
Ръководство за 
експлоатация
Работа
поддръжка
спецификации

цялата информация в това ръководство е актуална в момента на публикува-
нето му. Hyundai обаче запазва правото да прави промени по всяко време, 
така че да провежда политиката си за непрекъснато усъвършенстване на 
продуктите си. 

това ръководство се отнася за всички варианти на този модел и включва 
описания и обяснения на опционално, както и на стандартно оборудване. в 
резултат на това е възможно да откриете в него материал, който не съответ-
ства на вашия специфичен автомобил. 

Моля обърнете внимание, че някои варианти са оборудвани с десен волан. 
обясненията и илюстрациите за някои действия при тях са обратни на опи-
саните в това ръководство.
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Вашият автомобил е снабден с електронна система за впръскване на гориво и други електронни компо-
ненти. Възможно е неправилно инсталирана радиостанция за двупосочна връзка или клетъчен телефон да 
повлияят отрицателно на тези електронни системи. Поради това ви препоръчваме да следвате внимателно 
напътствията на производителя на радиостанцията или да се посъветвате с вашия дилър на Hyundai за 
предпазни мерки или специални указания, ако решите да инсталирате някое от тези устройства. 

иНсталиРаНе На РадиостаНция за двУпосоЧНа вРъзка или клетъЧеН телеФоН

Вашият Hyundai не трябва да бъде модифициран по никакъв начин. Подобни промени могат да повлияят 
отрицателно на динамиката, безопасността или издръжливостта на вашия Hyundai и освен това да нару-
шат условията на ограничената гаранция, покриваща автомобила. Някои модификации могат също така да 
бъдат в нарушение на регулациите, установени от правителствените структури във вашата страна.

вНиМаНие: МодиФикации На ваШия HYUNDAI
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Това ръководство съдържа информация, озаглавена ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ВНИМАНИЕ И ЗАБЕЛЕЖКА. 
Тези заглавия означават следното:

пРедУпРеЖдеНие за БезопасНост и НаНасяНе На повРеди На автоМоБила

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Това показва, че определено състояние може да доведе до увреждане, сериозно нараняване 
или смърт на вас или други лица, ако предупреждението не бъде взето под внимание. Следвайте 
съветите, предоставени заедно с предупреждението. 

 ВНИМАНИЕ
Това показва, че определено състояние може да доведе до нанасяне на повреда на вашия авто-
мобил или на оборудването му, ако предупреждението не бъде взето под внимание. Следвайте 
съветите, предоставени заедно с предупреждението.

 заБелеЖка
Това означава, че се предоставя интересна и полезна информация. 
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пРедисловие
Благодарим ви, че избрахте Hyundai. Радваме се да ви приветстваме сред нарастващия брой проницателни хора, които карат 
Hyundai. Авангардната техника и висококачествената изработка на всеки произведен от нас Hyundai е нещо, с което сме много 
горди. 

Вашето ръководство за експлоатация ще ви запознае с характерните особености и работата на нов Hyundai. Предполага се, че 
ще го прочетете внимателно, защото информацията, която то съдържа, може да допринесе много за удоволствието, което ще ви 
достави вашата нова кола. 

Производителят също така препоръчва обслужването и поддръжката на вашия автомобил да се извършва от упълномощен дилър 
на Hyundai.

HYUNDAI MOTOR COMPANY

забележка: Ако продавате този Hyundai, моля, оставете това ръководство в колата за бъдещите собственици, които също ще се 
нуждаят от информацията, включена в него. Благодарим ви. 

Copyright 2012 Hyundai Motor Company. Всички права запазени. Никаква част от тази публикация не може да бъде възпроизвежда-
на, съхранявана в каквато и да е възстановяваща се система или предавана под каквато и да е форма без предварително писмено 
разрешение от Hyundai Motor Company.

 ВНИМАНИЕ
Използването на нискокачествени горива и смазочни материали, които не отговарят на спецификациите на Hyundai, може да доведе до 
сериозни повреди на двигателя и трансмисията. Необходимо е винаги да използвате висококачествени горива и смазочни материали, 
които отговарят на спецификациите, изброени на страница 8-6 в раздел Спецификации на автомобила от Ръководството за експлоатация. 
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Искаме да ви помогнем да извлечете 
възможно най-голямо удоволствие от 
шофирането на вашия автомобил. Това 
ръководство за експлоатация може да ви 
помогне по много начини. Настойчиво ви 
препоръчваме да прочетете цялото ръ-
ководство. За да намалите до минимум 
вероятността от смърт или нараняване, 
трябва да прочетете разделите ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ в ръковод-
ството. 
Текстовете в ръководството са съпрово-
дени от илюстрации, за да ви се обясни 
по-добре как да се насладите на автомо-
била си. Прочитайки ръководството, ще 
се запознаете с характерните му особе-
ности, ще получите важна информация, 
свързана с безопасността, и съвети за 
шофиране при различни пътни условия.
Общата структура на това ръководство 
е представена в Съдържанието. Когато 
търсите определена област или раздел, 
използвайте показалеца – в него инфор-
мацията от ръководството е представена 
в азбучен ред.
Раздели: Това ръководство има осем 
раздела плюс показалец. Всеки раздел 
започва с кратко съдържание, така че 
от пръв поглед да можете да установите 
дали съдържа информацията, която ви е 
нужна.

В ръководството ще откриете многоброй-

ни карета ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ВНИМА-
НИЕ и ЗАБЕЛЕЖКА. Предназначението 
им е да повишат личната ви безопасност. 
Необходимо е внимателно да прочете-
те и да следвате ВСИЧКИ процедури и 
препоръки, представени в тези карета 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ВНИМАНИЕ и ЗА-
БЕЛЕЖКА.

кАк ДА ИзПолзВАтЕ тоВА РъкоВоДСтВо

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ показва ситуация, 
която може да доведе до увреждане, се-
риозно нараняване или смърт на вас или 
други лица, ако предупреждението не 
бъде взето под внимание. 

 ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ показва ситуация, при която 
на автомобила ви може да бъде нанесена 
повреда, ако предупреждението не бъде 
взето под внимание.

 заБелеЖка
ЗАБЕЛЕЖКА показва, че се предоставя инте-
ресна и полезна информация. 
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Бензинов двигател
Безоловен
за европа
За оптимална динамика на автомобила 
препоръчваме да използвате безоловен 
бензин, който отговаря на EN 228 и има 
октаново число 95 / AKI
(Anti Knock Index) 91 или повече. Може-
те да използвате безоловен бензин с 
октаново число 91-94 / AKI 87-90, но е 
възможно това да доведе до леко пони-
жаване на динамичните показатели на 
автомобила. 

извън европа
Вашият нов автомобил е проектиран за 
работа само с безоловен бензин с окта-
ново число 91 / AKI (Anti-Knock Index) 87 
или повече.

Вашият нов автомобил е проектиран да 
реализира максимална динамика, ми-
нимални емисии на отработени газове и 
най-добра работа на свещите с БЕЗО-
ЛОВНО ГОРИВО.

оловен (ако автомобилът е оборудван)
За някои страни автомобилите са проек-
тирани за използване на оловен бензин. 
Когато ще използвате такова гориво, ви 
препоръчваме да попитате упълномощен 
дилър на HYUNDAI дали вашият автомо-
бил е такъв. Октановото число на олов-
ния бензин е същото като това на безо-
ловния.

 ВНИМАНИЕ
НИкогА НЕ ИзПолзВАЙтЕ олоВНо го-
РИВо. Използването на оловно гориво е 
вредно за катализатора, ще повреди кис-
лородния датчик на системата за контрол 
на двигателя и ще се отрази на контрола 
на емисиите. 

В никакъв случай не добавяйте в резер-
воара препарати за почистване на горив-
ната система освен изрично посочените 
(препоръчваме ви да се посъветвате за 
подробности с упълномощен дилър на 
HYUNDAI).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Не допълвайте резервоара, след като 

при зареждане пистолетът на бензи-
ноколонката изключи автоматично.

 • Винаги проверявайте дали капачката 
на резервоара е поставена правилно, 
за да предотвратите разлив на гориво 
в случай на катастрофа.

ИзИСкВАНИя къМ гоРИВото 
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Бензин, съдържащ алкохол и метанол
Газохолът – смес от бензин и етанол (из-
вестен още като зърнен спирт) и бензи-
нът или газохолът, съдържащи метанол 
(известен още като дървесен спирт), се 
продават редом със или вместо оловния 
и безоловния бензин. 

Не използвайте газохол, който съдържа 
над 10 % етанол, нито бензин или газо-
хол с каквото и да било съдържание на 
метанол. Всяко от тези горива би могло 
да причини проблеми с работата на дви-
гателя и да повреди горивната система. 

Преустановете употребата на газохол 
при появата на каквито и да било пробле-
ми с работата на двигателя.

Застраховката на производителя може 
да не покрива повреди на автомобила 
или проблеми с двигателя, ако са причи-
нени от употребата на:
1. Газохол с над 10 % етанол.
2. Бензин или газохол с метанол.
3. Оловно гориво или оловен газохол.

използване на Мтве
HYUNDAI препоръчва да избягвате упо-
требата на горива с обемно съдържание 
на MTBE (метил трет-бутилов етер) над 
15,0 % в автомобила си. 
Гориво с над 15 % обемно съдържание 
на MTBE може да намали динамиката на 
автомобила и да доведе до задавяне на 
двигателя или трудното му задействане.

 ВНИМАНИЕ
Никога не използвайте газохол, който 
съдържа метанол. Преустановете употре-
бата на всеки газохол, който се отразява 
отрицателно на работата на двигателя.

 ВНИМАНИЕ
ограничената гаранция на новия ви авто-
мобил може да не покрие щети на горив-
ната система и проблеми с динамиката, 
причинени от употребата на горива, съ-
държащи метанол, или горива с над 15 % 
обемно съдържание на MTBE (метил трет-
бутилов етер).
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Не използвайте метанол
Горива, съдържащи метанол (дървесен 
спирт), не трябва да се използват във ва-
шия автомобил. Този тип гориво може да 
понижи динамиката му и да повреди ком-
понентите на горивната система.

Горивни присадки
HYUNDAI препоръчва да използвате ви-
сококачествени бензини, които отгова-
рят на европейските стандарти за горива 
(EN228) или техните еквиваленти. 
За потребители, които не използват ре-
довно висококачествени горива, вклю-
чително горивни присадки, и имат про-
блеми със задействането или с работата 
на двигателя, препоръчваме добавянето 
на една бутилка присадка в горивния 
резервоар на всеки 15 000 км (за Евро-
па)/5000 км (извън Европа). Присадките 
и информация за употребата им можете 
да намерите при упълномощения си ди-
лър на HYUNDAI. Не ги смесвайте с други 
присадки.

Работа в чужди стани
Ако трябва да пътувате с автомобила си в 
друга страна, уверете се, че:
• сте се съобразили с всички регулации, 

засягащи регистрацията и застрахов-
ките;

• сте се уверили, че има приемливо го-
риво.

дизелов двигател 
дизелово гориво

Дизеловият двигател трябва да функцио-
нира само с предлаганите в търговската 
мрежа дизелови горива, които отговарят 
на стандартите EN 590 или техни еквива-
ленти. (EN означава European Norm, или 
„Европейски норматив“). Не използвайте 
дизелово гориво за корабни двигатели, 
мазут или неодобрени присадки за гори-
во, тъй като те могат да доведат до по-
вреди на двигателя и горивната система. 
Използването на неодобрени горива и 
присадки за горива ще ограничи гаран-
ционните ви права.
За вашия автомобил е необходимо дизе-
лово гориво с цетаново число над 51. Ако 
са налични два типа дизелово гориво, из-
ползвайте лятно или зимно в зависимост 
от следните температурни условия:
• -5°C (23°F) – лятно дизелово гориво
• Под -5°C (23°F) – зимно дизелово го-

риво

Следете внимателно нивото на горивото в 
резервоара – ако двигателят преустано-
ви работа поради изчерпването му, систе-
мата трябва да бъде изцяло прочистена 
преди повторното му задействане. 
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Биодизел
Предлаганите в търговската мрежа ди-
зелови смеси, съдържащи не повече от 
7 % биодизел, известни като B7 Diesel, 
могат да бъдат използвани за вашия ав-
томобил, ако отговарят на EN 14214 или 
еквивалентни спецификации. Използва-
нето на биогорива, надвишаващи 7 % 
и направени от рапично-метилов естер 
(RME), метилов естер на мастни кисели-
ни (FAME), метилов естер на растителни 
масла (VME) и т.н. или дизелова смес с 
над 7 % биодизел, ще причини повишено 
износване на двигателя и горивната сис-
тема или ще ги повреди. Ремонтът или за-
мяната на износените или повредените в 
резултат на използването на неодобрени 
горива компоненти не се покрива от га-
ранцията на производителя. 

 ВНИМАНИЕ
Не допускайте постъпването в резерво-
ара на вода или бензин. това ще наложи 
източването му и прочистването на тръ-
бопроводите, за да се предотврати бло-
киране на горивната помпа и повреда на 
двигателя.

 ВНИМАНИЕ
 • Никога не използвайте гориво – дизел, 

В7 биодизел или друго, което не отго-
варя на спецификациите на нефтената 
промишленост.

 • Никога не използвайте присадки за 
гориво или препарати, които не са 
препоръчани или одобрени от произ-
водителя на автомобила.

 ВНИМАНИЕ – Дизелово гориво (ако ав-
томобилът е оборудван с DPF)
за дизелови автомобили, оборудвани 
с DPF, се препоръчва използването на 
регламентирани автомобилни дизелови 
горива. 
Ако използвате дизелово гориво с висо-
ко съдържание на сяра (над 50 ppm – час-
ти на милион) и неспецифицирани при-
садки, това може да доведе до повреда 
на DPF системата и отделяне на бял дим. 



Наръчник на собственика Santa Fe

F12

Не е необходим специален период на 
разработване. Съблюдавайки някол-
ко прости предпазни мерки за първи-
те 1000 км, можете да повишите ди-
намиката, икономичността и живота 
на своя автомобил.
• Не форсирайте двигателя.
• Когато шофирате, поддържайте 

скоростта на работа на двигателя 
(оборотите в минута) между 2000 и 
4000 об/мин. 

• Не поддържайте дълго време една 
и съща скорост на двигателя. Про-
менянето на режима на работа е 
важно за процеса на разработва-
не.

• Избягвайте рязкото спиране освен 
в критични ситуации, за да позво-
лите на спирачките да се сработят 
правилно. 

• Не оставяйте двигателя да работи 
на празен ход по-дълго от 3 мин 
наведнъж.

• Не теглете ремарке, докато не из-
минете първите 2000 км. 

РАзРАБотВАНЕ НА АВтоМоБИлА УкАзАНИя зА РАБотА С АВтоМоБИлА

Както и при други автомобили от този 
тип, неправилната работа може да дове-
де до загуба на контрол, катастрофа или 
преобръщане.
Вследствие на специфичните характерис-
тики на дизайна (по-висок пътен просвет, 
следа и др.) центърът на тежестта на тези 
автомобили е известен по-високо в срав-
нение с други типове автомобили. С други 
думи, те не са проектирани да завиват 
при същата скорост като конвенционал-
ните автомобили с 2 задвижващи колела. 
Избягвайте остри завои или резки мане-
ври. И още веднъж – неправилното шофи-
ране на този автомобил може да доведе 
до загуба на контрол, катастрофа или 
преобръщане. 
прочетете „Намаляване на риска от 
преобръщане“ в раздел 5 от това ръ-
ководство.
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2

БъРз ПРЕглЕД НА ВАшИя АВтоМоБИл

Преглед отвън ...........................................2-2
Преглед отвътре (I) ..................................2-4
Преглед отвътре (II).................................2-6
Преглед на арматурното табло .............2-8
Двигателен отсек ................................... 2-10



Въведение
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ПРЕглЕД отВъН

преглед отвън

1. Кука за теглене ............................6-30
2. Чистачки на предното стъкло .....7-52
3. Странично огледало ....................4-54
4. Дръжки на вратите .......................4-19
5. Предни фарове .............................7І87
6. Предни фарове за мъгла............4-127
7. Преден капак ................................4-32
8. Гуми и джанти ....................... 7-58, 8-4
9. Панорамен покрив .......................4-37

 Действителната форма може да се 
отличава от илюстрираната.

ODM012001
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33

поглед отзад

1. Антена ........................................... 4-190
2. Отопление на задното стъкло ..... 4-141
3. Паркинг-асистент ......................... 4-101
4. Капачка на резервоара ................. 4-34
5. Кука за теглене .............................. 6-30
6. Комбинирани задни фарове .......... 7-97
7. Чистачка на задното стъкло .......... 7-54
8. Трета стоп-светлина ..................... 7-100
9. Камера за обратно виждане ....... 4-199

 Действителната форма може да се 
отличава от илюстрираната.

ODM012002



ODMEIN2900
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ПРЕглЕД отВътРЕ (I)

Модел с ляв волан

 Действителната форма може да се 
отличава от илюстрираната.

1. Бутон на системата за запаметяване на 
позицията на шофьорската седалка .........3-9

2. Вътрешна дръжка на вратата  .................4-20
3. Сгъване на външното огледало  .............4-54
4. Управление на външното огледало ............... 

4-53
5. Бутон за заключване на електромеханичните 

стъкла  ......................................................4-30
6. Превключвател за централното заключване  

4-21
7. Превключвател на електромеханичното 

стъкло  ......................................................4-27
8. Бутон за отваряне на капака на резервоара  

4-34
9. Копче за регулиране осветлението на 

арматурното табло  ..................................4-58
10.  Бутон DBC  ..............................................5-60
11. Бутон за изключване на ESC .................5-53
12. Устройство за регулиране на предните 

фарове  ....................................................4-129
13.  Бутон Active ЕСО ....................................5-77
14.  Бутон LDWS  ............................................5-73
15.  Бутон на инвертиране на климатизацията  .

4-182
16.  Бутон 4WD LOCK  ...................................5-29
17.  Волан  ......................................................4-42
18.  Ръчка за регулиране на волана на височина 

и в дълбочина  ..........................................4-43
19.  Капак на вътрешния панел  .....................-71
20.  Лост за отваряне на предния капак  .....4-32
21.  Седалка  ....................................................3-2
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Въведение

53

Модел с десен волан

 Действителната форма може да се 
отличава от илюстрираната.

1. Бутон на системата за запаметяване на 
позицията на шофьорската седалка ... 3-9

2. Вътрешна дръжка на вратата  ........... 4-20
3. Сгъване на външното огледало  ....... 4-54
4. Настройка на външното огледало  ... 4-53
5. Бутон за заключване на 

електромеханичните стъкла  ............ 4-30
6. Превключвател за централното 

заключване  ....................................... 4-21
7. Превключвател на електромеханичното 

стъкло  ................................................ 4-27
8. Бутон за отваряне на капака на 

резервоара  ........................................ 4-34
9. Бутон DBC .......................................... 5-60
10. Копче за регулиране осветлението на 

арматурното табло  ............................ 4-58
11.  Бутон 4WD LOCK  ............................. 5-29
12.  Бутон на инвертиране на 

климатизацията  ............................... 4-182
13.  Бутон Active ЕСО .............................. 5-77
14.  Бутон LDWS  ...................................... 5-53
15.  Бутон за изключване на ESC .......... 5-53
16.  Устройство за регулиране на предните 

фарове  .............................................. 4-129
17.  Волан  ................................................ 4-42
18.  Ръчка за регулиране на волана на 

височина и в дълбочина  ................... 4-43
19.  Капак на вътрешния панел 7 ............. -71
20.  Лост за отваряне на предния капак  4-32
21.  Седалка
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ODM012006

ПРЕглЕД отВътРЕ (II)

Модел с ляв волан

 Действителната форма може да се 
отличава от илюстрираната.

1. Запалка  ....................................................4-178
2. Извод за електрически ток  ....................4-181
3. Нагревател на седалките (отпред)  ..........3-13
4. Бутон SPAS  ..............................................4-110
5. Бутон на паркинг асистента  ...................4-101
6. Лост на трансмисията  ...............................5-17
7. Лост на ръчната спирачка .........................5-39
8. Бутон AUTO HOLD  ....................................5-49
9. Превключвател EPB  .................................5-42
10. Aux, USB и iPod ......................................4-184
11. Поставка за чаша  ...................................4-17
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73

ODMEIN2006R

Модел с десен волан

 Действителната форма може да се 
отличава от илюстрираната.

1. Запалка  .............................................. 4-178
2. Извод за електрически ток  .............. 4-181
3. Нагревател на седалките (отпред)  .... 3-13
4. Бутон SPAS  ........................................ 4-110
5. Бутон на паркинг асистента  ............. 4-101
6. Лост на трансмисията  ......................... 5-17
7. Лост на ръчната спирачка ................... 5-39
8. Бутон AUTO HOLD  .............................. 5-49
9. Превключвател EPB  ........................... 5-42
10. Aux, USB и iPod ................................ 4-184
11. Поставка за чаша  ........................... 4-179
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ODM012004

ПРЕглЕД НА АРМАтУРНото тАБло

Модел с ляв волан

 Действителната форма може да се 
отличава от илюстрираната.

1. Лост за управление на светлините  ........4-122
2. Бутони на дистанционното управление на 

аудиосистемата  .....................................4-191
3. Бутони на Bluetooth устройството  ..........4-241
4. Бутон на круиз контрола  ..........................5-64
5. Бутони за управление на LCD екрана  .....4-58
6. Клаксон  ......................................................4-44
7. Предна въздушна възглавница за шофьора  ..

3-58
8. Лост за чистачките и устройството за измиване 

на стъклата  ............................................4-131
9. Контактен ключ или стоп/старт бутон  5-6, 5-10
10. Аудиосистема  ........................................4-190
11. Премигваща предупредителна светлина за 

опасност .................................................4-120
12. Климатизационна система  ....... 4-143, 4-155
13. Предна въздушна възглавница за пътника до 

шофьора  ...................................................3-58
14. Жабка  ....................................................4-174

ODM012004

ПРЕглЕД НА АРМАтУРНото тАБло

Модел с ляв волан

 Действителната форма може да се 
отличава от илюстрираната.

1. Лост за управление на светлините  ........4-122
2. Бутони на дистанционното управление на 

аудиосистемата  .....................................4-191
3. Бутони на Bluetooth устройството  ..........4-241
4. Бутон на круиз контрола  ..........................5-64
5. Бутони за управление на LCD екрана  .....4-58
6. Клаксон  ......................................................4-44
7. Предна въздушна възглавница за шофьора  ..

3-58
8. Лост за чистачките и устройството за измиване 

на стъклата  ............................................4-131
9. Контактен ключ или стоп/старт бутон  5-6, 5-10
10. Аудиосистема  ........................................4-190
11. Премигваща предупредителна светлина за 

опасност .................................................4-120
12. Климатизационна система  ....... 4-143, 4-155
13. Предна въздушна възглавница за пътника до 

шофьора  ...................................................3-58
14. Жабка  ....................................................4-174



Въведение
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ODMEIN2004R

Модел с десен волан

 Действителната форма може да се 
отличава от илюстрираната.

1. Лост за управление на светлините  .. 4-122
2. Бутони на дистанционното управление на 

аудиосистемата  ............................... 4-191
3. Бутони на Bluetooth устройството  .... 4-241
4. Бутон на круиз контрола  .................... 5-64
5. Бутони за управление на LCD екрана  4-58
6. Клаксон  ................................................ 4-44
7. Предна въздушна възглавница за шофьора  

3-58
8. Лост за чистачките и устройството за измиване 

на стъклата  ...................................... 4-131
9. Контактен ключ или стоп/старт бутон  5-6, 5-10
10. Аудиосистема  .................................. 4-190
11. Премигваща предупредителна светлина за 

опасност ........................................... 4-120
12. Климатизационна система  .. 4-143, 4-155
13. Предна въздушна възглавница за пътника до 

шофьора  ............................................. 3-58
14. Жабка  .............................................. 4-174

ODMEIN2004R

Модел с десен волан

 Действителната форма може да се 
отличава от илюстрираната.

1. Лост за управление на светлините  .. 4-122
2. Бутони на дистанционното управление на 

аудиосистемата  ............................... 4-191
3. Бутони на Bluetooth устройството  .... 4-241
4. Бутон на круиз контрола  .................... 5-64
5. Бутони за управление на LCD екрана  4-58
6. Клаксон  ................................................ 4-44
7. Предна въздушна възглавница за шофьора  

3-58
8. Лост за чистачките и устройството за измиване 

на стъклата  ...................................... 4-131
9. Контактен ключ или стоп/старт бутон  5-6, 5-10
10. Аудиосистема  .................................. 4-190
11. Премигваща предупредителна светлина за 

опасност ........................................... 4-120
12. Климатизационна система  .. 4-143, 4-155
13. Предна въздушна възглавница за пътника до 

шофьора  ............................................. 3-58
14. Жабка  .............................................. 4-174
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ODMEMC2001

ДВИгАтЕлЕН отСЕк

Бензин 2.4L-GDI

 Действителната форма може да се 
отличава от илюстрираната.

1. Разширителен съд на охладителната система ....7-40
2. Гърловина за наливане на масло  .........................7-39
3. Резервоар за хидравлична течност 

за спирачките и съединителя ..............................7-43
4. Въздушен филтър ...................................................7-48
5. Кутия с електрически предпазители  ...................7-69
6. Отрицателен полюс на акумулатора ....................7-55
7. Положителен полюс на акумулатора  ..................7-55
8. Капачка на радиатора  ..........................................7-40
9. Маслоуказател  ......................................................7-38
10. Резервоар на системата 

за измиване на стъклата  ....................................7-45
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ODMNMC2020

Бензин 2.4L-МРI

 Действителната форма може да се 
отличава от илюстрираната.

1. Разширителен съд на 
охладителната система ............................... 7-40

2. Гърловина за наливане на масло  ................. 7-39
3. Резервоар за хидравлична течност за 

спирачките и съединителя .......................... 7-43
4. Въздушен филтър ........................................... 7-48
5. Кутия с електрически предпазители  ........... 7-69
6. Отрицателен полюс на акумулатора ............ 7-55
7. Положителен полюс на акумулатора  .......... 7-55
8. Капачка на радиатора  .................................. 7-40
9. Маслоуказател  .............................................. 7-38
10. Резервоар за хидравличната течност 

на сервоусилвателя ...................................... 7-44
11. Резервоар на системата за измиване на 

стъклата  ....................................................... 7-45
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OXM079100

Бензин 3.3L-МРI

 Действителната форма може да се 
отличава от илюстрираната.

1. Разширителен съд на охладителната система  ...7-40
2. Гърловина за наливане на масло  .........................7-39
3. Резервоар за хидравлична течност 

v за спирачките и съединителя ...........................7-43
4. Въздушен филтър ...................................................7-48
5. Кутия с електрически предпазители  ...................7-69
6. Отрицателен полюс на акумулатора ....................7-55
7. Положителен полюс на акумулатора  ..................7-55
8. Капачка на радиатора  ..........................................7-40
9. Маслоуказател  ......................................................7-38
10. Резервоар за хидравличната течност на 

сервоусилвателя ...................................................7-44
11. Резервоар на системата за  

измиване на стъклата  .........................................7-45
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ODM012005

дизел 2.0/2.2L

 Действителната форма може да се 
отличава от илюстрираната.

1. Разширителен съд на 
охладителната система ............................... 7-40

2. Гърловина за наливане на масло  ................. 7-39
3. Резервоар за хидравлична течност за 

спирачките и съединителя .......................... 7-43
4. Въздушен филтър ........................................... 7-48
5. Кутия с електрически предпазители  ........... 7-69
6. Отрицателен полюс на акумулатора ............ 7-55
7. Положителен полюс на акумулатора  .......... 7-55
8. Капачка на радиатора  .................................. 7-40
9. Маслоуказател  .............................................. 7-38
10. Резервоар на системата за измиване на 

стъклата  ....................................................... 7-45
11. Горивен филтър ............................................  7-47
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Функции за безопасност на вашия автомобил

Седалки ....................................................................  3-2
Настройка на предните седалки - ръчно  ..  3-6
Настройка на предните седалки - 
електромеханично ...........................................  3-7
Система за запаметяване на настройката на 
шофьорската седалка ......................................  3-9
Подглавник (за предна седалка)  ...............  3-11
Отопление на седалката  ..............................  3-13
Охлаждане на седалката 
(Вентилирани седалки) ................................  3-14
Джоб на облегалката  ....................................  3-15
Настройка на задните седалки ...................  3-16
Подглавници (за задните седалки)  ...........  3-22
Подлакътник (на втория ред седалки) .....  3-24
Отопление (за втория ред седалки)  .........  3-24

Колани  ............................................................ 3-26
Предупреждение за коланите .....................  3-27
Триточков предпазен колан ........................  3-28
Предпазен колан с донатягане при удар  .  3-32
Предпазни мерки  ..........................................  3-35
Грижа за предпазните колани .....................  3-37
Система за обезопасяване 
на дете при пътуване  ...................................  3-39
Система за захващане с каишка .................  3-44
Система IOSFIX и захващане с каишка  ...  3-45

Въздушни възглавници – допълнителна 
задържаща система  ...................................... 3-50
Не инсталирайте детска седалка 
на мястото до шофьора......................................  3-53
Предупреждение и индикатор 
за въздушните възглавници .............................  3-53
Компоненти и функции на SRS  .......................  3-55
Предни въздушни възглавници 
за шофьора и пътника до него .........................  3-58
Въздушна възглавница за страничен удар ...  3-64
Въздушна възглавница тип „завеса“  .............  3-65
Грижи за SRS  ........................................................  3-73
Допълнителни предпазни 
мерки за безопасност  ........................................  3-74
Предупредителен надпис за въздушните 
възглавници  .........................................................  3-75
Активна система за повдигане 
на предния капак  .......................................... 3-76 
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седалки

Модел с ляв волан

Механична 
седалка

Електромеханична седалка

Предна седалка 
(1)	 Напред	и	назад
(2)	 Ъгъл	на	облегалката
(3)	 Височина	на	седалката	(на	шофьора)
(4)	 Лумбална	опора	(за	шофьора)
(5)	 Нагревател	на	седалката*	/	Охладител	
на	седалката	(за	вентилирани	седалки)*
(6)	 Подглавник

2-ри ред седалки
(7)	 Напред	и	назад
(8)	 Ъгъл	на	облегалките	и	сгъване
(9)	 Лост	за	накланяне	на	облегалката	за	
осигуряване	на	достъп
(10)	Подглавник
(11)	Подлакътник
(12)	Нагревател*

3-ти ред седалки*
(13)	Сгъвате	на	облегалката
(14)	Подглавник

*	ако	има

ODM032001
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Модел с десен волан

Механична 
седалка

Електромеханична седалка

Предна седалка 
(1)	 Напред	и	назад
(2)	 Ъгъл	на	облегалката
(3)	 Височина	на	седалката	(на	шофьора)
(4)	 Лумбална	опора	(за	шофьора)
(5)	 Нагревател	на	седалката*	/	Охладител	
на	седалката	(за	вентилирани	седалки)*
(6)	 Подглавник

2-ри ред седалки
(7)	 Напред	и	назад
(8)	 Ъгъл	на	облегалките	и	сгъване
(9)	 Лост	за	накланяне	на	облегалката	за	
осигуряване	на	достъп
(10)	Подглавник
(11)	Подлакътник
(12)	Нагревател*

3-ти ред седалки*
(13)	Сгъвате	на	облегалката
(14)	Подглавник

*	ако	има

ODMESA2001R
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 пРедупРеЖдение – незакрепени 
предмети

незакрепените предмети в зоната на 
краката на шофьора могат да попречат 
на работата с педалите и евентуално да 
доведат до катастрофа. не поставяйте 
нищо под предните седалки.

 пРедупРеЖдение – изправяне на 
облегалките

когато връщате облегалка в изправено 
положение, дръжте я с ръка и я отпус-
кайте бавно, след като сте се уверили, 
че няма други хора в близост до нея. ако 
свалената облегалка се освободи без-
контролно, тя може да отскочи напред, 
да удари някого и да го нарани.

 пРедупРеЖдение – отговорност на 
шофьора за пътуващия до него

шофирането на автомобил със спусната 
облегалка на мястото до водача може да 
доведе до сериозно или фатално нара-
няване при катастрофа. ако облегалката 
на предната седалка е спусната назад 
при удар, ханшът на пътуващия в нея 
може да се плъзне под долната част на 
предпазния колан, прилагайки огромен 
натиск върху незащитената коремна об-
ласт. това може да доведе до сериозни 
или фатални вътрешни увреждания. шо-
фьорът трябва да съветва пътника до 
себе си да постави облегалката в изпра-
вено положение винаги когато автомоби-
лът е в движение. 

 пРедупРеЖдение
не използвайте подложка за сядане, коя-
то намалява триенето между седалката и 
пътника. Ханшът на пътника може да се 
плъзне под долната част от предпазния 
колан при катастрофа или при рязко спи-
ране. това може да доведе до сериозни 
или фатални наранявания, тъй като пред-
пазният колан не е в състояние да функ-
ционира правилно.
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 пРедупРеЖдение – шофьорска се-
далка
 • никога не се опитвайте да регулирате 

седалката в движение. това може да 
доведе до загуба на контрол и ката-
строфа, която да причини смърт, се-
риозни наранявания или повреда на 
имущество.

 • не допускайте нищо да пречи на нор-
малното положение на облегалката. 
подпирането на предмети на нея или 
поставянето им по какъвто и да е друг 
начин, възпрепятстващ застопорява-
нето й, може да доведе до сериозни 
или фатални наранявания при рязко 
спиране или удар.

 • винаги карайте и пътувайте с изпра-
вена облегалка и плътно затегнат 
ниско около скута предпазен колан. 
това е най-добрата за безопасността 
ви позиция в случай на катастрофа.

(продължава)

(продължение) 

 • за да избегнете ненужни и може би 
жестоки наранявания от въздушна 
възглавница, винаги сядайте въз-
можно най-далеч от волана, без да 
правите компромис с удобството на 
контрол над автомобила. препоръчва 
се гърдите ви да отстоят на поне 250 
мм от волана.

 пРедупРеЖдение
след като регулирате седалката, вина-
ги проверявайте дали е застопорена на 
мястото си, като се опитате да я прид-
вижите напред и назад, без да използ-
вате заключващия лост. внезапно или 
неочаквано движение на шофьорската 
седалка може да доведе до загуба на 
контрол над автомобила и последваща 
от това катастрофа.

 пРедупРеЖдение
 • проявявайте особено внимание ръ-

цете ви или други предмети да не по-
падат в механизмите на седалката по 
време на нейното преместване.

 • не оставяйте запалка на пода или на 
седалката. докато боравите със се-
далката, от запалката може да изтече 
газ и да предизвика пожар. 
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Височина на седалката (за шофьорската 
седалка, ако разполага с тази функция)

За	 да	 промените	 височината	 на	 седал-
ката,	 преместете	 лоста,	 разположен	 от	
външната	страна	на	долната	й	част	наго-
ре	или	надолу.	
За	да	намалите	височината	на	седалката,	
натиснете	лоста	надолу	няколко	пъти.
За	 да	 повдигнете	 седалката,	 дръпнете	
лоста	нагоре	няколко	пъти.

Ъгъл на облегалката

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

лоста	за	наклон	на	облегалката,	раз-
положен	в	 задната	част	на	външната	
страна	на	седалката.

2.	 Внимателно	 натиснете	 облегалката	 с	
гръб,	 докато	 не	 достигнете	 желаната	
от	вас	позиция.

3.	 Отпуснете	лоста	и	се	уверете,	че	обле-
галката	е	застопорена	на	място	(За	да	
стане	това,	лостът	ТРЯБВА	да	се	вър-
не	в	първоначално	положение).

Регулиране на предна седалка – 
ръчно (ако е оборудвана с тази 
функция)
Напред и назад

ODM032002

ODM032003

ODM032004

За	да	придвижите	седалката	напред	или	
назад:
1.	 Дръпнете	 лоста	 за	 регулиране	 на	

плъзгането	на	седалката,	разположен	
под	предния	ръб	на	долната	й	част.

2.	 Плъзнете	 седалката	 до	 желаната	 от	
вас	позиция.

3.	 Отпуснете	 лоста	 и	 се	 уверете,	 че	 се-
далката	е	застопорена	на	мястото	си.

Регулирайте	 седалката,	 преди	 да	 поте-
глите,	 и	 се	 уверете,	 че	 е	 застопорена	
здраво,	 като	 се	 опитате	 да	 я	 придвижи-
те	напред	и	назад,	без	да	дърпате	лоста.	
Ако	 се	 движи,	 значи	 не	 е	 застопорена	
добре.
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ODM032005

Лумбална опора (за шофьорската седал-
ка, ако е оборудвана с тази функция).

Лумбалната	опора	може	да	бъде	регули-
рана	чрез	бутона	за	нейното	управление	
от	външната	страна	на	седалката.	
1.	 Натиснете	предната	част	на	бутона,	за	

да	преместите	опората	напред,	и	зад-
ната	–	за	да	я	отпуснете	назад.

2.	 Щом	достигнете	желаната	позиция	на	
опората,	отпуснете	бутона.

Регулиране на предната седалка – 
електромеханично (ако е оборудва-
на с тази функция)
Предната	седалка	може	да	бъде	регули-
рана	чрез	превключвателите	за	управле-
ние,	 разположени	 от	 външната	 страна	
на	 долната	 й	 част.	 Преди	 да	 потеглите,	
нагласете	седалката	така,	че	да	можете	
лесно	да	боравите	с	волана,	педалите	и	
превключвателите	на	арматурното	табло.

 пРедупРеЖдение
можете да регулирате електромеханич-
ната седалка при положение на контакт-
ния ключ OFF. 
никога не оставяйте деца сами в автомо-
била.

 внимание
 • електромеханичната седалка се зад-

вижва от електромотор. престанете 
да натискате превключвателя, след 
като приключите с регулирането. пре-
комерната експлоатация може да по-
вреди електрооборудването.

 • когато функционира, електромеханич-
ната седалка консумира голямо коли-
чество енергия. за да се предотврати 
ненужно разтоварване на зарядната 
система, не регулирайте електроме-
ханичната седалка по-дълго от необхо-
димото, когато двигателят не работи.

 • не натискайте едновременно два или 
повече превключвателя на електро-
механичната седалка. това може да 
доведе до повреда в електромотора 
или електрическите компоненти.
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Напред и назад

1.	 Натиснете	 превключвателя	 за	 упра-
вление	напред	или	назад,	за	да	нагла-
сите	седалката	в	желаната	позиция.

2.	 Отпуснете	 превключвателя	 веднага	
щом	седалката	достигне	желаната	по-
зиция.

Ъгъл на облегалката

1.	 Натиснете	 превключвателя	 за	 упра-
вление	напред	или	назад,	за	да	накло-
ните	облегалката	под	желания	ъгъл.

2.	 Отпуснете	 превключвателя,	 щом	 об-
легалката	заеме	желаната	позиция.

Височина на седалката (за шофьорската 
седалка)

1.	 Дръпнете	 предния	 край	 на	 превклю-
чвателя	 за	 управление	 нагоре,	 за	 да	
повдигнете	 предната	 част	 на	 седал-
ката,	 или	 го	 натиснете	 надолу,	 за	 да	
я	 спуснете.	 Със	 задния	 край	 на	 пре-
включвателя	действайте	по	същия	на-
чин,	за	да	регулирате	задната	част	на	
седалката.

2.	 Отпуснете	 превключвателя,	 щом	 се-
далката	заеме	желаната	позиция.

ODM032006 ODM032007
ODM032008
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Система за запаметяване на позици-
ята на шофьорската седалка (ако мо-
делът ви е оборудван с нея, само за 
модели с електромеханични седалки)

Предвидена	 е	 система	 за	 запаметяване	
на	 позицията,	 която	 запаметява	 и	 въз-
произвежда	 настройките	 на	 шофьорска-
та	седалка	и	на	външните	огледала	чрез	
лесно	 използване	 на	 бутон.	 Запаметя-
вайки	 желаната	 позиция	 в	 паметта	 на	
системата,	различните	шофьори	могат	да	
променят	положението	на	седалката	зад	
волана	 съобразно	 предпочитанията	 си.	
Ако	връзката	между	акумулатора	и	елек-
трическата	система	на	автомобила	бъде	
прекъсната,	запаметените	данни	за	пози-
цията	на	шофьорската	седалка	изчезват	
и	трябва	да	бъдат	зададени	наново.	

Лумбална опора (за шофьорската седал-
ка)

Лумбалната	опора	може	да	бъде	регули-
рана	с	натискане	на	превключвател.	
1.	 Натиснете	 предната	 част	 (1)	 на	 пре-

включвателя,	за	да	преместите	опора-
та	напред,	или	задната	й	част	 (2),	 за	
да	я	отпуснете	назад.

2.	 Преустановете	 натиска	 върху	 пре-
включвателя,	щом	достигнете	желана-
та	позиция	на	опората.

3.	 Натиснете	 горната	 част	 (3)	 на	 пре-
включвателя,	за	да	преместите	опора-
та	нагоре,	и	долната	(4),	за	да	я	свали-
те	надолу.	

4.	 Преустановете	 натиска	 върху	 пре-
включвателя,	щом	достигнете	желана-
та	позиция	на	опората.

ODM032009

ODM042335

 пРедупРеЖдение
никога не се опитвайте да боравите със 
системата за запаметяване на позиция-
та на шофьорската седалка по време на 
движение.
това може да доведе до загуба на кон-
трол над автомобила, последваща ката-
строфа, която да причини смърт, сериоз-
ни наранявания или имуществени щети.
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Запаметяване на настройките в паметта 
посредством бутоните на вратата
Запаметяване на настройките на шо-
фьорската седалка
1.	 Поставете	скоростния	лост	в	позиция	

P	или	N	(за	автоматични	трансмисии)	
или	 Neutral	 (за	 механични	 трансми-
сии),	а	старт/стоп	бутона	или	контакт-
ния	ключ	-	на	позиция	ON.

2.	 Регулирайте	 шофьорската	 седалка	
и	 външното	 огледало	 така,	 че	 да	 са	
удобни	за	водача.

3.	 Натиснете	бутона	SET	на	контролния	
панел.	Системата	ще	изпиука	веднъж.

4.	 Натиснете	 един	 от	 бутоните	 за	 запа-
метяване	(1	или	2)	в	рамките	на	5	се-
кунди	след	като	сте	натиснали	бутона	
SET.	Системата	ще	изпиука	два	пъти,	
когато	данните	са	успешно	запамете-
ни.

Възпроизвеждане на позициите от па-
метта
1.	 Поставете	скоростния	лост	в	позиция	

P	или	N	(за	автоматични	трансмисии)	
или	 Neutral	 (за	 механични	 трансми-
сии),	а	старт/стоп	бутона	или	контакт-
ния	ключ	-	на	позиция	ON.

2.	 За	да	възпроизведете	позицията	в	па-
метта,	натиснете	желания	от	вас	бутон	
(1	или	2).	Системата	ще	изпиука	вед-
нъж,	след	което	шофьорската	седалка	
автоматично	 ще	 заеме	 запаметената	
позиция.

Използването	 на	 превключвател	 за	 на-
стройка	 на	 шофьорската	 седалка	 по	
време	на	възстановяване	на	запаметена	
позиция	ще	предизвика	преустановяване	
на	движението	и	ще	премести	седалката	
в	 избраната	 чрез	 превключвателя	 посо-
ка.	

Функция за лесен достъп (ако моделът е 
оборудван с такава)
Системата	 ще	 придвижи	 шофьорската	
седалка,	както	следва:
•	 Система	без	умен	ключ

Ще	 премести	 шофьорската	 седалка	
назад	 при	 изваждане	 на	 контактния	
ключ	при	отворена	врата	на	водача.
Ще	 премести	 шофьорската	 седалка	
напред	 при	 вкарване	 на	 контактния	
ключ	в	гнездото	му.

•	 Система	с	умен	ключ
Ще	 премести	 шофьорската	 седалка	
назад	при	поставяне	на	старт/стоп	бу-
тона	в	позиция	OFF	при	отворена	вра-
та	на	водача.
Ще	 премести	 шофьорската	 седалка	
напред	 при	 поставяне	 на	 старт/стоп	
бутона	в	позиция	ON.

Можете	да	активирате	или	деактивирате	
тази	функция.	За	целта	прочетете	„Потре-
бителски	настройки“	в	раздел	4. пРедупРеЖдение

действайте внимателно, когато възпро-
извеждате позициите от паметта, седей-
ки в автомобила. натиснете превключва-
теля за настройка до желаната позиция 
веднага щом седалката се придвижи 
прекалено далеч в която и да е посока.
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Подглавник (за предна седалка)

Двете	 предни	 седалки	 са	 оборудвани	 с	
подглавници,	предназначени	да	повишат	
комфорта	и	безопасността	на	шофьора	и	
човека	до	него.	
Подглавникът	 не	 само	 осигурява	 удоб-
ство	на	пътника	в	седалката,	но	и	допри-
нася	за	защитата	на	 главата	и	врата	му	
при	удар.

 пРедупРеЖдение
 • за максимална ефективност в случай 

на катастрофа подглавникът трябва 
да бъде фиксиран така, че средата 
му да е на височината на центъра на 
тежестта на главата на пътника в се-
далката. при повечето хора центърът 
на тежестта на главата се намира на 
нивото на очите им. и още нещо – 
фиксирайте подглавника възможно 
най-близо до главата си. поради тази 
причина не се препоръчва използва-
нето на възглавници, които отдалеча-
ват тялото от облегалката.

 • не шофирайте автомобила си, ако 
подглавниците не са на местата си, 
тъй като при катастрофа може да се 
стигне до сериозни наранявания на 
пътуващите. правилно поставените 
подглавници могат да осигурят защи-
та срещу травми на врата. 

 • не регулирайте позицията на подглав-
ника на шофьорската седалка в дви-
жение.

Преместване напред и назад (ако е 
включено в оборудването)

Подглавникът	 може	 да	 бъде	 фиксиран	
в	4	различни	позиции,	като	се	издърпва	
напред	до	желаното	положение.	За	да	го	
върнете	 в	 крайно	 задно	 положение,	 из-
дърпайте	го	максимално	напред	и	го	пус-
нете.	Настройте	подглавника	така,	че	да	
поддържа	правилно	главата	и	врата.

OHM038048N
ODM032011
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Регулиране на височина 

За	да	повдигнете	подглавника:
1.	 Издърпайте	го	нагоре	до	желаната	ви-

сочина	(1).

За	да	свалите	подглавника	надолу:
1.	 Натиснете	 и	 задръжте	 застопорява-

щия	бутон	 (2)	 в	 основата	на	подглав-
ника.

2.	 Свалете	подглавника	до	желаното	по-
ложение.

Сваляне от облегалката и поставяне

За	да	свалите	подглавника	от	облегалката:
1.	 Наклонете	облегалката	назад.
2.	 Вдигнете	 подглавника	 възможно	 най-

високо.
3.	 Натиснете	застопоряващия	бутон	(1)	и	

същевременно	дърпайте	нагоре	(2).

За	да	върнете	подглавника	на	мястото	му:
1.	 Наклонете	облегалката	назад.
2.	 Вкарайте	стойките	на	подглавника	(3)	

в	 дупките,	 като	 същевременно	 натис-
кате	застопоряващия	бутон.	(1).

3.	 Нагласете	подглавника	на	подходяща-
та	височина.

 пРедупРеЖдение
след регулирането на подглавника се 
уверете, че е застопорен на мястото си – 
така той ще бъде в състояние пълноцен-
но да предпазва пътниците.
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Отопление на седалката 
(ако моделът е оборудван с такова)

Предназначението	на	нагревателя	на	седалката	е	да	отоплява	предните	седалки	в	
студено	време.	След	като	поставите	контактния	ключ	на	положение	ON,	натиснете	
някой	от	бутоните,	за	да	затоплите	седалката	на	шофьора	или	тази	на	пътника	до	него.	
При	меко	време	или	при	условия,	които	не	изискват	използването	на	нагревателя	на	
седалките,	дръжте	бутоните	в	положение	OFF.	

•	 С	всяко	натискане	на	бутона	темпера-
турната	настройка	на	седалката	ще	се	
променя,	както	следва:

•	 Нагревателят	на	седалката	автоматич-
но	се	превключва	в	положение	OFF	с	
подаването	на	контакт.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Когато бутонът на отоплението на седалката 
е в положение ON, нагревателят се включва и 
изключва автоматично в зависимост от ней-
ната температура.

OFF	→	ВИСОКА	( )	→	СРЕДНА	( )	→	НИСКА	( )
• Тип A  • Тип A  

• Тип B  • Тип B  

ODM032013

ODM032014 ODM032016

ODM032015



• Тип A  

• Тип B  
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Охлаждане на седалката (Вентили-
рани седалки) (ако моделът е обо-
рудван с такива)

Температурните	настройки	на	седалката	
се	променят	според	позицията	на	бутона.
•	 Ако	 искате	 да	 затоплите	 седалката,	

натиснете	бутона	(червения	цвят).

 внимание
 • при почистване на седалките не из-

ползвайте органични разтворители 
като разредител за бои, бензен (бен-
зол), спирт и бензин, защото така би-
хте могли да повредите повърхността 
на нагревателя.

 • за да предотвратите евентуално прег-
ряване на нагревателя, не поставяйте 
на седалката нищо, което действа като 
топлоизолатор – одеяла, възглавници 
или калъфи, когато отоплението функ-
ционира. 

 • не поставяйте тежки или остри пред-
мети върху седалки, оборудвани с на-
гревател, защото това може да доведе 
до повреда на отоплителните компо-
ненти. 

 пРедупРеЖдение – опасност от из-
гаряния

пътниците трябва да използват нагрева-
телите на седалките с изключително вни-
мание заради опасността от прегряване 
или изгаряне. нагревателят може да 
причини изгаряне дори при ниски темпе-
ратури особено ако е използван продъл-
жително. шофьорът трябва да проявява 
особено внимание при следните типове 
пътници:
1. бебета, деца, възрастни хора, хора с 

увреждания или изписани от болница 
пациенти.

2. Хора с чувствителна кожа или такива, 
които изгарят лесно.

3. изморени лица.
4. лица под въздействие на алкохол или 

наркотици. 
5. лица, приемащи медикаменти, които 

предизвикват сънливост или притъ-
пяват сетивата (приспивателни, про-
тивопростудни лекарства и т.н.

ODM032017

ODM032018
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•	 Ако	искате	да	охладите	седалката	си,	
натиснете	бутона	(синия	цвят).

•	 С	всяко	натискане	на	бутона	силата	на	
въздушния	поток	ще	се	променя,	как-
то	следва:

•	 Нагревателят	на	седалката	(ако	е	обо-
рудвана	и	 с	 вентилация)	автоматично	
се	превключва	в	положение	OFF	с	по-
даването	на	контакт.

OFF	→	ВИСОКА	( )	→	СРЕДНА	( )	→	НИСКА	( )

 внимание
 • при почистване на седалките не из-

ползвайте органични разтворители 
като разредител за бои, бензен (бен-
зол), спирт и бензин, защото така би-
хте могли да повредите повърхността 
на нагревателя.

 • за да предотвратите евентуално прег-
ряване на нагревателя, не поставяйте 
на седалката нищо, което действа като 
топлоизолатор – одеяла, възглавници 
или калъфи, когато отоплението функ-
ционира. 

 • не поставяйте тежки или остри пред-
мети върху седалки, оборудвани с на-
гревател, защото това може да доведе 
до повреда на отоплителните компо-
ненти

Джоб на облегалката

На	гърба	на	облегалките	на	двете	предни	
седалки	са	предвидени	джобове.

 пРедупРеЖдение – джобове на об-
легалките

не поставяйте тежки или остра предме-
ти в джобовете на облегалките. при ка-
тастрофа те могат да излетят оттам и да 
наранят пътуващите в автомобила.

OCM030052
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Настройка на задните седалки
Напред и назад (2-ри ред седалки)
За	да	преместите	седалката	напред	или	
назад:

1.	 Дръпнете	нагоре	и	задръжте	лоста	за	
регулиране	на	седалката.

