо време и продължително бързо 
шофиране.
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 вниМание
 • 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 сервиз на HYUNDAI.

 • По-високото налягане може да доведе 
до твърда возия, силно износване в 
центъра на грайфера на гумата и по-
вишава риска от повреди от предмети 
по пътя.

 вниМание
 • топлите гуми обикновено надвишават 

препоръчаното налягане за студени-
те гуми с 28 до 41 kPa (4 до 6 psi). 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.

 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.

 • 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.

 ПредУПреждение - налягане в гу-
мите

По-високо или по-ниско налягане може 
да скъси живота на гумата и да влоши 
управлението на автомобила.
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Проверка на налягането
Проверявайте гумите веднъж месечно 
или по-често.
Проверявайте и налягането на резервна-
та 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 наляга-
не. Проверявайте налягането в гумите, 
когато са студени. “Студени” означава, 
че автомобилът е бил на място в продъл-
жение на три часа или през това време 
не е изминал повече от 1,6 км. Махнете 
капачката на вентила. Притиснете уреда 

плътно към вентила, за да измерите наля-
гането. Ако налягането при студена гума 
отговаря на препоръчаното налягане, а 
натоварването е в допустимите грани-
ци, не са нужни допълнителни корекции. 
Ако налягането е ниско, надуйте гумата 
до препоръчаната стойност. Ако надуете 
гумата твърде много, изпуснете въздух, 
като натиснете металната игла на вен-
тила. Проверете налягането отново. Не 
забравяйте да поставите капачката на 
вентила. Капачката не позволява изпус-
кане на въздух и попадане на мръсотия 
или влага във вентила.

 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 
инцидент. сменете износените или ув-
редените гуми.

 • Проверявайте резервната гума заед-
но с проверката на другите гуми.
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Ротация на гумата
За да изравните степента на износването 
на грайфера, препоръчваме да ротирате 
гумите на всеки 12 000 км или по-скоро, 
ако има неравномерно износване. При 
ротиране проверете баланса на гумите.
При ротиране на гумите проверете за 
неравномерно износване и увреждания. 
Ненормалното износване се дължи най-
често на твърде високо или ниско наля-
гане, 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 ротацията коригирайте налягането 
на предните и на задните гуми и провере-
те дали са стегнати гайките. Вижте “Гуми 
и джанти” в секция 8.

С нормална резервна гума 
(според оборудването)

Радиални гуми с асиметричен
тип грайфер

Без резервна гума

S2BLA790

S2BLA790A

CBGQ0707A

Проверявайте накладките при всяко 
ротиране на гумите.

 ВНИМАНИЕ
Радиалните гуми с асиметричен тип грайфер 
се ротират само предна-задна, а не и лява-дяс-
на.

 ПредУПреждение
 • не ползвайте малката резервна гума 

за ротиране.
 • 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.
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Tread wear indicator  
Сходимост и баланс на гумите
Колелата на автомобила са точно настро-
ени, сходими и балансирани за най-дълъг 
живот и работа на гумите. В повечето слу-
чаи няма да се наложи нова настройка 
на сходимостта. Ако забележите нерав-
номерно износване или ако автомобилът 
започне да “дърпа” настрани, може да 
се наложи настройване на сходимостта. 
Ако забележите вибрации по гладък път, 
може да се наложи ново балансиране на 
гумите.

 вниМание
неподходящи тежести за балансиране 
могат да повредят алуминиевите джанти. 
Ползвайте само одобрени тежести.

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 целия 
протектор, преди да смените гумата.

 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 
или сериозни наранявания. При смя-
на на гумите и четирите трябва да са 
със същия размер, тип, протектор, 
марка и товароносимост.

(Продължава)
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(Продължение)

 • Ползването на гуми от различен раз-
мер и тип може да окаже влияние 
върху возията, управлението, клирен-
са, спирачния път, възможността за 
поставяне на вериги за сняг, както и 
да промени показанията на скоросто-
мера.

 • сменете и четирите гуми едновремен-
но. ако това не е възможно, сменете 
само  предните или задните. смяната 
на само една гума може сериозно да 
наруши

 • управлението.
 • ABS системата работи, като сравня-

ва скоростта на въртене на колелата. 
размерът на джантите се отразява на 
скоростта на въртене. При смяна на 
джанти, и четирите трябва да са с ори-
гиналния размер. различният размер 
може да причини проблеми в рабо-
тата на ABS и ESP системите (според 
оборудването).

Смяна на малката 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 резерва гума не е 
направена за поставяне на нормална по 
размер гума.

Смяна на джанта
Когато сменяте джантите, новите трябва 
да са със същия размер, ширина и от-
местване. 

 ПредУПреждение
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 височината на броните.
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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 намалите риска от за-
губа 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 сервиз. При поставяне 
на нови гуми се уверете, че са баланси-
рани. Това ще увеличи комфорта на вози-
ята и живота на гумите. Баланс се пра-
ви при всяко монтиране на гумите върху 
джантите.

Обозначения  по  страниците  на  гу-

мите
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 мар-

ката
Показва името на производителя и мар-
ката на гумата.

2. Обозначение на размера
По страницата на гумата е изписан ней-
ният размер. Тази информация ще ви 
е нужна при покупка на нови гуми. Ето 
обяснение какво означават буквите и ци-
фрите. 

Пример:
(Посочените размери са примерни; обо-
значението по вашата гума
може да е различно.)

205/60R16 92V 
205 – широчина на гумата в милиметри
60 – съотношение на височината на гума-

та като процент от ширината
R – тип гума (радиална).
16 – диаметър на джантата в цолове
92 – товарен индекс, код, показващ мак-

сималното натоварване на гумата.
V – скоростен индекс. Вижте таблицата 

на скоростните индекси в тази глава 
за допълнителна информация.

P – тип гума (гумите с индекс са за леки 
коли, компактни SUV, но не всички 
гуми имат подобен индекс

I030B04JM
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Обозначение на размера на джанта-
та
Джантите също имат важни обозначе-
ния, които трябва да знаете, ако искате 
да ги смените. Ето обяснение какво озна-
чават буквите и цифрите. 
Пример:

7.0JX16
7.0 - ширина на джантата в инчове
J - вид на контура на джантата
16 - диаметър на джантата в инчове 

Скоростен индекс на гумата
Таблицата долу показва значението на 
скоростните индекси, които се ползват 
при леките автомобили в момента. Ско-
ростният индекс е обозначен на страни-
цата на гумата и показва максималната 
безопасна скорост на гумата.

3. Проверка живота на гумата
(TIN : идентификационен номер на гума-
та)
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 страницата 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 OOOO
Първата част е кодът на завода произ-
водител, големината и видът на гумата. 
Последните четири цифри показват сед-
мицата и годината на производство.
Пример:
dОT XXXX XXXX 1611 означава, че гу-
мата е произведена в 16-ата седмица на 
2011 г.

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 над 240 км/ч (149 mph)
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 ПредУПреждение - стареене на гу-
мата

с времето гумата променя характеристи-
ките си, дори и да не се ползва. Препо-
ръчва се гуми на 6 години или повече да 
се сменят с нови, независимо от състоя-
нието на грайфера. нагряването от топ-
лото време или експлоатацията може да 
ускорят процеса на стареене. неспазва-
нето на предупреждението може да до-
веде до спукване на гумата и инцидент.

4. Състав на гумата
Гумата е изградена от слоеве плат, по-
крити с каучук. Производителите трябва 
да посочат материалите за изработка, 
които включват стомана, найлон, полиес-
тер и др. Буквата „R“ означава, че пласто-
вете са положени радиално; „D“ означава 
диагонално или под ъгъл, а „B“ означава 
поясна организация 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 стойности-
те, посочени в табелката за налягането 
на въздуха в гумата, и натоварването на 
гумата.

6. Максимално натоварване
Това число показва максималното нато-
варване на гумата в килограми и паунди. 
Когато сменяте гумите, винаги ползвайте 
гуми с товарен рейтинг колкото оригинал-
ната гума.

7. Категория на гумата
На страницата са посочени и други данни 
за гумата.
Например:
TREADWEAR 200
TRACTION AA
TEMPERATURE А

Износване на грайфера
Този рейтинг посочва степента на износ-
ване на гумата при изпитания при опреде-
лени условия на задължителните тестове. 
Например гума с рейтинг 150 ще понесе 
един път и половина повече износване от 
гума с рейтинг 100. Относителното пред-
ставяне на гумите зависи от условията 
на експлоатацията, навиците на водача, 
сервизното обслужване, климата и пътни-
те характеристики. Рейтингът се посочва 
на страниците. Разликата между гумите 
като базово оборудване и допълнително 
оборудване може да се изразява точно в 
рейтинга за износване.
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Сцепление - AA, A, B & C
Индексът на сцеплението от висок към 
нисък е АА, А, B и C. Този индекс посочва 
способността на гумата да спира по мок-
ра настилка при контролирани условия 
на официалния тест на асфалт и бетон. 
Гума, обозначена с C, може да има ниско 
сцепление.

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 промени 
материала на гумата, да скъси живота й, 
а високата температура може да доведе 
до внезапно спукване. Рейтинг А и В по-
казват по-добро представяне в официал-
ните тестове.

 ПредУПреждение
индексът на сцепление показва сцепле-
нието при тестово линейно спиране и не 
включва ускорение, завиване, аквапла-
нинг или крайни характеристики.

 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.
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OVF071101  

Този автомобил има 2 (или 3) панела 
предпазители. Единият е в таблото от-
страни до вратата на шофьора, а другите 
са в двигателния отсек. Ако светлините, 
някои аксесоари или уреди не работят, 
проверете предпазителя на съответната 
верига. Ако има изгорял предпазител, 
елементът в него ще е разтопен. Ако 
електрическата система не работи, пър-
во проверете панела с предпазители от 
страната на водача. Винаги сменяйте из-
горелия предпазител с нов със същия ка-
пацитет. Ако изгори и смененият бушон, 
това показва проблем в електрическата 
система. Не ползвайте съответния консу-
матор и се свържете незабавно с отори-
зиран HYUNDAI сервиз. 
Ползват се три вида бушони: обикно-
вен за малки консуматори, сменяема 
касетка и стопяема връзка за големи 
консуматори. 

 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.

 • внимание
 • не ползвайте отвертка или метален 

предмет за махане на бушоните, за-
щото може да стане късо съединение 
и да причините повреда в системата.

• Стопяема връзка 

• Сменяема касетка

Нормален 

Нормален 

Нормален 

Нормален 

Изгорял 

Изгорял 

Изгорял 

Изгорял 

• Многофункционален 
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OVF071018  OVF071019  

Смяна  на  предпазител  във  вътрешната 
кутия
1. Изключете запалването и останалите 

консуматори.
2. Отворете капака на панела. 
3. Издърпайте предполагаемия изгорял 

бушон право нагоре. Ползвайте щип-
ките на капака. 

4. Проверете бушона и го сменете, ако е 

изгорял. Във вътрешната кутия или в 
панелите в двигателния отсек има ре-
зервни бушони.

5. Поставете новия бушон със същия ка-
пацитет и се уверете, че е поставен 
плътно. Ако не може да се постави 
плътно, се консултирайте с HYUNDAI 
сервиз. 

Ако нямате резервен бушон, ползвай-
те бушон със същия капацитет от 
верига, която не е от съществено 
значение, като запалката например.

Ако фаровете или друг електрически ком-
понент не работят, а предпазителите са 
наред, проверете панела в двигателния 
отсек. Ако има изгорял бушон, трябва да 
го смените.

v
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OVF071020  
Само при дизел

OVF071021  

OVF071023

Ключ на предпазителите 
Винаги слагайте ключа на предпазителя 
в позиция ON. В противен случай, ако е в 
OFF, някои елементи като аудиото и ци-
фровият часовник може да не работят. 

Смяна на предпазител от кутията в дви-
гателния 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 HYUNDAI сервиз. 

 вниМание
винаги позиционирайте ключа на пред-
пазителя на позиция ON, когато автомо-
билът е в движение.

 вниМание
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.
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OVF071024  OLM079025  

Главен предпазител 
Ако е изгорял главният предпазител, 
трябва да бъде подменен, както следва:
1. Угасете двигателя.
2. Махнете негативния полюс на акумула-

тора.
3. Махнете капаците, показани на сним-

ката.
4. Сменете с нов със същия капацитет
5. Върнете обратно капаците. 

Мулти предпазител 
Ако е изгорял главния предпазител, тряб-
ва да бъде подменен, както следва:
1. Угасете двигателя.
2. Махнете негативния полюс на акумула-

тора.
3. Махнете капака от дясната страна на 

двигателния отсек.
4. Премахнете капака от снимката.
5. Сменете с нов със същия капацитет
6. Върнете обратно всичко по обратния 

ред. 

 ВНИМАНИЕ
Ако е изгорял главният бушон, се консулти-
райте с оторизиран HYUNDAI сервиз.



Поддръжка

557

Панел от страната на шофьора Двигателен отсек
Само при дизел

OVF071025/OVF071026/OVF071028/OVF071027 

Описание на предпазителите и релетата
Описанията на бушоните и релетата се намират от вътрешната страна на капаците на кутиите.

 ВНИМАНИЕ
Не всички описания на предпазители в този наръчник се отнасят към вашия автомобил. Той е точен към момента на излизане на модела. При 
проверка на кутиите с предпазители в автомобила следвайте описанията по капака.
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No. капацитет символ име на предпазителя консуматор

1 20A POWER OUTLET 2 Електроизход на централна конзола, ел. изход на задната седалка 

2 30A POWER TAIL GATE Електронна багажна врата 

3 10A MODULE 1

„Контролен модул за смарт ключ, BCM, аудио, AMP, JBL AMP, A/V & навига-
ционен блок, DC-DC конвертор (Audio/AMP), лампа на тавана на конзолата, 

паркинг система, ключ за електроогледала отвън  
„

4 10A MODULE 4
E/R предпазител & кутия с релета (RLY. 12), ключ стоп лампа, мултифунк-
ционален чек конектор, блок въздушен клапан, сензор за горивен индика-

тор (D4FD)

5 7.5A MODULE 3
Контролен модул смарт ключ, BCM, панорамен люк, сензор за дъжд, кон-
тролен модул CCS шофьор/пътник, ICM кутия с релета (реле за умивалник 

на предните фарове)

6 15A POWER OUTLET 1 Преден електроизход 

7 20A P/SEAT PASS Механичен ключ за пътника 

8 10A HTD MIRR Електроогледало за шофьора и пътника, ECM/PCM, A/C контролен модул 

9 25A AMP AMP, JBL AMP, DC-DC конвертор (AMP)

10 25A WIPER FRT ICM реле (реле за сензор дза дъжд), мултифункционален ключ, E/R предпа-
зител & кутия релета (RLY. 7), мотор на предната чистачка

11 7.5A A/CON E/R предпазител & кутия релета (RLY. 4), EMS кутия (реле горивен подгрева-
тел), кутия дизел (PTC реле подгревател #2/#3), A/C  контролен модул 

12 15A STEERING WHEEL 
HEATER Подгревател на волана 

Кутия с предпазители при водача
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No. капацитет символ име на предпазителя консуматор

13 25A P/WDW LH
Реле за електростъкла LH, основен ключ за електростъкла, модул за сигур-
ност за електростъкла на шофьора и пътника, Заден модул за сигурност за 

електростъкла LH, заден ключ за електростъкла LH

14 10A PDM 1
Реле за отваряне на електрическата багажна врата, ключалка за багаж-
ника (седан), ключалки на багажника (комби), ICM кутия с релета (реле 

горивен филтър)

15 30A P/SEAT DRV Шофьорски IMS Module, механичен ключ за шофьора 

16 7.5A MODULE 2

BCM, модул на имобилайзера, DC-DC конвертор (Audio/AMP), аудио, елек-
трохромно огледало, модул Lane Keeping Assist Module, контролен модул 
A/C, основна лампа LH/RH, IMS модул за шофьора, модул за автоматична 

лампа, портативна лампа, ключ за основната лампа LH/RH, подгревател на 
задните седалки, модул за следене на налягането в гумите, CCS контролен 
модул за шофьора и пътника, ATM лост за превключване IND., ключ на кон-

золата, модул за подгряване на седалките на шофьора и пътника 

17 15A WIPER RR Реле задна чистачка, мотор задна чистачка, ключ за повреди, модул задна 
завеса 

18 10A STOP LP Ключ LP стоп лампа 

19 25A P/WDW RH
Реле RH за електростъклата, основен ключ електростъкла, ключ елек-

тростъкло за пътника, модул електростъкла шофьор и пътник, заден модул 
електростъкла RH, заден ключ електростъкла RH