2.	 Плъзнете	 седалката	 до	 желаното	 по-
ложение.

3.	 Отпуснете	 лоста	 и	 се	 уверете,	 че	 се-
далката	е	застопорена	на	мястото	си.

Нагласете	 седалката,	 преди	 да	 потегли-
те,	и	се	уверете,	че	е	застопорена	добре,	
като	се	опитате	да	я	раздвижите	напред-
назад,	 без	 да	 използвате	 лоста.	 Ако	 се	
движи,	значи	не	е	добре	застопорена.	

Ъгъл на облегалката (на 2-рия ред се-
далки)

За	да	наклоните	облегалката:
1.	 Дръпнете	лоста	за	накланяне	на	обле-

галката.
2.	 Задръжте	го	и	нагласете	облегалката	

под	 желания	 от	 вас	 ъгъл	 спрямо	 се-
далката.

3.	 Отпуснете	 лоста	 и	 се	 уверете,	 че	 об-
легалката	 е	 застопорена	 на	 място.	
(Лостът	ТРЯБВА	да	се	върне	в	изход-
но	положение,	за	да	бъде	застопорена	
облегалката.)

Падаща седалка (на 2-рия ред, ако моде-
лът е оборудван с такава)

За	да	влезете	или	излезете	от	3-тия	ред	
седалки:
1.	 Прекарайте	 предпазния	 колан	 през	

водача	на	задната	седалка.	След	като	
го	вкарате,	затегнете	го,	дърпайки	на-
горе.

2.	 Дръпнете	 лоста	 за	 сваляне	 на	 обле-
галката	напред	(1)	на	2-рия	ред	обле-
галки.
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3.	 Облегалката	на	втория	ред	ще	се	на-
клони	 напред	 и	 ще	 избута	 седалката	
до	крайно	предно	положение.
След	като	влезете	или	излезете,	плъз-
нете	 2-рия	 ред	 седалки	 максимално	
назад	 и	 дръпнете	 облегалката	 назад,	
докато	тя	с	щракане	се	върне	на	мяс-
тото	си.	Уверете	се,	че	е	застопорена	
добре.	

Сгъване на задните облегалки 
Задните	облегалки	могат	да	бъдат	спус-
нати	напред,	за	да	се	улесни	превозване-
то	на	дълги	предмети	или	да	се	увеличи	
товарният	капацитет	на	автомобила.	v

 пРедупРеЖдение
никога не се опитвайте да регулирате се-
далките на 2-ия ред, когато автомобилът 
се движи или когато в тях има пътници, 
защото те могат внезапно да се придви-
жат напред и да наранят хората в тях.

 пРедупРеЖдение
предназначението на сгъващите се зад-
ни облегалки е да можете да превозвате 
дълги предмети, които иначе не се поби-
рат в багажното отделение. 
никога не позволявайте на пътници да 
седят върху сгънати облегалки по време 
на движение. това не е правилна пози-
ция за сядане и при нея не могат да се 
използват предпазни колани. това може 
да доведе до сериозно нараняване или 
смърт при катастрофа или внезапно 
спиране. предметите, превозвани върху 
сгънатите задни седалки, не трябва да са 
по-високи от облегалките на предните се-
далки, защото иначе при рязко спиране 
могат да се плъзнат напред и да причи-
нят наранявания или щети.



За да сгънете облегалките на зад-
ните седалки
1.	 Вкарайте	 токата	 на	 предпазния	

колан	на	задната	седалка	в	джоба	
между	горната	и	долната	й	част,	а	
самия	него	–	във	водача,	за	да	пре-
дотвратите	повреждането	му.

2.	 Нагласете	 задната	 облегалка	 в	
изправено	положение	и	ако	е	не-
обходимо,	плъзнете	седалката	на-
пред.

3.	 Свалете	 подглавниците	 в	 крайно	
долно	положение.

• 2-ри ред седалки

• 3-ти ред седалки

ODM032034/OXM039030/ODM032027/ODM032035
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• 2-ри ред седалки

• 3-ти ред седалки

ODM032028/ODM032029/ODM032030/ODM032031

4.	 Дръпнете	лоста	за	сгъване	на	облегал-
ката	и	я	наведете	напред.	След	като	я	
върнете	 в	 изправено	 положение,	 се	
уверете,	че	е	застопорена	на	мястото	
си,	като	натиснете	горния	й	край.

5.	 За	 да	 използвате	 задната	 седалка,	
вдигнете	 и	 издърпайте	 облегалката	
назад,	като	дръпнете	лоста	за	сгъване.	
Натиснете	я,	докато	заеме	мястото	си	
с	изщракване.	Уверете	се,	че	е	засто-
порена	добре.	

6.	 Върнете	колана	на	задната	седалка	на	
мястото	му.

Функции за безопасност на вашия автомобил
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Сгъване на 2-рия ред седалки (от външ-
ната страна, ако моделът е оборудван с 
тази функция)

Издърпайте	 навън	 лоста	 за	 сгъване	 на	
2-рия	ред	седалки.
Облегалките	им	ще	паднат	напред.	
Ако	дръпнете	лоста	отляво	(1),	ще	се	сгъ-
нат	лявата	и	средната	седалка.
Ако	 дръпнете	 лоста	 отдясно	 (2),	 ще	 се	
сгъне	дясната	седалка.

За да сгънете средната седалка (на 2-рия 
ред)

1.	 Свалете	подглавника	до	крайно	долно	
положение.

2.	 Дръпнете	 лоста	 за	 сгъване,	 разполо-
жен	на	облегалката,	и	я	натиснете	на-
пред.

Когато	връщате	облегалката	в	изправено	
положение,	винаги	се	уверявайте,	че	тя	е	
застопорена	на	мястото	си,	натискайки	я	
в	горния	край.

 пРедупРеЖдение – сгъване на зад-
ните седалки

не сгъвайте задните седалки (на 2-ри и 
на 3-ти ред), ако в тях има пътници, до-
машни любимци или багаж. 
това може да нарани пътниците или жи-
вотните или да нанесе щети на багажа.
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 пРедупРеЖдение – сгъване на сред-
ната седалка на 2-рия ред

 • не сгъвайте средната седалка на вто-
рия ред, ако има пътници на 3-тия ред, 
защото механизмът й може да ги на-
рани.

 • ако на 3-тия ред седалки има пътни-
ци, застопорете средната седалка на 
2-рия ред в изправено положение.

 • облегалката на средната седалка на 
2-рия ред не се застопорява в сгънато 
положение. ако сте я свалили, за да 
превозвате дълги предмети, трябва 
да фиксирате товара, за да не му поз-
волите при удар да се движи из сало-
на и да нарани пътуващите в него. 

 пРедупРеЖдение
когато връщате облегалката в изправе-
но положение, дръжте я с ръка и я от-
пускайте бавно. ако не сторите това, тя 
може да отскочи рязко, да удари някого 
и да го нарани. 

 внимание – повреда на заключва-
щите механизми на коланите на задните 
седалки
когато сваляте облегалките на задните 
(на 2-рия и/или на 3-тия ред седалки), 
пъхнете заключващите механизми в джо-
ба между горната и долната част. така ще 
предпазите евентуалното повреждане на 
механизмите от облегалките на задните 
седалки. 

 внимание – колани на задните се-
далки
когато връщате облегалките на задните 
(на 2-рия и/или на 3-тия ред седалки) в 
изправено положение, не забравяйте да 
върнете коланите в правилното им поло-
жение. прекарването им през водачите 
ще попречи да се заклещят зад или под 
седалките.
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Подглавници (за задните седалки)
 пРедупРеЖдение – товар

товарът винаги трябва да бъде обезопа-
сен, за да се предотврати движението 
му из салона и евентуалното нараняване 
на пътуващите. не слагайте предмети на 
задните (2-ри и 3-ти ред) седалки, защо-
то там те не могат да бъдат обезопасени 
правилно и при удар могат да ударят се-
дящите отпред.

 пРедупРеЖдение – товарене
когато слагате товар в автомобила или го 
сваляте оттам, уверете се, че двигателят 
е изключен, скоростният лост е в поло-
жение Р (паркиране) за автоматични 
трансмисии и R (заден ход) или 1 за меха-
нични, а ръчната спирачка е задействана. 
ако не направите това и по невнимание 
поставите лоста в друго положение, ав-
томобилът може да се придвижи. 

• Aко има

Задните	седалки	са	снабдени	с	подглав-
ници	за	безопасността	и	комфорта	на	пъ-
туващите.	
Подглавниците	 не	 само	 осигуряват	 ком-
форт	 на	 пътниците,	 но	 и	 допринасят	 за	
предпазването	 на	 главата	 и	 врата	 при	
удар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 пРедупРеЖдение

 • за максимална ефективност в случай 
на катастрофа подглавникът трябва 
да бъде нагласен така, че средата му 
да бъде на височината на центъра на 
тежестта на пътника в седалката. в 
общия случай центъра на тежестта на 
главата при повечето хора е на ниво-
то на горната част на очите им. освен 
това настройте подглавника възмож-
но най-близо до главата си. затова не 
се препоръчва използването на под-
ложки, които отдалечават тялото от 
облегалката.

 • не използвайте автомобила с демон-
тирани подглавници. при катастрофа 
някой от пътниците може да получи 
жестоки наранявания. ако са добре 
нагласени, подглавниците могат да 
предотвратят жестоки травми на вра-
та.

OHM038049N
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За	да	повдигнете	подглавника:
1.	 Издърпайте	го	нагоре	до	желаното	по-

ложение	(1).

За	да	спуснете	подглавника:
1.	 Натиснете	 и	 задръжте	 застопорява-

щия	 бутон	 (2)	 в	 основата	 на	 подглав-
ника.

2.	 Спуснете	 подглавника	 до	 желаното	
положение	(3).

Регулиране на височина 

За	да	демонтирате	подглавника:
1.	 Наклонете	облегалката.
2.	 Вдигнете	го	до	крайно	положение.
3.	 Натиснете	застопоряващия	бутон	(1)	и	

дръпнете	нагоре	(2).

За	да	монтирате	подглавника	обратно:
1.	 Наклонете	облегалката.
2.	 Вкарайте	стойките	на	подглавника	(3)	

в	 дупките,	 като	 същевременно	 натис-
кате	застопоряващия	бутон	(1).

3.	 Нагласете	подглавника	на	подходяща-
та	височина.

Демонтаж и монтаж
 пРедупРеЖдение

уверете се, че сред регулирането подгла-
вникът е застопорен на мястото си – така 
той ще бъде в състояние пълноценно да 
предпазва пътниците.

ODM032023 ODM032024
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За	 да	 използвате	 подлакътника,	 трябва	
да	го	издърпате	напред	от	облегалката.	

 пРедупРеЖдение
ако бъде спусната, когато подглавникът 
зад главата на пътник на 3-тия ред не е 
нагласен правилно или ако отзад седи 
висок човек, задната врата може да го 
удари и нарани. 

Подлакътник (2-ри ред седалки) Нагревател на седалките (ако има, 
на 2-рия ред седалки)

Предназначението	 на	 нагревателя	 на	
седалката	е	да	отоплява	предните	седал-
ки	в	студено	време.	След	като	поставите	
контактния	ключ	на	положение	ON,	нати-
снете	някой	от	бутоните,	за	да	затоплите	
задните	седалки.	
При	 меко	 време	 или	 при	 условия,	 които	
не	изискват	използването	на	нагревателя	
на	седалките,	дръжте	бутоните	в	положе-
ние	OFF.	

OUN026140

ODM032025

ODM032026



 ЗАБЕЛЕЖКА
Когато бутонът на отоплението на седалката 
е в положение ON, нагревателят се включва и 
изключва автоматично в зависимост от ней-
ната температура. 

 внимание
 • при почистване на седалките не из-

ползвайте органични разтворители 
като разредител за бои, бензен (бен-
зол), спирт и бензин, защото така би-
хте могли да повредите повърхността 
на нагревателя.

 • за да предотвратите евентуално прег-
ряване на нагревателя, не поставяйте 
на седалката нищо, което действа като 
топлоизолатор – одеяла, възглавници 
или калъфи, когато отоплението функ-
ционира. 

 • не поставяйте тежки или остри пред-
мети върху седалки, оборудвани с на-
гревател, защото това може да доведе 
до повреда на отоплителните компо-
ненти.
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•	 С	всяко	натискане	на	бутона	темпера-
турната	настройка	на	седалката	ще	се	
променя,	както	следва:

•	 Нагревателят	на	седалката	автоматич-
но	се	превключва	в	положение	OFF	с	
подаването	на	контакт.

OFF	→	ВИСОКА	( )		→	НИСКА	( )



Функции за безопасност на вашия автомобил

26 3

пРедпазни колани

Система за натягане на 
предпазните колани

 пРедупРеЖдение
 • за максимална защита от системата 

за натягане предпазните колани тряб-
ва да бъдат използвани винаги когато 
автомобилът е в движение.

 • предпазните колани са най-ефектив-
ни, когато облегалките са в изправено 
положение.

 • деца на възраст до 12 години винаги 
трябва да бъдат пристегнати правил-
но с коланите на задните седалки. 
никога не допускайте деца да пътуват 
на седалката до шофьора. ако дете на 
възраст над 12 години трябва да сед-
не отпред, то трябва да бъде пристег-
нато правилно, а седалката – изтегле-
на колкото е възможно по-назад.

 • никога не прекарвайте раменната 
част от колана под ръката или зад 
гърба си. неправилното поставяне 
на предпазния колан може да стане 
причина за сериозно нараняване при 
катастрофа. Раменната част от колана 
трябва да преминава през средата на 
рамото над ключицата. 

(продължава)

(продължение) 
 • избягвайте пътуването с усукани ко-

лани. усуканият колан не може да 
изпълнява добре функциите си. при 
удар той може дори за ви среже. уве-
рете се, че лентата на колана е права, 
а не усукана.

 • внимавайте да не повредите лентата 
или механизмите на колана. ако все 
пак това се случи, подменете повре-
дения елемент.

 пРедупРеЖдение
предпазните колани са проектирани да 
поемат тежестта на костната конструк-
ция на тялото и трябва да бъдат поставя-
ни ниско над предната част на таза или 
през таза, гърдите и раменете, както е 
възможно; трябва да се избягва прокар-
ването на долната част през корема.
за да осигурят защитата, за която са про-
ектирани, предпазните колани трябва да 
се пристягат възможно най-плътно до 
тялото, без това да се отразява на ком-
форта.
(продължава)

(продължение)
при хлабав колан нивото на защита за 
използващия го пътник е силно снижено.
трябва да се избягва замърсяването на 
лентата на колана с лакове, с масла, с 
химикали и особено с киселина за акуму-
латор. ако това се случи, най-добре е да 
бъде почистена с мек сапун и вода.
ако лентата е протрита, замърсена или 
повредена, коланът трябва да се замени 
с нов. от съществено значение е след 
силен удар цялата система да се замени 
дори видимо да не е повредена. коланите 
не трябва да се поставят с усукани ленти. 
системата на всяка седалка трябва да се 
използва само от един пътник – опасно е 
да се обезопасява с колан дете, седнало 
в скута на възрастен. 
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Тип А
Предупредителната	 светлина	 премигва	
в	продължение	на	около	6	секунди	след	
преместване	 на	 превключвателя	 на	 за-
палването	на	положение	ON	независимо	
дали	коланът	е	поставен	или	не	като	на-
помняне	за	шофьора.
Ако	 предпазният	 колан	 на	 шофьорската	
седалка	не	е	поставен	след	преместване	
на	превключвателя	на	запалването	в	по-
ложение	ON,	предупредителната	светли-
на	ще	продължи	да	премигва	още	около	
6	секунди.

 пРедупРеЖдение
потребителят не трябва да прави никак-
ви промени или нововъведения, които 
да възпрепятстват механизмите за регу-
лиране на коланите да обират хлабината 
или самият той да им пречи да правят 
това.
когато затягате предпазния колан, вни-
мавайте да не поставяте накрайника в 
заключващия механизъм на друга седал-
ка. това е много опасно, защото в този 
случай коланът няма да ви предпази как-
то трябва. 
не откачвайте колана по време на дви-
жение. това може да доведе до загуба на 
контрол и до катастрофа, която да стане 
причина за смърт, сериозно нараняване 
или материални щети.
(продължава)

(продължение) 
при затягане на колана се уверете, че той 
не преминава над твърди или чупливи 
предмети.
уверете се, че в заключващия механизъм 
няма нищо, защото това би попречило на 
безопасното функциониране на колана.

Предупреждение за предпазните колани

1GQA2083
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Ако	 коланът	 на	 шофьора	 не	 е	 поставен	
когато	 превключвателя	 на	 запалването	
бива	преместен	в	положение	ON	или	ако	
бъде	освободен	от	заключващия	механи-
зъм	след	поставянето	на	превключвателя	
на	запалването	в	положение	ON,	преду-
предителният	 звън	 за	 поставяне	 на	 ко-
лана	ще	звучи	в	продължение	на	около	
6	 секунди.	Ако	през	 това	време	коланът	
бъде	поставен,	алармата	ще	спре	ведна-
га	(ако	има	такава).

Тип Б
Предупредителната	 светлина	 премигва	
в	продължение	на	около	6	секунди	след	
преместване	 на	 превключвателя	 на	 за-
палването	на	положение	ON	независимо	
дали	коланът	е	поставен,	или	не,	като	на-
помняне	за	шофьора.	
Ако	 предпазният	 колан	 на	 шофьорската	
седалка	 не	 е	 поставен	 след	 премества-
не	на	превключвателя	на	запалването	в	
положение	 ON	 или	 ако	 бъде	 освободен	
от	 заключващия	 механизъм	 след	 поста-
вянето	на	превключвателя	на	запалване-
то	 в	 положение	 ON,	 предупредителната	
светлина	за	колана	ще	свети,	докато	той	
бъде	поставен.	
Ако	 все	 пак	 не	 поставите	 колана	 и	 ско-
ростта	ви	надвиши	9	км/ч,	светлината	ще	
започне	да	премигва,	докато	не	я	нама-
лите	под	6	км/ч.	
Ако	продължите	да	карате	без	поставен	
колан	и	преминете	границата	от	20	км/ч,	
ще	 се	 включи	 предупредителен	 звън,	
който	ще	звучи	в	продължение	на	около	
100	секунди,	придружен	от	премигването	
на	съответната	предупредителна	светли-
на.	

За да поставите предпазния колан:
За	 да	 поставите	 предпазния	 си	 колан,	
издърпайте	го	от	натягащия	механизъм	и	
вкарайте	металния	накрайник	(1)	в	гнез-
дото	 на	 застопоряващия	 механизъм	 (2).	
Ще	 чуете	 звучно	 щракане,	 когато	 меха-
низмът	застопори	накрайника.	
Предпазният	 колан	 се	 регулира	 авто-
матично	на	дължина	едва	след	като	на-
гласите	частта,	преминаваща	през	таза,	
плътно	около	ханша	си.	Ако	бавно	се	на-
ведете	 напред,	 коланът	 ще	 се	 освободи	
от	натягащия	механизъм	и	ще	ви	позволи	
да	се	наведете	напред.	При	рязко	спира-
не	или	удар	обаче	механизмът	ще	блоки-
ра	колана.	Същото	ще	се	случи	и	ако	се	
наведете	напред	прекалено	рязко.

Триточков предпазен колан

B180A01NF
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Регулиране на височината
За	 максимален	 комфорт	 и	 безопасност	
имате	възможност	за	избор	между	чети-
ри	позиции	на	захващане	на	горната	част	
на	колана.	
Ако	 тя	 е	 прекалено	 близо	 до	 врата	 ви,	
коланът	няма	да	ви	осигури	най-ефектив-
ната	защита.	Горната	му	част	трябва	да	е	
регулирана	 така,	 че	 да	 преминава	 през	
гръдния	ви	кош	и	през	средата	на	рамото,	
по-близо	до	вратата,	а	не	до	врата	ви.	
За	 да	 настроите	 височината	 захващане	
на	 колана	 горе,	 преместете	 механизма	
на	колоната	между	двете	врати.	
За	да	повдигнете	механизма,	дръпнете	го	

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

нагоре	(1).	За	да	го	свалите,	дръпнете	го	
надолу	(3),	като	същевременно	натискате	
застопоряващия	бутон	(2).	
Освободете	 бутона,	 за	 да	 застопорите	
механизма	на	мястото	му.	Опитайте	се	да	
плъзнете	механизма,	за	да	се	уверите,	че	
е	захванат	неподвижно.

 пРедупРеЖдение
 • проверете дали механизма за захва-

щане на колана горе е застопорен 
добре на подходящата височина. ни-
кога не прекарвайте горната част на 
колана през врата или през лицето си. 
неправилно поставените предпазни 
колани могат да причинят сериозни 
наранявания при катастрофа.

 • ако не замените предпазните колани 
след катастрофа, е възможно те да не 
са в състояние да ви защитят при друг 
сблъсък и това да доведе до нараня-
вания или смърт. заменяйте пред-
пазните колани възможно най-скоро 
след като претърпите катастрофа.

Предна седалка

OCM030026
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При	поставяне	на	средния	колан	на	вто-
рия	 ред	 седалки	 трябва	 да	 се	 използва	
застопоряващият	 механизъм	 с	 надпис	
„CENTER“.

 пРедупРеЖдение
трябва да поставяте долната част на ко-
лана възможно най-ниско и по-плътно 
около ханша, а не около талията си. ако 
бъде поставен прекалено високо, това 
ще увеличи вероятността от нараняване 
при удар. двете ръце не трябва да бъдат 
едновременно под или над колана. една-
та трябва да над, а другата – под него, 
както е показано на илюстрацията. 
никога не поставяйте колана под ръката, 
която се намира по-близо до вратата.

За да освободите предпазния колан:
Предпазният	колан	се	освобождава	чрез	
натискате	 на	 бутона	 за	 освобождаване	
(1)	 на	 застопоряващия	 механизъм.	 При	
освобождаването	 си	 коланът	 трябва	 ав-
томатично	да	бъде	изтеглен	от	натягащия	
механизъм.
Ако	това	не	се	случи,	проверете	дали	ко-
ланът	не	е	усукан,	и	опитайте	отново.

B200A01NF ODM032051 B210A01NF
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• 2-ри ред седалки

•  2-ри ред седалки

• 3-ти ред седалки (ако има)

• 3-ти ред седалки (ако има)
ODM032034

ODM032027

ODM032035

OXM039030

Прибиране на колана на задната седалки

•	 Когато	 не	 се	 използват,	 механизмите	
на	коланите	на	задните	седалки	могат	
да	се	прибират	в	джоба	между	горната	
и	долната	част.

•	 Прекарването	на	задните	колани	през	
водачите,	 предназначени	 за	 тях,	 ще	
предотврати	 попадането	 им	 под	 се-
далките.	
След	 като	 вкарате	 колана,	 затегнете	
лентата,	като	я	дръпнете	нагоре.

 внимание
използвайте предпазния колан, след 
като сте го извадили от водачиге. 
ако го издърпате, без да сторите това, 
рискувате да повредите водачите и/или 
лентата на колана.
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Предпазен колан с донатягане при 
удар (ако има)

Вашият	 автомобил	 е	 оборудван	 с	 пред-
пазни	 колани	 с	 донатягане	 при	 удар	 за	
шофьора	и	пътника	до	него	(изтеглящ	ме-
ханизъм	и	EFD	 (устройство	за	аварийно	
натягане).	 Предпазните	 колани	 с	 дона-
тягане	 могат	 да	 се	 активират	 заедно	 с	
въздушните	възглавници	при	достатъчно	
силен	челен	удар.
Когато	 автомобилът	 спре	 рязко	 или	 път-
никът	се	наведе	напред	прекалено	бързо,	
изтеглящият	механизъм	блокира	колана.	
При	 определени	 типове	 челни	 удари	 се	
активира	донатягащият	механизъм	и	при-
вежда	колана	в	по-плътен	контакт	с	тяло-
то	на	пътника.

(1)	Изтеглящ	механизъм
	 Предназначението	на	изтеглящия	ме-

ханизъм	 е	 да	 осигури	 по-плътно	 при-
лягане	на	горната	част	на	предпазния	
колан	към	торса	на	пътника	при	опре-
делени	типове	челни	удари.

(2)	EFD	 (Устройство	 за	 аварийно	 натяга-
не)	

	 Предназначението	 на	 EFD	 е	 да	 оси-
гури	 по-плътно	 прилягане	 на	 долната	
част	на	колана	към	тазовата	област	на	
пътника	при	определени	типове	челни	
удари.	

Ако	при	активирането	си	системата	за	до-
натягане	 регистрира	 прекомерно	 напре-
жение	на	предпазния	колан	на	някоя	от	
двете	предни	седалки,	ограничителят	за	
натоварване	в	изтеглящия	механизъм	ще	
освободи	 натиска	 на	 съответния	 колан	
(ако	има).

 ЗАБЕЛЕЖКА – ако има сензор за преобръ-
щане
Изтеглящият механизъм ще се активира не 
само при челен, но също така при страничен 
удар и при преобръщане, ако автомобилът е 
оборудван със странични въздушни възглав-
ници или възглавници тип завеса.

 ЗАБЕЛЕЖКА – без сензор за преобръщане
Изтеглящият механизъм ще се активира не 
само при челен, но също така при страничен 
удар, ако автомобилът е оборудван със стра-
нични въздушни възглавници или възглав-
ници тип завеса.

 пРедупРеЖдение
за своя безопасност се уверете, че лен-
тата на колана не е хлабава или усукана, 
и винаги сядайте правилно на седалката 
си.
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Основните	 съставни	 части	 на	 системата	
за	 донатягане	 на	 предпазните	 колани	 и	
местоположението	 им	 са	 показани	 на	
тази	илюстрация:
1.	 Предупредителна	 светлина	 на	 SRS	

въздушните	възглавници
2.	 Агрегат	изтеглящ	механизъм	–	донатя-

гащ	механизъм
3.	 SRS	контролен	модул
4.	 Устройство	 за	 аварийно	 натягане	

(EFD).

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  При активиране на системата за донатя-

гане на предпазните колани в салона на 
автомобила може да се чуе силен шум и да 
се забележи фин прах, който да прилича на 
дим. Това са нормални работни състояния 
и не представляват опасност.

•  Макар да е безвреден, финият прах може да 
предизвика раздразнения на кожата и не 
трябва да бъде вдишван за продължителен 
период от време. Измийте добре непокри-
тите части от кожата си след катастрофа, 
при която са се задействали донатягащите 
механизми на предпазните колани.

•  Тъй като датчикът, който активира SRS 
въздушните възглавници, е свързан с 
предпазния колан с донатягане, преду-
предителната светлина за SRS въздушните 
възглавници на арматурното табло ще све-
тне за около 6 секунди след преместване на 
превключвателя на запалването в положе-
ние „ON” и след това ще изгасне.

 пРедупРеЖдение
за да се възползвате максимално от въз-
можностите на донатягащия механизъм 
на предпазните колани:
1. предпазният колан трябва да функ-

ционира правилно и да бъде поста-
вен в съответното положение. моля 
прочетете и следвайте цялата важна 
информация и предпазните мерки, 
свързани с функциите за безопасност 
на пътниците във вашия автомобил, 
включително тези за предпазните ко-
лани и въздушните възглавници, оси-
гурени в това ръководство.

2. уверете се, че вие и пътуващите в ав-
томобила винаги поставяте правилно 
предпазните колани.

OMD030051N-1
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 внимание
ако предпазният колан с донатягане не 
функционира правилно, предупредител-
ната светлина за SRS въздушните въз-
главници ще свети дори да няма повре-
да в самите тях. ако предупредителната 
светлина на SRS въздушните възглав-
ници не светне при преместване на пре-
включвателя в положение ON, продължи 
да свети повече от 6 секунди или свети по 
време на движение на автомобила, пре-
поръчваме системата да бъде проверена 
от упълномощен дилър на HYUNDAI.

 пРедупРеЖдение
 • системите с предпазни колани с до-

натягане са проектирани да функцио-
нират еднократно. след активиране 
предпазните колани с донатягане 
трябва да бъдат подменени. всички 
предпазни колани, независимо от 
техния тип, задължително трябва да 
бъдат подменяни след износване при 
катастрофа.

 • механизмите на системата от пред-
пазни колани с донатягане се загря-
ват при активиране. не ги докосвайте 
в продължение на няколко минути, 
след като са били активирани.

 • не се опитвайте да проверявате или 
да заменяте сами предпазните колани 
с донатягане. препоръчваме система-
та да бъде проверена от упълномощен 
дилър на HYUNDAI.

(продължава)

(продължение)
 • не се опитвайте да обслужвате или 

да поправяте системата от предпазни 
колани с донатягане по какъвто и да 
било начин.

 • неправилната работа със системите 
от предпазни колани с донатягане и 
неспазването на предупрежденията 
механизмите им да не се удрят, про-
менят, проверяват, заменят, обслуж-
ват или поправят, могат да доведат 
до неправилно функциониране или 
внезапно активиране и сериозни на-
ранявания.

 • винаги поставяйте предпазните кола-
ни, когато шофирате или пътувате с 
автомобил.

 • ако автомобилът или предпазният 
колан с донатягане трябва да бъдат 
изхвърлени, препоръчваме ви да се 
свържете с упълномощен дилър на 
HYUNDAI.
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Бебета и малки деца
Трябва	 да	 имате	 предвид	 специфичните	
изисквания	във	вашата	страна.	Детските	
и/или	 бебешките	 седалки	 трябва	 да	 бъ-
дат	 поставени	 и	 инсталирани	 правилно	
на	задната	седалка.	Повече	информация	
относно	използването	им	можете	 да	на-
мерите	в	 „Система	за	обезопасяване	на	
дете	при	пътуване“	в	този	раздел.	

Правила за предпазните колани

 пРедупРеЖдение
всички пътуващи в автомобила трябва 
да са постоянно с предпазните си колани. 
предпазните колани и детските седалки 
намаляват риска от сериозни или фа-
тални наранявания при катастрофа или 
внезапно спиране. без предпазен колан 
пътниците могат да се придвижат прека-
лено близо до разтваряща се въздушна 
възглавница, да се ударят във вътрешна-
та конструкция или да бъдат изхвърлени 
от автомобила.
правилно поставените предпазни колани 
намаляват значително тези рискове. 
винаги спазвайте включените в това ръ-
ководство правила за предпазните кола-
ни, въздушните възглавници и безопас-
ността на пътниците.

 пРедупРеЖдение
всеки човек в автомобила ви, включи-
телно децата и бебетата, трябва да бъде 
обезопасен в колан по всяко време. ни-
кога не дръжте дете в ръцете или в скута 
си по време на движение. Големите сили, 
които възникват при катастрофа, ще го 
изтръгнат от вашия захват и ще го запра-
тят към интериора. винаги използвайте 
система за обезопасяване на дете при 
пътуване, съобразена с ръста и теглото 
на детето. 

 ЗАБЕЛЕЖКА
Малките деца ще бъдат защитени най-добре в 
случай на катастрофа, ако са настанени пра-
вилно в детско столче, захванато на задната 
седалка чрез система, която отговаря на стан-
дартите за безопасност във вашата страна. 
Преди да купите такава система, се уверете, че 
тя разполага с етикет за съответствие с тези 
стандарти. Освен това тя трябва да бъде съо-
бразена с ръста и теглото на детето ви. Потър-
сете информация за това на етикета на стол-
чето. Погледнете и „Система за обезопасяване 
на дете при пътуване“ в този раздел. 
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По-едри деца
Децата,	които	са	прекалено	едри	за	дет-
ско	столче,	трябва	винаги	да	се	возят	на	
задната	седалка	и	да	използват	налични-
те	триточкови	колани.	Долната	част	тряб-
ва	да	бъде	пристегната	плътно	възможно	
най-ниско	около	ханша.	Периодично	про-
верявайте	 дали	 коланът	 приляга	 добре,	
защото,	въртейки	се,	детето	може	да	про-
мени	 положението	 му.	 При	 катастрофа	
рискът	за	децата	е	най-малък,	ако	пъту-
ват	с	правилно	поставени	колани	на	зад-
ната	 седалка.	 Ако	 се	 налага	 по-голямо	
дете	 (над	12-годишна	възраст)	да	седне	
отпред,	то	трябва	да	бъде	обезопасено	с	
триточков	предпазен	колан,	а	седалката	
–	изтеглена	максимално	назад.	Деца	под	
12-годишна	 възраст	 трябва	 да	 пътуват	
обезопасени	с	колани	на	задната	седал-
ка.	НИКОГА	не	позволявайте	на	дете	под	
12-годишна	 възраст	 да	 пътува	 отпред.	
НИКОГА	 не	 поставяйте	 детско	 столче	 с	
облегалката	 напред	 на	 предната	 седал-
ка.	
Ако	горната	част	на	предпазния	колан	се	
допира	леко	до	врата	или	лицето	на	де-
тето,	опитайте	се	да	преместите	малкия	
пътник	 към	 средата	 на	 автомобила.	 Ако	
това	 не	 промени	 нещата,	 трябва	 да	 из-
ползвате	детско	столче	или	седалка.	

Бременни 
Използването	 на	 предпазни	 колани	 от	
бременни	се	препоръчва	за	намаляване	
на	 опасността	 от	 нараняване	 при	 ката-
строфа.	В	този	случай	долната	част	тряб-
ва	да	бъде	поставена	 възможно	най-ни-
ско	 около	 ханша,	 а	 не	 през	 корема.	 За	
специфични	изисквания	се	обърнете	към	
лекар.

 пРедупРеЖдение – горна част на 
предпазния колан

 • в никакъв случай не допускайте гор-
ната част на колана да влиза в контакт 
с врата или лицето на детето по време 
на движение.

 • при обезопасяване на дете, ако не 
бъде поставен и регулиран правилно, 
предпазният колан може да причини 
смърт или сериозно нараняване.

 пРедупРеЖдение – бременни
бременните никога не трябва да поста-
вят долната част на предпазния колан 
през корема или над него, защото при ка-
тастрофа лентата може да смаже плода. 
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Ранени
При	превозване	на	ранени	пътници	тряб-
ва	да	се	използва	предпазен	колан.	При	
необходимост	трябва	да	се	посъветвате	с	
лекар.

Не повече от един човек с един колан
Недопустимо	е	използването	на	един	ко-
лан	от	повече	от	един	човек	(включител-
но	деца).	Това	може	да	увеличи	опасност-
та	от	наранявания	при	катастрофа.

Не лягайте
За	намаляване	на	опасността	от	нараня-
вания	 при	 катастрофа	 и	 осигуряване	 на	
максимална	ефективност	на	системата	от	
предпазни	колани,	е	необходимо	всички	
пътници	да	бъдат	седнали,	а	облегалките	
на	предните	седалки	–	изправени	по	вре-
ме	 на	 движение.	 Предпазният	 колан	 не	
може	 да	 осигури	 добра	 защита,	 ако	 чо-
век	лежи	на	задната	седалка	или	ако	об-
легалката	на	предната	е	спусната	назад.

Грижи за предпазните колани
Системата	 предпазен	 колан	 в	 никакъв	
случай	не	трябва	да	бъде	разглобявана	и	
променяна.	Освен	това	трябва	да	се	вни-
мава	коланите	и	останалите	компоненти	
на	 системата	 да	 не	 бъдат	 повредени	 от	
пантите	 на	 седалките,	 вратите	 и	 други	
фактори.

 пРедупРеЖдение
пътуването със спусната назад облегалка 
увеличава риска от сериозни или фатал-
ни наранявания при удар или внезапно 
спиране. спускането на облегалката 
намалява значително защитата, която 
ви осигурява ограничителната систе-
ма за безопасност (предпазни колани и 
въздушни възглавници). предпазните 
колани трябва да преминават плътно до 
ханша и гърдите ви, за да функционират 
правилно. колкото по-наклонена назад е 
облегалката, толкова по-голяма е веро-
ятността ханшът на пътника да се плъзне 
под долната част на колана, в резултат 
на което да настъпят сериозни вътрешни 
увреждания или удар на врата в горната 
част на колана. шофьорът и пътниците 
трябва винаги да седят облегнати в се-
далките, а облегалките да са изправени.

 пРедупРеЖдение
когато връщате задната облегалка в из-
правено положение след сгъване, вни-
мавайте да не повредите лентата или 
застопоряващия механизъм на колана. 
уверете се, че те няма да бъдат закле-
щени или прищипани от задната седал-
ка. предпазен колан с повредена лента 
или застопоряващ механизъм няма да 
бъде толкова здрав и е възможно да не 
изпълни предназначението си при удар 
или рязко спиране, което да доведе до 
сериозни наранявания.
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Периодични проверки
Препоръчва	 се	 предпазните	 колани	 да	
бъдат	проверявани	периодично	за	износ-
ване	 или	 повреди	 от	 всякакъв	 характер.	
Всяка	 повредена	 част	 трябва	 да	 бъде	
подменена	възможно	най-скоро.

Пазете коланите чисти и сухи
Предпазните	колани	 трябва	да	се	пазят	
чисти	 и	 сухи.	 Ако	 се	 замърси,	 коланът	
може	 да	 бъде	 почистен	 с	 мек	 сапунен	
разтвор	и	топла	вода.	Не	трябва	да	се	из-
ползват	избелващи	химикали,	бои,	силни	
почистващи	 или	 абразивни	 препарати,	
защото	те	могат	да	повредят	тъканта	или	
да	намалят	здравината	й.	

Кога се подменят предпазните колани
След	 катастрофа	 трябва	 да	 се	 извърши	
цялостна	замяна	на	всеки	агрегат	пред-
пазен	колан,	използван	по	време	на	ин-
цидента.	Това	трябва	да	се	направи	дори	
ако	няма	видими	щети.	Препоръчваме	да	
се	посъветвате	с	упълномощен	дилър	на	
HYUNDAI.
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Децата	 трябва	 да	 пътуват	 в	 автомобила	
на	задната	седалка	и	винаги	да	са	добре	
обезопасени	 с	 колани,	 за	 да	 се	 намали	
до	 минимум	 рискът	 от	 наранявания	 при	
катастрофа	и	рязко	спиране	или	маневра.	
Според	статистиката	за	пътнотранспорт-
ните	произшествия	децата	са	в	по-голя-
ма	 безопасност	 на	 задната,	 отколкото	
на	предната	седалка.	По-големите,	които	
не	пътуват	в	детско	столче	или	седалка,	
трябва	да	използват	стандартните	пред-
пазни	колани.	
Трябва	 да	 отчетете	 специфичните	 изи-
сквания	 във	 вашата	 страна.	 Детските	 и/
или	бебешките	столчета	трябва	да	бъдат	
поставени	 и	 инсталирани	 правилно	 на	
задната	 седалка.	 Трябва	 да	 използвате	
предлагани	на	пазара	системи	за	превоз	
на	деца,	които	отговарят	на	стандартите	
за	безопасност	във	вашата	страна.	Те	са	
проектирани	 да	 бъдат	 захващани	 чрез	
двуточкови	колани,	долната	част	на	три-
точкови	 колани,	 чрез	 обтяжки	 и/или	 ан-
кери	ISOFIX	(ако	има).
При	удар	децата	могат	да	получат	нара-
нявания	или	да	загинат,	ако	системите	им	
за	пристягане	не	са	надеждно	закрепени.	
За	малки	деца	и	бебета	трябва	да	се	из-

система за обезопасяване на дете пРи пЪтуване (ако има)

ползва	столче	за	деца	или	бебета.	Преди	
да	купите	определена	система	за	обезо-
пасяване	на	дете	при	пътуване,	се	увере-
те,	че	тя	е	съвместима	с	автомобила	ви	и	
съответства	на	ръста	и	теглото	на	детето.	
При	инсталирането	й	следвайте	указани-
ята	на	производителя.	

 пРедупРеЖдение
системата за обезопасяване на дете 
при пътуване трябва да бъде поставена 
на задната седалка. никога не слагайте 
детско или бебешко столче на седалка-
та до шофьора. ако се отвори в случай 
на катастрофа, въздушната възглавница 
пред това място може да нарани сериоз-
но или да убие дете или бебе в столчето 
му. затова използвайте система за обез-
опасяване на дете при пътуване само на 
задната седалка на вашия автомобил.
(продължава)

(продължение)
колан или система за обезопасяване на 
дете при пътуване може да се загрее сил-
но в затворен автомобил при слънчево 
време дори температурата навън да не е 
прекалено висока. проверявайте калъфа 
на столчето и механизмите, преди да сло-
жите детето в него.
когато детското столче не се използва, 
прибирайте го в багажника или го прис-
тягайте с колан, за да не полети напред 
при рязко спиране или катастрофа.
децата могат да бъдат наранени сериоз-
но или убити от раздуваща се въздушна 
възглавница. всички деца, дори прека-
лено едрите за обезопасяване в детска 
система, трябва да пътуват на задната 
седалка.
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 пРедупРеЖдение
 • за да намалите риска от сериозни или 

фатални наранявания:
 • децата от всички възрасти са в по-

голяма безопасност, когато са прис-
тегнати с колани на задната седалка. 
дете, пътуващо на седалката до шо-
фьора, може да бъде ударено силно от 
раздуваща се въздушна възглавница, 
което да доведе до сериозни или фа-
тални наранявания.

 • винаги следвайте указанията на про-
изводителя за монтаж и употреба на 
системите за обезопасяване на деца 
при пътуване. 

 • винаги се уверявайте, че детското 
столче е добре захванато в автомоби-
ла и че детето ви е правилно пристег-
нато в него.

 • никога не дръжте дете в ръцете или в 
скута си по време на пътуване с авто-
мобил. Големите сили при удар ще го 
изтръгнат от захвата ви и ще го запра-
тят към интериора.

(продължава)

(продължение)
 • никога не пристягайте себе си и дете 

с един колан. при сблъсък лентата му 
може да се вреже в тялото на детето 
и да му нанесе сериозни вътрешни на-
ранявания.

 • никога не оставяйте деца без наблю-
дение в автомобила дори за кратко. 
интериорът може да се нагрее пре-
калено бързо и това да доведе до се-
риозни наранявания на децата. дори 
съвсем малки деца могат неволно да 
предизвикат придвижване на автомо-
била, да се заклещят в прозорците, да 
заключат себе си или други в салона.

 • никога не допускайте две деца или из-
общо двама души да използват един и 
същ колан. 

 • децата често се въртят и променят по-
ложението си по неподходящ начин. 
никога не допускайте дете да пътува 
с горна част на колана, преминаваща 
под ръката или зад врата му. винаги 
поставяйте и обезопасявайте децата 
надеждно на задната седалка. 

(продължава)

(продължение)
 • никога не допускайте дете да се из-

правя или да коленичи върху седалка-
та или на пода на движещ се автомо-
бил. при сблъсък или внезапен удар 
то може да бъде запратено силно към 
интериора и това да доведе до сериоз-
ни наранявания.

 • никога не използвайте детска кошни-
ца или столче, което се „закачва“ за 
облегалката, защото те няма да могат 
да осигурят адекватна защита при ка-
тастрофа. 

 • предпазните колани могат да се наго-
рещят силно особено когато колата е 
паркирана на пряка слънчева светли-
на. винаги ги проверявайте, преди да 
пристегнете с тях дете.

 • след катастрофа препоръчваме сис-
темата да бъде проверена от упълно-
мощен дилър на HYUNDAI.

(продължава)
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(продължение)
ако няма достатъчно място за система-
та за обезопасяване на дете заради шо-
фьорската седалка, поставете столчето 
зад мястото на пътника отпред.

Система за обезопасяване на дете при 
пътуване с лице назад

Система за обезопасяване на дете при 
пътуване с лице напред

За	 малки	 деца	 и	 бебета	 се	 изисква	 из-
ползването	на	детско	или	бебешко	стол-
че.	 Те	 трябва	 да	 бъдат	 съобразени	 с	
размера	на	детето	и	монтирани	в	съответ-
ствие	с	упътванията	на	производителя.	

Използване на седалка да обезопа-
сяване на дете при пътуване

 пРедупРеЖдение
никога не поставяйте детско столче с 
гърба напред на седалката до шофьора 
поради опасността то да бъде ударено от 
раздуваща се въздушна възглавница и 
това да причини смъртта на детето.

От	 съображения	 за	 сигурност	 препо-
ръчваме	системата	за	обезопасяване	на	
дете	при	пътуване	да	бъде	използвана	на	
задните	седалки.

CRS09

ODM032059
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За	 да	 монтирате	 система	 за	 обезопася-
ване	на	дете	при	пътуване	на	външна	или	
средна	 задна	 седалка,	 направете	 след-
ното:
1.	 Сложете	системата	за	обезопасяване	

на	 дете	 при	 пътуване	 на	 седалката	 и	
прекарайте	 триточковия	 колан	 около	
или	 през	 ограничителите,	 следвайки	
указанията	на	производителя.	Уверете	
се,	че	лентата	на	колана	не	е	усукана.

 пРедупРеЖдение – инсталиране на 
детска седалка

 • преди да монтирате системата за 
обезопасяване на дете при пътуване, 
прочетете указанията, предоставени 
от производителя й.

 • ако предпазният колан не функцио-
нира така, както е описано в този раз-
дел, препоръчваме системата да бъде 
проверена от упълномощен дилър на 
HYUNDAI.

 • пренебрегването на включените в 
това ръководство инструкции, зася-
гащи системата за обезопасяване 
на дете при пътуване и указанията, 
предоставени със самата  система за 
обезопасяване на дете при пътуване 
може да увеличи вероятността и/или 
сериозността на наранявания при ка-
тастрофа.

Монтиране на система за обезопасяване 
на дете при пътуване с триточков колан. 

2.	 Сложете	 ухото	 на	 колана	 в	 застопо-
ряващия	 механизъм.	Трябва	 да	 чуете	
отчетливо	изщракване.	

Позиционирайте бутона за отключва-
не така, че да бъде леснодостъпен в 
критична ситуация.

E2MS103005

OEN036101
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OEN036104

3.	 Застопорете	 предпазния	 колан	 и	 ос-
тавете	механизма	да	обере	евентуал-
ните	 хлабини.	 След	 монтирането	 се	
опитайте	да	раздвижите	системата	за	
обезопасяване	 на	 дете	 при	 пътуване	
във	 всички	 посоки,	 за	 да	 се	 уверите,	
че	е	захваната	сигурно.

Ако	 се	 налага	 да	 дозатегнете	 колана,	
издърпайте	лентата	към	изтеглящия	ме-
ханизъм.	 Когато	 отключите	 предпазния	
колан	 и	 го	 оставите	 да	 се	 прибере,	 из-
теглящият	механизъм	автоматично	ще	го	
върне	в	нормалното	му	състояние.

Стабилност на захващането на детско столче за седнало положение с използване 
на предпазни колани – за Европа
Използвайте	официално	одобрени	и	подходящи	за	вашите	деца	столчета	за	автомо-
бил,	съобразявайки	се	с	означенията,	показани	в	следната	таблица:

Теглова	група
Място	на	монтиране

До	шофьора
2-ри	ред	до	

вратата
2-ри	ред	в	
средата

3-ти	ред	(ако	
има)

0	:	До	10	кг	(0	-	
9	месеца)

U U U U*

0	+	:	До	13	кг	
(0	-	2	години)

U U U U*

I	:	9	до	18	кг U U U U*

II	:	15	до	25	кг U U U U*

II	&	III	:	22	до	
36	кг

U U U U*

U:	подходяща	за	категория	колани	„универсална“,	одобрена	за	използване	в	тази	те-
глова	група.
U*:	 подходяща	 за	 категория	 колани	 „универсална“,	 одобрена	 за	 използване	 в	 тази	
теглова	група,	но	2-рият	ред	седалки	трябва	да	бъдат	изтеглени	в	най-предното	си	
положение.	
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Обезопасяване на детско столче със 
система за захващане с каишка Tether 
Anchor (ако има)

Куките	за	захващане	на	детското	столче	
са	разположени	на	гърба	на	облегалките	
на	задните	седалки.

1.	 Прекарайте	 каишката	 на	 детското	
столче	над	облегалката.

	 Ако	 автомобилът	 е	 с	 регулируеми	
подглавници,	 прекарайте	 каишката	
под	подглавника	между	двете	стойки,	
ако	не	–	просто	го	прехвърлете	над	об-
легалката.

2.	 Нанижете	ушите	на	подходящите	куки	
и	затегнете	каишките,	за	да	обезопа-
сите	столчето.

 пРедупРеЖдение
при катастрофа детето може да получи 
сериозни наранявания или да загине, ако 
столчето не е захванато правилно за ав-
томобила и самото дете не е обезопасено 
надеждно в него. винаги следвайте ука-
занията на производителя за монтиране 
и употреба на детски столчета.

 пРедупРеЖдение – каишка
никога не закачайте повече от една ка-
ишка на една и съща кука или на една и 
съща долна точка на закрепване. по-го-
лямото натоварване, предизвикано от 
повечето столчета, може да предизвика 
скъсване на каишка или точка на закре-
пване, което да доведе до сериозни нара-
нявания или смърт.

ODM032036

ODM032037
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Захващане на система за обезопася-
ване на дете при пътуване със система 
ISOFIX и със система с каишка Tether 
Anchorage (ако има) 

 пРедупРеЖдение – проверка на 
системата за обезопасяване на дете 
при пътуване

проверете системата за обезопасяване 
на дете при пътуване, като я натискате и 
дърпате в различни посоки. ако е непра-
вилно монтирана, тя се ще извие, усуче, 
обърне или откъсне, което да доведе до 
смърт или сериозни наранявания.

 пРедупРеЖдение – закрепващи 
точки за система за обезопасяване на 
дете при пътуване

 • закрепващите точки за системи за 
обезопасяване на дете при пътуване 
са проектирани да издържат само 
на натоварвания, предизвикани от 
правилно поставени детски столчета. 
те в никакъв случай не трябва да се 
използват за предпазни колани за 
възрастни или за закрепване на други 
предмети в автомобила.

 • каишките може да не функционират 
правилно, ако са захванати за друго 
вместо за съответните предназначени 
за тях куки. 

ISOFIX	 е	 стандартизиран	 метод	 за	 за-
хващане	 на	 детски	 столчета,	 който	 ели-
минира	 необходимостта	 от	 използване	
на	 предпазните	 колани	 за	 възрастни	 на	
автомобила.	 Това	 осигурява	 много	 по-
безопасно	 и	 положително	 разполагане	
на	столчето,	допълнено	от	предимството	
на	по-бързия	и	по-лесен	монтаж.
Столче	със	система	ISOFIX	може	да	бъде	
монтирано	само	ако	отговаря	на	изисква-
нията	на	стандарта	ECE-R44.

В	долните	краища	на	задните	облегалки	
има	символи	ISOFIX,	които	показват	мес-
тоположението	на	долните	точки	за	зак-
репване	на	детски	столчета.

OXM039035

ODMESA2004

Долна точка 
за захващане

Индикатор на местоположението 
на долната точка за захващане 
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И	двете	външни	задни	седалки	са	снабде-
ни	с	по	две	точки	за	закрепване	ISOFIX,	
както	и	със	съответстващи	куки	за	каиш-
ки	в	горната	част	на	гърба	на	облегалка-
та.	Точките	за	закрепване	ISOFIX	са	раз-
положени	между	горната	и	долната	част	
на	седалката	и	са	означени	със	символа	
на	ISOFIX.
За	 да	 извършите	 монтажа,	 трябва	 да	
свържете	 CRS	 ISOFIX	 конекторите	 с	
точките	 за	 закрепване	 ISOFIX	 на	 авто-
мобила	 (след	като	чуете	ИЗЩРАКВАНЕ,	
проверете	 потенциалните	 визуални	 ин-
дикатори	 на	 CRS	 и	 направете	 повторна	
проверка	чрез	дърпане).

CRS	с	универсално	одобрение	за	ECE-R	
44	 трябва	 да	 бъде	 фиксирано	 допълни-
телно	 с	 горна	 каишка,	 захваната	 за	 съ-
ответната	кука	на	гърба	на	облегалката.	
Монтажът	и	употребата	на	детското	стол-
че	трябва	да	се	извършват	в	съответствие	
на	 наръчника	 за	 експлоатация,	 който	
придружава	ISOFIX	седалката.	