20 10A PDM 2 Контролен модул смарт ключ, ключ за Start/Stop бутона, модул имобилай-
зер

21 7.5A MODULE 5
Външна дръжка шофьор и пътник, електроогледала за шофьора и пътника, 

блок активен въздушен клапан, подгревател за задните седалки LH/RH, 
автоосветление & фотосензор, ключ спортен режим, ключ соленоид
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No. капацитет символ име на предпазителя консуматор

22 20A IG1 E/R предпазител & кутия релета (предпазители  - F27, F28, F29, F30, F31)

23 10A MODULE 6 Инструментален панел, ключ подгряване на предната седалка LH/RH, мо-
дул адаптивни предни фарове, електронна ръчна спирачка 

24 10A MDPS Контролен модул EPS

25 20A DR LOCK
Реле отключване и заключване на вратите, ICM кутия релета (дед лок 

реле), ключ за отключването на шофьорската и пътническата врата, ключ 
за отключване на задната врата LH/RH

26 15A S/HEATER FRT Контролен модул CCS шофьор и пътник, модул подгряване на седалките за 
шофьор и пътник 

27 10A INTERIOR LAMP

Лампа във вратата на шофьора и пътника, лампа на конзолата, портативна 
лампа, допълнителна лампа, лампа в жабката, лампа в багажника, предна 
лампа шофьор и пътник, лампа багажен отсек, персонална лампа отзад LH/

RH, козметична лампа LH/RH

28 15A MULTI MEDIA Аудио,  A/V & основен блок навигация, DC-DC конвертор (Audio)

29 15A A/BAG Контролен модул въздушни възглавници SRS

30 10A CURTAIN Заден модул завеса 

31 7.5A MEMORY 1

Инструментален панел, модул за следене на налягането в гумите, заден 
модул завеса, сензор за наклон, контролен модул A/C, BCM, предпазващ 

сензор със свръхзвукова активация, клаксон, IMS модул на шофьора, ключ 
електроогледала

32 7.5A A/BAG IND Инструментален панел 

33 7.5A PDM 3 Контролен модул за смарт ключ
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No. капацитет символ име на предпазителя консуматор

34 10A S/HEATER RR Модул подгряване на задни седалки LH/RH

35 7.5A MEMORY 2 RF приемник 

36 10A PDM 1 Контролен модул смарт ключ 

37 7.5A START
Без старт бутон: E/R предпазител & кутия релета (RLY. 8), Ключ блокиране 
на запалването, ключ диапазон на трансаксъл Със старт бутон: ECM/PCM, 

ключ диапазон на трансаксъл

38 20A SUNROOF Панорамен люк 
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номер капацитет символ Kонсуматор

MULTI FUSE
FUSE

1 80A ESP контролен модул

2 60A I/P Junction Box (IPS 0 (4CH), IPS 1 (4CH), IPS 2 (2CH), предпазители  - F13/F14/F19/F20/
F21/F26/F36)

3 40A   ESP контролен модул, универсална връзка

4 40A   ESP контролен модул, универсална връзка

5 40A RLY. 9 (стартово реле), контактен ключ (без старт бутон), RLY. 6 (PDM 4 (IG2) Relay, With 
Button Start)

6 40A RLY. 4 реле вентилатор

7 40A RLY. 11 реле отопление на задното стъкло 

8 60A I/P Junction Box (IPS 3 (4CH), IPS 4 (4CH), предпазители  - F2/F7/F9/F15)

9 30A DC-DC конвертор (AMP)

10 30A Модул електронна ръчна спирачка 

11 30A Модул електронна ръчна спирачка 

12 „40A(GSL) 
50A(DSL)“ RLY. 1 (реле на вентилатора на изпарителя долно и RLY. 2 горно)

13 15A ICM реле кутия (реле реотани предно стъкло)

Двигателен отсек
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номер капацитет символ Kонсуматор

FUSE

14 15A RLY. 5 (реле клаксон), ICM кутия релета (реле реотани предно стъкло)

15 15A RLY. 12 (HAC реле), реле стоп сигнал 

16 20A ICM кутия релета (реле умивател предни светлини)

17 20A   D4FD & A/T : TCM

18 40A „Без старт бутон: контактен ключ Със старт бутон : RLY. 8 (PDM 2 (ACC) реле)/RLY. 10 
(PDM 3 (IG1) реле„

19 40A   EMS кутия 

20 50A I/P Junction Box (Leak Current Autocut Device, предпазители - F18/F25/F30/F34/F38)

21 10A Контролен модул A/C

22 10A PCM/ECM

23 15A   A/T - TCM (D4FD), ключ диапазон на трансаксъл

24 10A M/T – ключ бекъп лампа, A/T – задна лампа (IN) LH/RH, заден модул завеса, A/V & осно-
вен блок навигация, електрохромно огледало, контролен модул IPS

25 15A   RLY. 9 (D4FD, стартово реле), ECM/PCM, сензор въздушен приток (D4FD)

26 10A   Контролен модул  ESP
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номер капацитет символ Kонсуматор

FUSE

27 15A G4FD/G4NC –свещи #1/ #2/ #3/ #4, кондензатор 

28 15A Реле горивна помпа 

29 15A   „G4FD : ECM 
G4NA/G4NC : PCM (A/T), ECM (M/T)“

30 10A резервен 

31 10A G4NA – инжектор #1/#2/#3/#4

32 10A   „G4FD : ECM G4NA : реле горивна помпа G4NC : реле горивна помпа, PCM (A/T), ECM 
(M/T) D4FD : сензор ниво на маслото, клапа за регулиране на горивното налягане“

33 20A G4NA : свещи #1/#2/#3/#4, кондензатор

34 20A   „G4FD/D4FD : ECM 
G4NA/G4NC : PCM (A/T), ECM (M/T)“

35 10A

„G4FD: контролен клапан масло #1/ #2, сензор ниво на масло, E/R предпазител & реле 
(RLY. 1) G4NA/G4NC: контролен клапан масло #1/ #2, сензор позиция на разпределител-
ния вал (всмукване/изпускане), E/R предпазител & реле Box (RLY. 1) D4FD: E/R предпази-
тел & реле Box (RLY. 1), дизел (PTC реле подгревател #1), ламбда сонда сензор, солено-

иден клапан

36 10A

„G4FD: сензор кислород (UP/DOWN), соленоиден клапан всмукване, контролен солено-
иден клапан G4NA/G4NC: сензор кислород (UP/DOWN), соленоиден клапан всмукване, 
контролен соленоиден клапан D4FD: сензор позиция на разпределителния вал, EGR 

байпас клапан соленоид, дизелова кутия (реле подгряване)“
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номер символ име на релето тип

37 C/долен вентилатор PLUG MICRO

38 C/горен вентилатор PLUG MICRO

39 ESS реле PLUG MICRO

40 Обдухване PLUG MICRO

41   Клаксон PLUG MICRO

42 PDM 4 (IG2) PLUG MICRO

43 Предна чистачка PLUG MICRO

44 PDM 2 (ACC) PLUG MICRO

Аларма, клаксон реле PLUG MICRO

45 Стартово реле PLUG MICRO

46 PDM 3 (IG1) реле PLUG MICRO

47 RR HTD реле PLUG MINI

48 HAC реле PLUG MICRO
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номер име на предпазителя капацитет компонент
1 Подгряване 80A Реле подгряване

2 PTC HEATER #1 50A PTC Heater Relay #1

3 PTC HEATER #2 50A PTC Heater Relay #2

4 PTC HEATER #3 50A PTC Heater Relay #3

Двигателен отсек (дизел)

номер име на релето тип реле
1 Реле подгряване MINI PLUG

2 PTC Heater Relay #1 MINI PLUG

3 PTC Heater Relay #2 MINI PLUG

4 PTC Heater Relay #3 MINI PLUG
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крУШки

 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.

Използвайте  само  крушки  с  предписа-
ната мощност.

 вниМание
сменете изгорялата крушка с нова със 
същата мощност. Противното може да 
доведе до изгаряне на бушона или повре-
ди по кабелите.

 вниМание
ако нямате нужните инструменти, круш-
ки и опит, се консултирайте с оторизиран 
HYUNDAI сервиз. в много случаи смяната 
на крушка е трудна, тъй като преди това 
трябва да махнете други части. това важи 
особено ако първо трябва да махнете 
фара. свалянето и обратното монтиране 
на фара може да повреди автомобила.

 ВНИМАНИЕ
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 вре-
ме на дъжд. Не е белег на проблем с автомо-
била. Ако в конструкцията на фара навлиза 
вода, прегледайте автомобила в оторизиран 
HYUNDAI сервиз.

Смяна на крушките на фаровете, ми-
гачите и предните фарове за мъгла 
(1) Фарове (къси)
(2) Завиващи фарове
(3) Фарове (дълги)
(4) Преден мигач
(5) Габарит
(6) Дневни светлини (DRL) (според обо-

рудването)
(7) Преден фар за мъгла (според оборуд-

ването)

OVF071030
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Завиващи предни светлини (къси/дълги) 
1. Изключете двигателя и отворете капа-

ка.
2. Премахнете предната броня.
3. Извадете кутията на фара от превозно-

то средство. Ако можете да достигнете 
крушката без отстраняване на кутията 
на фаровете, не е нужно да правите 
стъпка 2 и 3.

4. Изключете захранващата букса (а) от 
гърба на кутията на фара.

5. Свалете крушката, като завъртите об-
ратно на часовниковата стрелка.

6. Изключете крушката от буксата.
7. Премахване на гнездо от кутията чрез 

завъртане обратно на часовниковата 
стрелка, докато не се намести на гнез-
дата за излизане. 

8. Издърпайте крушката от контакта.
9. Поставете нова крушка в мястото.
10. Инсталирайте буксите в кутията и из-

равнете краищата. Завъртете гнездото 
по посока на часовниковата стрелка.

11. Свържете крушката с буксата.
12. Инсталирайте капака на крушката, 

като го завъртите по посока на часов-
никовата стрелка.

 ВНИМАНИЕ
Ако фаровете имат нужда от коригиране, кон-
султирайте с дилър на HYUNDAI.

Дълги светлини

Фарове за завой
Къси светлини

OVF071056
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 ПредУПреждение - Халогенни круш-
ки

 • в халогенните крушки има газ под на-
лягане 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 стъклото може да 
прегрее крушката и тя да се пръсне. 
крушката се ползва след поставянето 
й във фара.

 • 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.

Мигачи 
Следвайте стъпките от 1 до 4 от предиш-
ната страница.
5. Премахнете буксата от блока чрез 

завъртане обратно на часовниковата 
стрелка, докато гнездата се изравнят 
с процепите.

6. Извадете крушката, като я натиснете и 
я завъртите обратно на часовниковата 
стрелка, докато гнездата не се израв-
нят със слотовете. Дръпнете крушката.

7. Поставете нова крушка, като я завърти-
те, докато се застопори на мястото си.

8. Инсталирайте отново всичко в съот-
ветните гнезда. Натиснете гнездото 
на крушката и завъртете по посока на 
часовниковата стрелка.

Предни крушки за мъгла
1. Изключете двигателя.
2. Махнете капака, развинтвайки винто-

вете. 
3. Сложете ръка в задната част на пред-

ната броня.
4. Изключете буксата от контакта.
5. Извадете крушката гнездо чрез за-

въртане по посока на часовниковата 
стрелка, докато излезе от слотовете 
на корпуса.

6. Поставете нова крушка в корпуса, из-
равнявайки с процепите в корпуса. 
Натиснете

гнездото в корпуса и завъртете по посока 
на часовниковата стрелка.

7. Свържете буксата обратно. 

OHD076046 OVF071057 OVF071058
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Преден  фар  (тип  HID),  мигачи  и  дневни 
светлини 
Ако електрическата крушка не работи, 
проверете автомобила в оторизиран ди-
лър на HYUNDAI.

 ПредУПреждение – къси светлини 
(според оборудването)
не се опитвайте да проверявате или за-
меняте късите светлини (крушка XENON) 
заради опасност от електрически щок. 
ако късите светлини (крушка XENON) не 
работят, проверете автомобила в отори-
зиран сервиз на HYUNDAI.

 ВНИМАНИЕ
HID крушките имат отлична производител-
ност в сравнение с халогенни крушки. HID 
лампите са с два пъти по-дълъг живот или по-
дълъг от халогенни крушки в зависимост от 
честотата на използването им. Вероятно ще 
се нуждаят от подмяна в определен момент в 
живота на превозното средство.
Постоянно каране на фаровете и на дълги 
разстояния ще съкрати живота на HID круш-
ките. HID крушките не се повреждат като ха-
логенни лампи с нажежаема жичка.
Крушка, която започва да губи ефективност, 
ще може да бъде запалена, но вероятно ще 
трябва да бъде сменена. Регулиране на предни фарове и пред-

ни светлини за мъгла (за Европа)
Регулиране на предни светлини 
1. Напомпайте гумите до определеното 

ниво и премахнете всякакви товари от 
превозно средство, освен на водача, 
резервна гума и инструменти.

2. Превозното средство трябва да бъде 
поставено на равно. 

3. Пуснете вертикални линии (вертикал-
ните линии преминават чрез съответ-
ните центрове на крушките) и хоризон-
тална линия (по хоризонтала линия, 
минаваща през центъра на крушките) 
на екрана.

4. С акумулатор в нормално състояние 
най-ярката част попада върху хори-
зонталната и вертикални линии.
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5. За да коригирате късата светлина отля-
во или отдясно, завъртете с отвертка (1) 
по и обратно на часовниковата стрелка. 
За да коригирате нагоре и надолу, завър-
тете с отвертка (2) по и обратно на часов-
никовата стрелка.

Адаптивни светлини 
1. Изключете двигателя
2. Завъртете ключа на фаровете на къси. 
3. Поставете гумите направо. 
4. Включете двигателя.
5. Напомпайте гумите до опреденото 

ниво и премахнете всякакви товари от 
превозното средство, освен на водача, 
резервната гума и инструментите.

6. Превозното средство трябва да бъде 
поставено на равно. 

7. Пуснете вертикални линии (вертикал-
ните линии преминават чрез съответ-
ните центрове на крушките) и хоризон-
тална линия (по хоризонтала линия, 
минаваща през центъра на крушките) 
на екрана.

8. С акумулатор в нормално състояние 
най-ярката част попада върху хори-
зонталната и вертикални линии.

9. За да коригирате късата светлина от-
ляво или отдясно, завъртете с отверт-
ка (1) по и обратно на часовниковата 
стрелка. За да коригирате нагоре и 
надолу, завъртете с отвертка (2) по и 
обратно на часовниковата стрелка. За 
да коригирате дългите светлини на-
долу или нагоре, завъртете отвертка-
та (3) по и обратно на часовниковата 
стрелка.

OVF071051 

Преден фар против мъгла 
Преден фар за мъгла може да бъде ре-
гулиран по същия начин като предните 
светлини. С акумулатор в нормално със-
тояние завъртете отвертката (1) по и об-
ратно на часовниковата стрелка за регу-
лиране.
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Настройка на нивото на фаровете 

< Височина спрямо земята >  < Разстояние между крушките >

H1: височина между центъра на крушката и земята (къси светлини)
H2: височина между центъра на крушката и земята (дълги светлини)
H3: височина между фара за мъгла и земята 
W1: разстояние между двата центъра на крушките (къси светлини)
W2: разстояние между двата центъра на крушките (дълги светлини)
W3: разстояние между двете крушки на фаровете за мъгла

Мерна единица: мм (в)

Състояние H1 H2 H3 W1 W2 W3

Без водач 736 (28.9) 688 (27.0) 393 (15.4) 1,472 (57.9) 1,186 (46.6) 1508 (59.3)

С водач 728 (28.6) 680 (26.7) 385 (15.1) 1,472 (57.9) 1,186 (46.6) 1508 (59.3)

Екран
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OMD051054L  

Преден фар къси светлини (от шофьорската страна)
1. Запалете предния фар на къси върху без водача в автомобила.
2. Крайната линия трябва да се проектира в границата на снимката.
3. Когато регулирате къси светлини, вертикално регулиране трябва 

да бъде коригирано след регулиране на хоризонталното насоч-
ване.

4. Ако има екипирано устройство за регулиране на фаровете, на-
стройте ключа на позиция 0.