 пРедупРеЖдение
 • когато използвате системата ISOFIX 

в автомобила за монтиране на сис-
тема за обезопасяване на дете при 
пътуване на задната седалка, всички 
метални накрайници трябва да бъдат 
застопорени в съответните механи-
зми, а лентите – да минават зад дет-
ското столче, за да не може детето да 
ги достигне и хване. ако металните 
накрайници не са застопорени, детето 
може да ги достигне и това да доведе 
до задушаване и до сериозно нараня-
ване или смърт.

 • не слагайте нищо около долните 
точки за закрепване. уверете се и че 
предпазният колан не се е закачил за 
някоя от тях.

 пРедупРеЖдение
монтирайте детското столче с гръб, при-
лепнал плътно към облегалката, фикси-
рана с наклон две степени след крайното 
си горно положение. 

ODM032038
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За да обезопасите детското столче, 
вкарайте накрайника му в точката за 
закрепване 
1.	 За	 да	 захванете	 детското	 столче	 до	

точките	 ISOFIX,	 вкарайте	 ISOFIX.	
Трябва	да	чуете	отчетливо	изщраква-
не.

2.	 Закачете	каишката	на	детското	столче	
за	куката	и	я	затегнете,	за	да	го	обез-
опасите	(вижте	предната	страница).

 пРедупРеЖдение
 • не монтирайте детско столче в сре-

дата на задната седалка, използвайки 
ISOFIX точките за захващане в авто-
мобила. те са предназначени за пози-
ционирането му само на дясното или 
лявото място на 2-рия ред. не използ-
вайте неправилно точките за захва-
щане ISOFIX, за да фиксирате чрез тях 
столче в средата на задната седалка. 

 при сблъсък съединенията на детско-
то столче ISOFIX може да се окажат 
недостатъчно здрави, за да задържат 
столчето на мястото му , да се откъс-
нат и това да доведе до сериозни на-
ранявания или смърт.

(продължава)

(продължение)
 • не захващайте повече от едно детско 

столче за долните точки за захваща-
не. увеличеното натоварване може да 
доведе до скъсване или счупване на 
точките за закрепване или на куките 
за каишките и това да доведе до сери-
озни наранявания или смърт.

 • закрепете ISOFIX или ISOFIX-съвмес-
тимото детско столче само за подхо-
дящите места, показани на илюстра-
цията.

 • винаги следвайте упътванията за мон-
таж и експлоатация, предоставени от 
производителя на детското столче.
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Съвместимост на детски столчета за позициите с ISOFIX точки в автомобила – за Европа

Теглова	
група

Клас	на	
размера

Захваща-не
ISOFIX	позиции	в	автомобила

Място	до	
шофьора

2-ри	ред	до	
вратата

2-ри	ред	в	
средата

3-ти	ред	до	
вратата

3-ти	ред	в	
средата

Други	места

Бебешка	
кошница

F ISO/L1 x x x x x x

G ISO/L2 x x x x x x

0:	до	10	кг E ISO/R1 x IUF x x x x

0:	до	13	кг

E ISO/R1 x IUF x x x x

D ISO/R2 x IUF x x x x

C ISO/R3 x IUF x x x x

С:	9	до	18	кг

D ISO/R2 x IUF x x x x

C ISO/R3 x IUF x x x x

B ISO/F2 x IUF x x x x

B1 ISO/F2X x IUF x x x x

A ISO/F3 x IUF x x x x

IUF	=	подходящо	за	предни	системи	за	обезопасяване	на	дете	
при	пътуване	ISOFIX	от	универсална	категория,	одобрени	за	съ-
ответната	теглова	група.
X	=	ISOFIX	позиция,	неподходяща	за	системи	за	обезопасяване	
на	 дете	 при	 пътуване	 ISOFIX	 в	 тази	 теглова	 група	 и/или	 този	
клас	на	размер.	
*	ISO/R2	и	ISO/R3	могат	да	бъдат	поставяни	само	при	изтеглена	
максимално	напред	предна	седалка.
*	Класове	на	размери	и	закрепване	на	ISOFIX	системи	за	обез-
опасяване	на	дете	при	пътуване
A	–	ISO/F3:	С	нормална	височина,	за	малко	дете,	гледащо	на-
пред	CRS	(височина	720	мм)
B	–	ISO/F2:	С	намалена	височина,	за	малко	дете,	гледащо	на-

пред	CRS	(височина	650	мм)
B1	 -	 ISO/F2X:	С	намалена	височина,	 втори	вариант	форма	на	
задната	повърхност,	за	малко	дете,	 гледащо	напред	CRS	(ви-
сочина	650	мм)
C	-	ISO/R3:	С	нормален	размер,	за	малко	дете,	гледащо	назад	
CRS	
D	-	 ISO/R2:	С	намален	размер,	за	малко	дете,	гледащо	назад	
CRS	
E	-	ISO/R1:	За	бебе,	гледащо	назад	CRS	
F	 -	 ISO/L1:	 Странична	 позиция	 с	 лице	 наляво	 CRS	 (бебешка	
кошница)
G	-	ISO/L2:	Странична	позиция	с	лице	надясно	CRS	(бебешка	
кошница)
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Препоръчителни системи за обезопасяване на дете при пътуване – за Европа

Теглова група Название Производител Начин на захващане Номер на одобрение 
ECE-R44

Група	0	-	1
(0	-	18	кг)

BIMBO	G0/1	S FAIR

С	лице	назад	със	
специфична	ISOFIX	

платформа	на	автомо-
била	тип	D

Е4	03443416	(столче)
Е4	04443718	(платфор-

ма)

Baby	Safe	Plus	II Britax	Romer
С	лице	назад	с	ISOFIX	

адаптер
Е1	04301146

Група	1	
(9	-	18	кг)

BIMBO	G0/1	S FAIR

С	лице	напред	със	
специфична	ISOFIX	

платформа	на	автомо-
била	тип	A

Е4	03443416	(столче)
Е4	04443718	(платфор-

ма)

Duo	Plus Britax	Romer
С	лице	напред	с	ISOFIX	

адаптер
Е1	04301133

CRS Manufacturer information
FAIR http://www.fairbimbofix.com
Britax Romer http://www.britax.com
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(1)		Предна	въздушна	възглавница	за	шо-
фьора

(2)		Предна	въздушна	възглавница	за	път-
ника	до	шофьора*

(3)		Въздушна	възглавница	за	страничен	
удар*

(4)		Въздушна	възглавница	тип	завеса*
(5)		Въздушна	възглавница	за	коленете	на	

шофьора*
(6)		Превключвател	ON/OFF	за	въздушна-

та	възглавница	на	пътника	до	шофьо-
ра*

*	Ако	има

 пРедупРеЖдение
дори в автомобилите с въздушни въз-
главници вие и пътниците ви трябва да 
поставяте наличните предпазни колани, 
за да намалите възможно повече риска 
от наранявания при катастрофа или пре-
обръщане.

*	Действителните	въздушни	възглавници	в	автомобила	може	да	се	
различават	от	тези	на	илюстрацията.
*	3-ти	ред	седалки:	ако	има

ODM032052/ODMESA2008
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Как функционира системата от въз-
душни възглавници 
•	 Въздушните	 възглавници	 се	 активи-

рат	 (могат	 да	 се	 раздуят	 при	 необхо-
димост)	само	когато	превключвателят	
на	 запалването	 е	 в	 позиция	 ON	 или	
START.

•	 Въздушните	 възглавници	 се	 раздуват	
мигновено	в	случай	на	сериозен	челен	
или	 страничен	 сблъсък	 (ако	 има	 въз-
душни	възглавници	за	страничен	удар	
или	 такива	 тип	 завеса),	 за	 да	 подпо-
могнат	защитата	на	пътниците	от	сери-
озни	физически	наранявания.

•	 Няма	 определена	 скорост,	 при	 която	
въздушните	възглавници	да	се	разду-
ват.

	 Те	са	проектирани	в	общия	случай	да	
се	раздуват	в	зависимост	от	силата	и	
направлението	 на	 сблъсъка.	Тези	 два	
фактора	 определят	 генерирането	 и	
изпращането	на	електронен	сигнал	за	
действие.	

•	 Раздуването	 на	 въздушните	 възглав-
ници	зависи	от	редица	фактори,	вклю-
чително	 скоростта	 на	 автомобила,	
ъглите	 на	 сблъсък,	 гъстотата	 и	 твър-
достта	на	обектите,	в	които	колата	ви	
влиза	 в	 съприкосновение.	Това	 не	 са	
всички	определящи	фактори.

•	 Предните	 въздушни	 възглавници	 се	
раздуват	и	спадат	мигновено.	

•	 Практически	 е	 невъзможно	 да	 види-
те	 как	 въздушните	ви	 възглавници	се	
раздуват	при	удар.	Много	по-вероятно	
е	просто	да	установите,	че	след	удара	
те	висят	с	изпуснат	въздух	от	гнездата	
си.	

•	 За	 да	 осигурят	 защита	 при	 свиреп	
удар,	въздушните	възглавници	трябва	
да	се	раздуят	много	бързо.	Това	трябва	
да	стане	за	изключително	кратко	вре-
ме,	за	да	се	озоват	между	пътуващия	и	
частите	на	интериора,	преди	той	да	се	
удари	в	тях.	Светкавичното	раздуване	
намалява	 риска	 от	 животозастраша-
ващи	наранявания	при	жесток	удар	и	

затова	е	основен	фактор	при	проекти-
рането	на	въздушните	възглавници.

•	 Самото	раздуване	на	въздушните	въз-
главници	обаче	може	само	по	себе	си	
да	 причини	 наранявания,	 включител-
но	охлузвания	на	лицето,	натъртвания	
и	фрактури	на	кости,	тъй	като	високата	
скорост	води	до	удар	с	голяма	сила.

• Съществуват тези обстоятелства, 
при които контактът с въздушната 
възглавница във волана може да 
причини фатални наранявания, осо-
бено ако пътуващият е разположен 
прекалено близо до него. 

 ЗАБЕЛЕЖКА – ако има датчик за прео-
бръщане
Въздушните възглавници се раздуват миг-
новено и в случай на преобръщане (ако има 
въздушни възглавници за страничен удар 
или такива тип завеса), за да подпомогнат за-
щитата на пътниците от сериозни физически 
наранявания.
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Шум и дим
Когато	се	раздуват,	въздушните	възглав-
ници	произвеждат	силен	шум	и	изпускат	
в	салона	дим	и	прах.	Това	е	нормално	и	е	
резултат	от	запалването	на	напомпващо-
то	им	устройство.	След	раздуване	на	въз-
душна	 възглавница	 може	 да	 изпитвате	
значителен	дискомфорт	при	дишане	в	ре-
зултат	на	съприкосновението	на	гръдния	
ви	кош	с	предпазния	колан	и	с	възглав-
ницата,	както	и	на	вдишването	на	дим	и	
прах.	 Отворете вратите и/или прозор-
ците възможно най-скоро след сблъ-
сък, за да намалите този дискомфорт 
и да предотвратите продължителното 
излагане на дим и прах. 
Макар	да	не	са	токсични,	димът	и	прахът	
могат	 да	 причинят	 дразнене	 на	 кожа-
та	(очите,	носа,	гърлото	и	т.н.).	В	такива	
случаи	веднага	се	измийте	добре	със	сту-
дена	вода	и	ако	симптомите	не	изчезнат,	
потърсете	съвет	от	лекар.

 пРедупРеЖдение
 • за да избегне сериозни наранявания, 

причинени от раздуваща се при сблъ-
сък въздушна възглавница, шофьорът 
трябва да седи възможно най-далеч 
от волана (на разстояние поне 250 
мм). пътникът до него трябва поставя 
седалката си възможно най-назад и 
да пътува облегнат.

 • при сблъсък въздушната възглавница 
се раздува мигновено и може да на-
несе наранявания на пътниците, които 
не са правилната позиция. 

 • Раздуването на въздушната възглав-
ница може да нанесе наранявания, 
включително охлузвания на лицето 
или тялото, травми от счупени очила 
или изгаряния. 

 пРедупРеЖдение
когато въздушната възглавница се раз-
дува, свързаните с нея части във волана, 
арматурното табло и/или от двете страни 
на тавана над вратите са много горещи. 
за да предотвратите нараняване, не до-
косвайте вътрешните елементи на места-
та за съхранение на въздушните възглав-
ници непосредствено след раздуването 
им.
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За	 повече	 подробности	 вижте	 стра-
ница	3-61.

Монтирането на детско столче върху 
седалката до шофьора е забранено при 
активна въздушна възглавница.

Никога	 не	 поставяйте	 обърнато	 назад	
детско	столче	на	седалката	до	шофьора.	
При	 раздуване	 въздушната	 възглавница	
може	да	го	удари	и	да	причини	сериозни	
или	фатални	наранявания.	
Не	 поставяйте	 на	 седалката	 до	 шофьо-
ра	 и	 обърнати	 напред	 детски	 столчета.	
При	 раздуване	 въздушната	 възглавница	
може	 да	 нанесе	 сериозни	 или	 фатални	
наранявания	на	детето.	
Ако	 автомобилът	 ви	 е	 оборудван	 с	 пре-
включвател	 ON/OFF	 за	 предната	 въз-
душна	 възглавница	 за	 пътуващия	 до	
шофьора,	 можете	 да	 я	 активирате	 и	 де-
зактивирате,	когато	това	е	необходимо.	

Предупреждение и индикатор за 
въздушна възглавница

Предназначението	 на	 предупредителна-
та	 светлина	 на	 въздушната	 възглавница	
на	таблото	с	уреди	е	да	привлече	внима-
нието	 ви	 върху	 потенциален	 проблем	 с	
въздушната	ви	възглавница	(SRS	–	Сис-
тема	за	допълнително	обезопасяване).

 пРедупРеЖдение
 • изключително опасно! не използ-

вайте обърнато назад детско столче 
на място, защитено от разположена 
пред него въздушна възглавница!

 • никога не поставяйте детско столче 
върху седалката до шофьора. ако се 
раздуе, въздушната възглавница пред 
нея може да причини сериозни или 
фатални наранявания. 

 • когато на задните странични места в 
автомобил, оборудван със странични 
въздушни възглавници или такива тип 
завеса, са настанени деца, уверете се, 
че столчето е монтирано възможно 
най-далеч от вратата и системата е за-
стопорена сигурно на мястото си.
Раздуването на странична въздушна 
възглавница или такава тип завеса 
може да причини сериозни наранява-
ния или смърт на бебе или дете.
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Когато	превключвателят	на	запалването	
е	 в	 положение	 ON,	 предупредителната	
лампа	 трябва	 да	 свети	 около	 6	 секунди	
и	да	изгасне.	
Проверете	системата,	ако:
•	 Лампата	 не	 се	 включи	 за	 кратко,	 ко-

гато	поставите	превключвателя	на	за-
палването	в	положение	ON.

•	 Лампата	не	изгасне,	след	като	е	свети-
ла	около	6	секунди.

•	 Лампата	се	включи,	докато	автомоби-
лът	е	в	движение.	

•	 Лампата	 премигва,	 когато	 превклю-
чвателят	на	запалването	е	в	положе-
ние	ON.

Индикатор ON за предната въздушна 
възглавница на мястото до шофьора 
(ако има)

Индикаторът	 ON	 за	 предна-
та	 въздушна	 възглавница	 за	
мястото	 до	 шофьора	 свети	
около	 4	 секунди	 след	 поста-

вяне	на	превключвателя	на	запалването	
е	в	положение	ON.
Индикаторът	 ON	 за	 предната	 въздушна	
възглавница	 за	 мястото	 до	 шофьора	 се	
включва	 и	 когато	 превключвателят	 ON/
OFF	за	нея	е	в	положение	ON,	и	изгасва	
след	около	60	секунди.	

Индикатор OFF за предната въздушна 
възглавница на мястото до шофьора 
(ако има)

Индикаторът	OFF	за	предната	
въздушна	възглавница	за	мяс-
тото	 до	 шофьора	 свети	 около	
4	 секунди	 след	 поставяне	 на	

превключвателя	 на	 запалването	 е	 в	 по-
ложение	ON.
Индикаторът	OFF	за	предната	въздушна	
възглавница	 за	 мястото	 до	 шофьора	 се	
включва	 и	 когато	 превключвателят	 ON/
OFF	за	нея	е	в	положение	OFF,	и	изгасва,	
когато	бъде	преместен	в	положение	ON.	

ODMESA2002 ODMESA2005
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SRS	се	състои	от	следните	части:
1.	 Модул	на	предната	въздушна	възглав-

ница	за	шофьора
2.	 Датчици	за	челен	удар
3.	 Модул	на	предната	въздушна	възглав-

ница	за	пътника	до	шофьора*
4.	 Системи	за	донатягане	на	предпазни-

те	колани*	
5.	 Датчици	за	страничен	удар*
6.	 Модули	 на	 въздушните	 възглавници	

тип	завеса*
7.	 Модули	на	страничните	въздушни	въз-

главници*
8.	 Контролен	 модул	 на	 SRS	 (SRSCM)/

датчик	за	преобръщане*
9.	 Предупредителна	лампа	за	въздушни-

те	възглавници
10.		Индикатор	OFF	за	предната	въздуш-

на	възглавница	за	пътника	до	шофьора	
(само	за	мястото	до	шофьора)*

11.		Превключвател	ON/OFF	за	предната	
въздушна	 възглавница	 за	 пътника	 до	
шофьора*

*	:	ако	има

Докато	превключвателят	на	запалването	
е	в	положение	ON,	SRSCM	следи	всички	
елементи,	 за	 да	 определи	 дали	 опреде-
лен	челен	или	страничен	удар	е	толкова	
силен,	 че	 да	 изисква	 раздуване	 на	 въз-
душните	възглавници	или	задействане	на	
системата	за	донатягане	на	предпазните	
колани.	

Предупредителната	 лампа	 на	 SRS	 въз-
душните	 възглавници	 на	 таблото	 с	 уре-
дите	 ще	 свети	 около	 6	 секунди	 след	
поставянето	 на	 превключвателя	 на	 за-
палването	 в	 положение	 ON,	 след	 което	
трябва	да	изгасне.

 внимание
ако превключвателят ON/OFF за предна-
та въздушна възглавница за мястото до 
шофьора се повреди, индикаторът OFF 
няма да светне (индикаторът ON ще све-
тне и ще изгасне след около 60 секунди), 
а възглавницата ще се раздуе при челен 
удар дори когато превключвателят ON/
OFF е в положение OFF.

Части и предназначение на SRS

ODM029200A
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Модулите	на	предните	въздушни	възглав-
ници	са	разположени	в	центъра	на	вола-
на,	на	таблото	пред	мястото	до	шофьора	
над	жабката	и/или	пред	коленете	на	шо-
фьора.	 Щом	 установи	 достатъчно	 силен	
удар	 в	 предната	 част	 на	 автомобила,	
SRSCM	 автоматично	 раздува	 предните	
въздушни	възглавници.

 пРедупРеЖдение
всяко от следните състояния е признак 
за неизправност на SRS. препоръчваме 
системата да бъде проверена от упълно-
мощен дилър на HYUNDAI.
 • лампата не изгасва малко след като 

поставите превключвателя на запал-
ването в положение ON.

 • лампата не изгасва, след като е свети-
ла около 6 секунди.

 • лампата свети по време на движение 
на автомобила.

 • лампата премигва, когато превклю-
чвателят на запалването е в положе-
ние ON.

Предна въздушна възглавница за шофьора (1) Предна въздушна възглавница за шофьора (2)

OHM039102N OHM039103N

При	раздуване	шевовете	на	разкъсване,	
формовани	 в	 капаците	 на	 въздушните	
възглавници,	се	отварят	под	въздействие	
на	 натиска.	 Последващото	 отваряне	 на	
капаците	позволява	цялостното	изпълва-
не	на	възглавниците.
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Предна въздушна възглавница за шофьора (3) Предна въздушна възглавница за пътника до 
шофьора

OHM039104N B240B05L

Напълно	надутата	въздушна	възглавница	
в	съчетание	с	правилно	поставен	предпа-
зен	колан	забавя	движението	на	шофьо-
ра	или	пътника	напред,	намалявайки	ри-
ска	от	наранявания	на	главата	и	гръдния	
кош.	
Веднага	след	пълното	си	раздуване	въз-
душната	 възглавница	 започва	 да	 спада,	
за	да	осигури	на	шофьора	видимост	на-
пред	и	да	му	позволи	да	борави	с	волана	
или	с	други	механизми	за	управление.

 пРедупРеЖдение
не монтирайте и не поставяйте никакви 
аксесоари (поставки за чаши, стойки за 
CD, стикери и други) върху панела над 
жабката, където се намира въздушната 
възглавница за пътника до шофьора. по-
добни предмети могат да се превърнат в 
опасни метателни оръжия при раздува-
нето на възглавницата. 
(продължава)

(продължение)
не поставяйте флакон с течен аромати-
затор за въздух в близост до панела с 
контролни уреди, нито на повърхността 
на арматурното табло.
той може да се превърне в опасно мета-
телно оръжие при раздуване на въздуш-
ната възглавница пред пътника.

 пРедупРеЖдение
 • при раздуване на въздушна възглав-

ница в автомобила може да се чуе си-
лен шум и да се забележи фин прах. 
тези състояния са нормални и не 
представляват опасност – този прах 
е поставен нарочно във въздушните 
възглавници. той може да предизвика 
раздразнения на кожата и очите или 
да влоши астмата на някои. винаги из-
мивайте старателно непокритите час-
ти от кожата си с хладка вода и мек 
сапун след катастрофа, при която са 
се задействали въздушните възглав-
ници.

(продължава)
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Знак	за	наличието	на	тази	система	е	над-
писът	 AIR	 BAG,	 щампован	 върху	 капака	
на	въздушната	възглавница	във	волана	и/
или	върху	капака	на	тази	в	долната	част	
на	таблото	пред	коленете	на	шофьора	и	
върху	предния	панел	над	жабката.	

SRS	се	състои	от	въздушни	възглавници,	
монтирани	под	капаци	в	средата	на	вола-
на,	в	долната	част	на	таблото	под	волана	
и	в	горната	част	на	таблото	над	жабката.	

(продължение)
 • SRS може да функционира само кога-

то превключвателят на запалването 
е в положение ON. ако предупреди-
телната лампа за SRS въздушните 
възглавници на арматурното табло 
не светне или продължи да свети по-
вече от 6 секунди след преместване 
на превключвателя на запалването в 
положение ON или при работещ дви-
гател, това означава, че SRS не работи 
правилно. 

 • ако това се случи, препоръчваме сис-
темата да бъде проверена от упълно-
мощен дилър на HYUNDAI.

 • преди да смените електрически пред-
пазител или да разкачите клемите 
на акумулатора, поставете превклю-
чвателя на запалването в положение 
LOCK и извадете контактния ключ. 
никога не сваляйте свързаните въз-
душните възглавници предпазители, 
ако превключвателят на запалването 
е в положение ON. ако го направите, 
предупредителната лампа на SRS въз-
душната възглавница ще светне. 

Предни въздушни възглавници за 
шофьора и пътника до него (ако има)

• Предна въздушна възглавница за шофьора

• Въздушна възглавница за коленете на шофьора

ODM032040

ODM032041

Автомобилът	ви	е	оборудван	с	SRS	(въз-
душни	 възглавници)	 и	 триточкови	 пред-
пазни	 колани	 за	 местата	 на	 шофьора	 и	
на	пътника	до	него.	
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• Въздушна възглавница за пътника до шофьора

ODM032042

Предназначението	на	SRS	е	да	осигури	
на	шофьора	и/или	на	пътника	до	него	до-
пълнителна	 защита	 освен	 тази,	 предос-
тавена	 от	 системата	 от	 предпазни	 кола-
ни	за	случай	на	достатъчно	силен	челен	
удар.	

 пРедупРеЖдение
винаги използвайте предпазни колани 
и детски столчета – при всяко пътуване, 
по всяко време, за всички! въздушните 
възглавници се раздуват със значителна 
сила, и то мигновено. предпазните ко-
лани задържат хората в необходимото 
за максимална ефективност на въздуш-
ните възглавници положение. Хора с 
неправилно поставени или непоставени 
предпазни колани могат да получат сери-
озни наранявания при раздуване на въз-
душните възглавници. винаги следвайте 
свързаните с предпазните колани, въз-
душните възглавници и безопасността 
на пътниците мерки, представени в това 
ръководство. 
за да намалите опасността от сериозни 
или фатални наранявания и да извлечете 
максимална полза за безопасността от 
системите за ограничаване на движени-
ята:
 • никога не поставяйте дете на предна 

седалка.
 • винаги обезопасявайте децата на зад-

ната седалка. това е най-безопасното 
място за пътуване за деца независи-
мо от възрастта им. 

(продължава)
(продължение)
 • предните и страничните въздушни 

възглавници могат да наранят непра-
вилно разположени в предните седал-
ки хора.

 • преместете седалката си възможно 
най-назад, но без да допускате ком-
промис с удобството на управление на 
автомобила.

 • вие и пътниците, които возите, не 
трябва никога да сядате или да се на-
веждате ненужно близо до въздушни-
те възглавници. неправилно позицио-
нираните шофьор и пътници могат да 
бъдат наранени сериозно от раздува-
щи се въздушни възглавници.

 • никога не се облягайте на вратите или 
на централната конзола – винаги седе-
те изправени.

 • не допускайте някой да пътува на 
предната седалка, когато индикаторът 
OFF за въздушната възглавница пред 
мястото до шофьора свети, защото 
при умерен или силен челен удар тя 
няма да се раздуе.

(продължава)
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(продължава)
 • не трябва да се поставят никакви 

предмети над или в близост до мо-
дулите с въздушните възглавници на 
волана, панела с контролните уреди и 
на арматурното табло над жабката, за-
щото те могат да причинят вреди при 
удар, достатъчно силен да предизвика 
раздуването на въздушните възглав-
ници.

 • не разкачвайте кабели и не проме-
няйте електрическата схема или дру-
ги компоненти на SRS. това би могло 
да доведе до нараняване в резултат 
на случайно отваряне на въздушните 
възглавници или до неефективност на 
SRS.

 • ако предупредителната лампа на SRS 
въздушните възглавници продължи 
да свети, когато автомобилът се дви-
жи, препоръчваме системата да бъде 
проверена от упълномощен дилър на 
HYUNDAI.

 • въздушните възглавници могат да бъ-
дат използвани само веднъж – препо-
ръчваме системата да бъде заменена 
от упълномощен дилър на HYUNDAI.

(продължава)

(продължение)
 • SRS е проектирана да раздува пред-

ните въздушни възглавници само при 
достатъчно силен удар, чиято посока 
сключва с надлъжната ос на автомо-
била ъгъл, по-малък от 30°. освен това 
въздушните възглавници се раздуват 
само веднъж. винаги трябва да се из-
ползват предпазни колани.

 • предните въздушни възглавници не 
са проектирани да се раздуват при 
страничен удар, удар отзад или пре-
обръщане. освен това те няма да се 
раздуят и при челни удари под прага 
на раздуване. 

 • на предната седалка не трябва да се 
поставя система за обезопасяване на 
дете при пътуване. при катастрофа бе-
бето или детето може да бъде сериоз-
но наранено или убито от раздуващата 
се въздушна възглавница. 

(продължава)

(продължение)
 • деца на възраст под 12 години тряб-

ва да бъдат правилно обезопасени на 
задната седалка. в никакъв случай не 
допускайте дете да пътува на пред-
ната седалка. ако в нея се налага да 
пътува дете на възраст над 12 години, 
трябва то да бъде правилно обезопа-
сено с колан, а седалката – изместена 
колкото може по-назад.

 • за максимална защита при всякакви 
удари всички в автомобила, включи-
телно шофьорът, трябва да са с поста-
вени предпазни колани независимо 
от това, дали за мястото им са предви-
дени въздушни възглавници, или не. 
това ще намали риска от сериозни на-
ранявания или смърт при сблъсък. не 
сядайте и не се навеждайте ненужно 
близо до въздушната възглавница по 
време на движение. 

(продължава)
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Въздушната	 възглавница	 за	 пътника	 до	
шофьора	 може	 да	 бъде	 деактивирана	
чрез	превключвателя	 	ON/OFF,	ако	мяс-
тото	е	свободно	или	ако	на	него	е	поста-
вено	детско	столче.	
За	да	гарантирате	безопасността	на	де-
тето	си,	трябва	да	деактивирате	въздуш-
ната	възглавница	за	пътника	до	шофьора,	
когато,	при	изключителни	обстоятелства,	
се	 налага	 да	 поставите	 обърнато	 назад	
детско	столче	в	тази	седалка.	

(продължение)
 • неправилното положение в седалка-

та може да доведе до сериозни или 
фатални наранявания при сблъсък. 
всички в автомобила трябва да седят 
изправени, с изправени облегалки 
на седалките, с правилно регулирани 
подглавници, с поставени предпазни 
колани, с удобно протегнати крака и с 
ходила върху пода, докато автомоби-
лът не бъде паркиран, а контактният 
ключ – изваден.

 • SRS въздушните възглавници тряб-
ва да се раздуват много бързо, за да 
осигурят защита при катастрофа. ако 
някой от пътуващите не е поставил 
предпазен колан, въздушната въз-
главница може да го удари прекалено 
силно и да му нанесе сериозни или 
фатални наранявания. 

Превключвател ON/OFF на въздушна-
та възглавница за пътника до шофьора 
(ако има).

За да деактивирате или да активирате 
отново въздушната седалка за пътни-
ка до шофьора:
За	да	деактивирате	въздушната	седалка	
за	 пътника	 до	 шофьора,	 вкарайте	 меха-
ничния	 ключ	 в	 предназначения	 за	 нея	
превключвател	ON/OFF	и	го	завъртете	в	
позиция	OFF.

ODMESA2008

ODMESA2006

ODMESA2005
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Индикаторът	OFF	за	въздушната	възглав-
ница	за	пътника	до	шофьора	 ( )	ще	се	
включи	и	ще	продължи	да	свети	до	пов-
торното	активиране	на	възглавницата.	
За	да	активирате	отново	въздушната	се-
далка	 за	 пътника	 до	 шофьора,	 вкарайте	
механичния	 ключ	 в	 предназначения	 за	
нея	 превключвател	 ON/OFF	 и	 го	 завър-
тете	в	позиция	ON.	Индикаторът	OFF	за	
възглавницата	ще	изгасне	и	ще	се	вклю-
чи	индикаторът	ON	 	,	който	ще	продъл-
жи	да	свети	около	60	секунди.	

 пРедупРеЖдение
при някои модели  превключвателят ON/
OFF на въздушната възглавница за път-
ника до шофьора може да бъде завъртян 
посредством сходен малък твърд инстру-
мент. винаги проверявайте положението 
му и състоянието на индикатора ON/OFF.

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  Когато превключвателят ON/OFF на въз-

душната възглавница за пътника до шо-
фьора е поставен в положение  ON, въз-
главницата е активирана и на това място 
не трябва да се поставя детско столче.

•  Когато превключвателят ON/OFF на въз-
душната възглавница за пътника до шо-
фьора е поставен в положение  OFF, въз-
главницата е деактивирана. 

 внимание
 • ако  превключвателят ON/OFF на въз-

душната възглавница за пътника до 
шофьора не функционира правилно, 
предупредителната лампа за възглав-
ницата ( ) на контролния панел ще 
светне.
индикаторът OFF на въздушната въз-
главница за пътника до шофьора ( ) 
няма да свети (индикаторът ON ще се 
включи и ще свети около 60 секунди), 
контролният модул на SRS ще акти-
вира отново възглавницата и тя ще 
се раздуе при челен удар, въпреки че 
превключвателят й ON/OFF е в поло-
жение OFF.
ако това се случи, препоръчваме сис-
темата да бъде проверена от упълно-
мощен дилър на HYUNDAI.

(продължава)
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(продължава)
ако предупредителната лампа на SRS 
въздушната възглавница премигва, 
ако не се включи при поставянето на 
превключвателя на запалването в по-
ложение ON или ако свети, докато авто-
мобилът е в движение, препоръчваме 
системата да бъде проверена от упълно-
мощен дилър на HYUNDAI.

 пРедупРеЖдение
 • шофьорът е отговорен за правилното 

позициониране на  превключвателя 
ON/OFF на въздушната възглавница 
за пътника до себе си.

 • деактивирайте  въздушната възглав-
ница за пътника до шофьора само 
при изключено запалване, за да не 
предизвикате повреда в контролния 
модул на SRS.

 • освен това има опасност предните 
въздушни възглавници за шофьора 
и/или за пътника до него и/или стра-
ничните и тези тип „завеса“ да не се 
задействат правилно или изобщо при 
удар.

 • никога не инсталирайте обърнато 
назад детско столче на предната се-
далка, ако не сте деактивирали въз-
душната възглавница за пътника до 
шофьора. бебето и детето може да 
бъде сериозно наранено или убито 
при раздуването на възглавницата в 
случай на катастрофа. 

(продължава)

(продължение)
 • въпреки че автомобилът ви е оборуд-

ван с  превключвател ON/OFF на въз-
душната възглавница за пътника до 
шофьора, не инсталирайте система за 
обезопасяване на дете при пътуване 
на това място. такава система никога 
не трябва да бъде поставяна на пред-
на седалка. децата, които са прекале-
но едри за система за обезопасяване 
на деца, трябва винаги да пътуват на 
задна седалка и да използват трито-
чков колан. най-сигурният начин деца 
да пътуват в автомобила е да са на-
станени в система за обезопасяване 
на деца при пътуване, инсталирана на 
задна седалка.

 • веднага след отпадане на необходи-
мостта от присъствие на детското 
столче на седалката до шофьора акти-
вирайте отново въздушната възглав-
ница пред нея.
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Предназначението	 на	 страничната	 въз-
душна	възглавница	е	да	осигури	на	шо-
фьора	 и/или	 пътника	 до	 него	 защита,	
допълваща	 тази,	 която	 предлагат	 пред-
пазните	колани.	
Страничните	 въздушни	 възглавници	 са	
проектирани	 да	 се	 раздуват	 само	 при	
определени	 странични	 стълкновения	 в	
зависимост	 от	 тяхната	 сила,	 ъгъл,	 ско-
рост	и	точка	на	сблъсък.	Не	е	предвидено	
страничните	въздушни	възглавници	да	се	
раздуват	във	всяка	ситуация,	включваща	
удар	отстрани.	
При	 страничен	 сблъсък	 се	 раздува	 не	
само	въздушната	възглавница	от	страна-
та	на	удара,	но	и	тази	от	противополож-
ната.	

Странична въздушна възглавница 
(ако има)

ODM032043

OHM032071

*Реалните въздушни възглавници в автомобила 
може да се различават от тези на илюстра-
цията.

 пРедупРеЖдение
не позволявайте на пътниците да опират 
главите или телата си на вратите, да об-
лягат върху тях ръцете си, да се пресягат 
навън през прозорците или да поставят 
предмети между себе си и вратите, кога-
то местата им разполагат със странични  
въздушни възглавници.

 пРедупРеЖдение
 • страничната въздушна възглавница е 

допълнение към системите с предпаз-
ни колани за шофьора и пътника до 
него, а не тяхна алтернатива. затова 
предпазните колани трябва да бъдат 
поставени правилно винаги когато 
автомобилът е в движение. въздуш-
ните възглавници се раздуват само 
при определени странични удари или 
преобръщания, достатъчно тежки да 
причинят сериозни наранявания на 
пътуващите в автомобила.

 • за най-добра защита от страничните 
въздушни възглавници и за избягване 
на риска да бъдат наранени от тях при 
раздуването им пътуващите на пред-
ните седалки трябва седят изправени 
с правилно поставени предпазни ко-
лани. дланите на шофьора трябва да 
бъдат разположени върху волана на 
положение „9:15“. Ръцете и дланите 
на пътника до него пък трябва да ле-
жат в скута му. 

(продължава)
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* Реалната въздушна възглавница в автомобила 
може да се различава от тази на илюстрацията.

Въздушните	възглавници	тип	„завеса“	са	
разположени	 по	 продължение	 на	 двата	
края	 на	 тавана	 над	 предните	 и	 задните	
врати.

(продължение)
 • не използвайте каквито и да било до-

пълнителни калъфи за седалки.
 • използването на калъфи за седалки 

може да намали ефективността на 
системата или да я блокира. 

 • не инсталирайте никакви аксесоари 
откъм страничната въздушна възглав-
ница или близо до нея.

 • не поставяйте никакви предмети над 
въздушната възглавница или между 
нея и себе си.

 • не поставяйте никакви предмети 
(чадър, чанта и т.н.) между предната 
врата и предната седалка. те могат да 
се превърнат в опасни метателни оръ-
жия и да предизвикат наранявания 
при раздуване на страничната въз-
душна възглавница.

 • за да предотвратите неочаквано 
раздуване на страничните въздушни 
възглавници, което би могло да пре-
дизвика наранявания, избягвайте уд-
рянето на датчика за страничен удар 
при включено запалване.

(продължава)

(продължение)
 • ако седалката или калъфът й са по-

вредени, препоръчваме системата да 
бъде обслужена от упълномощен ди-
лър на HYUNDAI.

* Само за автомобили, снабдени с датчик за 
преобръщане.

Въздушна възглавница тип „завеса“ 
(ако има)

ODM032056

OHM032072
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Те	са	проектирани	да	допринесат	за	за-
щитата	на	главите	на	пътуващите	отпред	
и	отзад	до	вратите	при	определени	стра-
нични	удари.	
Въздушните	 възглавници	 тип	 „завеса“	
са	 проектирани	 да	 се	 раздуват	 при	 оп-
ределени	странични	удари	в	зависимост	
от	силата,	ъгъла,	скоростта	и	точката	на	
сблъсъка.	 Раздуват	 се	 не	 само	 тези	 от-
към	стълкновението,	но	и	разположените	
срещу	тях.	

•	 Въздушните	възглавници	тип	„завеса“	
не	са	проектирани	да	се	раздуват	при	
всички	странични	удари.

 пРедупРеЖдение
 • за да се даде възможност на странич-

ните въздушни възглавници и тези 
тип „завеса“ да осигурят най-добра 
защита, пътуващите отпред и отзад 
до вратите трябва да седят изправе-
ни с правилно поставени предпазни 
колани.

 • важно е и децата да седят в адекват-
ни системи за обезопасяване при пъ-
туване.

 • когато децата пътуват отзад до вра-
тите, те трябва да седят в адекватна 
система за обезопасяване на деца. 

 • уверете се, че системата за обезопа-
сяване на деца при пътуване е поста-
вена колкото може по-далеч от врата-
та и е добре застопорена на място.

(продължава)

(продължение)
 • не позволявайте на пътниците да опи-

рат главите или телата си на вратите, 
да облягат върху тях ръцете си, да се 
пресягат навън през прозорците или 
да поставят предмети между себе си и 
вратите, когато местата им разполагат 
със странични  въздушни възглавници 
и/или такива тип завеса.

 • никога не опитвайте да ремонтирате 
който и да е от компонентите на сис-
темата от въздушни възглавници тип 
„завеса“. препоръчваме системата да 
бъде обслужвана от упълномощен ди-
лър на HYUNDAI.

неспазването на гореизложените указа-
ния може да доведе до нараняване или 
смърт за пътуващите в автомобила при 
катастрофа.

 ЗАБЕЛЕЖКА – ако има датчик за прео-
бръщане
Освен това при определени случаи на страни-
чен удар се раздуват страничните въздушни 
възглавници и тези тип „завеса“ и от двете 
страни на автомобила. 
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Защо въздушната ми възглавница 
не се задейства при сблъсък? (Ус-
ловия за раздуване на въздушната 
възглавница)
Има	 множество	 типове	 катастрофи,	 при	
които	не	се	предполага	въздушните	въз-
главници	 да	 осигуряват	 допълнителна	
защита.	
Сред	тях	са	удар	отзад,	втори	или	трети	
удар	при	катастрофи	с	многократни	коли-
зии,	както	и	удари	при	ниска	скорост.

Датчици за удар на въздушните възглавници

(1)	SRS	контролен	модул	/	Датчик	за	пре-
обръщане	(ако	има)

(2)	Датчик	за	челен	удар

(3)	Датчик	за	страничен	удар	(ако	има)
(4)	Датчик	за	страничен	удар	(ако	има)

ODM032044/ODM032045/ODM032046/ODM032047/ODM032048
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 пРедупРеЖдение
 • не удряйте и не допускайте каквито 

и да било предмети да удрят местата, 
където се намират въздушните въз-
главници и свързаните с тях датчици.
това може да предизвика неочаквано 
раздуване на въздушна възглавница, 
което да доведе до сериозно нараня-
ване или смърт.

 • ако мястото на инсталиране или ъгъ-
лът на датчиците е променено по ка-
къвто и да било начин, въздушните 
възглавници могат да се раздуят, ко-
гато не трябва, или да не се раздуят, 
когато трябва, предизвиквайки сери-
озно нараняване или смърт.
затова не се опитвайте да извършва-
те поправки или обслужвания на или 
в близост до датчиците на въздушни-
те възглавници. препоръчваме систе-
мата да бъде обслужвана от упълно-
мощен дилър на HYUNDAI.

(продължава)

(продължение)
 • възможно е да възникнат проблеми, 

ако ъглите на инсталиране на датчи-
ците за страничен удар са промене-
ни вследствие на деформации около 
местата, на които са разположени 
- предната броня, купето, предните 
врати, в или с колоните. препоръчва-
ме системата да бъде обслужвана от 
упълномощен дилър на HYUNDAI.

 • автомобилът ви е проектиран да аб-
сорбира удар и да раздува въздушни 
възглавници при определени колизии. 
инсталирането на предпазители на 
броните или замяната на самите бро-
ни с неоригинални части  може да се 
отрази отрицателно на поведението 
на автомобила ви при удар и на ефек-
тивността на раздуването на въздуш-
ните възглавници. 

 пРедупРеЖдение – ако има датчик 
за преобръщане

ако автомобилът ви е оборудван със 
странични въздушни възглавници и таки-
ва тип „завеса“, поставете превключва-
теля на запалването в положение OFF 
или асс, когато ви теглят.
възможно е страничните въздушни въз-
главници и тези тип „завеса“ да се разду-
ят, ако превключвателят е в положение 
ON и датчикът за преобръщане разпоз-
нае ситуацията като преобръщане.
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Предни въздушни възглавници
Предните	въздушни	възглавници	са	про-
ектирани	да	се	раздуват	при	челен	удар	
в	 зависимост	 от	 силата,	 скоростта	 или	
ъгъла	му.	

Ситуации, при които въздушните въз-
главници се раздуват

* Реалните въздушни възглавници може да се 
различават от тези на илюстрацията.

Странични въздушни възглавници и 
такива тип „завеса“ (ако има)

Страничните	 въздушни	 възглавници	 и/
или	тези	тип	завеса	са	проектирани	да	се	
раздуват,	при	регистрирана	от	датчиците	
за	страничен	удар	колизия,	в	зависимост	
от	силата,	скоростта	или	ъгъла	й.	
Макар	да	са	проектирани	да	се	раздуват	
само	при	челен	удар,	предните	въздушни	
възглавници	(за	шофьора	и	за	пътника	до	
него)	 може	 да	 се	 задействат	 и	 при	 дру-
ги	 типове	 сблъсъци,	 ако	 въздействието	
върху	 свързаните	 с	 тях	 датчици	 е	 дос-
татъчно	 силно.	 Страничните	 въздушни	
възглавници	(за	удар	отстрани	и/или	тип	
„завеса“)	са	проектирани	да	се	раздуват	
само	при	странични	удари,	но	може	да	се	
задействат	и	при	други	типове	сблъсъци,	
ако	въздействието	върху	свързаните	с	тях	
датчици	е	достатъчно	силно.
Ако	 шасито	 на	 автомобила	 бъде	 подло-
жено	на	сътресения	в	резултат	на	нерав-
ности,	 предмети,	 лоши	 пътища	 или	 бор-
дюри,	 въздушните	възглавници	могат	да	
се	раздуят.	Карайте	внимателно	по	лоши	
пътища	и	по	настилки,	които	не	са	пред-
назначени	 за	 движение	 на	 автомобили,	
за	 да	 предотвратите	 непреднамерено	
раздуване	на	въздушните	възглавници.

1VQA2084

OVQ036018N

OHM032072
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•	 При	 определени	 удари	 с	 ниска	 ско-
рост	въздушните	възглавници	може	да	
не	 се	 задействат.	 Те	 са	 проектирани	
да	не	се	раздуват	в	 такива	ситуации,	
защото	 при	 този	 тип	 колизии	 няма	
да	осигурят	по-добра	защита	от	тази,	
предоставена	от	предпазните	колани.

 ЗАБЕЛЕЖКА – Ако има датчик за прео-
бръщане
Освен това страничните въздушни възглав-
ници и тези тип „завеса“ са проектирани да 
се раздуват, когато свързаният с тях датчик 
регистрира преобръщане. 

Ситуации, при които въздушните въз-
главници не се раздуват

•	 Въздушните	 възглавници	 не	 са	 про-
ектирани	 да	 се	 раздуват	 при	 удари	
отзад,	 защото	 силата	 им	 придвижва	
пътниците	назад.	В	такива	случаи	раз-
дутите	въздушни	възглавници	не	биха	
могли	да	допринесат	за	защитата	им.	

1VQA2086

OUN036087
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•	 При	страничен	удар	предните	въздуш-
ни	възглавници	може	да	не	се	раздуят,	
защото	не	биха	могли	да	осигурят	до-
пълнителна	защита	на	пътниците,	кои-
то	в	такива	ситуации	се	придвижват	в	
посоката	на	колизията.		

•	 Ако	 обаче	 има	 странични	 въздушни	
възглавници	и	такива	тип	„завеса“,	те	
може	 да	 се	 раздуят	 в	 зависимост	 от	
силата	на	колизията,	скоростта	на	ко-
лата	и	ъгъла	на	взаимодействие.	

•	 При	колизия	под	ъгъл	силата	на	удара	
би	могла	да	насочи	пътниците	към	мяс-
то,	където	въздушните	възглавници	не	
са	 в	 състояние	 да	 осигурят	 допълни-
телна	защита	и	затова	датчиците	не	ги	
задействат.	

•	 Непосредствено	 преди	 сблъсък	 шо-
фьорите	 често	 натискат	 рядко	 спи-
рачките.	 Това	 води	 до	 снижаване	 на	
предната	 част	 на	 автомобила,	 което	
понякога	му	позволява	да	„влезе“	под	
коли	с	по-голям	просвет.	В	такива	си-
туации	въздушните	възглавници	може	
да	не	се	раздуят,	тъй	като	засеченото	
от	датчиците	обратно	ускорение	нама-
лява	значително.	

OVQ036018N 1VQA2089 1VQA2090



1VQA2091 1VQA2092

Функции за безопасност на вашия автомобил

72 3

•	 Предните	 въздушни	 възглавници	
може	да	не	се	раздуят	при	катастрофи	
и	преобръщане,	защото	не	биха	били	в	
състояние	да	допринесат	за	подобря-
ване	на	защитата.

 ЗАБЕЛЕЖКА -  ако има датчик за прео-
бръщане
Ако обаче има странични въздушни възглав-
ници и такива тип „завеса“, те може да се раз-
дуят при преобръщане, ако то бъде засечено 
от предназначения за това датчик.

 ЗАБЕЛЕЖКА – без датчик за преобръща-
не
Ако автомобилът е оборудван със странични 
въздушни възглавници и такива тип „завеса“, 
те може да се раздуят при преобръщане в ре-
зултат на удар отстрани. 

•	 Въздушните	 възглавници	 може	 да	 не	
се	раздуят,	ако	автомобилът	се	удари	в	
обекти	като	стълбове	или	дървета,	при	
което	точката	на	колизия	е	съсредото-
чена	на	едно	място	и	пълната	сила	на	
стълкновението	 не	 може	 да	 достигне	
до	датчиците.
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Грижа за SRS
На	 практика	 SRS	 не	 се	 нуждае	 от	 под-
дръжка,	така	че	няма	части,	които	бихте	
могли	 безопасно	 да	 обслужвате	 сами.	
Ако	 SRS	 предупредителната	 лампа	 не	
светва	 или	 свети	 продължително,	 съ-
ветваме	 ви	 да	 потърсите	 упълномощен	
дилър	 на	 HYUNDAI	 за	 проверка	 на	 сис-
темата.	

 пРедупРеЖдение
 • промените на компонентите или елек-

трическата инсталация на SRS, вклю-
чително добавянето на всякакви та-
белки върху капаците на въздушните 
възглавници и изменения на структу-
рата на корпуса, могат да въздействат 
отрицателно на работата на SRS и да 
доведат до евентуални наранявания.

 • за почистване на капаците на въздуш-
ните възглавници използвайте само 
мека и суха или навлажнена с чиста 
вода кърпа. Разтворителите и почист-
ващите препарати могат да въздейст-
ват отрицателно на капаците и на пра-
вилното раздуване на системата.

(продължава)

(продължение)
 • върху или близо до модула с въздуш-

ната възглавница във волана, на кон-
тролния панел или на арматурното 
табло пред пътника до шофьора над 
жабката не трябва да се поставят ка-
квито и да било предмети, тъй като те 
биха могли да причинят наранявания 
при сблъсък, достатъчно силен да 
предизвика раздуване на въздушните 
възглавници.

 • ако въздушните възглавници се раз-
дуят, препоръчваме системата да 
бъде заменена от упълномощен дилър 
на HYUNDAI.

 • не разкачвайте кабели и не проме-
няйте електрическата схема или дру-
ги компоненти на SRS. това би могло 
да доведе до нараняване в резултат 
на случайно отваряне на въздушните 
възглавници или до неефективност на 
SRS.

(продължава)

(продължение)
 • ако се налага да се изхвърлят ком-

поненти на системата на въздушните 
възглавници или целия автомобил, 
трябва да се спазват определени 
предпазни мерки. упълномощените 
дилъри на HYUNDAI знаят какви са те 
и могат да ви осигурят необходимата 
информация. неспазването на тези 
предпазни мерки и процедури би мог-
ло да увеличи риска от наранявания.

 • ако автомобилът ви бъде наводнен, 
подовите му постелки подгизнат или 
има вода на пода, не трябва да се 
опитвате да задействате двигателя – 
препоръчваме да се свържете с упъл-
номощен дилър на HYUNDAI.
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Допълнителни предпазни мерки
• В никакъв случай не позволявайте 

хора да пътуват в багажното отделе-
ние или върху сгънати задни седал-
ки. Всички	в	салона	трябва	да	пътуват	
в	седалките	си	изправени	и	облегнати,	
с	поставени	предпазни	колани	и	с	кра-
ка	на	пода.

• Пътниците не трябва да стават от 
седалките си по време на пътуване. 
При	 сблъсък	 или	 внезапно	 спиране	
пътник,	 чийто	 предпазен	 колан	 не	 е	
поставен,	 може	 да	 полети	 към	 опре-
делена	 част	 от	 интериора,	 към	 други	
пътници	или	извън	автомобила.		

• Всеки предпазен колан е проекти-
ран да обезопасява само един чо-
век. Ако	го	използват	двама	или	пове-
че	души,	 те	могат	да	бъдат	 сериозно	
наранени	или	убити	при	сблъсък.	

• Не използвайте каквито и да било 
аксесоари за предпазни колани. 
Приспособления,	 за	 които	 се	 твърди,	
че	подобряват	комфорта	или	променят	
положението	на	предпазните	колани,	
могат	да	намалят	осигуряваната	от	тях	
защита	и	да	увеличат	вероятността	от	
сериозни	наранявания	при	сблъсък.

• Пътниците не трябва да поставят 
твърди или остри предмети между 
себе си и въздушните възглавни-
ци. Пренасянето	на	твърди	или	остри	

предмети	в	скута	или	в	устата	ви	може	
да	доведе	до	наранявания	при	разду-
ване	на	въздушна	възглавница.	

• Дръжте пътниците далеч от капа-
ците на въздушните възглавници.	
Всички	 в	 салона	 трябва	 да	 пътуват	 в	
седалките	си	изправени	и	облегнати,	с	
поставени	предпазни	колани	и	с	крака	
на	 пода.	 Ако	 някой	 е	 прекалено	 бли-
зо	до	капак	на	въздушна	възглавница,	
съществува	риск	да	бъде	наранен	при	
раздуване.	