Ос на автомобила

Вертикална линия на центъра на лявата 
крушка на фаровете

Крайна равнина на светлинния сноп 

Вертикална линия на центъра на дясна-
та крушка на фаровете 

Хоризонтална линия на центъра на на 
фаровете 

Пътна настилка W1 (къси светлини)

H
1 

(к
ъс

и 
св

ет
ли

ни
)
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Преден фар къси светлини (от страна на пътника отпред)
1. Запалете предния фар на къси върху без водача в автомобила.
2. Крайната линия трябва да се проектира в границата на снимката.
3. Когато регулирате къси светлини, вертикалното регулиране трябва да бъде 

коригирано след регулиране на хоризонталното насочване.
4. Ако има екипирано устройство за регулиране на фаровете, настройте ключа 

на позиция 0.

Ос на автомобила

Вертикална линия на центъра на лявата 
крушка на фаровете

Крайна равнина на светлинния сноп 

Вертикална линия на центъра на дясна-
та крушка на фаровете 

Хоризонтална линия на центъра на на 
фаровете 

Пътна настилка 
W1 (къси светлини)

H
1 

(к
ъс

и 
св

ет
ли

ни
)



Поддръжка

737

OMD051056L  

Предни светлини за мъгла
1. Запалете предния фар за мъгла без водача в автомобила.
2. Границата трябва да се очаква допустимия диапазон на снимката.

Ос на автомобила

Крайна равнина 
в горната част

Вертикална линия на центъра на лявата 
крушка на фаровете

Хоризонтална линия на центъра на 
лявата крушка на фаровете

Крайна равнина на светлинния сноп 

Вертикална линия на центъра на дясна-
та крушка на фаровете 

Хоризонтална линия на центъра на 
дясната крушка на фаровете 

Пътна настилка 

W3 (фарове за мъгла) 

H
3 

(ф
ар

ов
е 

за
 м

ъг
ла

)
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OVF071037  

OVF071038  

OVF071035  

Смяна  на  крушката  на  страничния 
мигач 
Ако електрическата крушка не работи, 
проверете автомобила в оторизиран ди-
лър на HYUNDAI.

Смяна на крушките на задните свет-
лини
(1) Стоп светлина
(2) Задна светлина за мигачите
(3) Светлина за заден ход
(4) Заден фар за мъгла (според оборудва-

нето) или стоп 
(5) Задна светлина за мъгла (според обо-

рудването)

Задна страна
Задни светлини 
1. Изключете двигателя.
2. Отворете задния капак.
3. Свалете капака.
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4. Развийте винтовете с кръстата отверт-
ка.

5. Премахнете блока на задните стопове 
от каросерията на автомобила. 

6. Махнете куплунга от блока, като го 
завъртите обратно на часовниковата 
стрелка, когато крачетата не се израв-
нят със слоковете на стопа. 

7. Махнете крушката, като я натиснете и 
завъртите обратно на часовниковата 
стрелка, докато крачетата се изравнят 
със слотовете на куплунга. Махнете 
крушката.

8. Поставете нова крушка, като я пъхне-
те в куплунга и я завъртите, докато се 
захване на място.

9. Поставете куплунга на мястото му, като 
нагласите крачетата в слотовете и за-
въртите по посока на часовниковата 
стрелка. 

10. Върнете обратно блока на мястото му.

Вътрешна лампа
1. Угасете двигателя.
2. Отворете багажната врата.
3. Премахнете сервизния капак с плоска 

отвертка.

OVF071040
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Стоп за задна 
предавка

Заден стоп 
за мъгла 

OVF071041 OVF071041 

Стоп за задна предавка 
4. Махнете куплунга, като го завъртите 

обратно на часовниковата стрелка, 
докато крачетата му се изравнят със 
слотовете на стопа. 

5. Махнете крушката, като я натиснете и 
завъртите обратно на часовниковата 
стрелка, докато крачетата се изравнят 
със слотовете на куплунга. Махнете 
крушката. 

6. Поставете нова крушка, като я пъхне-
те в куплунга и я завъртите, докато се 
захване на място.

7. Поставете куплунга на мястото му, като 
нагласите крачетата в слотовете и за-
въртите по посока на часовниковата 
стрелка. 

8. Върнете сервизния капак на мястото 
му.

Заден стоп за мъгла 

4. Махнете куплунга и крушката, като го 
завъртите обратно на часовниковата 
стрелка, докато крачетата му се из-
равнят със слотовете на стопа. 

5. Поставете нова крушка, като я пъхне-
те в куплунга и я завъртите, докато се 
захване на място. 

6. Поставете стопа на мястото му.
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Смяна на крушката на третия стоп
Ако крушката не работи, се обърнете
към оторизиран HYUNDAI сервиз.

Смяна на крушката за осветяване на 
номера
1. Угасете двигателя.
2. Развийте винтовете с отвертка.
3. Извадете куплунга и завъртете по посо-

ка на часовниковата стрелка.
4. Извадете крушката, като дръпнете на-

горе.
5. Сложете нова крушка в куплунга и го 

върнете в лещата.
6. Поставете обратно лещата.
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OVF071046/OXM079041/OVF071044/OVF071045/OVF071047/OHG070038  

Плафон на тавана

Лампа на сенника

Лампа в жабката

Лампа в багажника

Лампа купе

• Тип A  

• Тип B  

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 внимателното 
поставете стъклото на мястото му.

 ПредУПреждение
Преди да сменяте крушки от вътрешното 
осветление, изключете лампата с бутона 
OFF, за да не се изгорите или да ви удари 
ток.

 вниМание
внимавайте да не замърсите или повре-
дите лещата, щифтчетата и пластмасовия 
корпус.

Лампа до дръжката (тип B) 
Ако лампата не оперира, проверете авто-
мобила в оторизиран дилър на HYUNDAI.
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грижа За вънШниЯ вид

Предпазни мерки
Много е важно да следвате инструкции-
те, когато ползвате химически почистващ 
препарат или полир. Прочетете преду-
предителните съобщения по 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 изпражне-
ния и подобни замърсители могат да ув-
редят боята и лаковото покритие, ако не 
бъдат бързо отстранени. Измиването с 
вода може да не е достатъчно за премах-
ване на замърсителите. Може да ползва-
те и слаб сапунен разтвор.
След измиване изплаквайте автомобила 
с хладка или студена вода. Не оставяйте 
засъхнал сапун по боята.

 вниМание
 • 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. ако не са 
така ефективни, ги изсушете, като ги на-
тиснете леко, докато се движите бавно 
напред.
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 вниМание
 • измиването на двигателния отсек с 

вода, особено с водоструйка, може да 
предизвика повреди по електрическа-
та инсталация. 

 • не позволявайте контакт с вода на 
електрическите и/или електронните 
компоненти, тъй като това може да ги 
увреди.

Пастиране
Пастиране се налага, когато водата вече 
не стои на капки по боята. Винаги изми-
вайте и подсушавайте автомобила пре-
ди пастиране. Използвайте качествени 
продукти (течни или като паста) и след-
вайте инструкциите на производителя. 
Пастирайте всички метални части, за  
да ги запазите и да поддържате гланца. 
Премахването на масло, катран и подоб-
ни замърсители с препарати обикновено 
премахва и лаковото покритие. Пастирай-
те третираните места, дори и останалата 
повърхност да не се нуждае от пастиране. 

 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.

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.

 ВНИМАНИЕ
Ако автомобилът е ударен и се налага под-
мяна или ремонт на метални части, в серви-
за трябва да ги обработят с антикорозионни 
материали
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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 антико-
розивни 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 части, тъй 
като е трудно да забележите всичка-
та кал и мръсотия. Ако само намокрите 
мръсотията, без да я махнете, ще нане-
сете повече вреда, отколкото полза. Във 
вратите, по калниците и в долния 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. 

Поддръжка на алуминиеви 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.

• Ползвайте слаби разтвори на мие-
щи вещества и изплаквайте обилно 
с вода. Почиствайте джантите и след 
шофиране по пътища, по които е била 
разпръсквана сол. Така ще се предпа-
зите 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.

 ПредУПреждение
след измиване на автомобила тествайте 
спирачките при ниска скорост. ако не са 
така ефективни, ги изсушете, като ги на-
тиснете леко, докато се движите бавно 
напред.
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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-обичайните причини за корозия 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 запраша-
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 коро-
зивна, тъй като засъхва бавно и задържа 
влагата в контакт с автомобила. Дори и 
да изглежда засъхнала, калта пак може 
да задържи влага и да причини корозия. 
Високите температури също могат за ус-
корят корозията на части, около които 
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.
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Предотвратяване на корозия
Може да предпазите автомобила си от
корозия, ако съблюдавате следното:
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, където се 
използва сол по пътищата, близо до 
море или области с индустриално за-
мърсяване, киселинни дъждове и т.н., 
трябва да полагате допълнителни гри-
жи 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.

• При почистване на панелите по долна-
та част на вратите, калниците и праго-
вете 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 вкарате вътре, докато 
е още мокър или покрит със сняг, лед или 
кал.
Дори и отоплен гараж може да провокира 
корозия, ако не е с добра вентилация, 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 изпражне-
ния: те са силно корозивни и могат да 
увредят боядисани повърхности само за 
няколко часа. Винаги премахвайте птичи-
те изпражнения при първа възможност.

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.
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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. 

Почистване на тапицерията или интери-
орната облицовка
Пластмаса
Премахнете прахта с метла или прахо-
смукачка. Почиствайте пластмасата с 
препарат за почистване на пластмаса. 
Плат
Премахнете праха 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 лекета и може да ув-
редят цвета. Ако платът не се поддържа 
правилно, може да се намали и пожароу-
стойчивостта 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
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.

 вниМание
никога не допускайте вода или други теч-
ности да влизат в контакт с електронни и 
електрически части, тъй като това може 
да ги повреди.

 вниМание
Ползването на материали или процедури 
за почистване, различни от посочените, 
може да увреди тъканите и огнеупорните 
им свойства.

 вниМание
не стържете и не драскайте стъклото 
отвътре. това може да повреди нагрева-
теля. 

 вниМание
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.
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Системата за контрол на изгорелите га-
зове на вашия автомобил има ограниче-
на гаранция. Моля, вижте гаранционните 
условия в Сервизната книжка. Автомоби-
лът е оборудван със система за контрол 
на изгорелите газове, за да покрива всич-
ки екологични норми. Има три системи за 
контрол, както следва:

(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.

систеМа За контрол на иЗгорелите гаЗове

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

•  бутона.

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 
клапана 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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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) 

за повече от времето, нужно да вкара-
те 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.

 ПредУПреждение - изгорели газове
изгорелите газове съдържат въглероден 
оксид (CO). той няма цвят и миризма, но 
е опасен и при вдишване може да причи-
ни смърт. следвайте инструкциите, за да 
не допуснете CO натравяне.
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Предпазни мерки за катализатора  (спо-
ред оборудването)

 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.

Автомобилът е оборудван с катализатор. 
Спазвайте предпазни мерки:
• Използвайте само БЕЗОЛОВЕН БЕН-

ЗИН за бензиновите двигатели.
• 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 тряб-
ва да се извършват от оторизиран 
HYUNDAI сервиз.

• 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 до-
веде до повреда на катализатора и на 
автомобила. Това може и да анулира 
гаранцията.

Филтър за твърди частици (при дизелов 
двигател, според оборудването)
Филтърът за твърди частици (DPF) пре-
махва саждите от работата на автомоби-
ла. За разлика от сменяемия въздушен 
филтър, DPF системата 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 дви-
гателя и високата температура на изго-
релите газове, причинено от шофиране с 
нормална или висока скорост. Ако обаче 
автомобилът се кара продължително вре-
ме с ниска скорост, натрупаните сажди 
може да не бъдат автоматично изгорени, 
тъй като температурата на изгорелите 
газове е ниска. В този случай нивата на 
саждите надвишават нормалните стойно-
сти, 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 автомобила за определено време 
(около 25 мин) със скорост над 60 км/ч 
или на по-висока от втора предавка с 
обороти между 1500 ~ 2000.
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Ако индикаторът за повреда продължи 
да мига въпреки взетите мерки, посетете 
оторизиран HYUNDAI сервиз и проверете 
DPF системата. Ако карате дълго време с 
мигащ индикатор за повреда, DPF систе-
мата може наистина да се повреди и да 
се повиши разходът на гориво.

 вниМание – дизелово гориво
(ако има DPF)
Препоръчва се използване на гориво, 
предназначено за дизелови автомобили 
с филтри за твърди частици. ако използ-
вате дизел с високо съдържание на сяра 
(повече от 50 ppm сяра) и неопределени 
добавки, системата DPF може да бъде ув-
редена и да се появи бял пушек. 
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mm (in)

Обща дължина 4770 (187.7)

Обща ширина 1815 (71.4)

Обща височина 1470 (57.8)

Следа отпред

205/60R16 1591 (62.6)

215/50R17
1579 (62.1)

225/45R18

Следа отзад

205/60R16 1597 (62.8)

215/50R17
1585 (62.4)

225/45R18

Колесна база 2770 (109.0)

РАЗМЕРИ ДВИГАТЕЛ

Бензинов 1.6 Бензинов 2.0 Дизелов 1.7

Работен обем 
cc (куб.см) 1591 (97.08) 1999 (121.9) 1685 (102.8)

Размер x ход 
на буталото 

в мм
77x85.44 

(3.03x3.36)
81x97 

(3.18x3.81)
77.2x90 

(3.04x3.54)

Поредност на 
тактовете  1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2

Брой цилинд-
ри 4, In-line 4, In-line 4, In-line
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МОЩНОСТ НА КРУШКИТЕ

HID: High 
Intensity 
Discharge
AFLS: Adaptive 
Front-Lighting 
System

Крушка Мощност Тип

Отпред

Предни фарове
Къси 55 or 35 (HID or AFLS) H7S or D1S

Дълги 55 H7L

Завиващи фарове 55 H7L

Дневни светлини LED LED

Преден мигач 21 PY21W

Габарит LED LED

Страничен мигач LED LED

Предни фарове за мъгла 35 H8L

Отзад

Задни фарове за мъгла 21 H21W

Стопове (външни) LED LED

Заден мигач (външни) 21 PY21W

Стоп на багажника (вътрешен) LED LED

Стоп за задна (вътре) 16 W16W

Трети стоп LED LED

Осветление на регистрационния номер 5 W5W

Interior

Лампи за четене отпред 8 FESTON

Централно осветление 
Тип A 10 FESTON

Тип B LED LED

Лампа в багажника 5 FESTON

Лампа в жабката 5 FESTON

Осветление в огледалата на сенниците 5 FESTON
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Item
Размер на 

гумата
Размер на 
джантата

Налягане kPa (psi)
Момент на затягане на гайките 

кг•м (lb•ft, Nm)

Гуми с норма-
лен размер

Нормален товар Макс. товар

Предни Задни Предни Задни

205/60R16 7.0J×16 2.3 
(33, 230)

2.3 
(33, 230)

2.3 
(33, 230)

2.3 
(33, 230)

9~11 (65~79, 88~107)

215/50R17 7.5Jx17 2.4 
(35, 240)

2.4 
(35, 240)

2.4 
(35, 240)

2.4 
(35, 240)

225/45R18 8.0Jx18

Малка резервна 
гума (според 

оборудването)

T125/80D16 4.0Tx16 4.2  
(60, 420)

4.2  
(60, 420)

4.2 
(60, 420)

4.2 
(60, 420)

T135/80D17 4.0Tx17

ГУМИ И ДЖАНТИ 

МАСА И ОБЕМИ

Item Бензинов 1.6L Бензинов  2.0L Дизелов 1.7L

Обща маса кг (либри)
M/T 2030 (4475) 2050 (4519) 2120 (4673)

A/T - 2080 (4585) 2150 (4739)

Багажен обем литри (куб. фута)
Мин. 553 (19.5)

Макс 1719 (60.7)

M/T : механична трансмисия 
A/T : автоматична трансмисия
Мин.: От задната седалка до горния ръб на облегалката.
Макс: Зад предната седалка до покрива.
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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 *1 *2 

(източване и 
напълване)

Бензинов 
двигател

1.6L 3.3 l (3.48 US qt.)
GDI двигател API Service SL или SM, ACEA A5 или 
по-добър Ползвайте двигателните масла, одобре-
ни от Hyundai Motor Company. Консултирайте се с 

HYUNDAI сервиз за подробности. MPI двигател API 
Service SM, ILSAC GF-4 или по-добър 2.0L 4.0 l (4.22 US qt.)