• Не прикрепвайте и не поставяйте 
предмети до или в близост до ка-
паците на въздушните възглавни-
ци. Всеки	 предмет,	 прикрепен	 или	
поставен	 върху	 капака	 на	 въздушна	
възглавница	 за	 челен	 или	 страничен	
удар,	може	да	попречи	на	правилното	
й	функциониране.	

• Не модифицирайте предните седал-
ки. Всяка	промяна	на	предните	седал-
ки	 би	 могла	 да	 попречи	 на	 работата	
на	 сензорните	 компоненти	 на	 допъл-
нителната	 система	 за	 обезопасяване	
или	на	страничните	въздушни	възглав-
ници.

• Не поставяйте предмети под пред-
ните седалки. Това	 би	 могло	 да	 по-
пречи	на	работата	на	сензорните	ком-
поненти	 на	 допълнителната	 система	
за	обезопасяване	и	да	повреди	кабел-
ните	снопове.	

• Никога не пътувайте с бебе или дете 
в скута си.	Ако	го	сторите,	при	сблъ-
сък	 то	 може	 да	 бъде	 сериозно	 нара-
нено	 или	 да	 загине.	 Всички	 бебета	 и	
деца	трябва	да	бъдат	правилно	обез-
опасени	в	подходящи	детски	столчета	
или	с	колан	на	задната	седалка.	

 пРедупРеЖдение
 • неправилното положение в седалката 

или извън нея може да стане причина 
пътници да се приближат прекалено 
близо до раздуваща се въздушна въз-
главница, да се ударят във вътрешна-
та конструкция или да бъдат изхвър-
лени от автомобила, и това да доведе 
до сериозни наранявания или смърт.

 • винаги пътувайте изправени, с изпра-
вена облегалка, в средата на долната 
част на седалката, с поставен предпа-
зен колан, с удобно протегнати крака 
и с ходила на пода.
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Прибавяне на оборудване или моди-
фициране на оборудвания ви с въз-
душни възглавници автомобил
Ако	 модифицирате	 автомобила	 си,	 като	
променяте	 рамата,	 системата	 от	 брони,	
предни	и	странични	метални	листове	или	
пътен	просвет,	това	може	да	повлияе	на	
работата	на	неговата	система	от	въздуш-
ни	възглавници.	

Предупредителна табелка за въз-
душна възглавници (ако има)

Тези	 табелки	 са	 прикрепени	 на	 различ-
ни	 места	 в	 салона,	 за	 да	 предупредят	
шофьора	 и	 пътниците	 за	 потенциалните	
опасности,	 свързани	 със	 системата	 от	
въздушни	възглавници.
Обърнете	 внимание,	 че	 тези	 правител-
ствени	 предупреждения	 са	 фокусирани	
върху	риска	за	деца.	Освен	това	ние	дър-
жим	 да	 сте	 запознати	 с	 опасностите	 за	
възрастни,	които	са	описани	на	предход-
ните	страници.

ODMESA2007
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Тази	система	може	да	намали	опасността	
от	нараняване	на	пешеходци,	като	повди-
га	предния	капак	при	определени	злопо-
лучни	ситуации.	
Активната	система	за	повдигане	на	пред-
ния	капак	функционира,	когато	превклю-
чвателят	на	запалването	е	в	положение	
ON	и	скоростта	на	автомобила	е	между	
около	25	и	50	км/ч.
Системата	 има	 допълнително	 простран-
ство	за	деформация	под	капака,	което	е	
на	 разположение	 за	 последващ	 челен	
сблъсък.

активна система за повдиГане на пРедния капак (ако има)

Ако	има	проблем	със	системата,	на	LCD	
дисплея	ще	се	появи	съобщение.	
Това	 предупреждение	 означава,	 че	 за-
щитата	за	пешеходци,	осигурявана	от	ак-
тивната	система	за	повдигане	на	предния	
капак,	не	функционира	правилно.	
При	 появата	 на	 такова	 съобщение	 пре-
поръчваме	системата	да	бъде	проверена	
възможно	най-скоро	от	упълномощен	ди-
лър	на	HYUNDAI.

Повреда на системата за повдигане на 
предния капак

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  Не отстранявайте и не променяйте компо-

нентите и електрическата инсталация на 
активната система на предния капак.

•  Не променяйте предната броня или кон-
струкцията на купето.

•  Не инсталирайте и не поставяйте каквато 
и да било цяла предна броня или външна-
та й част, закупени от магазин за резервни 
части. 

•  Това може да доведе до повреда на актив-
ната система за повдигане на предния ка-
пак.

 ЗАБЕЛЕЖКА – Ремонт на активната сис-
тема за повдигане на предния капак
След като системата се е задействала, не по-
ставяйте сами предния капак на мястото му. 
Препоръчваме системата да бъде проверена 
от упълномощен дилър на HYUNDAI.

• Тип A  • Тип B  

ODMEDI2073/ODMEDI2074
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Функция за съхраняване на акуму-
латора 
•  Предназначението  на  тази  характе-

ристика е да предпази акумулатора от 
изтощаване.  Системата  изключва  га-
баритите автоматично, щом шофьорът 
извади ключа на запалването и отвори 
вратата си.

•  С  тази  характеристика  габаритите 
ще се изключат автоматично, ако шо-
фьорът паркира автомобила край пътя 
нощем. 
При необходимост габаритите да све-
тят  след  изваждане  на  контактния 
ключ направете следното:
1) Отворете шофьорската врата.
2) Преместете превключвателя на га-
баритите на кормилната колона в по-
ложение OFF и след това го върнете в 
положение ON.

Функция на предните фарове за съ-
провождащо осветление (ако има)
Предните  фарове  (и/или  задните)  про-
дължават да светят около 5 минути след 
изваждане на ключа на запалването или 
преместването му в положение ACC или 
LOCK.  Ако  шофьорската  врата  обаче 
бъде отворена и затворена, те ще се из-
ключат след 15 секунди.
Предните фарове могат да бъдат изклю-
чени чрез двукратно натискане на бутона 
за  заключване  на  трансмитера  или  на 
интелигентния  ключ,  чрез  преместване 
на превключвателя на светлините от по-
зицията за предни фарове или AUTO.

 ВНИМАНИЕ
Ако шофьорът излезе от автомобила 
през друга врата (освен шофьорската), 
функцията за съхраняване на акумула-
тора няма да се задейства. Това може да 
доведе до изтощаване на акумулатора. 
Затова в такива случаи се уверете, че сте 
изключили светлините, преди да излезе-
те от автомобила.

Интелигентна светлина за завои
Интелигентната  светлина  за  завои  се 
включва,  когато  завивате,  за да повиши 
видимостта  и  безопасността  ви,  ако  са 
изпълнени  всички  изложени  долу  усло-
вия: 
•  Предните фарове са включени.
•  Скоростта  на  автомобила  е  под  40 

км/ч.
•  Пътепоказателят е поставен в положе-

нието,  съответстващо  на  посоката,  в 
която завивате.

Характерни особености на вашия автомобил
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• Тип A 

• Тип A 

• Тип A 

• Тип B 

• Тип B 

• Тип B 

ODMECO2004

ODMECO2006

ODMECO2008

ODMECO2005

ODMECO2007

ODMECO2009

Управление на светлините

Превключвателят на светлините има по-
ложения „предни фарове“ и „габарити“.
За да управлявате светлините, завъртете 
копчето в края на контролното лостче до 
едно от следните положения: 

(1) Положение OFF (изключено)
(2) Положение AUTO (ако има)
(3) Положение „габарити“
(4) Положение „предни фарове“

Положение „габарити“ 

Когато превключвателят на светлините е 
в положение „габарити“, работят габарит-
ните светлини отпред и отзад, осветлени-
ето на регистрационния номер и осветле-
нието на контролния панел.

Характерни особености на вашия автомобил
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• Тип A 

• Тип B 

ODMECO2010

ODMECO2011

ODMECO2012

Положение „предни фарове“ 

Когато  превключвателят  на  светлините 
е в положение „предни фарове“, работят 
предните  фарове,  габаритните  светлини 
отпред  и  отзад,  осветлението  на  регис-
трационния номер и осветлението на кон-
тролния панел.

Положение AUTO/AFLS (ако има)

Когато превключвателят на светлините е 
в положение AUTO, габаритите се включ-
ват  или  изключват  автоматично  в  зави-
симост  от  количеството  светлина  извън 
автомобила. 
Ако  автомобилът  ви  е  оборудван  със 
система  от  адаптивни  предни  светлини 
(AFLS), тя също ще функционира, когато 
предните габарити са включени. 

 ЗАБЕЛЕЖКА
За да включите предните фарове, превклю-
чвателят на запалването трябва да бъде в по-
ложение ON. 

Характерни особености на вашия автомобил
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Обратно движение (за Европа)
Използвайте  тази  функция,  когато  по-
сещавате  страна,  в  която  движението  е 
в  обратна  посока.  Ако  я  активирате  при 
посещението си в страна с обратно дви-
жение,  тя  ще  намали  заслепяването  на 
насрещно движещите се шофьори. 
Следвайте процедурата. 

 ВНИМАНИЕ
 • Не поставяйте каквото и да било върху 

датчика (1), разположен на контрол-
ния панел – така ще осигурите по-до-
бро управление на автоматичната сис-
тема от светлини.

 • Не почиствайте датчика с препарат за 
почистване на прозорци, защото той 
може да образува тънък филм, който 
да попречи на правилната работа на 
устройството.

 • Ако предното стъкло на автомобила 
ви е тонирано или снабдено с друг тип 
покритие, автоматичната система от 
светлини може да не работи правилно. 1.  Изберете „User Settings“, като натисне-

те бутона за смяна на режима ( ) на 
волана.

2.  Изберете  „Lamp“,  като  натиснете  бу-
тона за придвижване ( ) и бутона за 
избор ( ) на волана.

ODMECO2072/ODMECO2073

• Тип A • Тип B 
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 ЗАБЕЛЕЖКА
Ако двигателят е изключен при активирана 
функция за обратно движение, при задей-
стването му ще се появи показаното горе съ-
общение. То уведомява шофьора, че функци-
ята е активирана.

ODMECO2074/ODMECO2075 OMDECO2040/ODMECO2041

ODMECO2013

• Тип A • Тип A • Тип B • Тип B 

3.  Маркирайте  „Travel  Mode“,  като  нати-
снете  бутона  за  придвижване  ( )  и 
бутона за избор ( ) на волана

4.  За да анулирате промяната, следвайте 
стъпки от 1 до 3 на предната страница.

Включване на дългите светлини 

1.  Завъртете  превключвателя  до  поло-
жение „предни фарове“.

2.  Натиснете цялото лостче напред.

Характерни особености на вашия автомобил
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Дръпнете лостчето към вас. Щом го пус-
нете, то ще се върне в нормалното си по-
ложение. За да използвате тази функция, 
не  е  необходимо  превключвателят  на 
светлините  да  бъде  в  положение  „фаро-
ве“. 

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  Лампата за дълги светлини на контролния 

панел свети, когато те са включени.
•  За да предпазите акумулатора от разреж-

дане, не оставяйте фаровете включени 
дълго време при изключен двигател.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не използвайте дългите светлини, когато 
пред вас има други автомобили, защото 
това може да ограничи видимостта на ос-
таналите шофьори.

Присветване с дългите светлини Пътепоказатели и сигнализация за 
смяна на лентата на движение

За  да  функционират  пътепоказателите, 
ключът на запалването трябва да бъде в 
положение  „включено“.  За  да  ги  задей-
ствате, придвижете лостчето нагоре или 
надолу (А). Зелените стреловидни лампи 
на контролния панел ще посочат кой пъ-
тепоказател функционира. 
Пътепоказателите ще се изключат, след 
като  приключите  със  завиването.  Ако 
лампата  продължава  да  свети,  върнете 
лостчето в положение OFF с ръка. 
За да сигнализирате за смяна на лентата 
на движение, преместете леко лостчето и 
го задръжте в това положение (В). Щом го 
пуснете, то ще се върне в положение OFF.

ODMECO2014
ODMECO2026
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ODMECO2015

Ако единият пътепоказател е включен от 
лостчето,  но  не  функционира  или  функ-
ционира неправилно, то може би една от 
крушките на пътепоказателите е изгоря-
ла и трябва да бъде заменена.

Функция  за  предупреждение  при  смяна 
на лентата на движение с едно докосва-
не (ако има)
За  да  активирате  функцията  за  преду-
преждение  при  смяна  на  лентата  на 
движение с едно докосване, придвижете 
лостчето  на  пътепоказателите  леко  и  го 
отпуснете. Сигналът за смяна на лентата 
ще примигне три пъти.

Фаровете за мъгла се използват за пови-
шаване  на  видимостта,  влошена  от  мъг-
ла, дъжд, сняг и т.н.
1.  Включете габаритите.
2.  Завъртете  превключвателя  за  свет-

лините  (1) в положение за фарове на 
мъгла.

3.  За  да  изключите  фаровете  за  мъгла, 
завъртете  отново  превключвателя  на 
положение за фарове за мъгла или из-
ключете габаритите.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Ако един от пътепоказателите функционира 
необичайно бавно или бързо, може би е изго-
ряла една от крушките или има лош контакт в 
електрическата схема.

Фарове за мъгла (ако има)
 ВНИМАНИЕ

Когато функционират, фаровете за мъгла 
консумират голямо количество от елек-
троенергията на автомобила. Използвай-
те ги само когато видимостта е лоша.

Характерни особености на вашия автомобил
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ODMECO2016

Задни светлини за мъгла (ако има)

За да включите задните светлини за мъг-
ла, изпълнете една от следните последо-
вателности от действия:
•  Преместете превключвателя  (1)  в по-

ложение  „фарове“  и  след  това  го  за-
въртете на положение „задни светлини 
за мъгла“.

•  Поставете превключвателя в положе-
ние  „габарити“,  завъртете  го на поло-
жение  „фарове  за  мъгла“  (ако  има)  и 
след това го поставете на положение 
„задни светлини за мъгла“.

За  да  изключите  задните  светлини  за 
мъгла,  изпълнете  една  от  следните  по-
следователности от действия:
•  Изключете  фаровете  от  превключва-

теля.
•  Завъртете  отново  превключвателя  на 

положение „задни светлини за мъгла“.
•  Когато  превключвателят  е  в  положе-

ние „габарити“, ако изключите фарове-
те за мъгла, задните светлини за мъгла 
също ще се изключат.

Дневни светлини (ако има)
Дневните  светлини  (DRL)  помагат  на 
останалите  участници  в  движението  да 
забелязват предната част на вашия авто-
мобил. Те могат да се окажат полезни в 
различни условия и особено след съмва-
не и преди мръкване. 

DRL  системата  изключва  съответните 
светлини, когато:
1.  Са включени предните фарове или фа-

ровете за мъгла.
2.  Двигателят е изключен.

Характерни особености на вашия автомобил
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Устройство за регулиране нивото на 
фаровете (ако има)

Механичен тип

За  да  настроите  нивото  на  светлинния 
сноп в съответствие в броя на пътниците и 
теглото на товара в багажното отделение, 
завъртете превключвателя за регулиране 
на фаровете. 

Колкото по-голямо е числото, срещу кое-
то се намира отметката на превключвате-
ля, толкова по-ниско е насочен светлин-
ният сноп. Винаги регулирайте фаровете 
в зависимост от натоварването, за да не 
заслепявате останалите участници в дви-
жението. 
Долу  са  представени  няколко  примера 
за правилни позиции на превключвателя. 
При ситуация освен изброените поставе-
те превключвателя в положението, съот-
ветстващо на тази, с която има най-близ-
ко сходство. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако не функционира правилно, когато 
автомобилът ви е наведен назад зара-
ди положението на пътниците, или ако 
светлинният сноп е насочен високо или 
ниско, препоръчваме ви колата да бъде 
проверена от упълномощен дилър на 
HYUNDAI. 
Не се опитвайте да проверявате или да 
заменяте електроинсталацията сами.

Автоматичен тип
Той регулира автоматично нивото на свет-
линния сноп в съответствие с броя на път-
ниците и  теглото  на  товара  в  багажното 
отделение.
Той осигурява правилно насочване на фа-
ровете при различни условия.

Натоварване Позиция на 
превключва-

теля 

Само шофьор 0

Шофьор + пътник до 
него

0

Пътници на всички 
места

1

Пътници на всички 
места + максимално 

допустим товар

2

Шофьор + максимал-
но допустим товар

3

• Ляв волан

• Десен волан

ODMECO2017

OMDECO2017R
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AFLS (Адаптивни предни светлини ) 
(ако има)

Адаптивните предни светлини използват 
ъгъла на завиване и скоростта на колата, 
за  да  запазят  широчината  на  зрително-
то поле, като въртят и насочват предните 
фарове. 
Поставете превключвателя в положение 
AUTO при работещ двигател. Адаптивни-
те предни светлини функционират, когато 
фаровете са включени. За да изключите 
AFLS,  преместете  превключвателя  на 
друга  позиция.  След  като  го  направите, 
фаровете  няма  да  „завиват“,  но  ще  про-
дължат да се самонивелират. 

Ако индикаторът за повреда на AFLS се 
включи, това означава, че AFLS не функ-
ционира  правилно.  Придвижете  се  до 
най-близкото безопасно място и рестар-
тирайте двигателя. Ако индикаторът про-
дължи да свети, препоръчваме ви да от-
карате колата си до упълномощен дилър 
на HYUNDAI за проверка на системата. 

ODM042247

ODMECO2018
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ЧИСТАЧКИ И УСТРОЙСТВА ЗА МИЕНЕ НА СТЪКЛАТА

А: Управление на скоростта на чис-
тачките (отпред)
•  / MIST – Еднократно изчистване
•  O / OFF - изключено
•  --- / INT – на интервали
•  AUTO*  -  Автоматично  управление  на 

чистачките
•  1 / LO – ниска скорост на чистене
•  2 / HI – висока скорост на чистене

Б: Настройка на времето при чисте-
не на интервали

В: Миене с кратко изтриване (от-
пред)

Г: Управление на задната чистачка
•  HI / 2 – висока скорост на чистене
•  LO / 1 – ниска скорост на чистене
•  O / OFF – изключено

Д: Миене с кратко изтриване (ако 
има)

Чистачка/устройство за миене 
на предното стъкло

Чистачка/устройство за миене 
на задното стъкло

• Тип A • Тип A 

• Тип B • Тип B 

ODMECO2019/ODM042252/ODMECO2020/ODM042253
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 ВНИМАНИЕ
Когато превключвателят на запалването 
е в ON, а този на чистачката на предното 
стъкло е в позиция AUTO, при следните 
ситуации действайте с повишено внима-
ние, за да избегнете наранявания на ръ-
цете и други части на тялото:
 • Не пипайте горния край на предното 

стъкло срещу датчика за дъжд.
 • Не бършете горния край на предното 

стъкло с влажна или мокра кърпа.
 • Не натискайте предното стъкло.

Чистачки на предното стъкло
При контактен ключ на положение ON те 
функционират по следния начин:

  /  MIST  –  Еднократно  изчистване:  За 
еднократно изтриване на стъкло-
то преместете лостчето в това (
/  MIST)  положение  и  го  пуснете. 
Ако го задържите, чистачките ще 
продължат да се движат.

O  / OFF – изключено: Чистачките не  се 
движат

---  /  INT  –  на  интервали: Чистачките  из-
вършват определен брой работни 
движения  през  еднакви  интерва-
ли.  Използвайте  този  режим  при 
слаб дъжд или мъгла. За да про-
мените  интервалите,  завъртете 
копчето за скорост 

1  / LO – ниска скорост на чистене: Нор-
мална  скорост  на  движение  на 
чистачките

2  /  HI  –  висока  скорост  на  чистене:  Ви-
сока скорост на движение на чис-
тачките

Автоматичен контрол (ако има)

Датчикът за дъжд, разположен в горната 
част на предното стъкло, регистрира ко-
личеството  на  валежите  и  задава  съот-
ветния  режим  на  работа  на  чистачките. 
Колкото  повече  вали,  толкова  по-бързо 
се движат те.
Когато дъждът спре, спират и чистачките. 
За да промените настройките за скорост-
та  им,  завъртете  копчето  за  контрол  на 
скоростта (1).
При  поставяне  на  превключвателя  на 
чистачките  в  положение  AUTO,  когато 
превключвателят на запалването е в по-
ложение  ON,  чистачките  ще  извършат 
еднократно работно движение за провер-
ка на системата. Когато няма да използ-
вате  чистачките,  поставете  превключва-
теля за тях в положение OFF.

 ЗАБЕЛЕЖКА
При наличие на натрупване на голямо коли-
чество сняг или лед върху предното стъкло 
първо го размразете за 10 мин или докато 
махнете снега и/или леда, и тогава използвай-
те чистачките, за да сте сигурни, че ще функ-
ционират нормално.

ODMECO2022

Сензор за дъжд
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При  положение  OFF  дръпнете  лостчето 
леко  към  вас,  за  да  изпратите  струя  из-
миваща  течност  върху  предното  стъкло 
и да предизвикате 1-3 работни движения 
на чистачките. 

Използвайте  тази  функция,  когато  пред-
ното стъкло е мръсно.
Подаването  на  течност  към  стъклото  и 
работните  движения  на  чистачките  ще 
продължат, докато дърпате лостчето към 
вас. 
Ако устройството за измиване на стъкла-
та не работи, проверете дали в резерво-
ара му има течност. Ако нивото й е недос-
татъчно,  трябва  да  добавите  подходяща 
неабразивна течност за чистачки. 
Гърловината на резервоара се намира в 
предната  част  на  двигателния  отсек  от 
страната на пътника до шофьора. 

 ВНИМАНИЕ
Когато миете автомобила, поставяйте 
превключвателя на чистачките в поло-
жение OFF, за да предотвратите задей-
стването им. 
Ако превключвателят е в положение 
AUTO, чистачките биха могли да се задей-
стват по време на миенето и да се повре-
дят. 
Не махайте капака на датчика за дъжд, 
разположен в горния край на предното 
стъкло от страната на пътника до шофьо-
ра. Това може да доведе до повреда на 
части на системата, която не се покрива 
от застраховката ви.
Когато задействате двигателя зиме, по-
ставете превключвателя на запалване-
то в положение OFF. В противен случай 
чистачките биха могли да се задействат 
и ледът по предното стъкло да повреди 
перата им. Винаги отстранявайте снега и 
леда и размразявайте предното стъкло, 
преди да включите чистачките.

Устройство за измиване на предно-
то стъкло
• Тип A 

• Тип B 

ODMECO2021

ODM042257
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Устройство за измиване на предните фа-
рове (ако има)
Ако автомобилът ви е оборудван с устрой-
ство за измиване на предните фарове, то 
ще  работи,  когато  сте  задействали  това 
за  измиване  на  предното  стъкло. То  ще 
функционира,  ако  превключвателят  на 
фаровете е в първа или втора позиция, а 
превключвателят на запалването на дви-
гателя или старт/стоп бутона е в положе-
ние ON.

 ВНИМАНИЕ
За да предотвратите евентуална повреда 
на помпата на устройството за измиване 
на стъклата, не го използвайте при пра-
зен резервоар.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не използвайте устройството за измива-
не на стъклата при отрицателни темпе-
ратури, без преди това да сте затоплили 
стъклата с размразителите, защото теч-
ността може да замръзне върху тях и да 
намали видимостта.

 ВНИМАНИЕ
 • За да предотвратите евентуална по-

вреда на чистачките или предното 
стъкло, не ги използвайте, когато 
стъклото е сухо.

 • За да не повредите перата на чистач-
ките, не използвайте бензин, керосин, 
разредител за боя или други разтво-
рители върху или близо до тях.

 • За да предотвратите повреди на раме-
ната и останалите части на чистачки-
те, не се опитвайте да ги задвижите на 
ръка.  ЗАБЕЛЕЖКА

•  Проверявайте периодично устройството 
за измиване на предните фарове, да се уве-
рите, че течността се разпръсква правилно 
върху стъклата им.

•  Устройството за измиване на предните фа-
рове може да се задейства 15 минути след 
предишното му използване.

Характерни особености на вашия автомобил
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• Тип A 

• Тип B 
ODMECO2024

• Тип A 

• Тип B 
ODMECO2023

ODM042256

ODM042338

Чистачки на задното стъкло

Превключвателят  на  чистачката  и  ус-
тройството за измиване на задното стък-
ло  е  разположена  в  края  на  лоста  за 
чистачките.  Завъртете  го  до  желаното 
положение,  за  да  задействате  задната 
чистачка и устройството за измиване. 

HI / 2 – висока скорост на чистене
LO / 1 – ниска скорост на чистене
O / OFF – изключено

При  натискане  на  лостчето  напред  ус-
тройството  изпраща  струя,  измиваща 
течност върху задното стъкло, а чистач-
ката извършва 1-3 работни цикъла. Това 
продължава, докато не отпуснете лостче-
то (ако има такава система).

Характерни особености на вашия автомобил
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• Тип A 

• Тип B 
ODM042258

ODM042259

Автоматично изключване на въ-
трешните светлини 
•  Когато  всички  врати  са  затворени, 

всички вътрешни светлини изгасват 5 
секунди след като заключите автомо-
била с предавателя или с интелигент-
ния ключ.

•  Светлините изгасват 20 мин след спи-
ране на двигателя, ако през този пери-
од не използвате нищо в автомобила. 

ВЪТРЕШНИ СВЕТЛИНИ

 ВНИМАНИЕ
Не използвайте вътрешните светлини 
продължително време при неработещ 
двигател.
Това може да доведе до разреждане на 
акумулатора.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не използвайте вътрешните светлини, 
когато шофирате по тъмно. Това може 
да доведе до катастрофа в резултат на 
нарушената от вътрешните светлини ви-
димост.

Лампа за четене на карти

Натиснете стъклото на лампата за четене 
на карти (1), за да я включите или изклю-
чите 
•  ON (2): Лампата за четене на карти и 

централната лампа светят постоянно
•  OFF  (3):  Лампите  не  светят  дори  при 

отваряне на врата
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•  ROOM (4): Лампата за четене на карти 
и централната лампа светят постоянно

•  DOOR (5):
Лампата  за четене на  карти и цен-
тралната лампа се включват при от-
варяне на врата. Изгасват около 30 
секунди по-късно.
Лампата  за четене на  карти и цен-
тралната лампа се включват за око-
ло  30  секунди  при  отключване  на 
вратите с предавател или интелиген-
тен ключ, без те да се отварят.
Лампата  за четене на  карти и цен-
тралната лампа светят около 20 ми-
нути при отворена врата и превклю-
чвател на запалването в положение 
ACC или LOCK/OFF.
Лампата  за четене на  карти и цен-
тралната  лампа  светят  постоянно 
при  отворена  врата  и  превключва-
тел на запалването в положение ON.
Лампата  за четене на  карти и цен-
тралната  лампа  изгасват  веднага 
щом  превключвателят  на  запалва-
нето бъде поставен в положение ON 
или щом всички врати бъдат заклю-
чени.

Централна лампа

Натиснете бутона, за да включите или из-
ключите лампата.

 ЗАБЕЛЕЖКА
При включване на лампа чрез натискане на 
стъклото й (1) тя не изгасва дори когато пре-
включвателят на запалването бъде поставен в 
положение OFF (3).

• Тип A 

• Тип B 
ODM042260

ODM042341
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Натиснете бутона, за да включите или да 
изключите лампата.
•   Лампата ще светне при натискане 

на тази част на бутона.
•   Лампата ще изгасне при натискане 

на тази част на бутона.

Лампа на огледалото в сенника
 ВНИМАНИЕ – Лампа на огледалото в 

сенника
 Когато не използвате лампата в сенни-
ка, дръжте бутона в положение „изклю-
чено“. Вдигане на сенника с работеща 
лампа може да доведе до разреждане на 
акумулатора или повреда на сенника. 

Лампа в багажния отсек

•  ON: Лампата в багажния отсек работи 
постоянно.

•  DOOR:  Лампата  в  багажния  отсек  се 
включва при отваряне на задната вра-
та.

•  OF:  Лампата  в  багажния  отсек  е  из-
ключена.

OXM049133
OXM049136
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ODM042262 ODM042261

Лампа в жабката

Лампата в жабката се включва при отва-
ряне на капака на кутията, ако превклю-
чвателят на светлините е в положение за 
габарити или фарове. 

Лампа във вратата (ако има)

Лампата  във  вратата  се  включва  при 
отваряне  на  вратата,  за  да  помогне  при 
влизането  и  излизането  от  автомобила. 
Тя изпълнява ролята и на предупрежде-
ние към останалите автомобили, че вра-
тата на вашия е отворена.
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Посрещане с предните фарове
Когато  предните  фарове  (превключвате-
лят е в положение фарове или AUTO) са 
включени и всички врати (и петата) са за-
ключени и затворени, предните фарове и 
габаритите ще се включат за 15 секунди 
при предприемане на някои от изброени-
те долу действия.
•  Без система интелигентен ключ
 - Натискане  на  бутона  на  предавателя 

за отключване на вратите.
•  Със система интелигентен ключ
 - Натискане на бутона на интелигентния 

ключ за отключване на вратите.

Ако междувременно натиснете бутона за 
заключване  на  вратите  (на  предавателя 
или на интелигентния ключ), светлините 
ще изгаснат незабавно.

СИСТЕМА ЗА ПОСРЕЩАНЕ (АКО ИМА)

Вътрешни светлини
Ако  превключвателят  на  вътрешните 
светлини е в положение DOOR и всички 
врати  (включително  петата)  са  заклю-
чени  и  затворени,  централната  лампа 
в  салона ще светне  за 30  секунди  само 
при предприемане на някои от следните 
действия:
•  Без система интелигентен ключ
 - Натискане  на  бутона  на  предавателя 

за отключване на вратите.
•  Със система интелигентен ключ
 - Натискане на бутона на интелигентния 

ключ за отключване на вратите.
 - Натискане  на  бутона  на  външната 

дръжка на вратата.

Ако междувременно натиснете бутона за 
заключване  на  вратите,  светлините  ще 
изгаснат незабавно.

Лампа за осветяване на простран-
ството пред вратите и джобна лампа 
(ако има)
Когато всички врати са заключени и за-
творени, лампата за осветяване на прос-
транството пред тях и джобната лампа се 
включват за 15 секунди, ако се предприе-
ме някое от изброените действия: 
•  Без система интелигентен ключ
 - Натискане  на  бутона  на  предавателя 

за отключване на вратите.
•  Със система интелигентен ключ
 - Натискане на бутона на интелигентния 

ключ за отключване на вратите.
 - Натискане  на  бутона  на  външната 

дръжка на вратата.
 - При  приближаване  на  интелигентния 

ключ към вратата.

Ако междувременно натиснете бутона за 
заключване  на  вратите,  светлините  ще 
изгаснат незабавно.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Лампата за осветяване на пространството 
пред тях и джобната лампа не функциони-
рат, когато превключвателят за прибиране на 
външното огледало е в положение „прибра-
но“.
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Нагревател на задното стъкло

НАГРЕВАТЕЛ НА ЗАДНОТО СТЪКЛО

 ВНИМАНИЕ
За да предотвратите евентуално повреж-
дане на проводниците, залепени от въ-
трешната страна на задния прозорец, ни-
кога не използвайте за почистването му 
остри инструменти или почистващи пре-
парати, съдържащи абразивни вещества.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Как да размразите предното стъкло и да от-
страните конденза по него, можете да проче-
тете в глава „Размразяване и отстраняване на 
конденза от предното стъкло“ в този раздел.

• Климатик с ръчно управление

• Автоматичен климатик

ODM042271

ODM042272

Нагревателят  се  използва  за  отстраня-
ване  на  скреж,  конденз  и  тънък  лед  от 
външната и вътрешната страна на задно-
то стъкло при работещ двигател.

•  За да включите нагревателя на задно-
то  стъкло,  натиснете  предназначения 
за това бутон, разположен на панела с 
превключватели в средата на таблото. 
Когато  е  включен,  вградената  в  него 
индикаторна лампа свети.

•  За  да  изключите  нагревателя,  нати-
снете отново същия бутон.

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  Ако върху задния прозорец има натрупан 

сняг, отстранете го по механичен път, пре-
ди да задействате нагревателя.

•  Нагревателят на задното стъкло се из-
ключва автоматично след около 20 минути 
работа или при изключване на запалване-
то.

• Тип A • Тип B 

Характерни особености на вашия автомобил

214



Нагреватели на страничните огледала 
(ако има)
Нагревателите на страничните огледала 
се  включват  заедно  с  този  на  задното 
стъкло.

Нагревател на чистачките на предното 
стъкло (ако има)
Нагревателят на чистачките се включва 
заедно с този на предното стъкло.

Характерни особености на вашия автомобил
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1.  Копче за контрол на скоростта на 
въртене на вентилатора

2.  Бутон за избор на работен режим
3.  Бутон  за  контрол  на  входящия 

въздух
4.  Бутон на климатика (ако има)
5.  Превключвател  за  контрол  на 

температурата
6.  Бутон за нагревателя на предно-

то стъкло
7.  Бутон за нагревателя на задното 

стъкло
8.  Бутон МАХ А/С (максимална кли-

матизация) (ако има)
9.  Бутон  за  климатизация  на  3-тия 

ред седалки (ако има)
10. Плъзгач  да  регулиране  скорост-

та на въртене на вентилатора на 
3-тия ред седалки (ако има)

КЛИМАТИК С РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ (АКО ИМА)

ODM042273/ODM042274/OXM049141

• Тип A 

• Управление на климатизацията на 3-тия ред (за климатик тип Б)

• Тип B 
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Отопление и климатизация 
1.  Включете двигателя.
2.  Задайте желания от вас режим на ра-

бота.
  За  да  подобрите  ефективността  на 

отопление и охлаждане:
Отопление 
Охлаждане 
3.  Задайте желаната от вас температура 

посредством предназначения за  това 
превключвател.

4.  Поставете  бутона  за  контрол  на  вхо-
дящия въздух в положение за приток 
отвън (свеж въздух).

5.  Регулирайте  скоростта  на  въртене  на 
вентилатора чрез предназначеното за 
това копче.

6.  Ако  искате  да  използвате  климатика, 
включете го (ако има).

 Вентилационни отвори на 2-рия и 3-тия ред (Д, Е Ж, З) (Вент. Ж, З : ако има)
•  Въздушният поток през вентилационните отвори на 2-рия и 3-тия ред седалки се уп-

равлява от предната система за контрол на климатизацията и се подава по въздухо-
водите в пода (Д, Е, З).

•  Въздушният поток през вентилационните отвори на 2-рия и 3-тия ред (Д, Е, З) седал-
ки може да бъде по-слаб от този през отворите на арматурното табло в резултат на 
дължината на въздуховодите.

•  При студено време затворете отвори (Е). Въздушният поток през вентилационните от-
вори на 2-рия и 3-тия ред може да охлади за кратко в процеса на нагряване (Използ-
вайте вентилационните отвори на 2-рия и 3-тия ред (Е, З) по време на охлаждането).

ODMECL2001
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Избор на режим

ODMECL2002

Бутоните за избор на режим контролират 
посоката на въздушния поток през венти-
лационната система.
Въздухът може да бъде насочен към отво-
рите на пода, на арматурното табло или в 
основата на предното стъкло. Използва-
ни са пет символа, които обозначават: На 
нивото на лицето, На две нива, На ниво-
то на пода, На нивото пода/на предното 
стъкло и На нивото на предното стъкло. 

На нивото на лицето (Б, Г, Е)

Въздушният поток се насочва към горна-
та част на  тялото и лицето на шофьора. 
Посоката  му  може  да  бъде  регулирана 
допълнително  чрез  промяна  на  положе-
нието  на  съответния  вентилационен  от-
вор.

На две нива (Б, В, Г, Д, Е, З)

Въздушният поток се насочва към лицето 
и към пода.

На нивото на пода (А, В, Г, Д, З)

По-голямата част от въздушния поток се 
насочва  към  пода,  а  остатъка  –  към  на-
гревателите  на  предното  и  страничните 
стъкла. 

На нивото пода/на предното 
стъкло (А, В, Г, Д, З)

По-голямата част от въздушния поток се 
насочва към пода и към предното стъкло, 
а остатъкът - към нагревателите на стра-
ничните стъкла. 

На нивото на предното стъкло. 
(А, Г)

По-голямата част от въздушния поток се 
насочва  към  предното  стъкло,  а  остатъ-
кът  -  към  нагревателите  на  страничните 
стъкла.
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Функция МАХ А/С (Ако има)
За да използвате функцията МАХ А/С, за-
въртете копчето за контрол на скоростта 
на вентилатора надясно и след това на-
тиснете бутона МАХ А/С.
Въздушният поток е насочен към горната 
част на тялото и лицето на шофьора.
В  този  режим  климатизацията  и  типът 
циркулация на въздуха се определят ав-
томатично.

Вентилационни отвори на арматурно-
то табло
Вентилационните отвори могат да се от-
варят и затварят поотделно посредством 
копче, което се придвижва с палец. 
Чрез тези отвори можете да регулирате и 
посоката на въздушния поток, използвай-
ки плъзгача, както е показано горе.

Превключвателят за контрол на темпера-
турата ви дава възможност да регулирате 
топлината на въздушния поток, влизащ в 
салона. 
За да промените температурата:
•  Натиснете  бутона    (червения),  за 

да я повишите
•  Натиснете бутона   (синия), за да я 

понижите
Стойността на температурата се изписва 
на горния панел като индикатор. 

Контрол на температурата

ODM042277 ODM042279

ODM042280
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• Тип A 

• Тип B 
ODM042281

ODM042354

Контрол на входящия въздух

Контролът  на  входящия  въздух  се  из-
ползва, за да се избира дали въздухът да 
постъпва отвън (свеж въздух), или да се 
рециркулира този в салона. 
За да зададете един от двата варианта, 
натиснете съответния бутон.

Тип А
Позиция рециркулация на въздуха

В  този  случай  въздухът 
от  салона  се  всмуква  във 
вентилационната  система, 
където  се  нагрява  или  ох-

лажда  в  зависимост  от  избраната  функ-
ция.

Позиция рециркулация на въздуха
В този случай в системата 
постъпва  свеж  въздух  от-
вън,  който  се  нагрява  или 
охлажда  в  зависимост  от 

избраната функция.

Тип Б
Позиция рециркулация на въздуха

В  този  случай  въздухът 
от  салона  се  всмуква  във 
вентилационната  система, 
където  се  нагрява  или  ох-

лажда  в  зависимост  от  избраната  функ-
ция.

Позиция рециркулация на въздуха
В този случай в системата 
постъпва  свеж  въздух  от-
вън,  който  се  нагрява  или 
охлажда  в  зависимост  от 

избраната функция.
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Контрол на скоростта на вентилатора ЗАБЕЛЕЖКА
Продължителната работа на нагревателя при 
положение за рециркулация на въздуха в са-
лона (без включен климатик) може да доведе 
до замъгляване на предното и страничните 
стъкла и до усещане за застоял въздух. 
Продължителната употреба на климатика в 
режим на рециркулация ще изсуши преко-
мерно въздуха в салона. 

За да работи вентилаторът, превключва-
телят  на  запалването  трябва  да  бъде  в 
положение ON.
Копчето  за  регулиране  на  скоростта  на 
въртене на вентилатора ви дава възмож-
ност да контролирате силата на въздуш-
ния  поток,  излизащ  от  вентилационната 
система.  За  да  промените  скоростта  на 
вентилатора, завъртете копчето надясно 
за по-високи стойности и наляво – за по-
ниски.
При поставяне на копчето в положение 0 
вентилаторът е изключен. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Продължителната експлоатация на 

климатизационната система в режим 
на рециркулация може да доведе до 
повишаване на влажността в салона, 
до замъгляване на стъклата и намаля-
ване на видимостта.

 • Не спете в автомобила при включена 
система за вентилация или климати-
зация. Това може да доведе до сери-
озни увреждания или смърт поради 
спад в нивото на кислорода и/или тем-
пературата на тялото.

 • Продължителната експлоатация на 
климатизационната система в режим 
на рециркулация може да доведе до 
сънливост, унасяне и последваща за-
губа на контрол над автомобила. При 
шофиране дръжте бутона за контрол 
на входящия въздух в положение за 
постъпване на въздух отвън колкото е 
възможно повече. 

ODM042282
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ODM042284

ODM042296

Климатизация (ако има)

За да включите климатизационната сис-
тема,  натиснете  бутона  А/С  (индикатор-
ната лампа ще светне). За да изключите 
климатизационната  система,  натиснете 
бутона отново.

За да включите системата за контрол на 
климатизацията на 3-тия ред седалки:
1.  Натиснете  бутона  ON/OFF  за  клима-

тизацията на 3-тия ред седалки, който 
се  намира  на  предния  панел  за  кон-
трол  на  климатизацията,  и  изберете 
желаната  от  вас  скорост  на  въртене 
на вентилатора с копчето за 3-тия ред 
(индикаторната  лампа  на  бутона  ON/
OFF ще свети).

Климатизация на 3-тия ред седалки 
(ако има)

2.  За  да  изключите  системата  за  кон-
трол на климатизацията на 3-тия ред 
седалки, натиснете бутона ON/OFF на 
предния  панел  за  контрол  на  клима-
тизацията още веднъж или поставете 
копчето  за  скоростта  на  въртене  на 
вентилатора на 3-тия ред в положение 
OFF  (индикаторната  лампа  на  бутона 
ON/OFF няма да свети).

Характерни особености на вашия автомобил
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Работа на системата
Вентилация

1.  Поставете бутона за избор на режим в 
положение (*). 

2.  Поставете бутона за контрол на входя-
щия въздух в положение за свеж въз-
дух.

3.  Изберете желаната температура.
4.  Изберете желаната скорост на върте-

не на вентилатора.

Отопление
1.  Поставете бутона за избор на режим в 

положение (*). 
2.  Поставете бутона за контрол на входя-

щия въздух в положение за свеж въз-
дух.

3.  Изберете желаната температура.
4.  Изберете желаната скорост на върте-

не на вентилатора.
5.  Ако искате отоплението да е съпрово-

дено  с  обезвлажняване  на  въздуха, 
включете климатика (ако има). 

•  Ако предното стъкло се замъглява, из-
берете режими ( ) или ( ).

Полезни съвети
•  За да предотвратите постъпването на 

прах и неприятни изпарения в салона 
през  вентилационната  система,  вре-
менно поставете бутона за контрол на 
входящия  въздух  в  положение  за  ре-
циркулация. Уверете се, че сте го вър-
нали  в  позиция  за  свеж  въздух,  след 
като сте излезли от замърсената зона. 
Така шофьорът ще се остане бодър и 
ще се чувства удобно.

•  Въздухът в системата за отопление/ох-
лаждане постъпва през въздухозабор-
ниците в основата на предното стъкло. 
Погрижете се те да не са запушени с 
листа, сняг, лед или други предмети.

•  За да предотвратите изпотяването на 
предното стъкло, поставете бутона за 
контрол на входящия въздух в положе-
ние за свеж въздух и копчето за ско-
ростта в желаната позиция, включете 
климатизационната система и задайте 
нужната ви температура. 

Климатизация (ако има)
Климатизационните системи HYUNDAI са 
заредени  с  природосъобразен  хладилен 
агент*.
1.  Задействайте  двигателя.  Натиснете 

бутона на климатика.
2.  Изберете режим ( ).
3.  Изберете  режим  на  постъпване  на 

въздуха – свеж или рециркулация.
4.  Задайте скорост на въртене на венти-

латора  и  температура,  за  да  поддър-
жате максимален комфорт.

*   Автомобилът  ви  е  зареден  с  агент  R-
134а  или  R-1234yf  в  съответствие  с 
регулациите  във  вашата  страна в мо-
мента на произвеждането му. Можете 
да разберете  кой от двата  типа е из-
ползван  за  вашия  автомобил  по  ети-
кета в двигателния отсек. По-подробна 
информация  за местоположението на 
етикета за хладилния агент в климати-
ка ще намерите в раздел 8.
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Съвети за експлоатация на климатиза-
ционната система
•  Ако автомобилът е паркиран под пря-

кото  въздействие на  слънчевите лъчи 
в горещо време, отворете прозорците 
за кратко, за да позволите на горещия 
въздух да излезе от салона.

•  Използвайте  климатика,  за  да  пони-
жите влажността в салона в дни с дъж-
довно и влажно време. 

•  Възможно  е  по  време  на  работа  на 
климатика  да  забележите  лека  про-
мяна  в  скоростта  на  двигателя  при 
включване  на  компресора  й.  Това  е 
нормална експлоатационна особеност 
на системата. 

•  Включвайте  климатизационната  сис-
тема за по няколко минути всеки ме-
сец, за да подсигурите оптималната й 
експлоатация.

 ВНИМАНИЕ
 • За да се гарантира правилна и безо-

пасна работа на хладилната система, 
тя трябва да бъде обслужвана само от 
обучени и сертифицирани техници.

 • Хладилната система трябва да бъде 
обслужвана на добре проветрено мяс-
то. 

 • Изпарителят на климатика (охлажда-
щата спирала) не бива да бъде ремон-
тиран или подменян с употребяван от 
друг автомобил, а новите резервни 
изпарители МАС трябва да бъдат сер-
тифицирани (и да имат етикет), че от-
говарят на стандарт SAE J2842.

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  Когато използвате климатизационната 

система, наблюдавайте показанията на 
уреда за измерване на температурата по-
внимателно при изкачване по наклон и в 
натоварен трафик, когато навън е горещо. 
Работата на климатизационната система 
може да доведе до прегряване на двигате-
ля. Ако уредът за измерване на темпера-
турата показва прегряване на двигателя, 
оставете вентилатора да работи, но изклю-
чете климатика.

•  Отварянето на прозорците във влажно 
време може да доведе до образуването на 
водни капчици в салона. Тъй като в пре-
комерни количества този конденз може да 
предизвика повреда в електрическата сис-
тема, климатизационната система трябва 
да се използва само при затворени прозор-
ци.
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Въздух отвън

Рециркулира

Филтър 
климатик

Изпарител
Отопление

1LDA5047 

Вентилатор 

•  По  време  на  работа  на  климатиза-
ционната система е възможно да забе-
лежите капки чиста вода, които падат 
на земята под автомобила от дясната 
страна.  Това  е  обичайна  експлоата-
ционна особеност на системата.

•  Експлоатацията на климатизационна-
та система с рециркулация на въздуха 
осигурява максимално охлаждане, но 
продължителната  работа  в  този  ре-
жим може да запари въздуха в салона.

•  По  време  на  работа  в  режим  на  ох-
лаждане  е  възможно  да  забележите 
мъгляв въздушен поток, който се дъл-
жи  на  бавното  охлаждане  и  постъп-
ването на влажен въздух. Това е нор-
мална експлоатационна особеност на 
системата.

Филтър на климатика

Филтърът на климатика, който се намира 
зад  жабката,  задържа  праха  и  другите 
замърсители,  които  постъпват  в  автомо-
била отвън през отоплителната и  венти-
лационната система. Ако след определен 
период от време във филтъра се натрупат 
прах  или  други  замърсители,  въздушни-
ят  поток  от  вентилационните  отвори  ще 
отслабне,  което  ще  доведе  до  увеличен 
конденз  по  предното  стъкло  дори  при 
постъпване на свеж въздух. Ако това се 
случи, препоръчваме филтърът на клима-
тика да бъде подменен от упълномощен 
дилър на HYUNDAI.

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  Подменете филтъра в съответствие в гра-

фика за обслужване.
•  Ако автомобилът е експлоатиран в сурови 

условия като прашни черни пътища, необ-
ходими са по-чести проверки и подмени на 
филтъра на климатика.

•  При рязък спад в силата на въздушния 
поток препоръчваме системата да бъде 
проверена от упълномощен дилър на 
HYUNDAI.
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Табелка за хладилния агент 
на климатика

  Реалната  табелка  за  хладилния  агент 
в  автомобила  може  да  се  различава  от 
тази на илюстрацията.

Символите и спецификациите на табелка-
та за хладилен агент на климатика озна-
чава следното:

1.  Класификация на хладилния агент.
2.  Количество на хладилния агент.
3.  Класификация на смазочната течност 

на компресора.

Можете  да  установите  какъв  хладилен 
агент е използван във вашия автомобил 
по табелката в двигателния отсек. Повече 
подробности за  точното й местоположе-
ние ще намерите в раздел 8.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – автомобили, за-

редени с R-134а*
Тъй като хладилният агент е 
под много високо налягане, 
климатизационната система 
трябва да бъде обслужвана 
само от обучени и сертифи-

цирани техници. Важно е да се използват 
точно определените количества смазоч-
на течност и хладилен агент.
В противен случай може да се стигне до 
нанасяне вреди на автомобила и нараня-
вания.

Проверка на количествата хладилен 
агент в климатика и смазочна теч-
ност на компресора. 
При понижаване на количеството хлади-
лен агент функционалността на климати-
ка се понижава. Препълването също вли-
яе зле на климатизационната система. 
Затова,  ако  забележите  нарушения  в 
нормалната  работа,  препоръчваме  кли-
матикът  да  бъде  проверен  от  упълномо-
щен дилър на HYUNDAI.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Автомобили, за-
редени с R-1234yf*

Тъй като хладилният агент 
е леко запалим и се намира 
под много високо налягане, 
климатизационната система 
трябва да бъде обслужвана 
само от обучени и сертифи-
цирани техници. Важно е да 
се използват точно опреде-

лените количества смазочна 
течност и хладилен агент.
В противен случай може да се стигне до 
нанасяне вреди на автомобила и нараня-
вания.

*:  Вашият автомобил е зареден с R-134a 
или с R-1234yf в зависимост от регула-
циите в страната ви по време на про-
извеждането му.
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1.  А/С екран
2.  AUTO  бутон  (автоматичен  кон-

трол)
3.  Бутон  OFF  на  предния  вентила-

ционен отвор
4.  Бутон за климатизация*
5.  Бутон на шофьора за контрол на 

температурата
6.  Копче  за  регулиране  скоростта 

на предния вентилатор
7.  Бутон за контрол на постъпване-

то на въздух
8.  Бутон  на  пътника  за  контрол  на 

температурата
9.  Бутон за избор на режим
10. Бутон  за  избор  на  двузонов  ре-

жим на работа на климатика
11.  Бутон за нагревателя на предно-

то стъкло
12.  Бутон за нагревателя на задното 

стъкло
13. ON/OFF  бутон  за  климатизаци-

ята на 3-тия ред  (за управление 
отпред)

14.  Плъзгач за контрол на скоростта 
на вентилатора на климатизация-
та на 3-тия ред*

* ако има

АВТОМАТИЧНА КЛИМАТИЗАЦИОННА СИСТЕМА (АКО ИМА)

ODM042285/ODMECL2010/OXM049141

• Тип A 

• Управление на климатизацията на 3-тия ред седалки (за климатизация тип А)

• Тип B 
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1.  AUTO  бутон  (автоматичен  кон-
трол)

2.  Бутон  OFF  на  предния  вентила-
ционен отвор

3.  Бутон за климатизация*
4.  Бутон на шофьора за контрол на 

температурата
5.  Копче  за  регулиране  скоростта 

на предния вентилатор
6.  Бутон за контрол на постъпване-

то на въздух
7.  Бутон  на  пътника  за  контрол  на 

температурата
8.  Бутон за избор на режим
9.  Бутон  за  избор  на  двузонов  ре-

жим на работа на климатика
10.  Бутон за нагревателя на предно-

то стъкло
11.  Бутон за нагревателя на задното 

стъкло
12.   ON/OFF  бутон  за  климатизаци-

ята на 3-тия ред  (за управление 
отпред)

13.  Бутон за  управление на инфор-
мационния  екран  на  климатиза-
цията 

14.  Плъзгач за контрол на скоростта 
на вентилатора на климатизация-
та на 3-тия ред*

* ако има

АВТОМАТИЧНА КЛИМАТИЗАЦИОННА СИСТЕМА (АКО ИМА)

ODMECL2011/ODM042286/OXM049141

• Тип C

• Управление на климатизацията на 3-тия ред седалки (за климатизация тип D)

• Тип D 
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Автоматично отопление и климати-
зация

1.  Натиснете бутона AUTO.
Режимът на работа, скоростта на венти-
латора,  постъпването  на  въздух  и  кли-
матизацията  се  управляват  автоматично 
след задаване на температура.