Дизелов 
двигател 1.7L

с DPF *3 5.3 l (5.60 US qt.) ACEA C3

без DPF *3 5.3 l (5.60 US qt.) ACEA B4

Течност 
механична 
трансмисия

Бензинов 
двигател

1.6L „1.8 l ~ 1.9 l 
(1.90 ~ 2.01US qt.)“

API GL-4, SAE 75W/85

2.0L „1.9 l ~ 2.0 l 
(2.01 ~ 2.11 US qt.)“

Дизелов 
двигател 1.7L

High „1.8 l ~ 1.9 l 
(1.90 ~ 2.01US qt.)“

Low „1.9 l ~ 2.0 l 
(2.01 ~ 2.11 US qt.)“

Течност 
автоматична 
трансмисия

Бензинов двигател 7.1 l (7.50 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 страници 8 6.
*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 труд-
но в ежедневното шофиране, но в рамките на година водят до значително пестене на разходи и енергия.
*3 Diesel Particulate Filter
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Материал Обем Стандарт

Охлаждаща 
течност 

Бензинов 
двигател

1.6L 6.8 l (7.18 US qt.)

Смес, антифриз и вода (на базата на етиленгликол 
при алуминиев двигател)

2.0L
MT 7.1 l (7.50 US qt.)

AT
GDI 6.8 l (7.18 US qt.)

MPI 6.9 l (7.29 US qt.)

Дизелов двигател 6.9 l (7.29 US qt.)

Течност за спирачки/съединител „0.7~0.8 l 
(0.7~0.8 US qt.)“ FMVSS116 DOT-3 or DOT-4

Гориво 70 l (18.49 US gal.) Refer to “Fuel requirements” in section 1

Доставчик
Продукт

Бензинов двигател Дизелов двигател

SK ZIC LD5W-30 ZIC LS 5W-30

Chevron KIXX G1 LL KIXX D1 5W-30

Total QUARTZ HKS G-310
QUARTZ INEO MC3 5W-30

QUARTZ INEO MC3 5W-30

Shell HELIX ULTRA AH-E 5W-30
HELIX ULTRA AP 5W-30

HELIX ULTRA 5W-40

Fuchs TITAN SUPERSYN LONG LIFE 5W-30/40

Препоръчвани масла (за Европа)
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Доставчик
Продукт

Бензинов двигател Дизелов двигател

SK ZIC LD5W-30 ZIC LS 5W-30

Chevron KIXX G1 LL KIXX D1 5W-30

Total QUARTZ HKS G-310
QUARTZ INEO MC3 5W-30

QUARTZ INEO MC3 5W-30

Shell HELIX ULTRA AH-E 5W-30
HELIX ULTRA AP 5W-30

HELIX ULTRA 5W-40

Fuchs TITAN SUPERSYN LONG LIFE 5W-30/40

Вискозитетът на маслото (неговата гъс-
тота) се отразява на разхода на гориво 
и върху работата на двигателя в студено 
време (стартиране на двигателя и четли-
вост на маслото). Двигателните масла с 
нисък вискозитет осигуряват по-добър 
разход и по-добра работа в студено вре-
ме, но маслата с висок вискозитет осигу-

ряват по-добро мазане в горещо време.
Ползването на масла с вискозитет, разли-
чен от препоръчителния, може да доведе 
до повреда на двигателя. При избора на 
масло имайте предвид температурния 
диапазон на експлоатация на автомоби-
ла преди следващата смяна. Вижте таб-
лицата за препоръчителния вискозитет.

Препоръчителни стойности за вис-
козитета по SAE

 ВНИМАНИЕ
Винаги почиствайте мястото около точки-
те за пълнене и източване на смазочните 
материали, преди да пристъпите към смя-
ната или проверката им. Това е особено 
важно в прашни или песъчливи области, 
където автомобилът се кара по черни 
пътища. Почистването ще предотврати 
навлизането на мръсотия в двигателя и 
в други механизми, които биха се повре-
дили.

Температурен диапазон за числа на вискозитета по SAE

Температура °C (°f) -30    -20    -10    0    10    20    30    40    50

   -10     0     20    40    60    80     100   120     

Масло за 
бензинов 
двигател

GDI 0W-40, 5W-30, 5W-40

MPI *1 5W-20*2, 5W-30

Масло за дизелов 
двигател (1.7L)

15W-40
10W-30
5W-30
0W-30

*1 : За по-нисък разход ви препоръчваме масло с вискозитет по SAE 5W-
20*2 (API SM / ILSAC GF-4). Ако такъв тип масла не се предлагат във вашата страна, изберете 
масло според
таблицата.
*2 : В Близкия изток не ползвайте масло с вискозитет SaE 5W-20.
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ШАСИ - НОМЕР НА АВТОМОБИЛА (VIN)

Номер на рама

OVF081001

VIN етикет (ако има)

OYN089002
OMD081002L

OMD080002

• Тип A  

• Тип B  Идентификационният номер на автомо-
била (Vin) се ползва при регистрация на 
автомобила, както и при всички законови 
действия, свързани със собствеността му 
и т.н.
Номерът е също така сложен на арма-
турното табло. Можете да го видите през 
предното стъкло.

Номерът е набит на пода под седалката 
на пътника до шофьора. За да видите но-
мера, махнете капака 

ЕВРОТАБЕЛА - VEHICLE CERTIFICATION
LABEL

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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OVF081002

ТАБЕЛА С ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН 
РАЗМЕР И НАЛЯГАНЕ НА ГУМИТЕ

НОМЕР НА ДВИГАТЕЛЯ

Гумите, с които ви е доставен автомоби-
лът, са избрани с цел да осигурят опти-
мални характеристики при нормално шо-
фиране.
Табелката с препоръчителния размер и 
налягане на гумите е разположена върху 
централната странична колона от страна 
на водача. Тя дава препоръчителното на-
лягане на гумите. 

• Бензинов двигател (1.6L) 

• Дизелов двигател (2.0L) 

• Дизелов двигател (1.7L) 

Номерът на двигателя е набит върху бло-
ка, както е показано на илюстрациите.



Информация за потребителя

10 8

E-MARK ЕТИКЕТ (ЗА ЕВРОПА) (СПОРЕД ОБОРУДВАНЕТО)

Етикетът E-mark се намира на странич-
ната централна колона на шофьора и 
потвърждава, че автомобилът покрива из-
искванията за сигурност и екология ECE. 
Съдържа следната информация:
• ¥Код на държава
• ¥Номер на регулациите 
• ¥Изменения на номера на регулациите 
• ¥Номер за одобрение.
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Автоматични светлини / позиция на AFLS .........................4-98

Автоматични фарове / позиция на AFLS ...........................4 -98

Автоматично заключване  ...................................................4-18

Акумулатор  ..........................................................................7-58

Акумулатор – функции за дълъг живот ...............................4-96

Аларма  .................................................................................4-12

Алармена система ...............................................................4-12

Антена .................................................................................4-153

Антиблокираща спирачна система (ABS) ..........................5-39

Арматурно табло – осветление ...........................................4-49

Арматурното табло  .............................................................4-48

Асистент за потегляне от наклон контрол (HAC) ..............5-45
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Аудио система ....................................................................4-153

Аудио система – антена .....................................................4-153

Аудио система – дистанционно управление за контрол .4-154

Аудио система – дистанционно управление ....................4-154

Б

Багажна лампа ...................................................................4-109

Багажна мрежа  .................................................................4-145

Багажно отделение – лампа .............................................4-109

Багажно пространство – ниша .........................................4-138

Багажно пространство ......................................................4-138

Баланс на гумите .................................................................7-65

Бордови компютър  ..............................................................4-53

Бутон за заключване на прозореца  ..................................4-29

Бутон за регулиране на фаровете ....................................4-102

Бутонът старт / стоп ...............................................................5-8

Вентилация на седалката ....................................................3-11

В

Вериги за гуми .....................................................................5-70

Вериги на гумите ..................................................................5-70

Волан ....................................................................................4-41

Въздушен филтър.................................................................7-51

Въздушен филтър за климатичен контрол .....................4 - 120

Въздушна възглавница за водача и пътника  ....................3-48

Въздушна възглавница отпред – 

ON / OFF превключвател  ...................................................3-50

Въздушна възглавница отпред – индикатор ON ................3-44

Въздушна възглавница отстрани ........................................3-53

Въздушна възглавница предупредителен сигнал .............3-63

Въздушна възглавница предупредителна лампа ..............3-43

Въздушна възглавница тип завеса .....................................3-54

Въздушни възглавници (SRS) компоненти и функции.......3-45

Въздушни възглавници ........................................................3-40

Външната температура .......................................................4-51

Външно огледалото за обратно виждане .........................4 -45

Вътрешна огледалото за обратно виждане .......................4-44

Г 

Горива – изисквания  .............................................................1-2
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Горивен филтър ....................................................................7-50

Грижа за гумите  ..................................................................7-61