2.  Задайте  желаната  температура  чрез 
бутона на шофьора за контрол на тем-
пературата.

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  За да изключите автоматичното управле-

ние, използвайте един от следните бутони 
или превключватели
•  Бутон за избор на режим
•  Бутон за климатизация
•  Бутон за нагревателя на предното стък-

ло
•  Бутон за контрол на постъпването на 

въздух
•  Копче за контрол на скоростта на вен-

тилатора
Избраната функция ще можете да контро-
лирате ръчно, а останалите остават на ав-
томатично управление.

•  За ваше удобство и за повишаване ефек-
тивността на климатизацията използвайте 
бутона AUTO и задайте температура 22°С.

ODM042287

ODM042290
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Ръчно управление на климатизаци-
ята
Системата  за  отопление  и  охлаждане 
може  да  бъде  управлявана  ръчно  чрез 
натискане на бутони или въртене на коп-
чета,  различни  от  бутона  AUTO.  В  този 
случай  системата  работи,  следвайки 
реда на използване на избраните бутони 
или копчета.

1.  Задействайте двигателя.
2.  Задайте режим.
За повишаване ефективността на отопле-

ние и охлаждане:
  - Отопление: 
  - Охлаждане: 
3.  Задайте  избраната  от  вас  температу-

ра.
4.  Поставете  бутона  за  контрол  на  пос-

тъпването  на  въздух  в  положение  за 
външен (свеж) въздух.

5.  Задайте  избраната  от  вас  скорост  на 
вентилатора.

6.  Ако  искате  климатикът  да  работи, 
включете го.

Натиснете бутона AUTO, за да превклю-
чите  системата  на  изцяло  автоматично 
управление. 

 ЗАБЕЛЕЖКА
Не поставяйте каквото и да било върху дат-
чика, разположен на арматурното табло, за да 
осигурите по-добър контрол на системата за 
отопление и охлаждане.

Избор на режим

С  бутона  за  избор  на  режим  се  контро-
лира посоката на въздушния поток през 
вентилационната система. 
Подредбата на режимите е следната:

Погледнете илюстрацията в глава „Ръчен 
контрол на климатизационната система“.

ODM042336
ODM042288
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На нивото на лицето

Въздушният поток се насочва към горна-
та част на  тялото и лицето на шофьора. 
Посоката  му  може  да  бъде  регулирана 
допълнително  чрез  промяна  на  положе-
нието  на  съответния  вентилационен  от-
вор.

На две нива

Въздушният поток се насочва към лицето 
и към пода.

На нивото на пода

По-голямата част от въздушния поток се 
насочва към пода, а остатъкът – към на-
гревателите  на  предното  и  страничните 
стъкла. 

На нивото пода/на предното стък-
ло

По-голямата част от въздушния поток се 
насочва към пода и към предното стъкло, 
а остатъкът - към нагревателите на стра-
ничните стъкла. 

На нивото на предното стъкло
По-голямата  част  от  въздушния  поток  се 
насочва към предното стъкло, а остатъкът 
- към нагревателите на страничните стък-
ла.

• Тип A • Тип B 

ODM042289
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Вентилационни отвори на арматурно-
то табло
Вентилационните  отвори могат да бъдат 
отваряни  или  затваряни  поотделно  по-
средством копчето, което се управлява с 
палец.
Освен  това  чрез  плъзгача  в  средата 
може  да  се  насочва  въздушният  поток, 
излизащ от тях.

Ако задържите бутона   , температура-
та ще се повиши до максимума (HIGH)
Ако задържите бутона  ˅, температура-
та ще се понижи до минимума (LOW)
Стъпката на повишаване или понижава-
не на температурата е 0,5°С. При задава-
не на най-ниската температура климати-
зацията работи непрекъснато. 

Индивидуална настройка на темпера-
турата за страната на шофьора и за 
страната на пътника до него
1.  Натиснете бутона DUAL, за да регули-

рате поотделно температурата на въз-
душния поток от страната на шофьора 
и от тази на пътника до него. Този ре-
жим  на  работа  се  задейства  автома-
тично  и  при  натискане  на  бутона  за 
контрол на температурата за пътника 
до шофьора.

2.  За  да  регулирате  температурата  от 
страната  на  шофьора,  използвайте 
предназначения  за  това  бутон.  За  да 
регулирате температурата от страната 
на  пътника  до  шофьора,  използвайте 
предназначения за това бутон.

ODM042279

ODMECL2003

ODM042291

• От страната на 
шофьора

• Тип A, B 

• От страната на 
пътника до него

• Тип C, DКонтрол на температурата 
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ODMECL2004

• Тип A, B • Тип C, D

Когато чрез бутона за шофьора се зададе 
максимална  или  минимална  температу-
ра, режимът DUAL се деактивира автома-
тично  и бива  заменен от отопление или 
охлаждане на максимум.

Задаване на еднакви стойности на 
температурата за шофьора и пътника 
до него
1.  Натиснете отново бутона DUAL, за да 

деактивирате  режима  DUAL.  Така  на 
температурата от страната на пътника 
ще зададете стойност на температура-
та,  равна на  тази от  страната на шо-
фьора. 

2.  Натиснете  контролния  бутон  за  тем-
пературата  от  страната  на  шофьора. 
Така  ще  зададете  еднакви  стойности 
на температурата от двете страни. 

Промяна на мерните единици
Можете да изберете мерните единици за 
стойността на температурата между Цел-
зий и Фаренхайт по следния начин:
Натискайки бутона OFF,  натиснете и  за-
дръжте  за  3  или  повече  секунди  бутона 
AUTO.
На дисплея символът на Целзий ще бъде 
заменен от този на Фаренхайт или обра-
тно.

Бутони за управление на постъпването 
на въздух в системата

Тези бутони се използват, за да се избере 
постъпване в системата на въздух отвън 
(свеж)  или  рециркулация  на  въздуха  от 
салона. 
За да промените източника на въздух за 
системата, натиснете контролния бутон.
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Тип А, С
Позиция за рециркулация на въздуха

При  избор  на  тази  позиция 
в отоплителната система по-
стъпва въздух в пътническия 
салон, който бива отопляван 

или охлаждан в зависимост от избраната 
функция.

Позиция за въздух отвън (свеж)
При  избор  на  тази  позиция 
в отоплителната система по-
стъпва въздух отвън (свеж), 
който  бива  отопляван  или 

охлаждан  в  зависимост  от  избраната 
функция.

Тип B, D
Позиция за рециркулация на въздуха

При  избор  на  тази  позиция 
в отоплителната система по-
стъпва въздух в пътническия 
салон, който бива отопляван 

или охлаждан в зависимост от избраната 
функция.

Позиция за въздух отвън (свеж)
При  избор  на  тази  позиция 
в отоплителната система по-
стъпва въздух отвън (свеж), 
който  бива  отопляван  или 

охлаждан  в  зависимост  от  избраната 
функция.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Продължителната работа на нагревателя при 
положение за рециркулация на въздуха в са-
лона (без включен климатик) може да доведе 
до замъгляване на предното и страничните 
стъкла и до усещане за застоял въздух. 
Освен това продължителната употреба на 
климатика в режим на рециркулация ще из-
суши прекомерно въздуха в салона. 

Характерни особености на вашия автомобил

42 4



 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Продължителната експлоатация на 

климатизационната система в режим 
на рециркулация може да доведе до 
повишаване на влажността в салона, 
до замъгляване на стъклата и намаля-
ване на видимостта.

 • Не спете в автомобила при включена 
система за вентилация или климати-
зация. Това може да доведе до сери-
озни увреждания или смърт поради 
спад в нивото на кислорода и/или тем-
пературата на тялото.

 • Продължителната експлоатация на 
климатизационната система в режим 
на рециркулация може да доведе до 
сънливост, унасяне и последваща за-
губа на контрол над автомобила. При 
шофиране дръжте бутона за контрол 
на входящия въздух в положение за 
постъпване на въздух отвън (свеж) 
колкото е възможно повече. 

Това  копче  ви  дава  възможност  да  ре-
гулирате  скоростта  на  вентилатора  и  на 
въздушния поток в салона. 
За да промените скоростта на въртене на 
вентилатора:
•  Завъртете копчето надясно  (+),  за да 

увеличите скоростта.
•  Завъртете копчето наляво (-), за да на-

малите скоростта.
За да изключите вентилатора, натиснете 
бутона OFF.

Копче за регулиране скоростта на вен-
тилатора

Климатизация

За да включите климатизационната сис-
тема,  натиснете  бутона  А/С  (индикатор-
ната лампа ще светне).
За да я изключите, натиснете отново съ-
щия бутон.

ODM042293
ODMECL2016
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Режим OFF (за 1-вия и 2-рия ред)

За  да  изключите  системата  за  управле-
ние на климатизацията отпред, натиснете 
бутона OFF. Въпреки това, ако превклю-
чвателят на запалването е в положение 
ON,  можете  да  използвате  бутоните  за 
режим и постъпване на въздух.

Включване на информационния екран 
на климатизацията (за типове C, D)

Натиснете  бутона  на  информационния 
екран на климатизацията, за да изведете 
свързаната с нея информация.

Климатизация на 3-тия ред (ако има)

За да включите системата за контрол на 
климатизацията на 3-тия ред, направете 
следното:
1.  Натиснете  бутона  ON/OFF  на  клима-

тизацията  на  3-тия  ред,  разположен 
на предния панел за управлението й, 
и  задайте  скорост  на  вентилатора  за 
3-тия  ред  с  предназначеното  за  това 
копче  (индикаторната  светлина  ON/
OFF на бутона ще се включи).

ODM042295

ODM042297

ODM042296
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2.  За да изключите системата за контрол 
на климатизацията на 3-тия ред, нати-
снете  още  веднъж  същия  бутон  ON/
OFF или поставете копчето за скорост 
на вентилатора за 3-тия ред в положе-
ние OFF (индикаторната светлина ON/
OFF на бутона ще се изключи).

Работа на системата
Вентилация
1.  Поставете бутона за избор на режим в 

позиция 
2.  Поставете бутона за контрол на входя-

щия въздух на позиция за постъпване 
отвън (свеж).

3.  Поставете превключвателя за контрол 
на  температурата  в  желаната  от  вас 
позиция.

4.  Завъртете копчето за контрол на ско-
ростта на вентилатора в избраната от 
вас позиция.

Отопление
1.  Поставете бутона за избор на режим в 

позиция  .
2.  Поставете бутона за контрол на входя-

щия въздух на позиция за постъпване 
отвън (свеж).

3.  Поставете превключвателя за контрол 
на  температурата  в  желаната  от  вас 
позиция.

4.  Завъртете копчето за контрол на ско-
ростта на вентилатора в избраната от 
вас позиция.

5.  Ако  искате  отопление  с  понижаване 
на  влажността,  включете  климатиза-
ционната система (ако има).

Ако  предното  стъкло  се  замъгли,  прев-
ключете на режими   или  .

Полезни съвети
•  За  да  възпрепятствате  достъпа  на 

прах  и  неприятни  миризми  до  сало-
на  през  вентилационната  система, 
временно  преместете  бутона  за  кон-
трол  на  входящия  въздух  в  позиция 
за  рециркулация.  Върнете  го  обратно 
в  положение  за  постъпване  на  свеж 
въздух  отвън  веднага  щом  напуснете 
неблагоприятната обстановка.

•  Въздухът в системата за отопление/ох-
лаждане постъпва през въздухозабор-
ниците в основата на предното стъкло. 
Погрижете се те да не са запушени с 
листа, сняг, лед или други предмети.

•  За да предотвратите изпотяването на 
предното стъкло, поставете бутона за 
контрол на входящия въздух в положе-
ние за свеж въздух и копчето за ско-
ростта в желаната позиция, включете 
климатизационната система и задайте 
нужната ви температура. 
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Климатизация (ако има)
Климатизационните системи HYUNDAI са 
заредени  с  природосъобразен  хладилен 
агент*.
1.  Задействайте  двигателя.  Нати-
снете бутона на климатика.
2.  Изберете режим ( ).
3.  Изберете режим на постъпване 
на въздуха – свеж или рециркулация.
4.  Задайте  скорост  на  въртене  на 
вентилатора  и  температура,  за  да  под-
държате максимален комфорт.

*  Автомобилът  ви  е  зареден  с  агент  R-
134а  или  R-1234yf  в  съответствие  с  ре-
гулациите  във  вашата  страна  в момента 
на  произвеждането  му.  Можете  за  раз-
берете кой от двата типа е използван за 
вашия  автомобил  по  табелката  в  двига-
телния  отсек.  По-подробна  информация 
за местоположението на етикета за хла-
дилния агент в климатика ще намерите в 
раздел 8.

 ВНИМАНИЕ
 • За да се гарантира правилна и безо-

пасна работа на хладилната система, 
тя трябва да бъде обслужвана само от 
обучени и сертифицирани техници.

 • Хладилната система трябва да бъде 
обслужвана на добре проветрено мяс-
то. 

 • Изпарителят на климатика (охлажда-
щата спирала) не бива да бъде ремон-
тиран или подменяна с употребяван 
от друг автомобил, а новите резервни 
изпарители МАС трябва да бъдат сер-
тифицирани (и да имат етикет), че от-
говарят на стандарт SAE J2842.

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  Когато използвате климатизационната 

система, наблюдавайте показанията на 
уреда за измерване на температурата по-
внимателно при изкачване по наклон и в 
натоварен трафик, когато навън е горещо. 
Работата на климатизационната система 
може да доведе до прегряване на двигате-
ля. Ако уредът за измерване на темпера-
турата показва прегряване на двигателя, 
оставете вентилатора да работи, но изклю-
чете климатика.

•  Отварянето на прозорците във влажно 
време може да доведе до образуването на 
водни капчици в салона. Тъй като в пре-
комерни количества този конденз може да 
предизвика повреда в електрическата сис-
тема, климатизационната система трябва 
да се използва само при затворени прозор-
ци.
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Въздух отвън

Рециркулира

Филтър 
климатик

Изпарител
Отопление

1LDA5047 

Вентилатор 

Съвети за експлоатация на климатиза-
ционната система
•  Ако автомобилът е паркиран под пря-

кото  въздействие на  слънчевите лъчи 
в горещо време, отворете прозорците 
за кратко, за да позволите на горещия 
въздух да излезе от салона.

•  Използвайте  климатика,  за  да  пони-
жите влажността в салона в дни с дъж-
довно и влажно време. 

•  Възможно  е  по  време  на  работа  на 
климатика  да  забележите  лека  про-
мяна  в  скоростта  на  двигателя  при 
включване  на  компресора  й.  Това  е 
нормална експлоатационна особеност 
на системата. 

•  Включвайте  климатизационната  сис-
тема за по няколко минути всеки ме-
сец, за да подсигурите оптималната й 
експлоатация. 

•  По  време  на  работа  на  климатиза-
ционната система е възможно да забе-
лежите капки чиста вода, които падат 
на земята под автомобила от дясната 
страна.  Това  е  обичайна  експлоата-
ционна особеност на системата.

•  Експлоатацията  на  климатизационна-
та система с рециркулация на въздуха 
осигурява максимално охлаждане, но 
продължителната работа в този режим 
може да запари въздуха в салона.

•  По време на работа в режим на охлаж-
дане е възможно да забележите мъг-
ляв  въздушен  поток,  който  се  дължи 
на бавното охлаждане и постъпването 
на  влажен  въздух.  Това  е  нормална 
експлоатационна особеност на систе-
мата.

Филтър на климатика

Филтърът на климатика, който се намира 
зад  жабката,  задържа  праха  и  другите 
замърсители,  които  постъпват  в  автомо-
била отвън през отоплителната и  венти-
лационната система. Ако след определен 
период от време във филтъра се натрупат 
прах  или  други  замърсители,  въздушни-
ят  поток  от  вентилационните  отвори  ще 
отслабне,  което  ще  доведе  до  увеличен 
конденз  по  предното  стъкло  дори  при 
постъпване на свеж въздух. Ако това се 
случи, препоръчваме филтърът на клима-
тика да бъде подменен от упълномощен 
дилър на HYUNDAI.
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Табелка за хладилния агент 
на климатика

  Реалната  табелка  за  хладилния  агент 
в  автомобила  може  да  се  различава  от 
тази на илюстрацията.

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  Подменете филтъра в съответствие в гра-

фика за обслужване.
•  Ако автомобилът е експлоатиран в сурови 

условия като прашни черни пътища, необ-
ходими са по-чести проверки и подмени на 
филтъра на климатика.

•  При рязък спад в силата на въздушния 
поток препоръчваме системата да бъде 
проверена от упълномощен дилър на 
HYUNDAI.

Символите и спецификациите на табелка-
та за хладилен агент на климатика озна-
чават следното:

1.  Класификация на хладилния агент.
2.  Количество на хладилния агент.
3.  Класификация на смазочната течност 

на компресора.

Можете  да  установите  какъв  хладилен 
агент е използван във вашия автомобил 
по табелката в двигателния отсек. Повече 
подробности за  точното й местоположе-
ние ще намерите в раздел 8.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Автомобили, за-
редени с R-1234yf*

Тъй като хладилният агент 
е леко запалим и се намира 
под много високо налягане, 
климатизационната система 
трябва да бъде обслужвана 
само от обучени и сертифи-
цирани техници. Важно е да 
се използват точно опреде-
лените количества смазочна 

течност и хладилен агент.
В противен случай може да се стигне до 
нанасяне вреди на автомобила и нараня-
вания.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – автомобили, за-
редени с R-134а*

Тъй като хладилния агент е 
под много високо налягане, 
климатизационната система 
трябва да бъде обслужвана 
само от обучени и сертифи-

цирани техници. Важно е да се използват 
точно определените количества смазоч-
на течност и хладилен агент.
В противен случай може да се стигне до 
нанасяне вреди на автомобила и нараня-
вания.

*: Вашият автомобил е зареден с R-134a 
или с R-1234yf в зависимост от регулаци-
ите в страната ви по време на произвеж-
дането му.

Проверка на количествата хладилен 
агент в климатика и смазочна теч-
ност на компресора. 
При понижаване количеството хладилен 
агент функционалността на климатика се 
понижава. Препълването също влияе зле 
на климатизационната система. 
Затова,  ако  забележите  нарушения  в 
нормалната  работа,  препоръчваме  кли-
матикът  да  бъде  проверен  от  упълномо-
щен дилър на HYUNDAI.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Нагряване на 
предното стъкло

Не използвайте режими  или  при 
охлаждане в условията на много висока 
влажност. Разликата между температу-
рата на въздуха отвън и тази на предното 
стъкло може да предизвика замъглява-
нето му от външната страна и загуба на 
видимост. В такива случаи превключете 
на режим  и намалете скоростта на 
вентилатора.

•  За размразяване на максимална сте-
пен поставете превключвателя за кон-
трол на температурата в крайно дясно 
положение и копчето за  температура 
на най-висока степен.

•  Ако  по  време  на  размразяването  и 
подсушаването  искате  топъл  въздух 
към  пода,  задайте  режим  към  нивото 
на пода/на предното стъкло. 

•  Преди да потеглите, почистете снега и 
леда от всички стъкла и от странични-
те огледала. 

•  Почистете снега от капака и въздухо-
заборниците,  за  да  повишите  ефек-
тивността  на  отоплението  и  размра-
зяването и да намалите вероятността 
от  замъгляване  на  предното  стъкло 
отвътре. 

РАЗМРАЗЯВАНЕ И ПОДСУШАВАНЕ НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО

1.  Изберете желаната температура.
2.  Задайте желаната скорост на вентила-

тора.
3.  Изберете позиция   или  .
4.  Режимът за постъпване на въздух от-

вън  (свеж)  ще  бъде  зададен  автома-
тично  от  системата.  Ако  сте  избрали 
режим  ,  климатизацията  също  ще 
се включи автоматично. 

Ако  климатизацията  и  постъпването  на 
въздух отвън не се включат автоматично, 
натиснете съответния бутон. 

Климатизационна система с ръчно 
управление
За да подсушите предното стъкло отвътре

ODM042298
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1.  Задайте максимална температура.
2.  Задайте  максимална  скорост  на  вен-

тилатора.
3.  Изберете позиция  .
4.  Климатизацията  и  постъпването  на 

въздух  отвън  не  се  включат  автома-
тично.

ODM042299

ODM042300

За да размразите предното стъкло отвън Автоматична климатизационна сис-
тема
За да подсушите предното стъкло отвъ-
тре

1.  Изберете желаната температура.
2.  Задайте желаната скорост на вентила-

тора.
3.  Изберете позиция .
4.  Климатизацията  ще  се  включи  авто-

матично,  за  да  определи  температу-
рата  отвън,  ще  зададе  автоматично 
режим за постъпване на въздух отвън 
(свеж). 

Ако  климатизацията  и  постъпването  на 
въздух отвън не се включат автоматично, 
натиснете съответния бутон. Ако е избра-
на позицията  , скоростта на вентила-
тора ще се повиши автоматично.
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За да размразите предното стъкло отвън

1.  Задайте максимална температура (HI).
2.  Задайте  максимална  скорост  на  вен-

тилатора.
3.  Натиснете  бутона  за 

размразяване ( ).
4.  Климатизацията  ще  се  включи  авто-

матично  в  зависимост  от  външната 
температура и ще зададе постъпване 
на въздух отвън (свеж).

Автоматична система за подсушава-
не на стъклата (само за автоматична 
система за климатизация, ако има)

Автоматичното  подсушаване  намалява 
вероятността от замъгляване на предното 
стъкло отвътре посредством автоматично 
измерване на влажността върху него. 
Автоматичната  система  за  подсушаване 
работи, когато климатизационната систе-
ма е включена.

Този  индикатор  се  включва, 
когато  автоматичната  сис-
тема  за  подсушаване  ре-
гистрира влага от вътрешна-
та страна на предното стъкло 

и включи вентилацията.

Ако в салона има още влага, тя действа, 
както следва:

Стъпка 1: Включва климатизацията
Стъпка  2:  Задава  постъпване  на  въздух 

отвън
Стъпка 3: Насочва въздушния поток към 

предното стъкло
Стъпка  4:  Усилва  въздушния  поток  към 

предното стъкло

 ЗАБЕЛЕЖКА
При външни температури под -10°С е въз-
можно автоматичната система за подсушава-
не да не функционира нормално.

ODM042301

ODM042303
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Ако автомобилът ви е оборудван с авто-
матична система за подсушаване,  тя  се 
задейства  автоматично  при  наличие  на 
съответните  условия.  Ако  обаче  искате 
да  я  деактивирате,  натиснете  бутона  за 
размразяване 4 пъти в рамките на 2 се-
кунди, като същевременно държите нати-
снат бутона AUTO. Индикаторът на бутона 
за размразяване на предното стъкло ще 
премигне 3 пъти, за да ви информира, че 
системата е деактивирана. За да я акти-
вирате отново, следвайки описаната горе 
процедура.
Ако  акумулаторът  е  разкачен  или  изто-
щен, системата се активира в режим на 
автоматично размразяване.

 ЗАБЕЛЕЖКА
При натискане на бутона А/С, докато авто-
матичната система за подсушаване работи, 
индикаторът й ще премигне 3 пъти, за да 
съобщи, че климатизацията не може да бъде 
изключена.

 ВНИМАНИЕ
Не сваляйте капака на датчика, който се 
намира в горния край на предното стък-
ло от страната на шофьора, защото това 
може да доведе до нанасянето на щети, 
които не се покриват от застраховката на 
автомобила.

Когато превключвателят на запалването 
е в позиция ON, функцията „чист въздух“ 
се задейства автоматично. 
Тя  се  изключва  автоматично  при  пре-
местване  на  превключвателя  в  позиция 
OFF.

• Тип A 

• Тип B 

ODMECL2005

ODMECL2009
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Ниша в централната конзола

НИШИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВЕЩИ

 ВНИМАНИЕ
 • За да избегнете евентуална кражба, 

не оставяйте ценни предмети в ниши-
те за съхранение на вещи.

 • Винаги дръжте капаците на нишите за 
съхранение на вещи затворени, когато 
шофирате. Не се опитвайте да препъл-
вате тези ниши така, че да не могат да 
се затворят.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Запалими веще-
ства

Не съхранявайте запалки, бутилки с про-
пан-бутан или други запалими материали 
в автомобила. Те могат да пламнат или да 
експлодират при продължително излага-
не на автомобила на високи температури. 

За  да  отворите  нишата  в  централната 
конзола,  натиснете  лостчето  и  вдигнете 
капака. 

Жабка

Жабката може да бъде заключвана и от-
ключвана с ключ (1).
За да отворите жабката, натиснете буто-
на (2) и тя ще се отвори автоматично (3). 
След употреба я затворете.

ODM042304

• Тип A 

• Тип B 
ODMECO2033

ODMECO2032
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Хладилна кутия (ако има)
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от нараняване при 
катастрофа или внезапно спиране, вина-
ги дръжте жабката затворена по време 
на движение. 

 ВНИМАНИЕ
Не съхранявайте храна в жабката про-
дължително време.

В  жабката  можете  да  съхранявате  на 
хладно кутии с напитки или други проду-
кти.
1.  Включете климатизацията.
2.  Преместете  копчето  за  отваряне  на 

вентилационния  отвор  (1)  в  жабката 
на позиция „отворено“.

3.  Когато  хладилната  кутия  не  ви  е  не-
обходима повече, преместете копчето 
обратно в позиция „затворено“.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Ако някои предмети в хладилната кутия бло-
кират вентилационния отвор, ефективността 
на охлаждане спада.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не слагайте подлежащи на разваляне 
продукти в хладилната кутия, защото тя 
може да не поддържа необходимата за 
правилното им съхранение температура.

ODM042306
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Ниша върху таблото (ако има)

 ВНИМАНИЕ
Не шофирайте с отворена ниша на таб-
лото.

За да отворите капака, натиснете лостче-
то (1) и той ще се вдигне автоматично. 
Тази ниша може да се използва за съхра-
нение на дребни предмети.

За  да  отворите  кутията  за  очила,  нати-
снете  капака  и  той  бавно  ще  се  спусне. 
Сложете очилата със стъклата навън и го 
натиснете, за да се затвори.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Не слагайте в кутията за очила други 

предмети. При рязко спиране или ка-
тастрофа такива предмети биха могли 
да излетят оттам и да наранят пътни-
ците в автомобила.

 • Не отваряйте кутията за очила по вре-
ме на движение, защото капакът й би 
могъл да застане пред огледалото за 
обратно виждане.

Кутия за очила

ODM042307 ODM042308
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Тип БНиша в багажника

В нея можете да сложите аптечка, триъ-
гълник, инструменти и други.

Тип A
•  Хванете капака за дръжката и го вдиг-

нете.

1.  Хванете капака за дръжката и го вдиг-
нете.

2.  Дръпнете капака към предната част на 
автомобила и го вкарайте в дупките на 
стената на багажника (1).

3.  След като приключите, издърпайте ка-
пака (2) и го затворете.

• Тип Б• Тип A

• Тип B 
ODM042310

ODM042309

ODM042344
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Запалката  работи  само  когато  превклю-
чвателят  на  запалването  е  в  позиция 
АСС или ON.
За да използвате запалката:
1.  Отворете капака, като натиснете коп-

чето.
2.  Натиснете запалката надолу до края.
Когато  термопластината  се  нагрее,  за-
палката ще „изскочи“, готова за употреба.

ФУНКЦИИ В САЛОНА

Запалка (ако има) Препоръчваме да използвате части за за-
мяна от упълномощен дилър на HYUNDAI.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Принудителното задържане на запал-

ката в работно положение, след като 
се е нагряла, може да доведе до прег-
ряване.

 • Ако запалката не изскочи сама до 30 
секунди, издърпайте я ръчно, за да 
предотвратите евентуално прегрява-
не. 

 ВНИМАНИЕ
Включването на други аксесоари (само-
бръсначки, авто-прахосмукачки, кафе-
варки и др.) може да доведе до повреда 
на гнездото и на електросистемата.

Пепелник (ако има)

За  да  използвате  пепелника,  отворете 
капака му. За да го почистите или изпраз-
ните, дръпнете го нагоре.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Използване на 
пепелника

 • Не използвайте пепелника като кош-
че за отпадъци.

 • Поставянето на неизгасени цигари 
или кибритени клечки в пепелник, в 
който има други горими материали, 
може да доведе до пожар.

ODM042311
ODM042312
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Поставка за чаши
В тях може да се поставят чаши или мал-
ки кутии с напитки.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Горещи течно-
сти

 • Не слагайте чаши с гореща течност 
без капак в поставките по време на 
движение, тъй като, ако се разсипе, 
съдържанието им може да причини 
изгаряния. Подобен инцидент може 
да доведе до загуба на контрол над 
автомобила.

 • За да намалите риска от нараняване 
при внезапно спиране или катастро-
фа, не поставяйте непокрити и нео-
безопасени бутилки, чаши, кутии и 
т.н. в поставките за чаши по време на 
движение.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пазете кутиите и бутилките от пряка 
слънчева светлина. Продължителният 
им престой в горещ салон може да дове-
де до експлозия.

Отпред
- Тип Б
В средата

За да използвате разположената в средата на салона поставка за чаши, дръпнете 
подлакътника надолу и натиснете бутона за отваряне.

• Отпред 
Тип A 

• В средата

• Отпред 
Тип B 

• Отзад
ODMEMC2003 ODMEMC2003

OXM079004 OXM079004
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Поставка за бутилки

 ЗАБЕЛЕЖКА
В поставката трябва да се поставят само бу-
тилки, както гласи и надписът „BOTTLE 
ONLY“.

В  поставката  могат  да  бъдат  поставени 
бутилки.

Сенник

Използвайте сенника за възпрепятстване 
на пряката слънчева светлина, постъпва-
ща през предното или страничните стък-
ла.
За да използвате сенника, свалете го на-
долу.
За да използвате сенника за странични-
те прозорци, освободете го от скобата (1) 
и го извийте настрана (2).
За да използвате козметичното огледало, 
свалете сенника и плъзнете капака на ог-
ледалото встрани (3).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За ваша безопасност не блокирайте огле-
далото за обратно виждане със сенника.

ODMECO2036 ODMECO2071
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• Отпред 
Тип A 

• В средата

• Отпред 
Тип B 

• Отзад (ако има)

ODM042317 ODM042318

ODMECO2037 ODM042319

Изходи за електрозахранване

Изходът за електрозахранване е проектиран за захранване на мобилни телефони или 
други устройства, предназначени за работа с електрическата система на автомобила. 
Консумацията им не трябва да надвишава 10 ампера при работещ двигател.

 ВНИМАНИЕ
 • Използвайте изходите за електрозах-

ранване само при работещ двигател и 
изключвайте уредите след употреба. 
Използването на изходите за продъл-
жителни периоди при неработещ дви-
гател може да доведе до разреждане 
на акумулатора.

 • Използвайте само електроуреди за 
напрежение 12 волта с капацитет под 
10А.

 • При използване на изходите поставе-
те климатизацията или отоплението в 
най-ниския експлоатационен режим.

 • Когато не ги използвате, затваряйте 
капака.

 • Някои електронни уреди могат да при-
чинят електронна интерференция при 
включване в изходите за електрозах-
ранване на автомобила. Това може да 
доведе до смущения в работата на ау-
диосистемата и други електронни сис-
теми или уреди, които се използват в 
автомобила ви.
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АС инверторът осигурява ток с напреже-
ние 220 волта за работа на различни уре-
ди или оборудване. 
Ако  искате  да  го  използвате,  натиснете 
бутона АС при работещ двигател. Светли-
ната на бутона ще се включи. 
Ако натиснете бутона АС отново,  инвер-
торът ще се деактивира и светлината ще 
изгасне. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не поставяйте пръст или чужд предмет 
(игла и др.) в изходите за електрозахран-
ване и не ги пипайте с мокри ръце. Това 
може да причини токов удар или пожар.

АС инвертор (ако има)

• Тип с ляв волан

• Тип с десен волан

• Тип B 

ODM042320

ODMECO2068R

ODMECO2025

 ЗАБЕЛЕЖКА
При включване на АС инвертора бутонът све-
тва по-късно, тъй като системата преминава 
проверка. 

Характерни особености на вашия автомобил

62 4



 ЗАБЕЛЕЖКА
•  Номинално напрежение: АС 220V
•  Максимална електрическа мощност: 200W
•  За да се избегне повреда на електроинста-

лацията, токов удар и други, преди употре-
ба прочетете ръководството на потребите-
ля.

•  Уверете се, че капакът е затворен, когато 
инверторът не се използва.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от сериозни или 
фатални наранявания:
 • Не използвайте електроуреди с нагре-

вател като кафеварки, тостери, печки, 
ютии и т.н.

 • Не вкарвайте в контакта други пред-
мети и не го пипайте, за да избегнете 
токов удар.

 • Не позволявайте деца да пипат АС ин-
вертора.

 ВНИМАНИЕ
 • За да предотвратите евентуално из-

тощаване на акумулатора, не използ-
вайте АС инвертора при неработещ 
двигател.

 • Когато не използвате АС инвертора, 
уверете се, че сте го изключили (инди-
каторът на бутона не свети) и че капа-
кът му е затворен.

 • След като приключите с използване-
то на електроуред или оборудване, 
извадете щепсела от контакта. Ако го 
оставите включен дълго време, това 
може да доведе до изтощаване на 
акумулатора. 

 • Не използвайте електроуреди, чиято 
консумация надвишава 200 W. 

(продължава)
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Ако  автомобилът  ви  разполага  с  aux  и/
или  USB  портове,  можете  да  ги  използ-
вате за включвате на аудиоустройства ( в 
Aux) и USB или iPod (в USB). 

Aux, USB и iPod
(ако има) ВНИМАНИЕ

(продължение)
 • Някои електроуреди могат да предиз-

викат интерференция. Това води до 
шум в аудиосистемата и неправилна 
работа на други електрически системи 
или уреди в автомобила.

 • Не използвайте неизправни електро-
уреди, които биха могли да повредят 
АС инвертора и електроинсталацията 
на автомобила.

 • Не използвайте два или повече елек-
троуреда едновременно. Това може да 
доведе до повреда на електроинстала-
цията на автомобила.

 • Когато напрежението на входящия ток 
спадне под 11V, светодиодът на изхода 
ще премигне и АС инверторът ще се 
изключи автоматично. Когато напре-
жението се нормализира, той ще се 
включи отново.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Когато използвате портативно аудиоустрой-
ство, свързано с източника на електрозахран-
ване, при възпроизвеждане е възможно да се 
появи шум. Ако това се случи, използвайте 
източника на електроенергия на самото ус-
тройство. 

 iPod е запазена марка на Apple Inc.

ODM042329
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Закачалка за дрехи (според оборуд-
ването)

 ВНИМАНИЕ
 • Не закачвайте тежки дрехи, защото те 

биха могли да повредят куката.
 • Когато отваряте и затваряте вратите, 

внимавайте да не затиснете дрехи или 
други предмети, закачени на куките.

Закопчалки на постелките (ако има)
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При поставяне на КАКВИТО И ДА БИЛО 
постелки в автомобила трябва да се съ-
блюдава следното:
 • Преди да потеглите, се уверете, че 

постелките са захванати здраво чрез 
закопчалките на пода.

 • Не използвайте постелки, които НЕ 
МОГАТ ДА СЕ ЗАХВАНАТ ЗДРАВО чрез 
закопчалките на пода.

 • Не поставяйте постелки за под върху 
други такива (например гумени върху 
такива от мокет). Пред всяко място 
трябва да има само по една постелка.

 • ВАЖНО – Автомобилът ви е произве-
ден със закопчалки на пода от стра-
ната на шофьора, проектирани да 
задържат постелката на мястото й. 
За да избегнете възпрепятстване на 
работата с педалите, ви съветваме да 
използвате постелка за под HYUNDAI, 
проектирана за вашия автомобил. 

Когато използвате постелки на пода пред 
предните седалки, уверете се, че са зах-
ванати  чрез  закопчалките  на  автомоби-
ла. Така те няма да се плъзгат напред.

• Тип A • Тип B 

ODMECO2034ODMECO2038
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Мрежа за укрепване на багаж (ако 
има)

За да предотвратите движението на пред-
мети в багажника, можете да използвате 
четирите  държача  за  захващане  на  ба-
гажната мрежа към пода.

Ако  е  необходимо,  препоръчваме  ви  да 
се  свържете  с  упълномощен  дилър  на 
HYUNDAI, за да си купите багажна мре-
жа.

Използвайте  товарния  обезопасителен 
екран,  за  да  скриете  предметите,  които 
съхранявате в багажното отделение.

Товарен обезопасителен екран (ако 
има)

 ЗАБЕЛЕЖКА
При автомобили, снабдени с релсова система 
в багажника за захващане на мрежата, може 
да се използват куките й.

 ВНИМАНИЕ
За да се предотврати нанасянето на по-
вреди на товара или автомобила, трябва 
да се внимава при превоз на чупливи или 
насипни товари в багажното отделение. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете наранявания на очите, 
НЕ пренатягайте багажната мрежа. ВИ-
НАГИ дръжте лицето и ръцете си извън 
обсега на отскачане на мрежата. НЕ из-
ползвайте багажната мрежа при нали-
чието на видими признаци на износване 
или повреда. 

• Тип A 

• Тип B 

ODM042322

ODM042332

ODM042323
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ODM042325

Товарният обезопасителен екран 
може да не се прибере автоматично, 
ако не е изтеглен докрай. Дръпнете го 
до отказ и го пуснете. 
1.  Дръпнете  го назад и нагоре,  за да  го 

освободите от водачите.
2.  Товарният  обезопасителен  екран  ще 

се прибере автоматично.

За да махнете товарния обезопасителен 
екран:

За да използвате товарния обезопасите-
лен екран

1.  Хванете го за дръжката и го издърпай-
те към задната част на автомобила (1).

2.  Вкарайте шифта на водача в предназ-
наченото за него гнездо (2). 

 ЗАБЕЛЕЖКА
Товарният обезопасителен екран може да не 
се прибере автоматично, ако не е изтеглен до-
край. Дръпнете го до отказ и го пуснете. 

1.  Извадете щифта на водача.
2.  Натискайки  щифта,  извадете  екрана 

от мястото му. 
3.  Отворете багажника и сложете екрана 

в него.

• Тип A 

• Тип B 

ODMECO2042

ODM042326

Характерни особености на вашия автомобил

674



За да махнете товарния обезопасителен 
екран от багажника

1.  Дръпнете дъската на екрана нагоре.
2.  Натиснете водещия щифт.
3.  Натискайки щифта, издърпайте товар-

ния обезопасителен екран.

За да използвате страничните завеси:
1.  Вдигнете завесата, като я държите за 

куката (1).
2.  Закачете я от двете страни на куката 

(2).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Не слагайте никакви предмети върху 

товарния обезопасителен екран, тъй 
като при катастрофа или рязко спи-
ране те биха могли да полетят към 
салона и да причинят наранявания на 
пътуващите в него.

 • Не позволявайте никому да пътува в 
багажното отделение. То е предназна-
чено само за товари.

 • За да поддържате баланса на автомо-
била, разполагайте тежестта колкото 
е възможно по-напред.

Странични завеси (ако има)

 ВНИМАНИЕ
Товарния обезопасителен екран може да 
се повреди или деформира, ако докато е 
в изтеглено положение, върху него бъде 
поставен багаж. 

ODMECO2039

ODM042343

Характерни особености на вашия автомобил

68 4



ODM042345

Багажник на покрива (ако има)

ВЪНШНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ако автомобилът е оборудван с багажник 
на покрива, можете да го използвате за 
превоз на товари.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Ако автомобилът разполага с подвижен по-
крив, разположете товарите в багажника 
така, че да не пречат на движението му. 

 ВНИМАНИЕ
 • Когато превозвате товари във външ-

ния багажник, вземете необходими-
те предпазни мерки да не повредят 
пvокрива на автомобила.

 • Когато във външния багажник превоз-
вате големи предмети, внимавайте те 
да не надвишават габаритите на по-
крива. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Във външния багажник може да се 

превозва товар, не по-тежък от посо-
ченото в спецификацията долу. Вина-
ги разпределяйте товара възможно 
най-равномерно в багажника и го 
фиксирайте здраво за шините.

 • Поставянето на товар с тегло, надви-
шаващо посоченото, може да нанесе 
щети на автомобила ви.

(Продължава)

(Продължение)
•• При•поставяне•на•товар•в•багажни-

ка•на•покрива•центърът•на•тежест-
та•на•автомобила•се•измества•наго-
ре.•Избягвайте•резките•потегляния,•
спирания,•острите•завои•и•изобщо•
маневри•с•голямо•ускорение,•които•
могат•да•доведат•до•загуба•на•кон-
трол• над• автомобила,• преобръща-
не•и•катастрофа.

•• Винаги• когато• превозвате• товар•
в• багажника• на• покрива,• карайте•
бавно• и• завивайте• внимателно.•
Силни• пориви• на• вятъра,• причине-
ни• от• преминаващи• автомобили•
или• природни• фактори,• могат• да•
въздействат• върху• товара• на• ба-
гажника• на• покрива• с• насочена•
нагоре•сила.•Този•ефект•е•най-изра-
зен•при•големи•плоски•товари•като•
дървесни• плоскости• или• матраци.•
Той• може• да• стане• причина• пре-
возваните• предмети• да• паднат• от•
багажника• и• да• причинят• щети• на•
автомобила•или•на•околните.

•• За• да• предотвратите• нанасянето•
на•щети•или•загубата•на•товар•при•
шофиране,•проверявайте,•преди•да•
потеглите,•и•по•време•на•движение•
дали• превозваните• на• багажника•
на•покрива•товари•са•добре•захва-
нати.

БАГАЖНИК 
НА ПОКРИВА

100  кг  РАЗПРЕДЕЛЕ-
НИ РАВНОМЕРНО
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Антена
Антена на покрива

АУДИОСИСТЕМА

 ЗАБЕЛЕЖКА
Ако сте монтирали допълнително закупени 
ксенонови светлини, съществува вероятност 
от нарушения в нормалната работа на аудио-
системата и на другите електронни устрой-
ства във вашия автомобил. 

 ВНИМАНИЕ
 • Преди да влезете в място с нисък го-

рен праг или в автомивка, махнете ан-
тената, като я въртите в посока, обра-
тна на часовниковата стрелка, защото 
в противен случай тя може да бъде 
повредена.

 • Когато връщате антената на мястото 
й, трябва да внимавате да я затегнете 
добре и да я нагласите в изправено по-
ложение, за да осигурите правилното 
й функциониране. Антената може да 
бъде сгъвана или сваляна при парки-
ране на автомобила или при поставя-
не на товари на багажника на покрива.

 • При поставянето на товар не го раз-
полагайте в близост до антената, за 
да осигурите правилното й функцио-
ниране.

Вашият автомобил разчита на монтирана 
на покрива антена за приемане на ради-
осигнали с амплитудна и с честотна моду-
лация. За да махнете антената, завъртете 
я в посока, обратна на движението на ча-
совниковата стрелка. За да я монтирате, 
завъртете я по посока на движението на 
часовниковата стрелка.

• Тип A • Тип B 

OHM048154
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Дистанционно управление на аудио-
системата (ако има)

 ВНИМАНИЕ
Не натискайте бутоните на дистанционно-
то управление едновременно. 

  Реалната  функция  във  вашия  автомо-
бил  може  да  се  различава  от  тази  на 
илюстрацията.

Бутонът за дистанционно управление на 
волана е предназначен да повиши безо-
пасността на шофиране.

Бутон MODE (1)
Натиснете бутона, за да изберете радио, 
CD  (компакт  диск),  USB  или  AUX  (ако 
има).

Бутон SEEK ( / ) (2)
При натискане на бутона SEEK в продъл-
жение на 0,8 секунди или повече в раз-
личните режими той функционира като:

Режим RADIO 
Бутон за избор на функцията AUTO SEEK. 

Режим CDP
Бутон за избор на функциите FF/REW.

Ако  бутонът  SEEK  бъде  натиснат  за  по-
малко от 0,8 секунди, в различните режи-
ми той функционира като: 

Режим RADIO 
Бутон  за  избор  на  функцията  PRESET 
STATION

Режим CDP
Бутон за избор на функцията TRACK UP/
DOWN.

Бутон VOL (+/ -) (3)
•  Натиснете бутона (+), за да увеличите 

силата на звука.
•  Натиснете  бутона  (-),  за  да  намалите 

силата на звука.

Бутон MUTE (4)
•  Натиснете бутона MUTE, за да спрете 

звука.
•  Натиснете  го  отново,  за  да  включите 

звука отново. 

На  следващите  страници  в  този  раздел 
е представена подробна информация за 
бутоните  за  управление  на  аудиосисте-
мата. 
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Радиосигналите с амплитудна АМ и чес-
тотна FM модулация се излъчват от пре-
давателни  кули,  разположени  около  и 
във  вашия  град,  и  биват  приемани  чрез 
антената на вашия автомобил. След това 
те достигат до радиото, което ги преобра-
зува и препраща към високоговорителите 
в салона.
Когато до автомобила ви достигне силен 
радиосигнал,  прецизната  технология  на 
вашата аудиосистема осигурява възмож-
но  най-доброто  качество  на  възпроиз-
веждане.  Въпреки  това  в  някои  случаи 
сигналът,  достигащ  до  автомобила  ви, 
може да не е силен и ясен.

 AM радиосигнали

¢¢¢ ¢¢¢ 

JBM002

Йоносфера

FM радиосигнали

¢¢¢ 

JBM001

ЙОНОСФЕРА

Как функционира аудиосистемата 
на автомобила

Това  може  да  се  дължи 
на фактори като разстоя-
ние  до  радиостанцията, 

близост до други силни радиостанции или 
наличието  в  района  на  сгради,  мостове 
или други големи конструкции. 

Сигналите с амплитудна модулация (АМ) 
могат да бъдат приети на по-големи раз-
стояния от тези с честотна (FM). Причина-
та за това е, че радиовълните с амплитуд-
на модулация са по-дълги и се предават 
на ниски честоти, благодарение на което 
могат  да  следват  извивките  на  релефа, 
вместо да се движат само направо в ат-
мосферата. Освен това те могат да заоби-
калят препятствия, така че и покритието 
им е по-добро.

¢¢¢ 

Станция 2
88.1 Mhz

JBM004 JBM005
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FM станция 

JBM003

Планини

Сгради

Железни мостове

Място без 
препятствия

Предаванията с честотна модулация FM 
се  изпълват  на  високи  честоти  и  не  се 
извиват,  за  да  следват  земния  релеф.  В 
резултат  на  това  те  отслабват  на  малки 
разстояния от източника. Освен това FM 
сигналите се влияят силно от сгради, пла-
нини и други препятствия. Това може да 
доведе  до  звуковъзпроизвеждащи  със-
тояния, които да ви наведат на мисълта, 
че радиото ви не функционира нормално. 
Ето някои от тях, които са нормални и не 
са признаци на повреда:

¢¢¢ 

Станция 2
88.1 Mhz

JBM004 JBM005

•  Заглъхване  –  При  отдалечаване  на 
автомобила ви от радиостанцията сиг-
налът  отслабва  и  звукът  започва  да 
заглъхва. Когато  това  се  случи,  пред-
лагаме ви да изберете друга, по-силна 
станция.

•  Трептене/Пращене – Слаб FM сигнал 
или  големи  препятствия  между  пре-
давателя и радиото ви могат да дове-
дат  до  смущения  в  сигнала,  които  да 
се изразяват в трептене на звука или 
пращене.  Намаляването  на  високите 
честоти може да редуцира този ефект 
до изчезване на причините за смуще-
нията. 

•  Смесване  на  сигнали  –  При  отслаб-
ване на даден FM сигнал е възможно 
да започне да се чува друг, по-силен, 
който  се  разпространява  на  честота, 
близка до тази на първия. Това се по-
лучава,  защото  приемникът  ви  е  на-
строен  да  следи  най-силния  сигнал. 
Ако  това  се  случи,  изберете  друга 
станция с по-силен сигнал.

•  Многопътен  фадинг  –  Приемането  на 
радиосигнали  от  различни  посоки 
може да предизвика смущения и треп-
тения. Това  може  да  бъде  причинено 
от взаимодействието на прекия и отра-
зения сигнал от един предавател или 
на сигнали от две различни станции. В 
такива случаи изберете друга станция 
до отминаване на състоянието. 

Характерни особености на вашия автомобил

734



Използване на мобилен телефон или 
двупосочна радиостанция
Използването на мобилен телефон в ав-
томобила може да предизвика смущения 
в  работата  на  аудиосистемата.  Това  не 
означава,  че  с  нея  нещо  не  е  наред.  В 
подобни  случаи  използвайте  мобилния 
си  телефон  възможно  най-далеч  от  ау-
диосистемата. 

Грижи за дисковете
•  Ако температурата в автомобила е пре-

калено висока, отворете прозорците, за 
да проветрите салона, преди да използ-
вате системата.

•  Презаписът  и  използването  на  МР3/
WMA файлове е незаконно. Компактдис-
ковете трябва да бъдат създадени само 
със законни средства.

•  Не  третирайте  компактдисковете  с  лет-
ливи химикали като бензол и разредите-
ли, обикновени почистващи препарати и 
магнитни аерозоли за аналогови диско-
ве.

•  За  да  предотвратите  повреждането  на 
повърхността на компактдисковете, хва-
щайте ги за ръба или през отвора в сре-
дата. 

•  Преди  възпроизвеждане  почиствайте 
работната  повърхност  на  дисковете  с 
мека кърпа (трийте от средата към края).

•  Не повреждайте повърхността на диска, 
не залепвайте върху нея парчета само-
залепваща лента или хартия.

•  Уверете  се,  че  в  гнездото  на  възпроиз-
веждащото устройство за компактдиско-
ве  се  вкарват  само  компактдискове  (не 
вкарвайте повече от един наведнъж).

•  Съхранявайте компактдисковете в кутий-
ките им, за да ги предпазите от надраск-
ване и прах.

 ВНИМАНИЕ
За да използвате комуникационна систе-
ма като мобилен телефон или радиостан-
ция за двупосочна връзка в автомобила, 
трябва да инсталирате отделна външна 
антена. Работата с подобни технически 
средства за връзка само с вътрешните 
им антени може да се намеси в работата 
на електросистемата на автомобила и да 
се отрази негативно на безопасната му 
работа.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не използвайте мобилни телефони, до-
като шофирате. За да говорите, спрете 
автомобила на безопасно място.
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•  В зависимост от типа на компактдиска 
–  CD-R/CD-RW,  е  възможно  някои  от 
тях  да  не  работят  нормално  по  стан-
дартите  на  компанията  производител 
или  на  метода  за  производство  и  за-
пис. При такива обстоятелства продъл-
жителната  употреба  може  да  доведе 
до повреда на аудиосистемата ви.

БЕЛЕЖКА:
Ред на възпроизвеждане на файлове-
те (папките):
1. Ред на възпроизвеждане на папки-

те:  до  последователно.
2. Ред на възпроизвеждане на папки-

те: 
* Ако в папката няма файл с песен, тя 
не се показва на екрана.

 ЗАБЕЛЕЖКА – Възпроизвеждане на не-
съвместимо копие на защитен аудиокомпакт-
диск
Възможно е възпроизвеждането на някои 
защитени от законите за авторско право 
компактдискове, които са несъвместими с 
международните CD стандарти (Red Book), 
да се окаже невъзможно за аудиосистемата на 
вашия автомобил. Моля имайте предвид, че 
невъзможността за възпроизвеждане на ком-
пактдиск със защитени авторски права може 
да е признак за повреда на самия диск, а не на 
възпроизвеждащото устройство.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Не задържайте поглед върху екрана 

на аудиосистемата за дълго време, 
докато шофирате, защото това може 
да доведе до пътнотранспортни про-
изшествия.