Грижа за екстериора ...........................................................7-99

Грижа за интериора  ..........................................................7-104

Грижи за външен вид – интериор .....................................7-104

Грижи за външен вид – екстериор ......................................7-99

Грижи за външен вид ...........................................................7-99

Грижи за гумите ...................................................................7-61

Грижи за екстериора............................................................7-99

Грижи за интериора  ..........................................................7-104

Гуми за сняг ..........................................................................5-69

Гуми и джанти ................................................................7-61, 8-4

Д

Двигател – номер ...................................................................8-9

Двигател – прегряване ..........................................................6-7

Двигател – старт / стоп бутон ................................................5-8

Двигател  ................................................................................8-2

Двигателен отсек ............................................................2-8, 7-2

Двигателно масло ................................................................7-44

Двигателят не стартира  ........................................................6-4

Детска система за обезопасяване – 

заключване на задната врата .............................................4-19
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обтегачи на колана  .............................................................3-33

Детска система за обезопасяване –

предпазен колан  .................................................................3-30

Детска система за обезопасяване .....................................3-29

Детска система за обезопасяване

ISOFIX система ....................................................................3-35

Джоб в страничната част на багажника  .........................4-138

Джоб на облегалката ...........................................................3-12

Джоб на задната седалка  ................................................4-139

Джоб на облегалката ...........................................................3-12

Джоб на пода отзад ...........................................................4-139

Дисплеи – вижте арматурното табло .................................4-48

Дистанционно влизане без ключ..........................................4-5

Дневни светлини ................................................................4-102

Дълги светлини  ...................................................................4-99

Е

Електрическа ръчна спирачка ............................................5-31
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Електрически заден капак ..................................................4-21

Електрически спирачки  .....................................................5-29

Електрическо сервоусилване .4-41

Електрическо сервоусилване на волана............................4-41

Електро хромово огледало (ECM) ......................................4-44

Електронна програма за стабилност (ESP) .......................5-41

Етикет E-mark  ......................................................................8-10

Етикет за сертифициране на автомобила ...........................8 -8

Етикет на борда на гумите ..................................................7-67

Етикет на сертификацията ....................................................8-8

Етикет с предупреждение за въздушната възглавница  ...3-63

Етикет с характеристиките на гумите и налягането ............8-9

Ж

Жабка – лампа ...................................................................4-110

Жабка .................................................................................4-136

Жабка в централната конзола ..........................................4-136

З

Завиващи предни фарове ...................................................4-97

Завиващи фарове ................................................................4-97

Заден капак  .........................................................................4-20

Заден стоп за мъгла ..........................................................4-101

Задна седалка ......................................................................3-12

Задна седалка  .....................................................................3-12

Задна система за подпомагане на паркирането ..............4 -79

Закачалка ...........................................................................4-144

Закачане на сталките ........................................................4-144

Заключване ..........................................................................4-15

Заключване на задната врата заради деца ......................4-19

Заледен път – предупредителна светлина ........................4-52

Запалка  .............................................................................4-140

Захранване заден капак .....................................................4-21

И

Идентификационен номер на

превозното средство (VIN) ....................................................8-8

Изваждане и съхранение на резервна гума ........................6-9

Измервателни уреди – индикатор за гориво ......................4-51

Измервателни уреди – температура на двигателя ............4-50

Изсушаване (предното стъкло).........................................4-133

Икономични операции .........................................................5-63
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Индикатор за гориво ............................................................4-51

Индикатор на предната въздушна възглавница ................3-44

Индикатори и предупреждения ..........................................4-66

Индикаторни символи върху арматурното табло  ................1-6

Инструментален панел  .......................................................4-48

Интелигентна система за

подпомагане на паркирането..............................................4-83

Интериорно осветление ....................................................4-108

К

Как да използвате това ръководство ...................................1-2

Камера (задно виждане) .....................................................4-94

Камера за задно виждане...................................................4-94

Капачка за резервоара .......................................................4-32

Километраж – одометър  ....................................................4-53

Километраж  ........................................................................4-53

Клаксон  ................................................................................4-43

Климатик – въздушен филтър .............................................7-53

Климатик – въздушен филтър ...................................4-120, 131 

Климатик  ...........................................................................4-117

Ключ ON / OFF на въздушната

възглавница за пътника отпред  .........................................3-50

Ключ за централно заключване .........................................4-16

Ключове  .................................................................................4-3

Комбинирани инструменти –

виж инструментален панел  ................................................4-48

Компактна резервна гума – подмяна  ................................7-66

Компактна резервна гума – смяна .....................................7-66

Компактна резервна гума ...................................................6-14

Контакт ...............................................................................4-142

Контрол на емисиите на коляновия вал  ..........................7-105

Крик и инструменти ...............................................................6-8

Круиз-контрол система........................................................5-48
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Крушки – подмяна  ..............................................................7-85

Крушки ..................................................................................7-85
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Лампа в салона ..................................................................4-109

Лампа за четене ................................................................4-108

Лампа на огледалото на сенника .....................................4-109

Лампа на сенника ..............................................................4-109
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Люк на покрива, вижте панорамен люк на покрива  ........4-35

Люк, панорамен люк на покрива ........................................4-35

М

Манометър за температура на двигателя ........................4 - 50

Масло (двигател) ..................................................................7-44

Механичен заден капак  .....................................................4-20

Мигачи ................................................................................4-100

Мигачи  ...............................................................................4-100

Мрежа за багаж .................................................................4-145

Мулти предпазител ..............................................................7-74

Н

На опасни пътни условия .....................................................5-65

Настройка на височината ....................................................3-20

Не електрическа задна врата .............................................4-20

Нормалната поддръжка график  ...............................7-10,21,32

О

Обезопасителни колани  .....................................................3-18

Обем (смазочни материали) .................................................8-5

Обем на смазочни течности .................................................8-5

Облегалката за глава (отзад) .............................................3-12

Облегалката за глава (отпред) .............................................3-8

Обтегачи на предпазните колани .......................................3-23

Общ преглед на арматурното табло ....................................2 -2

Обяснение на схемата за сервизна поддръжка ................7-41

Огледала  .............................................................................4-44
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Осветление  ..........................................................................4-96
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Основен предпазител ..........................................................7-74

Основен предпазител ..........................................................7-74

Основна лампа ...................................................................4-109

Отделения за съхранение на предмети ...........................4-136

Отопление и охлаждане ....................................................4-113

Отопляем волан ...................................................................4-42
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Отопляем волан ...................................................................4-42

Охлаждане  ..........................................................................7-45

Охлаждаща течност, вижте охлаждащата

течност на двигателя  ..........................................................7-45

Охлаждащата течност за двигателя ..................................7-45

Охлаждащи седалки............................................................3-11

П

Памет на седалките  ............................................................4-39

Памет система .....................................................................4-39

Панорамен люк  ...................................................................4-35

Пепелник  ...........................................................................4-140

Пера на чистачките  ............................................................7-55

Плавно завиване ..................................................................5-66

План за техническо обслужване ..........................................7-9

Планирана сервизна поддръжка ..........................................7-9

Подаване на ток с кабели .....................................................6-5

Подаване на ток с кабели .....................................................6-5

Подгряване на седалката (отзад) .......................................3-14

Подгряване на седалката (отпред) .....................................3-10

Поддръжка – при нормални условия ........................7-10,21,32

Поддръжка – от собственика  ...............................................7-7

Поддръжка – периоди на сервизно обслужване  ..............7-41

Поддръжка – тежки условия за ползване ................7-19,30,39

Поддръжка – услуги ...............................................................7-5

Поддръжка на гумите  .........................................................7-67

Поддръжка от собственика  ..................................................7-7

Поддръжка при тежки условия за ползване ............7-19,30,39

Подлакътник  ........................................................................3-14

Подмяна на предните крушки  ............................................7-85

Позиция на ключа ..................................................................5-4

Позиция на светлините за паркиране ................................4-97

Позиция на фаровете ...........................................................4-98

Положение на стоповете за паркиране  ............................4-97

Посока на въртене на гумите ..............................................7-64

Поставки за бутилки, поставки за чаши ..........................4-141

Поставки за напитки  .........................................................4-141

Потребителски настройки ...................................................4-56
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Предната седалка – регулиране ...........................................3-5
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Система за следене на пътната лента .............................5 - 56

Система за стабилност  .......................................................5-44

Система релси за багажника  ...........................................4-149

Система релси за багажника ............................................4-149
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