 • Не разглобявайте, не сглобявайте 
и не променяйте конструкцията на 
аудиосистемата. Подобни действия 
биха могли за доведат до инциденти, 
пожар или токов удар.

 • Използването на телефон по време на 
шофиране може да доведе до липса 
на внимание към пътните условия и да 
увеличи вероятността от катастрофи. 
Използвайте телефонната функция, 
след като паркирате автомобила.

 • Внимавайте да не разливате вода 
върху устройството и да не допуска-
те вкарването на чужди тела в него. 
Подобни действия биха могли да до-
ведат до дим, пожар или нарушения в 
нормалната му работа.

(Продължава)

(Продължение)
 • Моля, въздържайте се от употреба на 

системата, ако екранът е празен или от 
говорителите не се чува шум, тъй като 
това може да означава, че продуктът е 
повреден. Продължителното използ-
ване при подобни условия може да 
доведе до инциденти (пожари, токови 
удари) или повреда на продукта.

 • Не докосвайте антената по време на 
гръмотевична буря, защото това може 
да доведе до индуциран от мълния то-
ков удар. 

 • Не спирайте и не паркирайте на заб-
ранени за това места, за да работите с 
продукта. Подобни действия могат да 
доведат до пътни произшествия. 

 • Използвайте системата при включено 
запалване на автомобила. Продъл-
жителната употреба при изключено 
запалване може да доведе до разреж-
дане на акумулатора.

 ВНИМАНИЕ
 • Работата с устройството по време на 

шофиране може да доведе до ката-
строфа вследствие на липса на вни-
мание към заобикалящите условия. 
Първо паркирайте автомобила, после 
работете с устройството.

 • Настройте силата на звука на ниво, 
което позволява на шофьора да чува 
звуците извън автомобила. Шофира-
нето без възможност за долавяне на 
външните шумове може да доведе до 
катастрофа.

 • Обръщайте внимание на настройка-
та на силата на звука при включване 
на устройството. Резкият силен звук 
може да доведе до увреждане на 
слуха (настройте силата на звука на 
подходящо ниво, преди да изключите 
устройството).

(Продължава)
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 ВНИМАНИЕ
(Продължение)
 • Ако искате да промените местопо-

ложението на устройството, моля, 
попитайте в мястото, откъдето сте го 
закупили, или в центъра за сервизна 
поддръжка. За монтажа и разглобява-
нето на устройството са необходими 
технически познания.

 • Включете запалването на автомобила, 
преди да използвате устройството. Не 
експлоатирайте аудиосистемата про-
дължително време при изключено за-
палване, защото това може да доведе 
до разреждане на акумулатора.

 • Не подлагайте устройството на силни 
удари или въздействия. Насочен към 
предната част на монитора натиск 
може да причини повреда на теч-
нокристалния дисплей или на сензор-
ния екран.

(Продължава)

(Продължение)
 • Когато почиствате устройството, пър-

во се уверете, че то е изключено, и 
използвайте суха мека кърпа. Никога 
не употребявайте твърди материали, 
напоени с химически вещества кър-
пички и разтворители (спирт, бензол, 
разредители и други), тъй като подоб-
ни материали могат да повредят пане-
ла или да причинят промяна на цвета.

 • Не слагайте напитки в близост до ау-
диосистемата, тъй като разливането 
им може да я повреди. 

 • В случай на неправилна работа на про-
дукта, моля, свържете се с мястото, 
откъдето сте го закупили, или в центъ-
ра за сервизна поддръжка.

 • Поставянето на устройството в елек-
тромагнитно поле може да доведе до 
шумови смущения.
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 ЗАБЕЛЕЖКА - ИЗПОЛЗВАНЕ НА USB 
УСТРОЙСТВО
•  За да използвате външно USB устройство, 

първо се погрижете то да не бъде свърз-
вано със системата, преди да задействате 
двигателя. Включете го след това.

•  Ако задействате двигателя при включе-
но USB устройство, това може да повреди 
последното (USB флаш паметите са много 
чувствителни към токови удари).

•  Ако двигателят бива задействан или спрян 
при включено външно USB устройство, то 
може да не работи.

•  Системата може да не е в състояние да 
произведе неавтентични MP3 или WMA 
файлове.

1. Тя може да възпроизвежда само 
MP3 с компресия в диапазона 8Kbps ~ 
320Kbps.
2. Тя може да възпроизвежда само 
WMA музикални файлове с компре-
сия в диапазона 8Kbps ~ 320Kbps. 

•  Внимавайте за статично електричество 
при включване и изключване на външни 
USB устройства.

•  Кодиран MP3 PLAYER е неразпознаваем.
(Продължава)

(Продължение)
•  В зависимост от състоянието си външното 

USB устройство може да бъде неразпозна-
ваемо за системата.

•  Ако форматирането на външното USB ус-
тройство байт/сектор не е 512 БАЙТА или 
2048 БАЙТА, то няма да бъде разпознато. 

•  Използвайте само USB устройства с архи-
тектура FAT 12/16/32.

•  USB устройства без USB I/F сертификация 
могат да се окажат неразпознаваеми. 

•  Уверете се, че USB терминалът не е в кон-
такт с човешко тяло или други предмети. 

•  Честото включване и изключване на USB 
устройство в кратък период от време може 
да доведе до повреждането му.

•  Възможно е да чуете странен шум при 
включване или изключване на USB ус-
тройство. 

(Продължава)

(Продължение)
•  Изключването на външното USB устрой-

ство при възпроизвеждане в режим USB 
може да го повреди или да наруши нор-
малната му работа. Затова го изваждайте 
от порта само когато аудиосистемата е из-
ключена или работи в друг режим (напр. 
Радио, CD).

•  Времето за разпознаване, необходимо на 
външното USB устройство, зависи от типа 
и капацитета му или от типа на съхранява-
ните в него файлове.

•  Не използвайте USB устройства само за 
възпроизвеждане на музика. 

•  Не се поддържа възпроизвеждане на виде-
офайлове чрез USB. 

•  Използването на USB аксесоари като за-
рядни устройства или нагреватели, из-
ползващи USB I/F,може да понижи ефек-
тивността или да причини проблем. 

(Продължава)
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(Продължение)
•  Ако използвате приспособления като USB 

разклонители, закупени отделно, аудиоси-
стемата на автомобила ви може да не раз-
познае USB устройството. В такъв случай 
свържете USB устройството директно към 
мултимедийния терминал на автомобила.

•  Ако USB устройството е разделено на логи-
чески пътеки, само музикалните файлове 
на пътеките с най-висок приоритет биват 
разпознати от аудиосистемата на автомо-
била.

•  Възможно е устройства като MP3 възпро-
извеждащи устройства/мобилни телефо-
ни/дигитални камери да не бъдат разпоз-
нати от стандартния USB I/F.

•  Възможно е зареждането чрез USB да не се 
поддържа при някои мобилни устройства. 

•  USB HDD или USB типове,податливи на 
прекъсване на връзката вследствие на 
вибрации на автомобила,не се поддържат 
(тип i-stick).

•  Възможно е някои нестандартни USB ус-
тройства (METAL COVER TYPE USB) да не 
бъдат разпознати. 

(Продължава)

(Продължение)
•  Възможно е някои устройства за четене на 

USB флаш памет (като CF, SD, micro SD и 
т.н.) или външни HDD устройства да не 
бъдат разпознати.

•  Музикални файлове, защитени чрез DRM 
(DIGITAL RIGHTS MANAGE-MENT),не се 
разпознават.

•  Информацията в USB паметта може да 
бъде загубена при използването на тази 
аудиосистема. Винаги правете допълни-
телно копие на важната информация на 
друг носител.

•  Моля,избягвайте използва-
нето на USB запаметяващи 
продукти, които могат да се 
използват като ключодър-
жатели или аксесоари за 
мобилни телефони, тъй като 
те могат да повредят USB порта. Моля, 
включвайте в него само конекторни про-
дукти. 
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 ЗАБЕЛЕЖКА – ИЗПОЛЗВАНЕ НА iPod® 
УСТРОЙСТВО
•  Възможно е някои модели iPod да не под-

държат комуникационния протокол и 
файловете да не се възпроизвеждат пра-
вилно.

•  Поддържани iPod модели: 
- iPod Mini
- iPod 4-то (Photo) ~ 6то (Classic) поколение
- iPod Nano 1-во~4-то поколение
- iPod Touch 1-во~2-ро поколение

•  Редът на търсене или възпроизвеждане 
на песните в iPod може да се различава от 
търсения в аудиосистемата. 

•  Ако iPod не функционира в резултат на по-
вреда в самия него, пренастройте го. (Пре-
настройка: Вижте в ръководството за iPod.

•  Възможно е iPod да не функционира нор-
мално вследствие на слаба батерия.

(Продължава)

(Продължение)
•  Някои iPod устройства като например 

iPhone могат да се свързват чрез интер-
фейс на безжичната технология Bluetooth®. 
Те трябва да разполагат с възможности за 
работа с Bluetooth® (като например стере-
ослушалки Bluetooth®). Устройството може 
да работи, но не и да се управлява чрез ау-
диосистемата.

•  За да използвате функциите на iPod чрез 
аудиосистемата, използвайте кабела, пре-
доставен при закупуването на iPod ус-
тройството. 

•  В зависимост от характеристиките на ва-
шето iPod/Phone устройство може да се по-
лучи прескачане или неправилна работа.

•  Ако вашият iPhone е свързан едновре-
менно с Bluetooth® и USB, звукът може да 
не се възпроизвежда правилно. За да про-
мените източника на звука, изберете на 
своя iPhone функция Dock connector или 
Bluetooth®.

(Продължава)

(Продължение)
•  При свързване на iPod с iPod захранващ 

кабел вкарайте конектора в мултимедий-
ния контакт до края. Ако не сторите това, 
връзката между iPod и аудиосистемата 
може да бъде нарушена.

•  Когато настройвате звуковите ефекти на 
iPod и на аудиосистемата, те могат да се 
препокрият и това да намали или смути 
качеството на звука. 

•  Когато настройвате силата на звука чрез 
аудиосистемата деактивирайте (изключе-
те) изравнителя на iPod и изключвайте из-
равнителя на аудиосистемата, ако използ-
вате този на iPod.

•  Когато не използвате iPod с аудиосистема-
та на автомобила, разкачете кабела от ус-
тройството. В противен случай iPod може 
да остане в спомагателен режим и да не ра-
боти правилно. 

•  Ако функцията   не се поддържа, няма да има лого
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CD възпроизвеждащо устройство (за модел RDS)
AM104DMEE, AM114DMEE

•  Ако функцията   не се поддържа, няма да има лого
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CD възпроизвеждащо устройство: AM100DMMG, AM110DMMG, 
AM111DMMG, AM101DMGG, AM110DMEE, AM112DMEE,
AM111DMEE, AM110DMGL, AM100DMMN, AM110DMMN

•  Ако функцията   не се поддържа, няма да има лого
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2.  RADIO
•  Смяна на режим.
•  При всяко натискане на бутона режи-

мът се променя в последователността 
FM1 →FM2 →FMA →AM →AMA.

В Setup>Display ще се изобрази внезап-
но  появяващият  се  екран  на  радиото 
при включване на  ON  [Режим Pop 
up].  Когато  това  стане,  използвайте 
копчето   TUNE или бутоните  1  
-  6 , за да изберете желания ре-
жим.

3.  meDIA
•  Смяна на режими CD, USB(iPod), AUX, 

My Music, BT Audio.
•  При всяко натискане на бутона режи-

мът на работа се променя в последо-
вателността  CD,  USB(iPod),  AUX,  My 
Music, BT Audio.

  В  Setup>Display  ще  се  изобрази  вне-
запно появяващият се екран на ради-
ото при включване на  ON   [Режим 
Pop up]. Когато това стане, използвай-
те копчето   TUNE или бутоните 1- 6, 
за да изберете желания режим.

РЕГУЛАТОРИ И ФУНКЦИИ НА СИС-
ТЕМАТА

  Дисплеят  и  настройките  може  да  се 
различават в зависимост от избора ви на 
аудиосистема.

Главен аудиоблок
(за модел RDS)

1. 
•  Изважда диска. 

4.  phONe  (за модел, оборудван с безжич-
на технология Bluetooth®)
•  Използва екрана на телефона
Когато  системата  не  е  свързана  с  теле-

фон, се изобразява екранът за връзка. 

5. Копче PWR/VOL
•    Power:  Чрез  натискането  му  се 

включва  и  изключва  електрозахран-
ването на системата.

•   Volume: Чрез въртенето му наляво/
надясно се променя силата на звука
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6.   
•  Режим Radio: Търси автоматично чес-

тотите на радиопрограмите.
•  Режими CD, USB, iPod, My Music 

- Кратко натискане на бутона (под 0.8 
секунди)/ Преминава на следващата и 
предходната песен (файл) 
-  Натискане  и  задържане  на  бутона 
(над  0.8  секунди):  Връща  назад  или 
преминава бързо напред през песен-
та, която се възпроизвежда в момента. 

7. 
•  FM : Търсене на програми тип RDS
•  Режими CD MP3, USB: Търси в папки-

те

8.  1  ~  6  (Пренастройка)
•  Режим  Radio:  Запаметява  честотите 

(каналите)  или  приема  запаметени 
честоти (канали)

•  Режими CD, USB, iPod, My Music
-  1 RpT  : Повторно възпроизвеждане 
-  1 RDm  : Случайна песен

•  В Radio, Media, Setup и Menu внезапно 
появяващ се екран, избира се менюто 
с номерата.

9.  
•  Всяко кратко натискане на бутон (под 

0.8  секунди)  задава  screen  Off  → 
Screen On → Screen Off

  Аудиосистемата  продължава  да 
функционира, само екранът се изключ-
ва. При състояние screen Off натиснете 
който и да е бутон, за да включите ек-
рана отново. 

10.  TA
ScAN  

•  Режим Radio
-  Натиснете  и  задръжте  който  и  да  е 
бутон  (над  0.8  секунди):  Представя 
всяко радиопредаване за по 5 секунди

•  Режим CD, USB, My Music
-  Натиснете  и  задръжте  бутона  (над 
0.8  секунди):  Представя  всяка  песен 
(файл) за по 10 секунди

 Натиснете бутона отново, за да про-
дължите  да  слушате  възпроизвежда-
ната в момента песен (файл).

11.  SeTup
clOck  

•  Натиснете  кратко  бутона  (под  0.8  се-
кунди):  преминава  в  режими  за  на-
стройка  Display,  Sound,  Clock,  Phone, 
System

•  Натиснете и задръжте бутона (над 0.8 
секунди):  Преминава  в  екран  за  на-
стройка на часовника

12.  SeTup  
Изобразява  менютата  на  настоящия  ре-
жим.
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13. Копче   
•  Режим Radio: Чрез въртенето му наля-

во/надясно се променят честотите
•  Режими CD, USB, iPod, My Music: Чрез 

въртенето  му  наляво/надясно  се  тър-
сят песни (файлове)

•  Когато на дисплея се появи название-
то на желаната песен, натиснете коп-
чето, за да бъде възпроизведена.

Мести фокуса  във  всички менюта  за из-
бор и избира менюта.

14. СВЕТОДИОД ЗА НАЛИЧИЕ НА ДИСК
•  Светодиод, който показва, че в аудио-

системата има диск

15.  Fm  
•  Превключва радиото в режим FM.
•  При всяко натискане на бутона режи-

мът се променя в последователността 
FM1 →FM2 →FMA.

16.  Am  
•  Превключва радиото в режим АМ.
•  При всяко натискане на бутона режи-

мът се променя в последователността 
AM →AM.A
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Главен аудиоблок

1. 
•  Изважда диска. 

2.  RADIO  
Смяна на режим FM/AM.
•  При всяко натискане на бутона режи-

мът се променя в последователността 
FM1 →FM2 →AM.

  В  Setup>Display  ще  се  изобрази  вне-
запно появяващият се екран на радиото 
при включване на  ON  [Режим Pop up]. 
Когато  това  стане,  използвайте  копчето 

 или бутоните  1  ~  6  , за да 
изберете желания режим.

3.  meDIA  
•  Смяна на режими CD, USB(iPod), AUX, 

My Music, BT Audio.
•  При всяко натискане на бутона режи-

мът на работа се променя в последо-
вателността  CD,  USB(iPod),  AUX,  My 
Music, BT Audio.

  В  Setup>Display  ще  се  изобрази  вне-
запно появяващият се екран на радиото 
при включване на  ON  [Режим Pop up]. 
Когато  това  стане,  използвайте  копчето 

 или бутоните  1  ~  6 , за да 
изберете желания режим.

4.  phONe  (за модел, оборудван с безжич-
на технология Bluetooth®)
•  Използва екрана на телефона

 Когато системата не е свързана с теле-
фон, се изобразява екранът за връзка. 

5. Копче PWR/VOL
•   Копче Power: Чрез натискането му 

се  включва  и  изключва  електрозах-
ранването на системата.

•    Копче  Volume:  Чрез  въртенето  му 
наляво/надясно се променя силата на 
звука1
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6.  
•  Режим Radio: Търси автоматично чес-

тотите на радиопрограмите.
•  Режими CD, USB, iPod, My Music 

- Кратко натискане на бутона (под 0.8 
секунди)/ Преминава на следващата и 
предходната песен (файл) 
-  Натискане  и  задържане  на  бутона 
(над  0.8  секунди):  Връща  назад  или 
преминава бързо напред през песен-
та, която се възпроизвежда в момента. 

7. 
•  FM  :  Търсене  на  програми  тип  RDS 

Режими CD MP3, USB: Търси в папките

8.  1  ~  6  (Пренастройка)
•  Режим  Radio:  Запаметява  честотите 

(каналите)  или  приема  запаметени 
честоти (канали)

•  Режими CD, USB, iPod, My Music
-  1 RpT : Повторно възпроизвеждане 
-  1 RDm : Случайна песен

•  В Radio, Media, Setup и Menu внезапно 
появяващ се екран се избира менюто 
с номерата.

9.  DISp  
•  Всяко  кратко  натискане  на  бутон 

(под  0.8  секунди)  задава  screen  Off 
→Screen On →Screen Off

  Аудиосистемата  продължава  да 
функционира, само екранът се изключ-
ва. При състояние screen Off натиснете 
който и да е бутон, за да включите ек-
рана отново. 

10.  ScAN  
•  Режим Radio

-  Натиснете  и  задръжте  който  и  да  е 
бутон  (над  0.8  секунди):  Представя 
всяко радиопредаване за по 5 секунди
Режим CD, USB, My Music
-  Натиснете  и  задръжте  бутона  (над 
0.8  секунди):  Представя  всяка  песен 
(файл) за по 10 секунди

 Натиснете бутона отново, за да про-
дължите  да  слушате  възпроизвежда-

ната в момента песен (файл).

11.  SeTup
clOck  

•  Натиснете  кратко  бутона  (под  0.8  се-
кунди):  преминава  в  режими  за  на-
стройка  Display,  Sound,  Clock,  Phone, 
System

•  Натиснете и задръжте бутона (над 0.8 
секунди):  Преминава  в  екран  за  на-
стройка на часовника

12.  meNu  
•  Изобразява  менютата  на  настоящия 

режим.
 Списък iPod: Придвижва се в основ-

ната категория
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13. Копче  TuNe  
•  Режим Radio: Чрез въртенето му наля-

во/надясно се променят честотите
•  Режими CD, USB, iPod, My Music: Чрез 

въртенето  му  наляво/надясно  се  тър-
сят песни (файлове)

  Когато  на  дисплея  се  появи  назва-
нието  на  желаната  песен,  натиснете 
копчето, за да бъде възпроизведена.

•  Мести  фокуса  във  всички  менюта  за 
избор и избира менюта.

14. СВЕТОДИОД ЗА НАЛИЧИЕ НА ДИСК
•  Светодиод, който показва, че в аудио-

системата има диск

15.  Fm  
Превключва радиото в режим FM.
При всяко натискане на бутона режимът 
се  променя  в  последователността  FM1 
→FM2.

16.  Am  
Превключва радиото в режим АМ.
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SETUP (ЗА МОДЕЛ RDS)
-AM104DMEE, AM114DMEE

Настройки на дисплея
Натиснете  бутона  SeTup   →  Изберете 
[Display] посредством копчето   или ос-
новното меню Select посредством копче-
то   

Режим Pop up
[Mode  Pop  up]    Changes  ON   режим 
на избор
По  време  на  During  On  state  натиснете 
бутони RADIO или MEDIA, за да изобрази 
внезапно появяващия се екран за режим 
на избор.

Движение на списъка
[Scroll text] Настройте    ON / OFF
•  ON : Списъкът се движи постоянно.
•  OFF : Списъкът се премества с един 

ред.

Информация за песни
При  възпроизвеждане  на  MP3  файл  из-
берете информацията, която искате да се 
изпише  между  Folder/File  или  от  Album/
Artist/Song.

Настройки на звука
Натиснете  бутона  SeTup   →  Изберете 
[Sound]  чрез  копчето    или  главното 
меню  2 RDm  за избор чрез копчето 
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Настройки на аудиосистемата
Това меню ви дава възможност да зада-
вате  режими  Bass,  Middle, Treble  фадинг 
на звука и баланс на колоните.
Изберете  [Audio  Settings]  →  Изберете 
меню чрез копчето   → Завъртете коп-
чето  наляво/надясно,  за  зададете  на-
стройка
•  Bass, Middle, Treble: Изберете тона на 

звука.
•  Fader, Balance: Променя фадинга и ба-

ланса на звука.
•  Default: Възстановява първоначалните 

настройки.
  Връщане:  По  време  на  задаването 

на стойности повторното натискане на 
копчето   ще върне главното меню.

Виртуален звук
Може да се зададат функции PowеrBass, 
PowerTreble и Surround.
Изберете [Virtual Sound] → Задайте меню 
чрез  копчето    →  Задайте  ON /

OFF  чрез копчето 
•  PowerBass: Това е функция, която оси-

гурява по-силни ниски честоти.
•  PowerTreble:  Това  е  функция,  която 

осигурява по-силни високи честоти.
•  Surround: Това е функция на системата 

на озвучаване, която осигурява трии-
змерност на звука.

Може  да  се  различава  в  зависимост  от 
избраната аудиосистема.

Контрол на силата на звука в зави-
симост от скоростта
Тази функция се използва за автоматич-
но управление на звука според скорост-
та на автомобила. 
Изберете  [Speed  Dependent Vol.] →  За-
дайте  едно  от  4-те  нива  [Off/Low/Mid/
High] чрез копчето 

Сила на звука при диалог
Настройва  силата  на  звука  за  гласово 
разпознаване.
Изберете [Volume Dialogue] → Настройте 
силата на звука чрез копчето 
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Настройки на часовника
Натиснете  бутона  SeTup

clOck   →  Изберете 
[Clock] чрез копчето   или бутона  3  
→ Изберете меню чрез копчето   
Настройки на часовника

Това меню се използва да се настрои ча-
сът.
Изберете [Clock Settings] → Изберете час 
чрез копчето   
 → Натиснете копчето   
 

Това  меню  се  използва  да  се  настрои 
датата във формат (ДД/ММ/ГГГГ).
Изберете  [Day  Settings]  →  Изберете 
дата чрез копчето   
 → Натиснете копчето   

 ❈ Променете числото на черен фон, за 

да зададете дадения параметър, и на-
тиснете копчето tune, за да преминете 
на  следващия  (Редът  на  настройка  е 
Година/Месец/Ден).

 ❈ Променете  числото  на  черен  фон,  за 
да зададете часа, и натиснете копчето 
tune, за да настроите минутите.

Настройки на датата

Характерни особености на вашия автомобил

914



Представяне на времето
Тази  функция  се  използва  за  избор  на 
начина на представяне на времето (12/24 
часа) на дисплея на аудиосистемата.
Изберете  [Time  Format]  →  Задайте  12 
или 24 чрез копчето   .

Показване  на  часа  при  изключено  за-
хранване
Изберете [Clock Disp.(Pwr Off) → Избере-
те  ON / OFF  чрез копчето   
•  ON  : Показва време/дата на екра-

на
•  OFF  : Изключено.

Автоматична RDS настройка на вре-
мето
Тази функция се използва за автоматична 
настройка  на  времето  чрез  синхронизи-
ране с RDS.
Изберете  [Automatic RDS Time] → Избе-
рете  ON / OFF  чрез копчето   
•  ON :  Включва  автоматичната  на-

стройка
•  OFF  : Изключва я
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Настройка на телефон (за модел с 
технологии RDS, Bluetooth®)
Натиснете  бутона  SeTup   →  Изберете 
[Phone] чрез копчето   или чрез ключа 

4  →  изберете  меню  чрез  копчето 
 

Регистриране на телефон  На дисплея се показва съобщение за 
успешно осъществена регистрация.

 ❈ Някои  мобилни  телефони  след  реги-
стриране се свързват автоматично със 
системата.

 ❈ В  системата  може  да  се  регистрират 
до пет мобилни телефона с технология 
Bluetooth®. 

 ВНИМАНИЕ
За да регистрирате в системата мо-
билен телефон, снабден с технология 
Bluetooth®, първо трябва да се извършат 
процеси на установяване на автентич-
ност и на свързване. Затова не можете да 
направите регистрацията на телефона си, 
докато шофирате. Първо го паркирайте и 
след това го регистрирайте. 

Изберете  [Pair  Phone] →  Направете  на-
стройката чрез копчето TUNE
  Потърсете  названията  на  устройства, 
изписани на дисплея на мобилния ви те-
лефон, и изберете съответното.
  Въведете  паролата,  показана  на  дис-
плея (Парола: 0000).

 ❈ Наименованието на устройството и па-
ролата ще се покажат на екрана за не 
повече от 3 минути. Ако регистрацията 
не бъде осъществена до 3 минути, про-
цесът автоматично ще бъде прекратен.
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Списък с телефони
На дисплея се показват номерата на не 
повече от 5 регистрирани в системата те-
лефона.

Пред номера на свързания в момента те-
лефон се появява символът [ ].
Изберете име за избрания телефон.

•  Свързване на телефон
Изберете [Phone List] → Изберете моби-
лен телефон чрез копчето   → Изберете 
[Connect Phone]

 Изберете мобилен телефон, който в 
момента не е свързан.
 Свържете избрания мобилен телефон.
 На дисплея се появява съобщение за 
успешно установяване на връзката.

 ❈ Ако  в  момента  има  свързан  телефон, 
прекъснете връзката с него и изберете 
нов телефон, който да свържете.

•  Прекъсване  на  съществуваща  връзка 
с телефон

Изберете [Phone List] → Изберете моби-
лен телефон чрез копчето   → Изберете 
[Disconnect Phone]

 Изберете свързания в момента моби-
лен телефон.
 Прекъснете връзката с избрания те-
лефон.
 На дисплея се появява съобщение за 
прекъсване на връзката.
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•  Промяна  на  последователността  на 
свързване (Приоритет) 

Тази функция се използва за промяна на 
последователността  (приоритета)  на  ав-
томатично свързване с регистрираните в 
системата мобилни телефони. 
Изберете  [Phone  List]  →  Изберете 
[Priority] чрез копчето   → Изберете те-
лефона с най-висок приоритет

 Изберете [Priority].
 Измежду  регистрираните  телефони 
изберете този с най-висок приоритет.
 На дисплея се появява променената 
подредба по приоритет.

 ❈ Щом  промените  последователността 
(приоритета)  на  свързване,  автома-
тично се осъществява връзка с новия 
телефон с най-висок приоритет.
-  Когато  не  може  да  установи  връзка 
с  телефона  с  най-висок  приоритет, 
системата се свързва с този, с който е 
била свързана най-скоро. 
- В случай че не може да се свърже и 
с него, системата прави опити да осъ-
ществи връзка с регистрираните теле-
фони по реда им в списъка.

-  Телефонът,  с  който  се  осъществи 
връзка, автоматично получава най-ви-
сок приоритет. 

•  Изтриване
Изберете [Phone List] → Изберете номер 
на мобилен телефон чрез копчето   → 
Изберете [Delete]
 Изберете желания мобилен телефон.
 Изтрийте номера му.
 Появява  се  съобщение  за  изтрива-
нето.

 ❈ Когато се опитвате да изтриете номе-
ра  на  свързан  в  момента  със  систе-
мата  телефон,  тя  първо  ще  прекрати 
връзката с него.

Зареждане на телефонен указател
Тази функция се използва за зареждане 
на телефонен указател и история на по-
викванията в аудиосистемата. 
Изберете [Phone book Download] → Избе-
рете чрез копчето   

 ВНИМАНИЕ
 • Когато изтривате номер на мобилен 

телефон от системата, той ще бъде из-
трит и от указателя. 

 • За стабилна връзка с Bluetooth® тех-
нология изтрийте мобилния телефон 
от аудиосистемата и нея от телефона 
си

 ВНИМАНИЕ
 • Възможно е някои мобилни телефони 

да не поддържат функцията за зареж-
дане на указатели.

 • Ако при зареждане на телефонен 
указател започне осъществяване на 
друга операция, зареждането ще бъде 
прекъснато. Заредената до момента 
част ще бъде запаметена.

 • При зареждане на нов указател, преди 
да започнете, изтрийте всички запа-
метени до момента.
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Auto Download
Съществува възможност за автоматично 
зареждане на нов телефонен указател и 
история на повикванията при свързване с 
мобилен телефон. 
Изберете  [Auto  Download]  →  Изберете 

ON / OFF  чрез копчето   

Audio Streaming
Песни  (файлове),  запаметени  във  ва-
шия  телефон,  снабден  с  технология 
Bluetooth®, могат да бъдат възпроизведе-
ни от аудиосистемата. 
Изберете  [Audio  Streaming]  →  ON /

OFF  чрез копчето   

Outgoing Volume
Тази  функция  се  използва  за  настройка 
на  силата  на  гласа  ви  в  слушалката  на 
другата  страна  в  разговора,  осъщест-
вен  посредством  безжична  технология 
Bluetooth®.
Изберете [Outgoing Volume] → Настройте 
силата на звука чрез копчето   

 ❈ Силата на звука може да бъде проме-
няна и по време на разговор посред-
ством бутона   .

Bluetooth® System Off
Тази функция се използва, когато не смя-
тате да използвате системата Bluetooth®. 
Изберете  [Bluetooth System Off] → Нати-
снете бутона   

 ❈ Ако с аудиосистемата е свързан теле-
фон, прекратете връзката и тогава из-
ключете системата Bluetooth®.

 ВНИМАНИЕ
Възможно е някои мобилни телефони да 
не поддържат функцията за прехвърляне 
на музика чрез Bluetooth® технология.
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Използване на системата Bluetooth®
За  да  използвате  технологията 
Bluetooth®,  когато  аудиосистемата  е  из-
ключена, следвайте тези стъпки:

•  Включване на технологията Bluetooth® 
чрез бутона  phONe   

Натиснете бутона PHONE → Управление 
през екрана

 ❈ Премества се по екрана дотам, къде-
то  могат  да  се  използват  функциите 
на технологията Bluetooth®, и показва 
упътване.

•  Включване на технологията Bluetooth® 
чрез бутона  SeTup  

Натиснете  бутона  SeTup   →  Изберете 
[Phone] чрез копчето   или бутона 3
 Ще се появи екран, който пита дали 
да се включи технологията Bluetooth®.
 Изберете  yeS ,  за  да  включите 
технологията Bluetooth®W и да се появи 
упътването.

 ❈ Ако технологията Bluetooth® е включе-
на, системата автоматично ще се опи-
та да се свърже с последния телефон с 
технология Bluetooth®, с който е била 
свързана.

 ВНИМАНИЕ
 • При някои мобилни телефони връзка-

та чрез технология Bluetooth® може 
да прекъсва. Следвайте тези стъпки, 
за да опитате отново. 

1) Включете функцията Bluetooth® чрез 
мобилния телефон и опитайте да се 
свържете отново. 

2) Включете мобилния телефон чрез бу-
тона ON/OFF и опитайте да се свърже-
те отново.

3) Извадете батерията на мобилния теле-
фон, върнете я на мястото й и опитай-
те да се свържете отново.

4) Рестартирайте аудиосистемата и опи-
тайте да се свържете отново.

5) Изтрийте всички регистрирани мобил-
ни телефони и ги регистрирайте отно-
во.
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Настройки на системата

Натиснете бутона  SeTup  
  →  Изберете  [System]  чрез  копчето   
или  чрез  бутона  5   →  Изберете 
меню чрез копчето   

Информация за паметта
(ако има)
Показва използваната в момента памет и 
цялата памет на системата.
Изберете [Memory Information] → OK
Използваната  в  момента  памет  се  поя-
вява в лявата страна, а цялата памет – в 
дясната.

Режим VRS
Тази  функция  се  използва,  за  да  се 
променя  режимът  на  обратната  връзка 
при  гласовите  команди  между  Normal  и 
Expert. 
Изберете [VRS Mode] → Задайте режим 
чрез копчето   
•  Normal:  Този  режим  е  за  начинаещи 

потребители  и  предоставя  подробни 
упътвания по време на работа с гласо-
ви команди.

•  Expert:  Този  режим  е  за  експерти  и 
пропуска  част  от  информацията  по 
време  на  работа  с  гласови  команди. 
(Когато  използвате  режим  Expert, 
може да чувате упътващи инструкции 
чрез командите [Help] или [Menu].

 ❈ Възможни  са  различия  в  зависимост 
от избраната аудиосистема.
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Language
Това меню се използва, за да се избере 
език на показанията на дисплея и на гла-
совото разпознаване.
Изберете  [Language]  →  Изберете  език 
чрез копчето   

SETUP
-AM100DMMG, AM110DMMG,
AM111DMMG, AM101DMGG,
AM110DMEE, AM112DMEE,
AM111DMEE, AM110DMGL,
AM100DMMN, AM110DMMN

Настройки на дисплея
Натиснете  бутона  SeTup   →  Избере-
те  [Display]  чрез  копчето    или  бутона 

1 RpT  →  Изберете  меню  чрез  копчето 
 

Режим Pop up
[Mode Pop up] → Променете на състояние 

ON  
•  При  състояние  ON   натиснете  бу-

тоните  RADIO   или  meDIA   ,  за  да  се 
покаже промяната на режима pop up 
на екрана.

Text Scroll
[Text Scroll ] → Задайте  ON / OFF
•    ON : Задържа движението
•    OFF : Придвижва само един (1) път.

Media Display
При  възпроизвеждане  на  MP3  файл  из-
берете какво предпочитате да се показва 
на дисплея между Folder/File или Album/
Artist/Song.

 ❈ След промяна на езика системата ще 
се рестартира.

 ❈ Езикова  поддръжка  по  региони 
Deutsch, English (UK), Francais, Italiano, 
Espanol,  Nederlands,  Svenska,  Dansk, 
Русский, Polski
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НАСТРОЙКИ НА ЗВУКА
Натиснете  бутона  SeTup   →  Изберете 
[Sound] чрез копчето TUNE или чрез бу-
тона  2 RDm  → Изберете меню чрез коп-
чето   

Sound Settings
Това меню ви дава възможност да избе-
рете между Bass, Middle, Treble, фадер и 
баланс на звука.
Изберете  [Sound  Settings]  →  Изберете 
меню чрез копчето   → завъртете коп-
чето    наляво/надясно,  за  да  осъщест-
вите настройката.

•  Bass, Middle, Treble: Избор на тон.
•  Fader,  Balance:  Промяна  на  фадера  и 

баланса.
•  Default: Възстановява първоначалните 

настройки.
 ❈ Връщане: При задаване на нови пара-
метри повторното натискане на копче-
то   ще ви върне в главното меню.

Virtual Sound
Могат  за  бъдат  задействани  функциите 
PowеrBass, PowerTreble и Surround.
Изберете [Virtual Sound] → Задайте меню 
чрез  копчето    →  Изберете  ON /

OFF  чрез копчето   
•  PowerBass:  Това  е  звукова  система, 

която осигурява динамични ниски чес-
тоти.

•  PowerTreble:  Това  е  звукова  система, 
която  осигурява  динамични  високи 
честоти.

•  Surround: Това е звукова система, коя-
то осигурява обемност на звука.

 ❈ Възможни са разлики в зависимост от 
избора на аудиосистема.
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Промяна на силата на звука в зави-
симост от скоростта
Тази функция се използва за автоматична 
промяна на силата на звука в зависимост 
от скоростта на автомобила.
Изберете [Speed Dependent Vol.] → Избе-
рете едно от четирите нива [Off/Low/Mid/
High] чрез копчето   

Настройка на часовника
Натиснете  бутона  SeTup

clOck   →  Изберете 
[Clock] чрез копчето   или чрез бутона 

3  →  Изберете  меню  чрез  копчето 
 

Clock Settings
Това меню се използва за настройка на 
часовника. 
Изберете  [Clock  Settings]  →  Настройте 
часовника чрез копчето   → Натиснете 
копчето   

 ❈ Променете  числото  на  тъмен  фон,  за 
да зададете часа, и натиснете копчето 
tune, за да настроите минутите
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Calendar Settings
Това меню се използва, за да се настрои 
датата във формат ДД/ММ/ГГГГ.
Изберете  [Calendar  Settings] →  Задайте 
дата чрез копчето   →Натиснете копче-
то   

 ❈ Задайте  числото,  което  в  момента  е 
на  черен  фон,  и  когато  приключите, 
натиснете копчето, за да преминете на 
следващата  настройка.  (Задавайте  в 
последователност Година/Месец/Ден.)

Показване на часа при изключено 
захранване
Изберете [Clock Disp.(Pwr Off) → Задайте 

ON / OFF  чрез копчето   
•  ON :  Показва  часа/датата  на  дис-

плея
•  OFF : Изключено
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Настройка на телефона (за модели с 
технология Bluetooth®)
Натиснете  бутона  SeTup   →  Избере-
те  [Phone]  чрез  копчето    или  бутона 

4  → Изберете меню чрез копчето 
 

Регистрация на телефон

Изберете [Pair Phone] → Настройте чрез 
копчето   
 Потърсете името на устройството сред 
изписаните на екрана на мобилния ви те-
лефон и го свържете.
 Въведете паролата, изписана на екра-
на (Парола: 0000).

 ❈ Името и паролата на устройството ще 
останат на екрана до 3 минути. Ако ре-
гистрацията не приключи в този срок, 
процесът  автоматично  ще  бъде  пре-
кратен.

 ВНИМАНИЕ
За да регистрирате мобилен телефон с 
технология Bluetooth®, първо е необходи-
мо да се осъществят процесите на доказ-
ване на автентичността и на свързване. 
Поради това не може да регистрирате 
телефона си, докато шофирате. Първо 
паркирайте автомобила, след това извър-
шете процедурата. 

 Появява се съобщение за успешно за-
вършена регистрация.

 ❈ При  някои  мобилни  телефони  регис-
трацията  автоматично  е  последвана 
от свързване.

 ❈ Възможно е регистрирането на не по-
вече от пет мобилни телефона с техно-
логия Bluetooth®.
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Списък с телефони
На дисплея се показват номерата на не 
повече от 5 регистрирани в системата те-
лефона.
Пред номера на свързания в момента те-
лефон се появява символът [   ].
Изберете име за избрания телефон.

•  Свързване на телефон
Изберете [Phone List] → Изберете моби-
лен телефон чрез копчето   → Изберете 
[Connect Phone]

  Изберете  мобилен  телефон,  който  в 
момента не е свързан.
 Свържете избрания мобилен телефон.
 На дисплея се появява съобщение за 
успешно установяване на връзката.

 ❈ Ако  в  момента  има  свързан  телефон, 
прекъснете връзката с него и изберете 
нов телефон, който да свържете.

•  Прекъсване  на  съществуваща  връзка 
с телефон

Изберете [Phone List] → Изберете моби-
лен телефон чрез копчето   → Изберете 
[Disconnect Phone]
 Изберете  свързания в момента моби-
лен телефон.

 Прекъснете връзката с избрания теле-
фон.
 На дисплея се появява съобщение за 
прекъсване на връзката.
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•  Промяна  на  последователността  на 
свързване (Приоритет) 

Тази функция се използва за промяна на 
последователността  (приоритета)  на  ав-
томатично свързване с регистрираните в 
системата мобилни телефони. 
Изберете  [Phone  List]  →  Изберете 
[Priority] чрез копчето   → Изберете те-
лефона с най-висок приоритет

 Изберете [Priority].
 Измежду регистрираните телефони из-
берете този с най-висок приоритет.
  На  дисплея  се  появява  променената 
подредба по приоритет.

 ❈ Щом  промените  последователността 
(приоритета)  на  свързване,  автома-
тично се осъществява връзка с новия 
телефон с най-висок приоритет.

-  Когато  не  може  да  установи  връзка 
с  телефона  с  най-висок  приоритет, 
системата се свързва с този, с който е 
била свързана най-скоро. 
- В случай че не може да се свърже и 
с него, системата прави опити да осъ-
ществи връзка с регистрираните теле-
фони по реда им в списъка.
-  Телефонът,  с  който  се  осъществи 
връзка, автоматично получава най-ви-
сок приоритет. 

•  Изтриване
Изберете [Phone List] → Изберете номер 
на мобилен телефон чрез копчето   → 
Изберете [Delete]
 Изберете желания мобилен телефон.
 Изтрийте номера му.
 Появява се съобщение за изтриването.

 ❈ Когато се опитвате да изтриете номе-
ра  на  свързан  в  момента  със  систе-
мата  телефон,  тя  първо  ще  прекрати 
връзката с него.

Зареждане на телефонен указател
Тази функция се използва за зареждане 
на телефонен указател и история на по-
викванията в аудиосистемата. 
Изберете [Phone book Download] → Избе-
рете чрез копчето   

 ВНИМАНИЕ
 • Когато изтривате номер на мобилен 

телефон от системата, той ще бъде из-
трит и от указателя. 

 • За стабилна връзка с Bluetooth® тех-
нология изтрийте мобилния телефон 
от аудиосистемата и нея от телефона 
си.

 ВНИМАНИЕ
 • Възможно е някои мобилни телефони 

да не поддържат функцията за зареж-
дане на указатели.

 • Ако при зареждане на телефонен 
указател започне осъществяване на 
друга операция, зареждането ще бъде 
прекъснато. Заредената до момента 
част ще бъде запаметена.

 • При зареждане на нов указател, преди 
да започнете, изтрийте всички запа-
метени до момента
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Auto Download
Съществува възможност за автоматично 
зареждане на нов телефонен указател и 
история на повикванията при свързване с 
мобилен телефон. 
Изберете  [Auto  Download]  →  Изберете 

ON / OFF  чрез копчето   

Audio Streaming
Песни  (файлове),  запаметени  във  ва-
шия  телефон,  снабден  с  технология 
Bluetooth®, могат да бъдат възпроизведе-
ни от аудиосистемата. 
Изберете  [Audio  Streaming]  →  ON /

OFF  чрез копчето   

Outgoing Volume
Тази  функция  се  използва  за  настройка 
на  силата  на  гласа  ви  в  слушалката  на 
другата  страна  в  разговора,  осъщест-
вен  посредством  безжична  технология 
Bluetooth®.
Изберете [Outgoing Volume] → Настройте 
силата на звука чрез копчето   

 ❈ Силата на звука може да бъде проме-
няна и по време на разговор посред-
ством бутона   .

 ВНИМАНИЕ
Възможно е някои мобилни телефони да 
не поддържат функцията за прехвърляне 
на музика чрез Bluetooth® технология.
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Bluetooth® System Off
Тази функция се използва, когато не смя-
тате да използвате системата Bluetooth®. 
Изберете  [Bluetooth System Off] → Нати-
снете бутона   

 ❈ Ако с аудиосистемата е свързан теле-
фон, прекратете връзката и тогава из-
ключете системата Bluetooth®.

Използване на системата Bluetooth®
За  да  използвате  технологията 
Bluetooth®,  когато  аудиосистемата  е  из-
ключена, следвайте тези стъпки:

•  Включване на технологията Bluetooth® 
чрез бутона PHONE

Натиснете бутона  phONe  → Управление 
през екрана

 ❈ Премества се по екрана дотам, къде-
то  могат  да  се  използват  функциите 
на технологията Bluetooth® и показва 
упътване.

•  Включване на технологията Bluetooth® 
чрез бутона  SeTup  

Натиснете бутона  SeTup  
 → Изберете [Phone] чрез копчето   или 
бутона  4  

 Ще се появи екран, който пита дали да 
се включи технологията Bluetooth®.
 Изберете  yeS , за да включите тех-
нологията  Bluetooth®W  и  да  се  появи 
упътването.

 ❈ Ако технологията Bluetooth® е включе-
на, системата автоматично ще се опи-
та да се свърже с последния телефон с 
технология Bluetooth®, с който е била 
свързана.

 ВНИМАНИЕ
 • При някои мобилни телефони връзка-

та чрез технология Bluetooth® може 
да прекъсва. Следвайте тези стъпки, 
за да опитате отново. 

1) Включете функцията Bluetooth® чрез 
мобилния телефон и опитайте да се 
свържете отново. 

2) Включете мобилния телефон чрез бу-
тона ON/OFF и опитайте да се свърже-
те отново.

3) Извадете батерията на мобилния теле-
фон, върнете я на мястото й и опитай-
те да се свържете отново.

4) Рестартирайте аудиосистемата и опи-
тайте да се свържете отново.

5) Изтрийте всички регистрирани мобил-
ни телефони и ги регистрирайте отно-
во
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НАСТРОЙКИ НА СИСТЕМАТА
Натиснете  бутона  SeTup   →  Изберете 
[System] чрез копчето   или чрез бутона 

5  →  Изберете  меню  чрез  копчето 
 

Информация за паметта
(ако има)
Показва използваната в момента памет и 
цялата памет на системата.
Изберете [Memory Information] → OK
Използваната  в  момента  памет  се  поя-
вява в лявата страна, а цялата памет – в 
дясната.

Language
Това меню се използва, за да се избере 
език на показанията на дисплея и на гла-
совото разпознаване.
Изберете  [Language]  →  Изберете  език 
чрез копчето   

 ❈ След промяна на езика системата ще 
се рестартира.

 ❈ Езикова поддръжка по региони: 
-   English
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РАДИО (ЗА RDS МОДЕЛ)
Промяна на режим RADIO
Натиснете бутона  RADIO  , за да смените 
режима  в  последователност  FM1 →FM2 
→FMA →AM →AMA.

Настройка на силата на звука
Завъртете копчето   VOL наляво/надяс-
но, за да настроите силата на звука.

ТЪРСЕНЕ
Използвайте бутона  . 
•  Кратко  натискане  (под  0.8  секунди): 

Променя се честотата.
•  Натискане и задържане на бутона (над 

0.8 секунди): Автоматично търси след-
ващата честота.

ТЪРСЕНЕ и запаметяване
Натиснете бутон  1  ~  6  
Кратко натискане (под 0.8 секунди): Пре-
минава на честотата, започнете на съот-
ветния бутон.
Натискане  и  задържане  на  бутона  (над 
0.8 секунди): Натискането и задържането 
на  бутона  1   ~  6   запаметява 
възпроизвежданата  в  момента  станция 
на  избрания  бутон  и  издава  звуков  сиг-
нал.

СКАНИРАНЕ
Използване на бутона  ScAN  
 
•  Кратко  натискане  (под  0.8  секунди): 

Честотата  расте  и  спира  на  всяка 
станция  за  по  5  секунди.  След  като 
сканира  всички  честоти,  се  връща  и 
възпроизвежда  радиопредаването  на 
текущата честота.

•  Натискане  и  задържане  на  бутона 
1   ~  6   (над  0.8  секунди): 

Представя  запаметените  радиостан-
ции за по 5 секунди.

Използване на бутона  TA
ScAN  

•  Натискане и задържане на бутона (над 
0.8  секунди):  Честотата  расте  и  спи-
ра на всяка станция за по 5 секунди. 
След като сканира всички честоти, се 
връща  и  възпроизвежда  радиопреда-
ването на текущата честота.

Натиснете  бутон  Fm   или  Am ,  за 
да  промените  режима  в  последовател-
ност FM1 →FM2 и AM.
[Режим  Pop  up]  Състояние  On:  Показва 
внезапно  появяващия  се  екран  за  про-
мяна на режима на радиото. Докато вне-
запно  появяващият  се  екран  се  вижда, 
можете да променяте режима на радиото 
(  RADIO : FM1 →FM2 →FMA →AM →AMA 
/  Fm   :  FM1  →FM2  /  Am :  AM) 
чрез копчето за настройка или бутоните 

1  ~  5  .
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Ръчна настройка на станциите
Завъртете копчето   наляво/надясно, за 
да настроите честотата.
AM104DMEE/ AM114DMEE
- FM: Променя се с по 50KHz
- AM: Променя се с по 9khz

Съобщения за трафика (TA)
Кратко натискане на бутона  TA

ScAN  (под 
0.8 секунди): Включва или изключва ре-
жима за извеждане на съобщения за тра-
фика ON / OFF

PTY нагоре/надолу
Натиснете бутона  , когато търси-
те  PTY  в  RDS  избора  на  видове  радио-
станции.

MENU
С  бутона  meNu   се  извикват  функциите 
A.Store (Auto Store) и Info.

AST (Auto Store)
Натиснете  бутона  meNu   →  Задайте  [ 
AST] чрез копчето   или бутона 1 RpT .

Изберете AST (Auto Store), за да запаме-
тите честотите, които се приемат най-до-
бре, и да  ги присвоите на бутони 1  
~  6  
. Ако не се приема качествен сигнал, ще 
бъде зададена последната приета често-
та. 

 ❈ Запаметява  само  в  паметта  за  пред-
варително  запаметяване  1   ~ 

6  
на режими FMA или AMA.

AF (Алтернативна честота)
Натиснете  бутона  meNu  →  Задайте  [2 
AF] чрез копчето   или бутона  2 RDm
. Опцията алтернативна честота може да 
бъде включвана и изключвана.

Регион
Натиснете  бутона  meNu   →  Задайте 
[3  Region]  чрез  копчето    или  бутона 

3  .
Опцията регион може да бъде включвана 
и изключвана.
 
Новини
Натиснете  бутона  meNu  →  Задайте  [4 
News] чрез копчето   или бутона 4  
.
Опцията новини може да бъде включвана 
и изключвана.

Информация за силата на звука
С Info Volume се означава силата на зву-
ка при приемане на новини или информа-
ция за трафика.
Управлението  на  тази  функция  се  осъ-
ществява  чрез  въртене  на  копчето   
VOL наляво/надясно по време на възпро-
извеждане на новини или информация за 
трафика. 

 ❈ AF,  Регион  и  Новини  са  менюта  на 
RDS радио.
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РАДИО (ЗА RDS МОДЕЛ)
Промяна на режим RADIO
Натиснете бутона  RADIO  , за да смените 
режима  в  последователност  FM1 →FM2 
→AM.

Настройка на силата на звука
Завъртете копчето   VOL наляво/надяс-
но, за да настроите силата на звука.

ТЪРСЕНЕ
Използвайте бутона  . 
•  Кратко  натискане  (под  0.8  секунди): 

Променя се честотата.
•  Натискане и задържане на бутона (над 

0.8 секунди): Автоматично търси след-
ващата честота.

ТЪРСЕНЕ и запаметяване
Натиснете бутон  1  ~  6  
Кратко натискане (под 0.8 секунди): Пре-
минава на честотата, започнете на съот-
ветния бутон.
Натискане  и  задържане  на  бутона  (над 
0.8 секунди): Натискането и задържането 
на  бутона  1   ~  6   запаметява 
възпроизвежданата  в  момента  станция 
на  избрания  бутон  и  издава  звуков  сиг-
нал.

СКАНИРАНЕ
Използване на бутона  ScAN  
 
•  Кратко  натискане  (под  0.8  секунди): 

Честотата  расте  и  спира  на  всяка 
станция  за  по  5  секунди.  След  като 
сканира  всички  честоти,  се  връща  и 
възпроизвежда  радиопредаването  на 
текущата честота.

•  Натискане  и  задържане  на  бутона 
1   ~  6   (над  0.8  секунди): 

Представя  запаметените  радиостан-
ции за по 5 секунди.Натиснете  бутон  Fm   или  Am ,  за 

да  промените  режима  в  последовател-
ност FM1 →FM2 и AM.
•  Когато захранването е изключено, на-

тиснете бутони RADIO, FM или AM, за 
да включите аудиосистемата и да при-
емате предавания. 

[Режим  Pop  up]  Състояние  On:  Показва 
внезапно  появяващия  се  екран  за  про-
мяна на режима на радиото. Докато вне-
запно  появяващият  се  екран  се  вижда, 
можете да променяте режима на радиото 
(  RADIO : FM1 →FM2 →FMA →AM →AMA 
/  Fm   :  FM1  →FM2  /  Am :  AM) 
чрез копчето за настройка или бутоните 

1  ~  5  .
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Ръчна настройка на станциите
Завъртете копчето   наляво/надясно, за 
да настроите честотата.
•    AM110DMEE/AM111DMEE/

AM112DMEE
- FM : Променя се с по 50KHz
- AM : Променя се с по 9khz

•  A M 1 1 0 D M M G / A M 1 1 0 D M M G /
A M 1 1 1 D M M G / A M 1 0 1 D M G G /
AM101DMCG/AM111DMCG
- FM : Променя се с по 100KHz
- AM : Променя се с по 9khz

•  A M 1 1 0 D M G L / A M 1 0 0 D M M N /
AM110DMMN
- FM : Променя се с по 200KHz
- AM : Променя се с по 10khz

MENU
С  бутона  meNu   се  извикват  функциите 
A.Store (Auto Store) и Info.

A.Store (Auto Store)
Натиснете  бутона  meNu   →  Задайте 
[1]A.Store]  чрез  копчето    или  бутона 

1 RpT .

Изберете  A.Store  (Auto  Store),  за  да  за-
паметите  честотите,  които  се  приемат 
най-добре,  и  да  ги  присвоите  на  бутони 

1  ~  6  
 Ако не се приема качествен сигнал, ще 
бъде зададена последната приета често-
та. 
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ОСНОВНИ МЕТОДИ НА УПОТРЕБА: 
Audio CD / MP3 CD / USB /
iPod / My Music

Натиснете бутона  meDIA  
,  за  да  промените  режимите  в  последо-
вателност  CD  →USB(iPod)  →AUX  →My 
Music →BT Audio.
Името  на  папката/файла  се  появява  на 
екрана.

<Audio CD>

<CD MP3>

<USB>

<My Music>

 ❈ При  вкарване  на  компактдиск  в  сис-
темата записаната на него музика се 
възпроизвежда автоматично.

 ❈ При  включване  на  USB  устройство  в 
системата записаната на него музика 
се възпроизвежда автоматично.

Повторение
При възпроизвеждане на песен (файл) → 

1 RpT  бутон (RPT)
Режими Audio CD, MP3 CD, USB, iPod, My 
Music: RPT на екрана
•  За да се повтори дадена песен (Крат-

ко  натискане  на  бутона  (под  0.8  се-
кунди): Повтаря възпроизвежданата в 
момента песен.

•  Режими MP3 CD, USB: FLD.RPT на ек-
рана

•  За  да  се  повтори  дадена  папка  (дву-
кратно  натискане):  повтаря  всички 
файлове от папката, в която се намира 
възпроизвежданата в момента песен. 

 ❈ Натиснете бутона  1 RpT  отново, за да 
изключите функцията повторение. 
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Случаен избор
При възпроизвеждане на песен (файл) → 

2 RDm  бутон (RDM)
Режими Audio CD, My Music: RDM на ек-
рана
Случаен избор (Кратко натискане на бу-
тона  (под  0.8  секунди):  Възпроизвежда 
всички песни в случаен ред
Режими MP3 CD, USB: FLD.RDM на екра-
на
Случайна  подредба  в  папка  (Кратко  на-
тискане на бутона (под 0.8 секунди)): Въз-
произвежда всички файлове от папката в 
случаен ред.
Режим iPod: ALB RDM на екрана
Случайна подредба в албума (Кратко на-
тискане на бутона (под 0.8 секунди): Въз-
произвежда всички файлове от албума в 
случаен ред.
Режими MP3 CD, USB, iPod: ALL RDM на 
екрана
Всичко  случайно  (двукратно  натискане): 
Възпроизвежда всички файлове в случа-
ен ред.
Натиснете  бутона  2 RDm   отново,  за  да 
изключите функцията повторение.

Смяна на песен/файл
По време на възпроизвеждане на песен 
(файл) → бутон   
Кратко натискане на бутона  (под 0.8 се-
кунди): Възпроизвежда песента, звучаща 
в момента, отначало.

 ❈ Ако бутонът   бъде натиснат 
отново в рамките на 1 секунда, започ-
ва  възпроизвеждане  на  предходната 
песен.

Натискане  и  задържане  на  бутона  (над 
0.8 секунди): връща песента.
По време на изпълнение на песен (файл) 
→ бутон   
•  Кратко  натискане  на  бутона  (под  0.8 

секунди): Възпроизвежда следващата 
песен.

•  Натискане и задържане на бутона (над 
0.8 секунди):  „пренавива“ песента на-
пред.

Сканиране (за RDS модел)
По време на възпроизвеждане на песен 
(файл) → бутон  TA

ScAN  
•  Натискане и задържане на бутона (над 

0.8 секунди): Сканира всички песни за 
10 секунди, като започва от следваща-
та.

 ❈ Натискане  и  задържане  на  бутона 
TA

ScAN  отново за изключване.

Сканиране
По време на възпроизвеждане на песен 
(файл) → бутон  ScAN  
•  Кратко  натискане  на  бутона  (под  0.8 

секунди):  Сканира  всички  песни,  за-
почвайки от следващата, за по 10 се-
кунди всяка.

 ❈ Натиснете бутона  ScAN  отново, за да 
изключите функцията.

 ❈ Функцията SCAN не се поддържа в ре-
жим iPod.
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Търсене в папка: режими MP3 CD, 
USB

По време на възпроизвеждане на файл → 
 / бутон   (Folder Up) 

•  Търси в следващата папка.
По време на възпроизвеждане на файл → 

 / бутон   (Folder Down)

•  Търси в главната папка.
 ❈ При избиране на дадена папка с коп-
чето   TUNE  ще  започне  възпроиз-
веждане на първия файл от нея. 

 ❈ В режим iPod се придвижва в главната 
папка.

Търсене на песни (файлове)
•  Завъртане на копчето   TUNE: Търси 

песни (файлове)
•  Натискане  на  копчето   TUNE:  Въз-

произвежда избраната песен (файл).

МЕНЮ : Audio CD
Натиснете  бутона  meNu   за  режим  CD 
MP3,  за  да  зададете  функциите  Repeat, 
Random и Information.

Repeat
Натиснете бутона  * meNu  → Изберете  [ 
[1] RPT] чрез копчето   TUNE или буто-
на  1 RpT , за да повторите възпроизвеж-
даната в момента песен.

 ❈ Натиснете RPT отново, за да изключи-
те функцията.

Random
Натиснете  бутона  meNu  →  Изберете  [ 
RDM] чрез копчето   TUNE или бутона 

2 RpT   за изпълнение на песните от от-
ворената папка в случаен ред.

 ❈ Натиснете  RDM  отново,  за  да  изклю-
чите функцията.

Information
Натиснете  бутона  meNu  →  Изберете  [ 
Info]  чрез  копчето    TUNE  или  бутона

3  , за да се покаже информация за 
възпроизвежданата в момента песен.

 ❈ Натиснете  meNu   отново,  за  да  из-
ключите информационния дисплей.

МЕНЮ: MP3 CD / USB
Натиснете  бутона  meNu   за  режим  CD 
MP3,  за  да  зададете  функциите  Repeat, 
Folder Random, Folder Repeat, All Random, 
Information и Copy.

Repeat
Натиснете бутона  meNu  → Изберете [1 
RPT]  чрез  копчето   TUNE  или  бутона 
*,  за да повторите възпроизвежданата в 
момента песен.

 ❈ Натиснете RPT отново, за да изключи-
те функцията.
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Folder Random
Натиснете  бутона  meNu   →  Изберете 
[[2]F.RDM]  чрез  копчето    или  бутона 

2 RDm за  възпроизвеждане  на  песните 
от отворената папка в случаен ред.
Натиснете F.RDM за изключване на функ-
цията. 

Folder Repeat
Натиснете  бутона  meNu   →  Изберете 
[[3]F.RPT]  чрез  копчето    или  бутона 

3   за повтаряне на песните в отво-
рената папка.

 ❈ Натиснете  F.RPT  за  изключване  на 
функцията. 

All Random
Натиснете  бутона  meNu   →  Изберете 
[[4]  A.RDM]  чрез  копчето    или  бутона 

4  за изпълнение на всички песни от 
компактдиска в случаен ред.
Натиснете  A.RDM  за  изключване  на 
функцията. 

Information
Натиснете  бутона  meNu   →  Избере-
те  [  [5]  Info] чрез копчето   или бутона 

5   за  показване  на  информация  за 
възпроизвежданата песен.

 ❈ Натиснете  бутона  meNu   за  изключ-
ване на информационния екран.

Copy
Натиснете бутона  meNu  → Изберете [ [6] 
Copy] чрез копчето   или бутона 6  . 
Тази  функция  се  използва  за  копиране 
на  възпроизвежданата  в  момента  песен 
в My Music. Впоследствие можете да въз-
произвеждате записаната в музика в ре-
жим My Music.

 ❈ При  натискане  на  друг  бутон  по  вре-
ме на копирането се появява екран с 
въпрос дали искате да преустановите 
записа.

 ❈ При  включване  на  друг  носител  на 
информация  (USB,  CD,  iPod,  AUX)  по 
време на копиране то бива преустано-
вено. 

 ❈ По време на копиране не се възпроиз-
вежда музика. 
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МЕНЮ: iPod
В  режим  iPod  натиснете  бутона  meNu  
,  за  да  използвате  функциите  Repeat, 
Album Random, All Random, Information и 
Search.

Repeat
Натиснете  бутона  meNu  →  Изберете  [ 

RPT] чрез копчето или бутона 1 RpT
,  за  да  повторите  възпроизвежданата  в 
момента песен.

 ❈ ˅ Натиснете RPT отново за изключва-
не на функцията.

Album Random
Натиснете  бутона  meNu  →  Изберете  [

Alb.RDM]  чрез  копчето   или  бутона 
2 RDm .

Възпроизвежда  албумите  от  отворената 
категория в случаен ред.

 ❈ ˅  Натиснете  Alb.RDM  отново  за  из-
ключване на функцията.

All Random
Натиснете  бутона  meNu  →  Изберете  [

A.RDM]  чрез  копчето   или  бутона 
3  .

Възпроизвежда  песните  от  отворената 
категория в случаен ред.

 ❈ ˅ Натиснете A.RDM отново за изключ-
ване на функцията.

Information
Натиснете бутона  meNu  → Изберете [ 
Info] чрез копчето  или бутона  4  .
Показва информация за възпроизвежда-
ната в момента песен.

 ❈ ˅ Натиснете бутона  meNu   , за да из-
ключите информационния екран.

Search
Натиснете  бутона  meNu  →  Изберете  [

Search]  чрез  копчето   или  бутона 
5  .

Показва списъка от категории в iPod.
 ❈ ˅ Търсенето в категория iPod е натиснат 
бутон meNu  , преместване в главната 
директория.

Характерни особености на вашия автомобил

1174



МЕНЮ: Режим My Music
(ако има)

В  режим  My  Music  натиснете  бутона 
meNu ,  за  да  използвате  функциите 

Repeat,  Random,  Information,  Delete, 
Delete All и Delete Selection.

Repeat
Натиснете бутона  meNu  → Изберете [ 
RPT] чрез копчето  или бутона  1 RpT .
Повтаря  възпроизвежданата  в  момента 
песен.

 ❈ Натиснете RPT отново за изключване 
на функцията.

Random
Натиснете бутона  meNu  → Изберете [   
RDM] чрез копчето  или бутона  2 RDm .
Възпроизвежда  всички  песни  в  случаен 
ред.

 ❈ Натиснете RDM отново за изключване 
на функцията.

Information
Натиснете  бутона  meNu  →  Изберете  [ 

Info] чрез копчето  или бутона 3  
.
Показва информация за възпроизвежда-
ната в момента песен.

 ❈ Натиснете  бутона  meNu ,  за  да  из-
ключите информационния екран.

Delete
Натиснете  бутона  meNu  →  Изберете  [

  Delete]  чрез  копчето  или  бутона 
4  .

Изтрива  възпроизвеждания  в  момента 
файл
На  екран  play  натискането  на  delete  из-
трива възпроизвежданата в момента пе-
сен.
Изтрива файла от списъка

  Изберете  файла,  който  искате  да  из-
триете чрез копчето   .
  Натиснете  бутона  meNu   и  изберете 
менюто  delete,  за  да  изтриете  избрания 
файл.
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Delete All
Натиснете  бутона  meNu  →  Изберете  [ 

 Del.All] чрез копчето TUNE или бутона 
*.
Изтрива всички песни в My Music.

Delete Selection
Натиснете  бутона  meNu  →  Изберете  [ 

 Del.Sel] чрез копчето TUNE или буто-
на  6  .
Функция за изтриване на избрани песни 
от My Music.
 Изберете песните, които искате да из-
триете от списъка.

 След като ги изберете, натиснете буто-
на  meNu  и изберете менюто delete.

AUX
AUX се използва за възпроизвеждане на 
външна МЕДИЯ, свързана с AUX порта. 
Режим  AUX  се  задейства  автоматично 
при  свързване  на  външно  устройство  в 
AUX порта.
Ако  към  системата  е  включено  външно 
устройство, можете да натиснете и буто-
на  meNu , за да преминете в режим AUX.

 ❈ Режим AUX не може да бъде задейст-
ван,  ако  в  AUX  порта  не  е  включено 
външно устройство.

 ЗАБЕЛЕЖКА – ИЗПОЛЗВАНЕ НА My 
Music
•  Дори при наличие на свободна памет не 

могат да бъдат съхранени повече от 6000 
песни.

•  Една и съща песен може да бъде копирана 
до 1000 пъти.

•  Информация за паметта може да бъде на-
мерена в меню System на Setup.

 ЗАБЕЛЕЖКА – ИЗПОЛЗВАНЕ НА AUX
•  За да го използвате, вкарайте изцяло AUX 

кабела в AUX порта.
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Bluetooth® АУДИО (ако има)

Какво представлява технологията 
Bluetooth®?
Bluetooth® е безжична технология, която 
дава  възможност  на  множество  устрой-
ства да бъдат свързвани с приспособле-
ния  с  малък  обхват  и  слабо  захранване 
като  „свободни  ръце“,  стереослушалки, 
безжични  дистанционни  контролери  и 
други.  За  повече  информация  посетете 
уебсайта  на  технологията  Bluetooth®  - 
www.Bluetooth.com

Преди да използвате аудиофункциите на 
Bluetooth®
•  Аудиофункциите  на  Bluetooth®  може 

да  не  се  поддържат  в  зависимост  от 
съвместимостта на вашия мобилен те-
лефон с Bluetooth® технология.

•  За  да  използвате  аудиофункциите  на 
Bluetooth®, трябва първо да регистри-
рате и  свържете  със  системата моби-
лен телефон с Bluetooth® технология. 

•  Аудиофункциите  на  Bluetooth®  могат 
да  се  използват  само  при  включена 
функция  [Audio  Streaming]  на  телефо-
на.

•  Включване на Bluetooth® аудиострий-
минг:

 ❈ Натиснете бутона  SeTup  → Изберете 
[Phone] чрез копчето     → Изберете 
[Audio  Streaming]  чрез  копчето TUNE 
→ Изберете  ON / OFF

Задействане на Bluetooth® аудио-
функцията
•  Натиснете бутона  meDIA   , за да сме-

ните  режима  в  последователност  CD 
→USB →AUX →My Music →BT Audio.

•  Ако сте избрали BT Audio, Bluetooth® 
аудиофункцията  ще  започне  да  въз-
произвежда музика. 

 ❈ При  някои  мобилни  телефони  аудио-
функцията може да не започне да въз-
произвежда автоматично. 

Използване на възможностите на 
Bluetooth® аудиофункцията
•  Play / Pause
Натиснете копчето    , за да започнете 
или  да  прекъснете  възпроизвеждането 
на отворената в момента песен.

 ❈ Възможно е функциите предходна пе-
сен  /  следваща песен  /  възпроизвеж-
дане  /  пауза  да  не  се  поддържат  от 
някои мобилни телефони.

Характерни особености на вашия автомобил

120 4



ТЕЛЕФОН (ако има)

Преди да използвате Bluetooth® телефон-
ната функция

За  да  използвате  Bluetooth®  телефона, 
първо трябва да регистрирате и да свър-
жете мобилен  телефон с Bluetooth®  тех-
нология.
Ако в системата не е регистриран и свър-
зан мобилен телефон, тя не може да вле-
зе в телефонен режим. Щом регистрирате 
или свържете мобилен телефон, на систе-
мата се появява екран с упътвания.
Ако  при  включване  на  захранването 
на  автомобила  е  зададен  приоритет 
(IGN/ACC  ON),  съответният  телефон  с 
Bluetooth®  технология  ще  бъде  свързан 
автоматично. Дори ако сте извън автомо-
била, телефонът с Bluetooth® технология 
ще  бъде  свързан  автоматично,  щом  се 
приближите  достатъчно.  Ако  не  жела-
ете  тази  връзка  да  се  осъществява  ав-
томатично,  изключете  захранването  на 
Bluetooth® технологията. 

Осъществяване на телефонно по-
викване посредством контролера за 
дистанционно управление на волана

1. Бутон VOLUME: Увеличава или намаля-
ва силата на звука от високоговорите-
лите.

2. Бутон MUTE: Заглушава микрофона по 
време на повикване.

3. Бутон  : Активира гласовото разпоз-
наване.

4. Бутон  : Осъществява повиквания и 
прехвърля разговори.

5. Бутон  : Прекъсва разговори и деак-
тивира функции.

•  Проверка на историята на разговорите 
и осъществяване на повиквания

 Натиснете за кратко (под 0.8 секунди) 
бутона  на контролера за дистанцион-
но управление на волана.
  На  екрана  ще  се  появи  историята  на 
разговорите.
  Натиснете  бутона    отново,  за  да 
осъществите  повикване  към  избран  но-
мер.

•  Повикване  към  последния  търсен  но-
мер

 Натиснете и задръжте (над 0.8 секун-
ди) бутона   на контролера за дистан-
ционно управление на волана.
 Ще се осъществи повторно повикване 
към последния търсен номер.
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МЕНЮ Phone (за RDS модел)
Натиснете бутона  phONe   , за да се поя-
вят три менюта (Call History, Phone Book, 
Phone Setup).

История на повикванията

Натиснете  бутона  phONe  →  Изберете  [
 History] чрез копчето      или бутона 

1 RpT .
На екрана ще се появи история на повик-
ванията, която може да бъде използвана 
за  избиране  на  номер  и  осъществяване 
на повикване.
Ако няма история на обажданията, ще се 
появи  питане  дали  да  се  зареди  такава 
(възможно е функцията зареждане да не 
се поддържа от някои мобилни телефони)

Телефонен указател
Натиснете  бутона  phONe  →  Изберете  [ 

 P.Book] чрез копчето       или бутона
2 RDm

Появява  се  телефонен  указател,  който 
може да бъде използван за избор на но-
мер и осъществяване на повикване.

 ❈ Ако  за  даден  контакт  са  запаметени 
няколко номера, ще се появи екран с 
тези на мобилния, на домашния и на 
служебния телефон. За да осъществи-
те повикването, изберете един от тях.

 ❈ Ако  няма  телефонен  указател,  ще  се 
появи екран с питане дали да се заре-
ди  такава  (възможно е функцията за-
реждане да не се поддържа от някои 
мобилни телефони). 

Настройки на телефона
Натиснете  бутона  phONe  →  Изберете  [ 

  Setup]  чрез  копчето        или  бутона
3  .

Появява  се  екран  за  настройки  на  мо-
билен  телефон  с  технология  Bluetooth®. 
Повече информация потърсете във Phone 
Setup.
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МЕНЮ Phone 
Натиснете  бутона  phONe   ,  за  да  се  по-
явят  три  менюта  (Call  History,  Contacts, 
Phone Setup).

История на повикванията
Натиснете бутона  phONe    → Изберете  [

 History] чрез копчето    TUNE или бу-
тона  1 RpT .
На екрана ще се появи история на повик-
ванията, която може да бъде използвана 
за  избиране  на  номер  и  осъществяване 
на повикване.
Ако няма история на обажданията, ще се 
появи  питане  дали  да  се  зареди  такава 
(възможно е функцията зареждане да не 
се поддържа от някои мобилни телефони)

Телефонен указател
Натиснете бутона  phONe    → Изберете  [

 Contacts] чрез копчето    TUNE или 
бутона  2 RDm .
Появява  се  списък  с  контакти,  който 
може да бъде използван за избор на но-
мер и осъществяване на повикване.

 ❈ Ако  за  даден  контакт  са  запаметени 
няколко номера, ще се появи екран с 
тези на мобилния, на домашния и на 
служебния телефон. За да осъществи-
те повикването, изберете един от тях.

 ❈ Ако няма контакти, ще се появи екран 
с  питане  дали  да  се  зареди  такава 
(възможно е функцията зареждане да 
не се поддържа от някои мобилни те-
лефони) 

Настройки на телефона
Натиснете бутона  phONe    → Изберете  [ 

 Setup] чрез копчето    TUNE или бу-
тона  3  .
Появява  се  екран  за  настройки  на  мо-
билен  телефон  с  технология  Bluetooth®. 
Повече информация потърсете във Phone 
Setup.
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 ЗАБЕЛЕЖКА – ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛЕ-
ТЪЧЕН ТЕЛЕФОН С BLUETOOTh® ТЕХ-
НОЛОГИЯ
•  Не използвайте клетъчен телефон и не 

извършвайте настройки на Bluetooth тех-
нологията (напр. регистриране), докато 
шофирате.

•  Възможно е някои телефони с Bluetooth 
технология да не бъдат разпознати от сис-
темата или да не са напълно съвместими с 
нея.

•  Преди да използвате Bluetooth® функциите 
на аудиосистемата, прочетете в ръковод-
ството за употреба на телефона си за рабо-
тата му с Bluetooth® технологията. 

•  Телефонът ви трябва да е регистриран в ау-
диосистемата, за да използвате Bluetooth® 
функциите й. 

•  Когато телефонът ви (намиращ се в авто-
мобила) е извън обхват (например в тунел, 
под земята, в планинска местност и дру-
ги), няма да сте в състояние за използвате 
функцията „свободни ръце“.

(Продължава)

(Продължение)
•  Ако сигналът на мобилния телефон е слаб 

или шумът в салона на автомобила е пре-
калено силен, може да се окаже трудно да 
чувате гласа на събеседника си по време на 
телефонен разговор.

•  Не поставяйте телефона близо до или в 
метални предмети, защото това ще доведе 
до смущения в комуникациите с Bluetooth 
системата или клетъчните станции.

•  Когато е свързан с аудиосистемата чрез 
Bluetooth®, телефонът ви може да се изто-
щава по-бързо от обикновено вследствие 
на операции, свързани с безжичната тех-
нология.

•  Някои клетъчни телефони или други ус-
тройства може да предизвикат смущения в 
работата на аудиосистемата. В такива слу-
чаи съхранението им на друго място може 
да се окаже решение на проблема.

•  Ако не са запаметени на английски, имена-
та на контактите може да бъдат възпроиз-
ведени на екрана погрешно.

(Продължава)

(Продължение)
•  Ако при включване на захранването на ав-

томобила е зададен приоритет (IGN/ACC 
ON), съответният телефон с Bluetooth® 
технология ще бъде свързан автоматично. 
Дори ако сте извън автомобила, телефонът 
с Bluetooth® технология ще бъде свързан 
автоматично, щом се приближите дос-
татъчно. Ако не желаете тази връзка да 
се осъществява автоматично, изключете 
Bluetooth® функцията.

•  Силата и качеството на звука при разговор 
със свободни ръце може да се различават в 
зависимост от типа на мобилния телефон.

•  Функциите на Bluetooth® технологията 
може да се използват само когато мобил-
ният телефон е регистриран и свързан с 
устройството. За повече информация от-
носно регистрирането и свързването на 
мобилни телефони с Bluetooth® технология 
вижте раздел „Настройки на телефона“.

(Продължава)
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(Продължение)
•  Ако със системата е свързан мобилен теле-

фон с технология Bluetooth®, в горната част 
на екрана ще се появи иконка ( ). Ако 
иконката ( ) не се появи, това означава, 
че със системата не е свързано устройство 
с технология Bluetooth®. Преди употреба 
трябва да свържете устройството. Пове-
че информация относно технологията 
Bluetooth® потърсете в раздел „Настройки 
на телефона“.

•  Регистрацията и свързването на мобилен 
телефон с технология Bluetooth® е осъщест-
вима само ако опцията Bluetooth® на теле-
фона ви е включена. (Начините за включ-
ването на функцията Bluetooth® зависят от 
мобилния телефон).

(Продължава)

(Продължение)
•  При някои мобилни телефони задейства-

нето на двигателя по време на разговор с 
помощта на Bluetooth® устройство води до 
разпадане на връзката. (При задействане 
на двигателя включете функцията call back 
на мобилния си телефон).

•  Възможно е част от функциите да не се 
поддържат при някои мобилни телефони с 
Bluetooth® технология.

•  Възможно е някои действия, осъществи-
ми чрез Bluetooth® технологията, да бъдат 
нестабилни в зависимост от състоянието 
на връзката.

•  Поставянето на аудиосистемата в електро-
магнитна среда може да доведе до шумови 
смущения.
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 ЗАБЕЛЕЖКА – ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЛА-
СОВИ КОМАНДИ
•  Функцията на този продукт за гласово 

разпознаване поддържа разпознаване на 
командите, изброени в това ръководство. 

•  Използването на дистанционното упра-
вление на волана или на устройството ще 
преустанови работата на гласовото раз-
познаване и ще ви даде възможност ръчно 
да настроите желаните функции.

•  Разположете микрофона над главата на 
шофьора. За по-добра работа заемете пра-
вилна стойка при изричане на гласовите 
команди. 

(Продължава)

(Продължение)
•  Гласовото разпознаване може да не функ-

ционира правилно вследствие на шума от-
вън. Работата на гласовото разпознаване 
може да бъде повлияна от следните състо-
яния:
- Когато прозорците или панорамният по-
крив са отворени
- Когато системата за отопление/охлажда-
не е включена
- При преминаване през тунел
- При шофиране по пътища с разбита или 
неравна настилка

•  След като заредите телефонния указател 
на технологията, Bluetooth® системата ще 
се нуждае от известно време да превърне 
текста в гласова информация. Междувре-
менно е възможно гласовото разпознаване 
да не функционира правилно. 

•  При въвеждане на вашия телефонния ука-
зател специалните символи няма да бъдат 
разпознати от гласа. Така например тек-
стът “# John Doe%&” ще бъде разпознат 
като “John Doe”.
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ГЛАСОВО УПРАВЛЕНИЕ
(ако има)

Включване на гласовото управле-
ние
•  За да включите гласовото управление, 

натиснете  за  кратко  ключа    на 
контролера за дистанционно управле-
ние на волана.

•  Ако  гласовото  управление  е  в  режим 
[Normal Mode], системата ще произне-
се „Please say a command. Beep“.

 ❈ Ако  гласовото  управление  е  в  режим 
[Expert Mode], системата ще произне-
се само „Beep-“.

 ❈ Настройки  на  гласовото  управле-
ние  [Normal  Mode]/[Expert  Mode]: 
Натиснете  бутона  SeTup   →  Избере-
те  [System]  посредством  копчето     
TUNE или бутона  5  → Изберете 
[Voice  Command  Mode]  посредством 
копчето    TUNE → Задайте [Normal 
Mode]/[Expert Mode]

•  Произнесете гласовата команда.

Пропускане на упътващото съобще-
ние
По време на произнасяне на упътващото 
съобщение натиснете кратко бутона   
(под 0.8 секунди), за да спрете упътващо-
то съобщение. Ще чуете звуков сигнал.
След звуковия сигнал произнесете гласо-
вата команда. 

Изключване на гласовото управле-
ние
•  За  да  изключите  гласовото  управле-

ние, натиснете и задръжте (над 0.8 се-
кунди) бутона  .

•  За  да  изключите  гласовото  управле-
ние,  натиснете  някой  от  бутоните  на 
контролера за дистанционно управле-
ние на волана или друг бутон. 

•  За  да  изключите  гласовото  управле-
ние,  произнесете  „cancel”  или  „end”, 
докато системата е в режим на изчак-
ване на команда. 

•  За  да  изключите  гласовото  управле-
ние, натиснете кратко  (под 0.8 секун-
ди) бутона  , докато системата е в 
режим на изчакване на команда. 

 ЗАБЕЛЕЖКА
За правилно гласово разпознаване произна-
сяйте гласовите команди след упътващото съ-
общение и звуковия сигнал.
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 ❈ Илюстрация на използването на гласово управление
•  Включване на гласово управление.

Кратко натискане на бутона   (под 0,8 секунди):

•  Изключване на гласовото управление.
Кратко натискане на бутона    (под 0,8 секунди):

•  Пропускане на гласовото разпознаване
Кратко натискане на бутона * (под 0,8 секунди):

по  време  на  произнасяне 
на упътващото съобщение.

Кратко натискане на буто-
на    (под 0,8 секунди) 
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Списък на гласовите команди
•  Общи команди: Това са командите, които могат да се използват във всички ситуации (възможно е обаче някои от тях да не се 

поддържат при определени обстоятелства).

Команда Функция

More Help 
Предоставя  напътствия  за  командите,  които 
могат да се използват навсякъде в системата

Help
Осигурява  напътствия  за  гласовите  команди, 
които могат да се използват в текущия режим

Call<Име> 
Осъществява  повикване  към  <Име>,  запа-
метено  в  телефонния  указател.  Пример  Call 
„Иван“

Phone

Осигурява  напътствия  за  гласовите  команди, 
свързани  с  телефона.  След  произнасянето 
на тази команда кажете „Call History“,  „Phone 
book“ или „Dial Number“ за изпълнение на съ-
ответните функции.

Call History Извежда екран с история на повикванията

Phone book

Извежда  екран  с  телефонния  указател.  След 
произнасяне  на  тази  команда  произнесете 
името на телефонен указател, съхранен в те-
лефонния  указател  за  автоматично  осъщест-
вяване на повикването

Dial Number
Извежда екран за набран номер. След произ-
насяне на тази команда можете да произнесе-
те номера, който искате да бъде набран

Redial
Осъществява  повикване  към  последния  тър-
сен номер

Radio

•  По  време  на  възпроизвеждане  на  радио-
предаване  извежда  следния  радиоекран 
(FM1→FM2→FMA→AM→AMA)

•  По  време  на  възпроизвеждане  в  друг  ре-
жим извежда последно възпроизвеждания 
радиоекран

Команда Функция

FM

•  По  време  на  възпроизвеждане  на  радио-
предаване fj FM станция запазва текущото 
състояние

•  По  време  на  възпроизвеждане  в  друг  ре-
жим извежда последно възпроизвеждания 
FM радиоекран

FM1(FM One) Показва FM1 екрана
FM2(FM Two) Показва FM2 екрана
FMA Показва FMA екрана
AM Показва AM екрана
AMA Показва AMA екрана

FM Preset 1~6 
Възпроизвежда предаването на последно слу-
шаната станция, запаметена в FM Preset 1~6.

AM Preset 1~6
Възпроизвежда предаването на станциите, за-
паметени в АM Preset 1~6.

FM 87.5~107.9
Възпроизвежда предаването на станцията, из-
лъчваща на съответната FM честота.

AM 530~1710
Възпроизвежда предаването на станцията, из-
лъчваща на съответната AM честота.

TA on Включва функцията за съобщения за трафика.

TA off
Изключва функцията за съобщения за трафи-
ка.

News on Включва функцията RDS новини
News off Изключва функцията RDS новини
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Команда Функция

Media
Извиква екрана на последно възпроизвеж-
даната медия

Play Track 1~30
Възпроизвежда  съответната  песен,  ако  в 
системата е поставен компактдиск 

CD
Възпроизвежда  музиката,  съхранена  на 
компактдиска.

Search CD

•  Премества се на екрана за избор на CD 
песен или файл.

•  За аудио CD-та се премества към екрана 
и  произнася  номера  на  песента  за  въз-
произвеждането й

•  Премества се на екрана за избор на MP3 
CD файл.

•  След това изборът и възпроизвеждането 
на музиката се извършват ръчно

USB Възпроизвежда музика от USB устройство

Search USB
Извиква екрана за избор на музика от USB 
устройство.  След  това  изборът  и  възпроиз-
веждането на музиката се извършват ръчно

iPod Възпроизвежда музика от iPod

Search iPod
Извиква екрана за избор на музика от iPod. 
След това изборът и възпроизвеждането на 
музиката се извършват ръчно

My Music
Възпроизвежда  музика,  запаметена  в  My 
Music

Search My Music
Извиква  екрана  за  избор  на  музика  от  My 
Music. След това изборът и възпроизвежда-
нето на музиката се извършват ръчно

AUX (Auxiliary)
Възпроизвежда музика от свързаното външ-
но устройство

Bluetooth Audio
Възпроизвежда музика, запаметена в свър-
зано Bluetooth® устройство

Mute
Спира  звука  на  радиото  или  възпроизвеж-
дащото устройство

Pardon? Повтаря последната команда
Cancel (Exit)  Изключва гласовото управление
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•  FM/AM радио команди: Команди, които могат да се използват 
при слушане на FM и AM радио.

Команда Функция

Preset 1~6
Възпроизвежда  радиопредаванията,  запаме-
тени в Preset 1~6

Auto Store
Избира автоматично радиочестотите, които се 
приемат най-добре и ги запаметява в Presets 
1~6

Preset Save 1~6
Запазва  честотата  на  възпроизвежданата  в 
момента радиостанция в Preset 1~6

Seek up
Възпроизвежда следващата приемана радио-
станция.

Seek down
Възпроизвежда предходната приемана ради-
останция

Next Preset 

Избира предварително зададения номер, кой-
то се намира след последно избрания предва-
рително зададен номер. (Пример: Ако слушате 
номер 3, се избира номер 4)

Previous Preset 

Избира предварително зададения номер, кой-
то се намира преди последно избрания пред-
варително зададен номер.  (Пример: Ако  слу-
шате номер 3, се избира номер 2)

Scan

Сканира честотите от текущата нагоре и въз-
произвежда всяка следваща, на която се при-
ема  качествен  сигнал  в  продължение  на  10 
секунди.

Preset Scan
Премества се на следващата честота, на коя-
то се възпроизвежда качествен сигнал, и въз-
произвежда 10 секунди.

AF on Включва функцията алтернативна честота
AF off Изключва функцията алтернативна честота
Region Включва функцията регион

Команда Функция
Region off Изключва функцията Регион

Program Type
Извиква екран RDS Program type. След 
това изборът на желания тип програма 
се извършва ръчно.

Random
Възпроизвежда  песните  от  компактди-
ска в случаен ред.

Random Off
Изключва възпроизвеждането в  случа-
ен  ред  и  започва  последователно  въз-
произвеждане на песните.

Repeat
Повтаря възпроизвежданата в момента 
песен.

Repeat Off
Прекратява текущото възпроизвеждане 
и  започва  последователно  възпроиз-
веждане на песните.

Next Track Възпроизвежда следващата песен.
Previous Възпроизвежда предходната песен.

Scan
Сканира  песните  и  възпроизвежда  по 
10 секунди от всяка.

Track 1~30 Възпроизвежда желания номер песен.

Search Track
Извиква екрана за избор на песен. След 
това  при  произнасяне  на  името  на  пе-
сен я възпроизвежда.

Information
Извиква информационния екран за въз-
произвежданата в момента песен.

•  Аудио CD команди: Команди, които могат да се използват 
при слушане на аудиокомпактдиск.
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•  MP3 CD / USB команди: Команди, които могат да се използват 
при слушане на музикални файлове, съхранени на CD и USB.

•  iPod команди: Команди, които могат да се използват при въз-
произвеждане от iPod.

Команда Функция

Random
Възпроизвежда песните от текущата папка в слу-
чаен ред.

All Random
Възпроизвежда  в  случаен  ред  всички  песни  на 
носителя.

Random Off
Изключва  възпроизвеждането  в  случаен  ред  и 
започва последователно възпроизвеждане на пе-
сните.

Repeat Повтаря възпроизвежданата в момента песен.
F o l d e r 
Repeat

Повтаря всички песни в текущата папка.

Repeat Off
Прекратява текущото възпроизвеждане и започва 
последователно възпроизвеждане на песните

Next File Възпроизвежда следващия файл
Previous File Възпроизвежда предходния файл

Scan
Сканира файловете, започвайки от следващия, и 
възпроизвежда по 10 секунди от всеки

Search File Извиква екрана за избор на файл
Search Folder Извиква екрана за избор на папка
Information Извиква информационния екран за текущия файл
Copy Копира текущия файл в My Music

Команда Функция

All Random
Възпроизвежда  в  случаен  ред  всички  песни  на 
носителя

Random
Възпроизвежда песните от текущата категория в 
случаен ред

Random Off
Изключва  възпроизвеждането  в  случаен  ред  и 
започва последователно възпроизвеждане на пе-
сните

Repeat Повтаря възпроизвежданата в момента песен

Repeat Off
Прекратява текущото възпроизвеждане и започва 
последователно възпроизвеждане на песните

Next Song Възпроизвежда следващата песен
P r e v i o u s 
Song

Възпроизвежда предходната песен

Search Song Извиква екрана за избор на песен

Information
Извиква информационния екран за текущата пе-
сен
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Команда Функция

Random
Възпроизвежда в случаен ред всички файло-
ве на носителя

Random Off
Изключва възпроизвеждането в случаен ред 
и започва последователно възпроизвеждане 
на файловете

Repeat Повтаря възпроизвеждания в момента файл

Repeat Off
Прекратява текущото възпроизвеждане и за-
почва  последователно  възпроизвеждане  на 
файловете

Next File Възпроизвежда следващия файл
Previous File Възпроизвежда предходния файл

Scan
Сканира  файловете,  започвайки  от  следва-
щия, и възпроизвежда по 10 секунди от все-
ки

Delete
Изтрива текущия файл. Ще трябва да преми-
нете през процедура за потвърждаване

Delete All
Изтрива  всички  файлове,  запаметени  в  My 
Music. Ще трябва да преминете през проце-
дура за потвърждаване.

•  My Music Команди: Команди, които могат да се използват 
за възпроизвеждането на песни от My Music.

•  Bluetooth® команди: Команди, които могат да се използват при 
възпроизвеждане на музика от телефон.

Команда Функция
Play Възпроизвежда спряната песен

Pause
Спира временно възпроизвеждането на даде-
на песен
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Име Описание
AST (A.store) Автоматично избира и запаметява канали
SDVC Speed Dependent Volume Control
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CD възпроизвеждащо устройство (за RDS модел):
AM904DMEE, AM914DMEE

•  Ако функцията   не се поддържа, няма да има лого
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УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИИ НА СИСТЕ-
МАТА

 ❈ Дисплеят  и  настройките  може  да  се 
различават в зависимост от избора на 
аудиосистема.

Основен блок на аудиосистемата (за 
модел с RDS и Bluetooth®)

1.   (EJECT)
•  Изважда диска

2.  RADIO  
•  Преминава в режим Radio(FM/AM).
•  При всяко натискане на бутона режи-

мът се сменя в последователност FM1 
→FM2 →FMA →AM →AMA.

3.  meDIA  
•  Включва режим Media
•  При всяко натискане на бутона режи-

мът се сменя в последователност CD, 
USB(iPod) AUX, My Music, BT Audio.

4.  phONe  (за модел с Bluetooth® техноло-
гия)
•  Преминава в режим Phone
h Когато със системата не е свързан те-
лефон, се появява екранът за свързване.
.
5. Бутон PWR/VOL
•      Захранване:  Натиснете  го,  за  да 

подадете  или  да  спрете  електрозах-
ранването.

•     Сила на звука: Завъртете го наля-
во/надясно,  за  да  регулирате  силата 
на звука.

6. 
•  При кратко натискане  (под 0,8 секун-

ди)
- Режим Radio: Преминава на предход-
ната/следващата честота.
-  Режими  Media  (CD/USB/iPod/My 
Music): сменя песента (файла).

•  При  натискане  и  задържане  (над  0,8 
секунди)
-  Режим  Radio:  Променя  честотата 
непрекъснато.  При  пускане  възпроиз-
вежда  предаването  на  текущата  чес-
тота.
-  Режим  Media  (CD/USB/iPod/My 
Music):  възпроизвежда  ускорено  на-
пред/назад песента или файла.
-  По  време  на  разговор  с  устройство 
„свободни  ръце”  управлява  силата  на 
звука на разговора.

7. 
•  Режим RDS Radio: Търси програми тип 

RDS.
•  Режими CD/USB/MP3: Търси папки.
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8.   
•  Включва/изключва дисплея.

9. CLOCK
Показва  времето/датата/деня  от  седми-
цата.

10.  TA/ScAN  
•  Режим Radio:

-  Кратко  натискане:  Включва/изключ-
ва функция TA
-  Продължително  натискане:  Възпро-
извежда всички приемани предавания 
за по 5 секунди всяко.

•  Режим Media (CD/USB/iPod/My Music): 
Възпроизвежда по 5 секунди от всяка 
песен (файл).

11.  SeTup  
Преминава в режим за настройка.

12. Копче   TUNE
•  Режим Radio: Чрез въртене се проме-

нят честотите на приемане.
•  Режим Media (CD/USB/iPod/My Music): 

Чрез въртене се търсят песни/канали/
файлове.

13. DISC-IN LED
•  Светодиоди показват дали в системата 

е вкаран диск. 

14. RESET
•  Принудително  изключване  на  систе-

мата и рестартиране.
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Основен блок на аудиосистемата

15.  Fm  
•  Преминава в режим FM.
•  При всяко натискане на бутона режи-

мът се променя в следната последова-
телност: FM1 →FM2→FMA.

16.  Am  
•  Преминава в режим AM.
•  При всяко натискане на бутона режи-

мът се променя в следната последова-
телност: AM →AMA.

17.  meDIA  
•  Включва режим Media
•  При всяко натискане на бутона режи-

мът се променя в следната последова-
телност: CD, USB(iPod), AUX, My Music.
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CD възпроизвеждащо устройство:
AM900DMMG, AM910DMMG, AM911DMMG, AM901DMGG, AM910DMEE, 
AM911DMEE, AM910DMGL, AM900DMMN, AM910DMMN, AM912DMEE

•  Ако функцията   не се поддържа, няма да има лого
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УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИИ НА СИСТЕ-
МАТА

 ❈ Дисплеят  и  настройките  може  да  се 
различават в зависимост от избора на 
аудиосистема.

Основен блок на аудиосистемата (за 
модел с Bluetooth® технология)

1.   (EJECT)
•  Изважда диска

2.  RADIO  
•  Преминава в режим Radio(FM/AM).
•  При всяко натискане на бутона режи-

мът се сменя в последователност FM1 
→ FM2 →AM.

3.  meDIA  
•  Включва режим Media
•  При всяко натискане на бутона режи-

мът се сменя в последователност CD, 
USB(iPod) AUX, My Music, BT Audio.

4.  phONe  (за модел с Bluetooth® техноло-
гия)
•  Преминава в режим Phone
h Когато със системата не е свързан те-
лефон, се появява екранът за свързване.
.
5. Бутон PWR/VOL
•      Захранване:  Натиснете  го,  за  да 

подадете  или  да  спрете  електрозах-
ранването.

•     Сила на звука: Завъртете го наля-
во/надясно,  за  да  регулирате  силата 
на звука.

6. 
•  При кратко натискане  (под 0,8 секун-

ди)
- Режим Radio: Преминава на предход-
ната/следващата честота.
-  Режими  Media  (CD/USB/iPod/My 
Music): сменя песента (файла).

•  При  натискане  и  задържане  (над  0,8 
секунди)
-  Режим  Radio:  Променя  честотата 
непрекъснато.  При  пускане  възпроиз-
вежда  предаването  на  текущата  чес-
тота.
-  Режим  Media  (CD/USB/iPod/My 
Music):  възпроизвежда  ускорено  на-
пред/назад песента или файла.
-  По  време  на  разговор  с  устройство 
„свободни  ръце”  управлява  силата  на 
звука на разговора.

7. 
•  Режими CD/USB/MP3: Търси папки
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8.  DISp  
•  Включва/изключва дисплея.

9. CLOCK
Показва  времето/датата/деня  от  седми-
цата.

10.  ScAN  
•  Режим  Radio:  Възпроизвежда  всички 

приемани предавания за по 5 секунди 
всяко.

•  Режим Media (CD/USB/iPod/My Music): 
Възпроизвежда по 10 секунди от вся-
ка песен (файл).

11.  SeTup  
Преминава в режим за настройка.

12. Копче    TUNE
•  Режим Radio: Чрез въртене се проме-

нят честотите на приемане.
•  Режим Media (CD/USB/iPod/My Music): 

Чрез въртене се търсят песни/канали/
файлове.

13. DISC-IN LED
•  Светодиоди показват дали в системата 

е вкаран диск. 

14. RESET
•  Принудително изключване и рестарти-

ране на системата.

Основен блок на аудиосистемата

15. Fm  
•  Преминава в режим FM.
•  При всяко натискане на бутона режи-

мът се променя в следната последова-
телност: FM1 →FM2.

16.  Am  
•  Преминава в режим AM.

17.  meDIA  Включва режим Media
•  При всяко натискане на бутона режи-

мът се променя в следната последова-
телност: CD, USB(iPod), AUX, My Music.
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Контролер за дистанционно упра-
вление на волана

1. VOLUME
•  Използва се за регулиране на силата 

на звука.

2. MUTE
•  Изключва звука.

3. SEEK
•  При кратко натискане  (под 0,8 секун-

ди)
-  Режим  Radio:  търси  запаметените 
честоти на радиопредавания.
- Режим Media(CD/USB/iPod/My Music/
BT  Audio):  сменя  песента,  файла  или 
раздела.

•  При  натискане  и  задържане  (над  0,8 
секунди)
- Режим Radio, търси автоматично чес-
тоти на радиопредавания и канали
- Режим Media(CD/USB/iPod/My Music), 
възпроизвежда бързо напред или на-
зад песента (файла).
- Възможно е режим BT Audio да не се 
поддържа при някои мобилни телефо-
ни.

4. MODE
•  При  всяко  натискане  на  бутона  ре-

жимът  се  променя  в  следната  после-
дователност:  FM1→FM2  →FMA→AM 
→AMA  →USB  или  iPod  →AUX  →My 
Music→BT Audio

•  Ако в системата не е включена външ-
на медия или не е вкаран диск, съот-
ветните режими се изключват.

5.   (ако има)
•  При кратко натискане  (под 0,8 секун-

ди)
- Включва гласовото разпознаване
- При натискане по време на  гласово 
напомняне  прекратява  съобщението 
и преминава в режим на изчакване на 
гласова команда

•  При  натискане  и  задържане  (над  0,8 
секунди)
- Изключва гласовото разпознаване
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6. 
•  При кратко натискане  (под 0,8 секун-

ди)
- При екран phone на дисплея извиква 
екран с история на повикванията
- При екран dial осъществява повиква-
не
- При екран за входящо повикване от-
говаря на повикването
-  По  време  на  изчакващо  повиква-
не  превключва  на  изчакване  (Call 
Waiting)

•  При  натискане  и  задържане  (над  0,8 
секунди)
- В Bluetooth® режим на изчакване на-
бира отново последния набран номер
- По време на разговор чрез Bluetooth® 
технология прехвърля разговора обра-
тно  към  мобилния  телефон  (Повери-
телност).
- При повикване на мобилния телефон 
прехвърля  разговора  към  системата 
„свободни  ръце“  Bluetooth®  (функцио-
нира само ако Bluetooth® устройството 
е свързано).

7. 
•  Прекратява телефонния разговор
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Режим Радио (за RDS модел)
- AM904DMEE, AM914DMEE

Основен екран режими

1. Показване на режим
Показва действащия в момента режим

2. Честота
Показва честотата в момента

3. Запаметена станция
Показва  номера  на  запаметената  стан-
ция,  чиято  емисия  се  възпроизвежда  в 
момента [1] ~ [6]

4. Показване на запаметените станции
Показва запаметените станции

5. Автоматично запаметяване
Запаметява  автоматично  честотите  на 
станциите, чиито предавания се приемат 
с най-добро качество, и ги присвоява на 
бутоните Preset

6. Меню RDS
Показва RDS менюто

7. RDS Информация
Показва  информацията  за  RDS  радио-
разпространение

Превключване в режим Radio

При  натискане  на  бутона  RADIO   режи-
мът се променя в следната последовател-
ност: FM1 →FM2→FMA→AM→AMA.
При  натискане  на  бутона  Fm   или 

Am   работният  режим  се  про-
меня  в  следната  последователност 
FM1→FM2→FMA и AM→AMA.

Ако  [режим  Pop-up]  е  включен  при 
SeTup     →  [Display],  но  натискането  на 

бутона  RADIO   ще изведе екрана на ре-
жим Radio Pop-up.
Завъртете копчето    TUNE, за да пре-
местите фокуса. За избор натиснете коп-
чето.

Характерни особености на вашия автомобил

144 4



Търсене на радиочестоти

Използване на Seek
Натиснете бутона  , за да преми-
нете на предходната/следващата честота.

Използване на TUNE
Завъртете копчето    TUNE, за да избе-
рете желаната честота.
•  FM : увеличава/намалява с по 50kHz
•  AM : увеличава/намалява с по 9kHz

Използване на режим Radio

Избор/запаметяване на станции
Натиснете бутони  1  ~  6  , за да 
преминете  на  избраната  предварително 
запаметена станция.

Натиснете бутон  , за да извикате на 
дисплея информация за станцията, запа-
метена на всеки бутон.

Auto Store
Натиснете бутона  , за да запамети-
те автоматично честотите,  които се при-
емат  качествено,  и  да  ги  присвоите  на 
бутоните  за  предварително  запаметени 
станции.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Ако искате да запаметите честотата, която 
слушате в момента, натиснете и задръжте 
един от бутоните за запаметени станции [1] 
~ [6] (над 0,8 секунди), за да я присвоите на 
съответния бутон.

 ЗАБЕЛЕЖКА
По време на работа на функцията Auto Store 
повторното натискане на бутона [Cancel] ще я 
преустанови и ще върне предишните честоти.
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Меню RDS
Натиснете  бутона  ,  за  да  избере-
те  функциите  AF  (Alternative  Frequency), 
Region и News.

Сканиране
Натиснете и задръжте бутона  TA/ScAN  
 (над 0,8 секунди), за да прослушате чес-
тотите, които се приемат най-добре, за по 
5 секунди всяка. 

 ЗАБЕЛЕЖКА
Менюто RDS не се поддържа в режими AM и 
AMA

 ЗАБЕЛЕЖКА
Щом сканирането приключи, системата ще се 
върне на предишната честота.
По време на работа на функцията While Scan 
натискането и задържането на бутона TA/ScAN  
 (над 0,8 секунди) ще прекрати сканирането. 
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Тип радиопрограма 
Натиснете бутона    за  търсене на 
предпочитания тип радиопрограми.

Завъртете  копчето     TUNE  наляво/на-
дясно за търсене на желания тип програ-
ми.  Щом  го  откриете,  натиснете  копчето  

 TUNE.
След  като  сте  избрали  желания  тип  ра-
диопрограми, докато названието му пре-
мигва  (приблизително  около  5  секунди), 
натискането на бутона  ще ви поз-
воли да изберете друг тип радиопрогра-
ми.

TA (Съобщения за трафика)
Натиснете  бутона  TA/ScAN ,  за  да  вклю-
чите/изключите  функцията  TA  (Traffic 
Announcement).
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РЕЖИМ РАДИО
- AM900DMMG, AM910DMMG,
AM911DMMG, AM901DMGG,
AM910DMEE, AM911DMEE,
AM910DMGL, AM900DMMN,
AM910DMMN, AM912DMEE

Основен екран режими

1. Показване на режим
Показва действащия в момента режим

2. Честота
Показва честотата в момента

3. Запаметена станция
Показва  номера  на  запаметената  стан-
ция,  чиято  емисия  се  възпроизвежда  в 
момента [1] ~ [6]

4. Показване на запаметените станции
Показва запаметените станции

5. Автоматично запаметяване
Запаметява  автоматично  честотите  на 
станциите, чиито предавания се приемат 
с най-добро качество, и ги присвоява на 
бутоните Preset

Превключване в режим Radio
При  натискане  на  бутона  RADIO   режи-
мът се променя в следната последовател-
ност: FM1 →FM2→AM
При  натискане  на  бутона  Fm   или 

Am     работният  режим  се  променя  в 
следната последователност FM1→FM2 и 
AM.

Ако  [режим  Pop-up]  е  включен  при 
SeTup     →  [Display],  но  натискането  на 

бутона  RADIO   ще изведе екрана на ре-
жим Radio Pop-up.

Завъртете  копчето   TUNE,  за  да  пре-
местите фокуса. За избор натиснете коп-
чето.
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Търсене на радиочестоти

Използване на Seek
Натиснете бутона  , за да преми-
нете на предходната/следващата честота.

Използване на TUNE
Завъртете копчето    TUNE, за да избе-
рете желаната честота.
•  FM: увеличава/намалява с по 100kHz
•  AM: увеличава/намалява с по 9kHz

Използване на режим Radio

Избор/запаметяване на станции
Натиснете бутон  pReSeT ,  за да извикате 
на дисплея информация за станцията, за-
паметена на всеки бутон.

Auto Store
Натиснете  бутона  A.store ,  за  да  запа-
метите  автоматично  честотите,  които  се 
приемат качествено, и да ги присвоите на 
бутоните  за  предварително  запаметени 
станции.

Scan
Натиснете бутона   ScAN , за да прослу-
шате честотите, които се приемат най-до-
бре, за по 5 секунди всяка. 
Натиснете  и  задръжте  бутона  ScAN  
(над 0,8 секунди), за да прослушате запа-
метените честоти, за по 5 секунди всяка. 

 ЗАБЕЛЕЖКА
Ако искате да запаметите честотата, която 
слушате в момента, натиснете и задръжте 
един от бутоните за запаметени станции [1] 
~ [6] (над 0,8 секунди), за да я присвоите на 
съответния бутон.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Щом сканирането приключи, се възстановя-
ва предишната честота. 
По време на работа на функцията Scan натис-
кането на бутона ScAN  я преустановява.

Характерни особености на вашия автомобил

1494



 ЗАБЕЛЕЖКА – ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИ-
СКОВЕ
•  Това устройство е произведено така, че 

да бъде съвместимо със софтуера, носещ 
следните символи.

•  Не почиствайте дисковете с химически 
разтвори като спрей за грамофонни пло-
чи, антистатичен спрей, антистатични 
течности, бензол или разредители.

•  След употреба прибирайте дисковете в 
оригиналните им опаковки, за да ги пред-
пазите от надраскване.

•  Хващайте дисковете за ръбовете или през 
дупката в средата, за да предотвратите на-
ранявания на работната им повърхност.

•  Не вкарвайте чужди тела в отвора за ди-
скове – това може да нанесе повреди на 
вътрешността на устройството.

•  Не вкарвайте в отвора по два диска едно-
временно.

•  Когато използвате CD-R/CD-RW дискове, 
може да възникнат разлики в четенето на 
информацията и времето на възпроиз-
веждане в зависимост от производителя 
на диска, методите на производство и на 
записване, използвани от производителя.

(Продължава)

(Продължение)
•  Почиствайте отпечатъците от пръсти и 

праха от повърхността (тази с покритие) с 
мека кърпа.

•  Използването на CD-R/CD-RW дискове 
със залепени етикети може да доведе до 
задръстване на отворите или затруднения 
при изваждането им оттам. При такива 
дискове е възможно да се появи и шум при 
възпроизвеждане на записа.

•  Възможно е някои CD-R/CD-RW дискове 
да не функционират правилно в зависи-
мост от производителя на диска, методите 
на производство и на записване, използ-
вани от потребителя. Ако проблемът не 
може да бъде отстранен, използвайте друг 
диск, тъй като продължителната употреба 
може да доведе до повреда. 

•  Възможни са различия в работата на този 
продукт в зависимост от софтуера на 
CDRW драйва.

•  Възможно е защитени от презапис ком-
пактдискове като Stype CD да не функцио-
нират в устройството. DATA дискове не 
могат да се използват.

(Продължава)

(Продължение)
•  Не използвайте дискове с неправилна фор-

ма (8 cm, с форма на сърце, осмоъгълни), 
тъй като това може да доведе до повреди.

•  Ако дискът остане на входа на отвора 10 
секунди, без да го извадите, системата ав-
томатично ще го вкара обратно във въз-
произвеждащото устройство. 

•  Поддържат се само оригинални компакт-
дискове. Останалите може да не бъдат раз-
познати (напр. копирани CDR, дискове с 
етикети).
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E
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s)

MPEG1 MPEG2 MPEG2.5 WMA

Layer3 Layer3 Layer3
H i g h 
Range

32 8 8 48
40 16 16 64
48 24 24 80
56 32 32 96
64 40 40 128
80 48 48 160
96 56 56 192
112 64 64
128 80 80
160 96 96
192 112 112
224 128 128
256 144 144
320 160 160

File System

ISO 9660 Level 1
ISO 9660 Level 2
Romeo  /  Juliet  (128 
characters)

" A u d i o 
Compression"

MPEG1 Audio Layer3
MPEG2 Audio Layer3
MPEG2.5 Audio Layer3
"Windows  Media 
Audio  Ver  7.X 
& 8.X"

MPEG1 MPEG2 MPEG2.5 WMA
44100 22050 11025 32000
48000 24000 12000 44100
3000 16000 8000 48000

Информация за MP3 файлове

• Поддържани аудиоформати 

 ❈ Възможно е файлови формати, несъв-
местими  с  горепосочените,  да  не  бъ-
дат разпознати правилно или да бъдат 
възпроизведени с неправилно изписа-
ни имена или друга информация.

• Поддръжка на компресирани фай-
лове
1.  Поддържан битрейт (Kbps)

2.  Примерни честоти (Hz)

•  При  MP3/WMA  компресирани  файло-
ве ще възникнат разлики  в  качество-
то на звука в зависимост от битрейта. 
(При по-висок битрейт се получава по-
добро качество.)

•  Това устройство разпознава само фай-
лове  с  MP3/WMA  разширения.  Въз-
можно  е  други  файлови  разширения 
да не бъдат разпознати правилно.

3. Максимален брой разпознаваеми пап-
ки и файлове
- Папки: 255 папки за компактдиск, 2000 

папки за USB 
-  Файлове:  999  файла  за  компактдиск, 

6000 файла за USB
 ❈  Няма ограничения за брой разпозна-
ваеми нива на папки
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Поддръжка на език (Unicode)
1. Английски: 94 букви
2. Специални букви и символи: 986 букви
  Не  са  включени  други  езици  освен  ко-

рейски и английски  (включително ки-
тайски).

3.  Показване  на  текст  (на  базата  на 
Unicode)

- Име на файл: максимум 64 латински бук-
ви

- Име на папка: максимум Max 32 латин-
ски букви

 ❈  Чрез скро-функцията можете да види-
те целите имена на файлове, прекале-
но дълги за еднократно изписване на 
дисплея.

Съвместимост в зависимост от типа 
на диска
1. Възпроизвеждане от MIXED CD: Първо 

се  възпроизвежда  аудиокомпактди-
скът,  след  това  компресираните  фай-
лове.

2. Възпроизвеждане на EXTRA CD: Пър-
во се възпроизвежда аудиокомпактди-
скът,  след  това  компресираните  фай-
лове.

3.  Възпроизвеждане  на  мултисесийни 
CD:  Възпроизвежда  в  последовател-
ността на сесиите

- MIXED CD: тип компактдиск от който се 
разпознават  както MP3,  така и аудио 
CD файлове.

-  Мултисесийните  CD  са  тип  компактди-
скове,  които  включват  повече  от  две 
сесии.  Мултисесийните  СD  се  разли-
чават от Extra CD, записват се на се-
сии и нямат медийно ограничение.

Предпазни мерки при запис на ком-
пактдискове
1.  Във  всички  случаи,  освен  при  запис-

ването на мултисесийни дискове, мар-
кирайте  опцията  close  session,  преди 
да създадете диска. Макар това да не 
предизвиква  нарушения  при  възпро-
извеждането,  понякога  устройството 
се нуждае от  време да провери дали 
състоянието  на  сесията  е  затворено 
(приблизително  25  сек).  (Може  да  е 
необходимо  и  допълнително  време 
в  зависимост  от  броя  на  папките  или 
файловете.)

2.  Промяната  на  разширенията  на  MP3/
WMA файлове или промяната на други 
разширения в MP3/WMA може да до-
веде в нарушения в работата на про-
дукта.

3.  При  наименуване  на  файлове  с  MP3/
WMA  разширения  използвайте  само 
корейски или английски. (Другите ези-
ци не се поддържат и не се изобразя-
ват на дисплея.)

4. Използването без разрешение на пре-
записани музикални файлове е забра-
нено от закона.
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5.  Продължителната  употреба  на  CD-R/
CD-RW  дискове,  които  не  отговарят 
на  съответните  стандарти  и/или  спе-
цификации  може  да  доведе  до  нару-
шения в работата на продукта.

6. Използването без разрешение и пре-
записването на MP3/WMA файлове е 
забранено от закона.
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РЕЖИМ MEDIA
- AM910DMMG, AM911DMMG,
AM912DMEE, AM910DMMN,
AM914DMEE

Преминаване в режим Media
(за модел с Bluetooth® технология)

Натискането на бутона  meDIA   променя 
оперативния режим в последователност 
CD → USB (iPod) →AUX →My Music →BT 
Audio.

Ако [Pop-up Mode] / [Mode Pop-up] е вклю-
чен при  SeTup  → [Display], то натискане-
то на бутона  meDIA  ще изведе внезапно 
показващ се екран.
Завъртете  копчето   TUNE,  за  да  пре-
местите фокуса. За избор натиснете коп-
чето.

РЕЖИМ MEDIA 
- AM900DMMG, AM901DMMG,
AM910DMEE, AM911DMEE,
AM910DMGL, AM900DMMN,
AM904DMEE

Преминаване в режим Media

Натискането  на  бутона  meDIA   променя 
оперативния  режим  в  последователност 
CD →USB (iPod) →AUX →My Music.

Ако [Pop-up Mode] / [Mode Pop-up] е вклю-
чен при  SeTup  → [Display], то натискане-
то на бутона  meDIA ще изведе внезапно 
показващ се екран.
Завъртете  копчето   TUNE,  за  да  пре-
местите фокуса. За избор натиснете коп-
чето.

Название на иконите
Когато в системата е свързано Bluetooth®, 
iPod, USB или AUX устройство или е вка-
ран компактдиск, на дисплея се появява 
съответната иконка. 

Icon Title
Bluetooth® Wireless Technology

CD

iPod

USB

AUX

 ЗАБЕЛЕЖКА
Внезапно появяващият се екран media излиза 
само когато са включени два или повече ре-
жима media.
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РЕЖИМ AUDIO CD

Основен екран режими

1. Показване на режим
Показва действащия в момента режим

2. Оперативно състояние
Показва действащата в момента функция 
измежду Repeat/Random(Shuffle)/Scan,

3. Информация за записа
Показва информация за текущия запис

4. Play/Pause
Променя състоянието play/pause

5. Време на възпроизвеждане
Показва времето от началото на възпро-
извеждането

6. Info
Показва  подробна  информация  относно 
възпроизвеждания в момента запис

<за RDS модел>

7. Random (Shuffle)
Включва/изключва  функцията 
Random(Shuffle) 

8. Repeat
Включва/изключва функцията Repeat

9. List
Премества се на екран list 
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Използване на режим Audio CD 

Възпроизвеждане/временно спиране на 
записи от компактдиск
При  въвеждане  на  аудиокомпактдиск  в 
системата,  режимът  се  включва  автома-
тично и започва да възпроизвежда записа.

По  време  на  възпроизвеждането  нати-
снете бутон   за временното му спи-
ране  и  бутон    за  възобновяването 
му.

Смяна на записи
Натиснете бутона  , за да преми-
нете  на  предходния  или  на  следващия 
запис.

<за RDS модел>

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  Поддържат се само оригинални компакт-

дискове. Останалите може да не бъдат раз-
познати (напр. копирани CDR, дискове с 
етикети).

•  На екрана се появява информация за из-
пълнителя и песента, ако на компактдиска 
е записана такава.

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  Натискането на бутона  след пър-

вите 3 секунди от даден запис започва въз-
произвеждането му от началото. 

•  Натискането на бутона  преди 
първите 3 секунди от даден запис започва 
възпроизвеждането на предходния.
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<за RDS модел>

Избор от списъка
Завъртете  копчето    TUNE  наляво/на-
дясно, за да потърсите желания запис.

Щом  го намерите, натиснете копчето   
TUNE, за да започне възпроизвеждането 
му.

Бързо възпроизвеждане напред/назад 
на записи
По време на възпроизвеждане натиснете 
и  задръжте  бутона    (над  0,8  се-
кунди),  за  да  възпроизведете  бързо  на-
пред или назад текущия запис.

Сканиране (за R3DS модел)
Натиснете  и  задръжте  бутона  TA/ScAN  
(над 0,8 секунди),  за да възпроизведете 
първите 10 секунди от всеки запис.

Сканиране
Натиснете бутона  ScAN ,  за да  възпро-
изведете  първите  10  секунди  от  всеки 
файл.

Меню на режим Audio CD
В този режим имате достъп до функциите 
Info, Random (Shuffle), Repeat и List.
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Info
Натиснете  бутона    ( INFO ),  за  да 
извикате на екрана подробности относно 
намиращия се в системата диск.

Random(Shuffle)
Натиснете  бутона    (ShuFFle),  за  да 
възпроизведете записите в случайна по-
следователност.
Натиснете бутона отново, за да изключи-
те функцията Random(Shuffle).
•  Random(Shuffle):  Възпроизвежда 

всички записи в случайна последова-
телност.

Repeat
Натиснете  бутона    ( RepeAT ),  за  да 
повторите  възпроизвеждания  в  момента 
запис. Натиснете бутона отново, за да из-
ключите функцията repeat.
•  Repeat:  Повтаря  възпроизвеждания  в 

момента запис.

List
Натиснете  бутона    lIST ),  за  да 
извикате екрана със списъка на записите. 

Завъртете  копчето    TUNE  наляво/на-
дясно, за да търсите записи. Щом на ек-
рана  се  появи  избраният  от  вас  запис, 
натиснете  копчето,  за  да  дадете  начало 
на възпроизвеждането му.

Характерни особености на вашия автомобил

158 4



РЕЖИМ MP3 CD

Основен екран режими
1. Показване на режим
Показва действащия в момента режим

2. Оперативно състояние
Показва действащата в момента функция 
измежду Repeat/Random(Shuffle)/Scan,

3. Показалец на файл
Показва номера на възпроизвеждания в 
момента файл

4. Информация за записа
Показва информация за текущия файл

5. Play/Pause
Променя състоянието play/pause

6. Време на възпроизвеждане
Показва времето от началото на възпро-
извеждането

7. Info
Показва  подробна  информация  относно 
възпроизвеждания в момента файл

8. Random (Shuffle)
Включва/изключва  функцията 
Random(Shuffle) 

9. Repeat
Включва/изключва функцията Repeat

10. List
Премества се на екран list 
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Използване на режим MP3 CD

Възпроизвеждане/временно  спиране  на 
МР3 файлове
При въвеждане на МР3 компактдиск в сис-
темата режимът се включва автоматично и 
започва за възпроизвежда записа.

Смяна на записи
Натиснете бутона  , за да преми-
нете  на  предходния  или  на  следващия 
запис.

Избор от списъка
Завъртете  копчето    TUNE  наляво/на-
дясно, за да потърсите желания файл.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Ако на компактдиска има повече файлове и 
папки, времето за тяхното прочитане може да 
надвиши 10 секунди и списъкът да не бъде по-
казан или функцията за търсене на песни да 
не функционира. Щом зареждането приклю-
чи, опитайте отново. 

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  Натискането на бутона  след пър-

вите 3 секунди от даден файл започва въз-
произвеждането му от началото. 

•  Натискането на бутона  преди 
първите 3 секунди от даден файл започва 
възпроизвеждането на предходния.

По  време  на  възпроизвеждането  нати-
снете бутон   за временното му спи-
ране  и  бутон    за  възобновяването 
му.

<за RDS модел>

Щом  го намерите, натиснете копчето   
TUNE, за да започне възпроизвеждането 
му.

Бързо възпроизвеждане напред/назад 
на записи
По време на възпроизвеждане натиснете 
и  задръжте  бутона    (над  0,8  се-
кунди),  за  да  възпроизведете  бързо  на-
пред или назад текущия файл.

Сканиране (за RDS модел)
Натиснете  и  задръжте  бутона  TA/ScAN   
(над 0,8 секунди),  за да възпроизведете 
първите 10 секунди от всеки файл.
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<за RDS модел>

Сканиране
Натиснете бутона  ScAN  , за да възпро-
изведете  първите  10  секунди  от  всеки 
файл.

Търсене на папки
Натиснете бутона   ( ), за да 
изберете папка и да търсите в нея.
Щом избраната папка се появи на екра-
на, натиснете копчето     TUNE, за да я 
изберете. 

Ще започне възпроизвеждането на пър-
вия файл от избраната папка.

Меню на режим МР3 CD
В този режим имате достъп до функциите 
Info, Random (Shuffle), Repeat и List.

Info
Натиснете  бутона    ( INFO ),  за  да 
извикате на екрана подробности относно 
текущия файл.

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  Когато при настройката на дисплея за дис-

плей по подразбиране е зададена опцията 
„Folder File“, подробната информация за 
даден файл се показва във формат албум/
изпълнител/файл.

•  Когато при настройката на дисплея за дис-
плей по подразбиране е зададена опцията 
„Album Artist Song“, подробната информа-
ция за даден файл се показва във формат 
име на папка/име на файл.

•  Заглавие, име изпълнител и информация 
за албума се показват само когато тези дан-
ни са записани в ID3-тага на MP3 файла.
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Random(Shuffle)
Натиснете  бутона   (ShuFFle),  за  да 
възпроизведете  файловете  в  случайна 
последователност.
При всяко натискане на бутона функциите 
се  сменят  в  последователност:  Random 
(Shuffle)  Folder  →Random  (Shuffle) 
All→Off.
•  Random(Shuffle) Folder: Възпроизвеж-

да всички файлове от текущата папка 
в случайна последователност.

•  Random(Shuffle)  All:  Възпроизвежда 
всички  файлове  в  случайна  последо-
вателност.

Repeat
Натиснете  бутона    ( RepeAT ),  за  да 
повторите  възпроизвеждания  в  момента 
файл.
При всяко натискане на бутона функции-
те се сменят в последователност: Repeat 
→Repeat Folder→Off.
•  Repeat:  Повтаря  възпроизвеждания  в 

момента файл.
•  Repeat Folder: Повтаря всички файло-

ве от отворената папка.

Копиране на файлове
Натиснете  бутона    ( cOpy ),  за  да 
копирате  възпроизвеждания  в  момента 
файл в My Music.

 ЗАБЕЛЕЖКА
При избор на друга функция по време на ко-
пиране внезапно появяващ се екран ще зада-
де въпрос дали желаете да преустановите ко-
пирането. За да отговорите положително на 
този въпрос, изберете „Yes“.

List
Натиснете  бутона    ( lIST ),  за  да 
извикате екрана със списъка с файлове-
те. 

Завъртете  копчето    TUNE  наляво/на-
дясно,  за  да  търсите  файлове.  Щом  на 
екрана се появи  търсеният от вас файл, 
натиснете  копчето,  за  да  дадете  начало 
на възпроизвеждането му.
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 ЗАБЕЛЕЖКА – ИЗПОЛЗВАНЕ НА USB 
УСТРОЙСТВО
•  Свържете USB устройството, след като сте 

задействали двигателя, защото, ако е свър-
зано преди това, съществува възможност 
да се повреди. USB устройството може да 
не функционира правилно, ако запалител-
ната система на автомобила бъде включе-
на или изключена, докато то е свързано 
със системата.

•  Внимавайте за статично електричество 
при включване и изключване на външни 
USB устройства.

•  Кодиран MP3 PLAYER е неразпознаваем. 
Ако е свързан като външно устройство.

•  В зависимост от състоянието си външното 
USB устройство може да бъде неразпозна-
ваемо за системата.

•  Разпознаваеми са само продукти, форма-
тирани с байт/сектор под 64Кбайта. 

•  Тази система разпознава само USB устрой-
ства, форматирани във файлови формати 
FAT 12/16/32. То не разпознава файлове в 
NTFS формати.

(Продължава)

(Продължение)
•  Системата може да не поддържа някои 

USB устройства поради причини, свърза-
ни със съвместимостта.

•  Избягвайте контакта на USB конектора с 
части на човешко тяло или други предме-
ти. 

•  Честото включване и изключване на USB 
устройство в кратък период от време може 
да доведе до повреждането му.

•  Възможно е да чуете странен шум при из-
ключване на USB устройство. 

•  Преди да включите/изключите USB ус-
тройството, се уверете, че захранването на 
аудиосистемата е спряно. 

•  Времето за разпознаване, необходимо на 
външното USB устройство, е различно в 
зависимост от типа и капацитета му или от 
форматирането на съхраняваните в него 
файлове. Подобни различия не са признак 
за неправилно функциониране.

•  Системата поддържа само USB устройства, 
предназначени за възпроизвеждане на му-
зика.

•  Не се поддържа възпроизвеждане на сним-
кови и видеофайлове чрез USB.

(Продължава)

(Продължение)
•  Не използвайте USB I/F за зареждане на 

батерии или USB аксесоари, които генери-
рат топлина, защото това може да понижи 
ефективността или да причини проблем. 

•  Системата може да не разпознае USB ус-
тройството, ако използвате закупени от-
делно USB разклонители и удължители. В 
такъв случай свържете USB устройството 
директно към мултимедийния терминал 
на автомобила.

•  Когато използвате USB устройство с раз-
лични логически пътеки, само музикални-
те файлове на пътеките с най-висок прио-
ритет биват разпознати от аудиосистемата 
на автомобила.

•  Възможно е файловете да не функциони-
рат нормално, ако на USB устройствата 
има инсталирани програми с приложения. 

•  Системата може да не функционира нор-
мално, ако с нея са свързани MP3 въз-
произвеждащи устройства, мобилни 
телефони, дигитални камери или други 
електронни устройства (USB устройствата 
не се разпознават като портативни носи-
тели).

(Продължава)
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(Продължение)
•  Възможно е зареждането чрез USB да не се 

поддържа при някои мобилни устройства.
•  Аудиосистемата може да не функциони-

ра нормално с някои нестандартни USB 
устройства освен (METAL COVER TYPE) 
USB памет.

•  Аудиосистемата може да не функционира 
нормално с формати като HDD Type, CF, 
или SD памет.

•  Аудиосистемата не поддържа файлове, за-
ключени с DRM (Digital Rights

•  Management.)
•  Възможно е USB памети, свързани с адап-

тор (тип SD или CF) Type), да не бъдат раз-
познати правилно.

•  Възможно е аудиосистемата да не функ-
ционира правилно при използване на USB 
HDD или USB устройства, податливи на 
нарушаване на връзката поради вибраци-
ите на автомобила (напр. i-stick type).

(Продължава)

(Продължение)
•  Избягвайте употребата на 

USB памети, които се използ-
ват като ключодържатели, 
или аксесоари за мобилни те-
лефони, тъй като такива про-
дукти биха могли за повредят USB порта.

•  Свързването на MP3 устройство или теле-
фон чрез различни канали като AUX/BT 
или Audio/USB режим може да доведе до 
шумове или ненормална работа. 
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РЕЖИМ USB

Основен екран режими

1. Показване на режим
Показва действащия в момента режим

2. Оперативно състояние
Показва действащата в момента функция 
измежду Repeat/Random(Shuffle)/Scan,

3. Показалец на файл
Показва номера на възпроизвеждания в 
момента файл

4. Информация за файла
Показва информация за текущия файл

5. Play/Pause
Променя състоянието play/pause

6. Време на възпроизвеждане
Показва времето от началото на възпро-
извеждането

7. Info
Показва  подробна  информация  относно 
възпроизвеждания в момента файл

8. Random (Shuffle)
Включва/изключва  функцията 
Random(Shuffle) 

9. Repeat
Включва/изключва функцията Repeat

10. Copy
Копира  възпроизвеждания  в  момента 
файл в My Music

11. List
Премества се на екран list <за RDS модел>
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Използване на режим USB

Възпроизвеждане/временно спиране на 
USB файлове
При свързване на USB със системата ре-
жимът се включва автоматично и започва 
да възпроизвежда USB файл.

Смяна на файлове
Натиснете бутона  , за да преми-
нете  на  предходния  или  на  следващия 
файл.

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  Ако на USB устройството има повече фай-

лове и папки, зареждането може да отнеме 
повече време и списъкът да не бъде пока-
зан или функцията за търсене на песни да 
не функционира. Нормалната работа ще се 
възобнови, щом зареждането приключи.

•  Аудиосистемата може да не поддържа 
нормална работа при използване на тип 
USB памет освен (Metal Cover Type) USB 
Memory.

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  Натискането на бутона  след пър-

вите 3 секунди от даден файл започва въз-
произвеждането му от началото. 

•  Натискането на бутона  преди 
първите 3 секунди от даден файл започва 
възпроизвеждането на предходния.

По  време  на  възпроизвеждането  нати-
снете бутон   за временното му спи-
ране  и  бутон    за  възобновяването 
му.

<за RDS модел>
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Избор от списъка
Завъртете  копчето    TUNE  наляво/на-
дясно, за да потърсите желания файл.

Щом го намерите, натиснете копчето    
TUNE, за да започне възпроизвеждането 
му.

Бързо възпроизвеждане напред/назад 
на файлове
По  време  на  възпроизвеждане  натисне-
те и задръжте бутона   (над 0,8 
секунди), за да възпроизведете бързо на-
пред или назад текущия файл.

Сканиране (за RDS модел)
Натиснете  и  задръжте  бутона  TA/ScAN  
(над 0,8 секунди),  за да възпроизведете 
първите 10 секунди от всеки файл.

Сканиране
Натиснете бутона  ScAN ,  за да  възпро-
изведете  първите  10  секунди  от  всеки 
файл.

Търсене на папки
Натиснете бутона   ( ), за да 
изберете папка и да търсите в нея.

Щом избраната папка се появи на екра-
на, натиснете копчето   TUNE, за да я 
изберете. 
Ще започне възпроизвеждането на пър-
вия файл от избраната папка.
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Меню на режим USB
В този режим имате достъп до функциите 
Info, Random (Shuffle), Repeat Copy и List.

Info
Натиснете  бутона    ( INFO ),  за  да 
извикате на екрана подробности относно 
текущия файл.

Random(Shuffle)
Натиснете  бутона    (ShuFFle),  за  да 
възпроизведете  файловете  в  случайна 
последователност.
При всяко натискане на бутона функциите 
се  сменят  в  последователност:  Random 
(Shuffle)  Folder  →Random  (Shuffle) 
All→Off.
•  Random(Shuffle) Folder: Възпроизвеж-

да всички файлове от текущата папка 
в случайна последователност.

•  Random(Shuffle)  All:  Възпроизвежда 
всички  файлове  в  случайна  последо-
вателност.

Repeat
Натиснете  бутона    ( RepeAT ),  за  да 
повторите  възпроизвеждания  в  момента 
файл.
При всяко натискане на бутона функции-
те се сменят в последователност: Repeat 
→Repeat Folder→Off.
•  Repeat  (Иконка):  Повтаря  възпроиз-

веждания в момента файл.
•  Repeat Folder (Иконка): Повтаря всич-

ки файлове от отворената папка.

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  Когато при настройката на дисплея за дис-

плей по подразбиране е зададена опцията 
„Folder File“, подробната информация за 
даден файл се показва във формат албум/
изпълнител/файл.

•  Когато при настройката на дисплея за дис-
плей по подразбиране е зададена опцията 
„Album Artist Song“, подробната информа-
ция за даден файл се показва във формат 
име на папка/име на файл.

•  Заглавие, име изпълнител и информация 
за албума се показват само когато тези дан-
ни са записани в ID3-тага на MP3 файла.
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Копиране на файлове
Натиснете  бутона    ( cOpy ),  за  да 
копирате  възпроизвеждания  в  момента 
файл в My Music.

List
Натиснете  бутона   ( lIST ),  за  да 
извикате екрана със списъка с файлове-

те. 
Завъртете  копчето    TUNE  наляво/на-
дясно,  за  да  търсите  файлове.  Щом  на 
екрана се появи  търсеният от вас файл, 
натиснете  копчето,  за  да  дадете  начало 
на възпроизвеждането му.

 ЗАБЕЛЕЖКА
При избор на друга функция по време на ко-
пиране ще се появи внезапно появяващ се ек-
ран с въпрос дали желаете да преустановите 
копирането. За да отговорите положително на 
този въпрос, изберете „Yes“.
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 ЗАБЕЛЕЖКА – ИЗПОЛЗВАНЕ НА УС-
ТРОЙСТВО IPOD®
•  iPod® е регистрирана търговска марка на 

Apple Inc.
•  За да се използва iPod по време на работа 

с бутоните, е необходим специален iPod 
кабел (кабелът, включен в комплекта при 
покупката на iPod/iPhone продукти).

•  Ако iPod бъде свързан с автомобила по 
време на възпроизвеждане, ще се разнесе 
висок звук с продължителност 1-2 секун-
ди. Ако е възможно, свържете iPod с авто-
мобила, когато устройството е спряно.

•  В режим ACC ON, при свързване на iPod 
чрез iPod кабел, устройството ще се зареж-
да през аудиосистемата на автомобила.

•  При свързване чрез iPod кабел се уверете, 
че сте вкарали жака до края, за да предо-
твратите смущения в комуникацията.

(Продължава)

(Продължение)
•  Когато EQ функциите на външно устрой-

ство като iPod и аудиосистемата са активи-
рани, EQ ефектите може да се препокрият 
и да доведат до влошаване и изкривяване 
на звука. Когато е възможно, изключвай-
те EQ функцията на външното устройство 
при свързването му с аудиосистемата.

•  Шум може да се появи, когато към систе-
мата е свързано iPod или AUX устройства. 
Когато такива устройства не се използват, 
прекъсвайте връзката им с аудиосистема-
та.

•  Когато захранването на iPod или AUX ус-
тройство е свързано с жака за захранване, 
възпроизвеждането на музика чрез него 
може да доведе до поява на шум. В такива 
случаи прекъснете връзката на захранва-
нето, преди да ги използвате.

•  В зависимост от характеристиките на ва-
шето iPod/Phone устройство може да се 
появи прекъсване или неправилна работа.

•  Ако вашият iPhone е свързан едновре-
менно чрез Bluetooth® технология и USB, 
звукът може да не се възпроизвежда пра-
вилно. Изберете Dock конектора на iPhone 
или Bluetooth®, за да промените източника 
на звук.

(Продължава)

(Продължение)
•  iPod режимът не може да се използва, ако 

iPod не бъде разпознат вследствие на въз-
произвеждане на версии, които не поддър-
жат протоколите за връзка.

•  За устройства пето поколение iPod Nano, 
iPod може да не бъде разпознат при ниско 
ниво на заряд в батерията. Моля заредете 
iPod, за да можете да го използвате.

•  Редът на търсене/възпроизвеждане в iPod 
устройството може да се различава от 
този, посочен в аудиосистемата.

•  Ако iPod устройството не функционира 
правилно в резултат на собствен дефект, 
рестартирайте го и опитайте отново. (По-
вече информация потърсете в своя iPod 
наръчник.)

•  Възможно е някои iPod-и да не се синхро-
низират със системата в зависимост от 
версията си. Ако устройството бъде из-
ключено, преди да бъде разпознато, сис-
темата може да не възстанови правилно 
предходния използван режим (зареждане 
на iPad не се поддържа). 
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РЕЖИМ iPod

Основен екран режими

1. Показване на режим
Показва действащия в момента режим

2. Оперативно състояние
Показва действащата в момента функция 
измежду Repeat/Random(Shuffle)/, показ-
ва активираната в момента функция.

3. Индекс на песен
Показва  възпроизвежданата  в  момента 
песен/общия брой на песните.

4. Информация за песен
Показва информация за възпроизвежда-
ната в момента песен

5. Play/Pause
Променя състоянието play/pause

6. Време на възпроизвеждане
Показва времето от началото на възпро-
извеждането

7. Random (Shuffle)
Включва/изключва  функцията 
Random(Shuffle) 

8. Repeat
Включва/изключва функцията Repeat

9. List
Премества се на екран list

<за RDS модел>
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Използване на режим iPod

Възпроизвеждане/временно спиране на 
iPod песни
При свързване на USB със системата ре-
жимът се включва автоматично и започ-
ва да възпроизвежда iPod песен.

Смяна на файлове
Натиснете бутона  , за да преми-
нете на предходната или на следващата 
песен.

 ЗАБЕЛЕЖКА
iPod с протоколи за връзка, които не се под-
държат, може да не функционират правилно 
с аудиосистемата. 

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  Натискането на бутона  след пър-

вите 3 секунди от даден файл започва въз-
произвеждането му от началото. 

•  Натискането на бутона  преди 
първите 3 секунди от даден файл започва 
възпроизвеждането на предходния.

По  време  на  възпроизвеждането  нати-
снете бутон   за временното му спи-
ране  и  бутон    за  възобновяването 
му.

Бързо възпроизвеждане напред/назад 
на песни
По време на възпроизвеждане натиснете 
и  задръжте  бутона    (над  0,8  се-
кунди),  за  да  възпроизведете  бързо  на-
пред или назад текущия файл.

<за RDS модел>
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 ЗАБЕЛЕЖКА
Списъкът, в който търсите, включва осем 
категории – Playlists, Artists, Albums, Genres, 
Songs, Composers, Audiobooks и Podcasts.

Търсене на категории
Завъртете  копчето     TUNE  наляво/на-
дясно, за да търсите дадена категория.

<за RDS модел>

Щом откриете търсената категория, нати-
снете копчето    TUNE, за да я изберете 
и да инициирате възпроизвеждане.

Меню Category
Менюто  Category  на  iPod  ви  предоставя 
достъп до  , Home и   функци-
ите.

1.    :  Показва  екрана  за  възпроиз-
веждане
2. Home: Премества се към екрана на ос-
новната категория на iPod
3.    : Премества се към предходната 
категория
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Меню на режим iPod
В този режим имате достъп до функциите 
Random (Shuffle), Repeat и List.

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  Ако активирате режима за търсене по вре-

ме на възпроизвеждане на песен, на дис-
плея ще се появи последно показваната 
категория.

•  Стъпките за търсене при първоначално 
свързване може да се различават в зависи-
мост от iPod устройството.

Random (Shuffle)
Натиснете  бутона    (ShuFFle),  за  да 
възпроизведете  файловете  в  случайна 
последователност.
При  всяко  натискане  на  бутона  функ-
циите  се  сменят  в  последователност: 
Random(Shuffle) Album→Random (Shuffle) 
All→Off.
•  Random(Shuffle) Album: Възпроизвеж-

да  всички  файлове  от  даден  албум  в 
случайна последователност.

•  Random(Shuffle)  All:  Възпроизвежда 
всички  файлове  в  случайна  последо-
вателност.

Repeat
Натиснете  бутона   ( RepeAT ),  за  да 
повторите възпроизвежданата в момента 
песен. Натиснете го отново, за да изклю-
чите функцията повтаряне. 
•  Repeat: Повтаря възпроизвежданата в 

момента песен.

<за RDS модел>
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List
Натиснете бутона    ( lIST ),  за да 
извикате менюто Category. 

<за RDS модел>

Завъртете  копчето    TUNE  наляво/на-
дясно,  за  да  търсите  дадена  категория. 
Щом я намерите, натиснете копчето     
TUNE, за да я изберете и да инициирате 
възпроизвеждането.

РЕЖИМ AUX

Използване на режим AUX

Натиснете  бутона  meDIA   →  изберете 
[AUX]

Вече  можете  да  свържете  външно  ус-
тройство за възпроизвеждане на музика.

Свързване на външно устройство
Външни  възпроизвеждащи  аудиоустрой-
ства  (записващи  камери,  автомобилни 
VCR  и  други)  могат  да  бъдат  свързани 
чрез предназначен за целта кабел.

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  Ако в AUX терминала бъде вкаран конек-

тор на външно устройство, режим AUX се 
задейства автоматично. Щом конекторът 
бъде изваден, системата преминава в ре-
жима, в който е работила до вкарването 
му.

•  Режим AUX може да бъде използван само 
когато в системата е включено външно 
възпроизвеждащо аудиоустройство (за-
писваща камера, автомобилно VCR и дру-
ги). 

•  Силата на звука при AUX може да се кон-
тролира отделно от останалите аудиоре-
жими.

•  Вкарването на конекторен жак в AUX тер-
минала без външно устройство ще активи-
ра AUX режима на аудиосистемата, но тя 
ще възпроизвежда само шум. Когато не из-
ползвате външно устройство, изваждайте 
конекторния жак.

•  Когато външното устройство е свързано и 
чрез захранващ жак, при възпроизвежда-
не може да се чува шум. В подобни случаи 
изключете захранването преди употреба. 

•  При употреба вкарвайте напълно AUX ка-
бела в AUX жака.
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РЕЖИМ MY MUSIC

Основен екран режими

1. Показване на режим
Показва действащия в момента режим

2. Оперативно състояние
Показва действащата в момента функция 
измежду Repeat/Random(Shuffle)/Scan.

3. Показалец на файл
Показва номера на възпроизвеждания в 
момента файл/общия брой файлове

4. Информация за файла
Показва информация за текущия файл

5. Play/Pause
Променя състоянието play/pause

6. Време на възпроизвеждане
Показва времето от началото на възпро-
извеждането

7. Info
Показва  подробна  информация  относно 
възпроизвеждания в момента файл

8. Random (Shuffle)
Включва/изключва  функцията 
Random(Shuffle) 

9. Repeat
Включва/изключва функцията Repeat

10. Delete
Изтрива отворения в момента файл

11. List
Премества се на екран list 

<за RDS модел>
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Използване на режим My Music

Възпроизвеждане/временно спиране на 
файлове от My Music

Смяна на файлове
Натиснете бутона  , за да преми-
нете  на  предходния  или  на  следващия 
файл.

По  време  на  възпроизвеждането  нати-
снете бутон   за временното му спи-
ране  и  бутон    за  възобновяването 
му.

<за RDS модел>

<за RDS модел>

 ЗАБЕЛЕЖКА
Ако в My Music няма запазени файлове, буто-
нът [My Music] ще бъде деактивиран.

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  Натискането на бутона    след пър-

вите 3 секунди от даден файл започва въз-
произвеждането му от началото. 

•  Натискането на бутона    преди 
първите 3 секунди от даден файл започва 
възпроизвеждането на предходния.

Избор от списъка
Завъртете  копчето    TUNE  наляво/на-
дясно, за да потърсите желания файл.

Щом  го намерите, натиснете копчето   
TUNE, за да започне възпроизвеждането 
му.
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Бързо възпроизвеждане напред/назад 
на файлове
По време на възпроизвеждане натиснете 
и  задръжте  бутона    (над  0,8  се-
кунди),  за  да  възпроизведете  бързо  на-
пред или назад текущия файл.

Сканиране (за RDS модел)
Натиснете  и  задръжте  бутона  TA/ScAN   
(над 0,8 секунди),  за да възпроизведете 
първите 10 секунди от всеки файл.

Сканиране
Натиснете бутона  ScAN  , за да възпро-
изведете  първите  10  секунди  от  всеки 
файл.

Меню на режим My Music
В този режим имате достъп до функции-
те  Info, Random (Shuffle), Repeatq Delete 
и List.

Info
Натиснете  бутона    ( INFO ),  за  да 
извикате на екрана подробности относно 
текущия файл.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Заглавие, име изпълнител и информация за 
албума се показват само когато тези данни са 
записани в ID3-тага на MP3 файла.

<за RDS модел>
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<за RDS модел>

<за RDS модел>

Random
Натиснете  бутона    (ShuFFle),  за  да 
възпроизведете  файловете  в  случайна 
последователност.  Натиснете  го  отново, 
за изключите функцията Random

Repeat
Натиснете  бутона    ( RepeAT ),  за  да 
повторите възпроизвежданата в момента 
песен. Натиснете го отново, за изключите 
функцията Repeat.

Изтриване на файлове
Натиснете  бутона    ( DeleTe ),  за  да 
изтриете  възпроизвеждания  в  момента 
файл.

List
Натиснете  бутона    ( lIST ),  за  да 
извикате екрана със списъка с файлове-
те.

 
Завъртете  копчето    TUNE  наляво/на-
дясно,  за  да  търсите  файлове.  Щом  на 
екрана се появи  търсеният от вас файл, 
натиснете  копчето,  за  да  дадете  начало 
на възпроизвеждането му.

Меню List
От екрана List можете да изтривате фай-
лове, които преди това сте запаметили в 
My Music.
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Натиснете бутона   ( SelecT All) или са-
мостоятелно  изберете  файловете,  които 
искате да изтриете. Щом го сторите, буто-
ните   (uNSelecT All) и   ( DeleTe ) ще 
се активират.

1)  :  Придвижва  се  на  предходния 
екран

2) Select All: Избира всички файлове
3) Unselet All: Елиминира избора на всич-

ки файлове
4) Delete: Изтрива избраните файлове

След  като  изберете  файловете,  които 
искате  да  изтриете,  натиснете    (
DeleTe ) бутона, за да го сторите.

 ЗАБЕЛЕЖКА – ИЗПОЛЗВАНЕ НА АУ-
ДИОРЕЖИМ BLUETOOTh®
•  Аудиорежимът Bluetooth® може да се из-

ползва само когато към системата е свър-
зан телефон с Bluetooth® технология.

•  Аудиорежимът Bluetooth® няма да бъде 
достъпен, ако към системата са свързани 
телефони, които не поддържат тази функ-
ция.

•  Ако по време на възпроизвеждане с 
Bluetooth® аудио бъде свързан телефон с 
Bluetooth® технология, музиката ще спре. 

•  При някои мобилни телефони придвижва-
нето на Track нагоре/надолу може да дове-
де до появата на шум.

•  Възможно е при някои мобилни телефони 
функцията streaming audio на Bluetooth® 
технологията да не се поддържа.

(Продължава)
 ЗАБЕЛЕЖКА

Ако има свободна памет, могат да бъдат запа-
метени до 6000 файла. 
Идентични файлове не могат да бъдат копи-
рани над 1000 пъти.
Информация за паметта търсете на * → 
[System] [Memory Information]

Характерни особености на вашия автомобил

180 4



РЕЖИМ Bluetooth® AUDIO 
(за модел с Bluetooth® технология)

Използване на режим Bluetooth® 
Audio

Възпроизвеждане/временно спиране 
чрез Bluetooth® Audio
При свързване на устройство с Bluetooth® 
технология режимът се активира автома-
тично.

(Продължение)
•  При връщане към режим Bluetooth® Audio 

след приключване на разговор при някои 
мобилни телефони режимът може да не се 
активира автоматично.

•  Повикването или приемането на разговор 
по време на възпроизвеждане на музика с 
Bluetooth® аудио може да доведе до смуще-
ния в звука. 

Смяна на файлове
Натиснете бутона  , за да преми-
нете  на  предходния  или  на  следващия 
файл.

Установяване на връзка
Ако  към  системата  не  е  свързано 
Bluetooth®  устройство,  натиснете  бутона 

SeTup   → бутона [Phone], за да извикате 
екрана за връзка с Bluetooth®.
Възможно е да се използва регистриран 
телефон  за  свързване,  прекъсване  на 
връзката  и  изтриване  на  функции  от  ва-
шия Bluetooth® телефон.

По  време  на  възпроизвеждането  нати-
снете бутон   за временното му спи-
ране и бутон     за възобновяването 
му.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Функцията play/pause може да работи различ-
но в зависимост от мобилния телефон.
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Bluetooth® Технология 
(За RDS, Bluetooth® модел)

Използване на Bluetooth® устрой-
ство „свободни ръце“

•  Bluetooth®  представлява  безжична 
мрежова  технология  за  обмен  на  ин-
формация  на  къси  разстояния,  която 
използва честота 2.45 ГХц GHz.

•  Технологията Bluetooth® се поддържа 
от  персонални  компютри,  външни  ус-
тройства,  Bluetooth®  телефони,  PDA, 
различни  електронни  устройства,  ав-
томобилни  среди  и  позволява  преда-
ване  на  данни  с  висока  скорост  без 
необходимост от свързващ кабел.

•  Bluetooth® се нарича устройство, кое-
то  позволява  на  потребителя  удобно 
за  провежда  разговори  с  Bluetooth® 
мобилни  телефони  през  аудиосисте-
мата. 

 ВНИМАНИЕ
 • Устройството „свободни ръце“ 

Bluetooth® е функция, която дава въз-
можност на шофьорите да управляват 
безопасно автомобила си. Свързване-
то на аудиосистемата на автомобила 
с Bluetooth® телефон позволява на 
потребителя удобно да осъществява 
повиквания, да приема разговори и да 
работи с телефонния указател. Преди 
да използвате Bluetooth®, внимателно 
прочетете съдържанието на това ръ-
ководство. 

 • Прекомерното използване или работа 
с него по време на шофиране може да 
доведе до небрежно управление и да 
стане причина за катастрофа.

 • Не работете прекомерно с устройство-
то, докато шофирате.

 • Задържането на погледа върху екра-
на продължително време е опасно 
и може да доведе до катастрофа. По 
време на шофиране поглеждайте ек-
рана за кратко. 
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 ЗАБЕЛЕЖКА - ИЗПОЛЗВАНЕ СЛЕД 
СВЪРЗВАНЕ НА BLUETOOTh® ТЕЛЕФОН
•  Преди да свържете аудиосистемата на ав-

томобила с мобилния телефон, проверете 
дали последният поддържа функциите на 
Bluetooth® технологията.

•  Дори да поддържа Bluetooth® технология-
та, телефонът няма да бъде открит при тър-
сене, ако е поставен в състояние „hidden“ 
или ако захранването на Bluetooth® е из-
ключено. Изключете състоянието „hidden“ 
или включете захранването на Bluetooth®, 
преди да търсите/свържете телефона с ау-
диосистемата на автомобила. 

(Продължава)

(Продължение)
•  Ако не желаете вашият Bluetooth® телефон 

да се свързва автоматично със системата, 
опитайте следното:

•  1. Изключете Bluetooth® функцията на мо-
билния си телефон.

•  - Повече информация за Bluetooth® функ-
циите на вашия мобилен телефон потър-
сете в полученото с него ръководство за 
употреба.

•  2. Изключете Bluetooth® функцията на ау-
диосистемата на вашия автомобил. 

•  - За да го направите, отидете на SeTup   > 
[Phone] и [turn off] the Bluetooth®.

•  Паркирайте автомобила си, преди да свър-
жете аудиосистемата с вашия мобилен те-
лефон.

(Продължава)

(Продължение)
•  При някои телефони е възможно 

Bluetooth® връзката да прекъсва. Следвай-
те тези стъпки, за да опитате отново.

•  1. Изключете/включете Bluetooth® функ-
цията на мобилния телефон и опитайте 
отново. 

•  2. Изключете/включете захранването на 
мобилния телефон и опитайте отново.

•  3 Извадете батерията на мобилния теле-
фон, поставете я обратно и опитайте от-
ново. 

•  4. Рестартирайте аудиосистемата и опи-
тайте отново.

•  5. Изтрийте всички регистрирани устрой-
ства, регистрирайте отново и опитайте 
пак.

•  Силата и качеството на звука на разгово-
рите със свободни ръце може да се разли-
чава в зависимост от мобилния телефон. 

(Продължава)
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(Продължение)
•  Bluetooth® функциите, които се поддържат 

в автомобила, са следните (някои от тях 
може да не се поддържат в зависимост от 
вашето Bluetooth® устройство):
- Повикване и приемане на разговори чрез 
устройство „свободни ръце“ с Bluetooth® 
технология
- Работа с меню по време на разговор 
(превключване на Private, превключване 
на изчакване, сила на звука)
- Зареждане на история на разговорите
- Зареждане на телефонен указател
- Телефонен указател/История на разгово-
рите в режим Auto
Зареждане
- Автоматично свързване на Bluetooth® ус-
тройство – Bluetooth® Audio 

•  Съществува възможност за регистриране 
на не повече от пет Bluetooth® устройства 
в системата на автомобила.

•  Не е възможно едновременното свързване 
на повече от едно Bluetooth® устройство 
със системата.

(Продължава)
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Регистриране на Bluetooth® устрой-
ство

Какво представлява Bluetooth® ре-
гистрирането?
Регистрирането  представлява  процес 
на  синхронизиране на  вашия Bluetooth® 
телефон или друго устройство с аудиоси-
стемата  на  автомобила  с  цел  установя-
ване  на  връзка.  Регистрирането  е  необ-
ходимо  за  свързването  и  употребата  на 
Bluetooth® функцията.

Регистриране с бутона phONe   / с бу-
тона  на контролера за дистан-
ционно управление на волана

Ако няма регистрирани устройства
1.  Натиснете  бутона  phONe     или  бутона 

  на  контролера  за  дистанционно 
управление  на  волана.  Ще  се  появи 
следният екран.

2. Натиснете бутона  , за да извика-
те екрана за регистрация Pair Phone. 1) Device: Името на устройството, как-

то е изписано при търсене чрез ва-
шето Bluetooth® устройство.

2) Passkey: Паролата, която се използ-
ва за регистриране на устройство-
то.

3.  Чрез  своето  Bluetooth®  устройство 
(напр.  мобилен  телефон)  потърсете  и 
изберете аудиосистемата в автомоби-
ла си.

4. След малко ще се появи екран, на кой-
то да въведете парола.

Въведете  паролата  „0000“,  за  да  регис-
трирате  своето  Bluetooth®  устройство 
в аудиосистемата на автомобила си.V
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 ЗАБЕЛЕЖКА
Ако Bluetooth® устройства са регистрирани, 
но в системата, но не са свързани с нея, при 
натискане на бутона phONe   или на бутона 

 на контролера за дистанционно упра-
вление на волана ще се появи следният екран. 
Натиснете бутона [Pair], за да регистрирате 
ново устройство или [Connect] – за да свър-
жете вече регистрирано такова.

5. Щом регистрирането приключи, ще се 
появи следния екран:

Регистриране чрез [PhONE] Setup 
функцията
Натиснете  бутона  SeTup     →  Изберете 
[Phone] → Изберете [Pair Phone] 
→ Изберете копчето     TUNE 

Следните  стъпки  са  същите  като  онези, 
описани  в  раздела  „Когато  няма  реги-
стрирани устройства“.

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  Периодът на изчакване при регистрация 

на телефон е една минута. Ако тя не при-
ключи за определено време, процесът се 
прекратява. Ако това се случи, трябва да 
започнете отначало. 

•  Като цяло повечето Bluetooth® устройства 
се свързват автоматично след приключва-
не на регистрацията. Някои обаче може 
да изискват допълнителен процес на по-
твърждение за осъществяване на връзка-
та. Проверете дали Bluetooth® технология-
та е свързана правилно с вашия мобилен 
телефон.

•  Списък на Bluetooth® устройствата ще 
намерите на SeTup    → [Phone] →[Paired 
Phone List].
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Свързване на устройство
Натиснете  бутона  SeTup   →  изберете 
[Phone] → Изберете [Paired Phone List]

1) Свързан телефон: Устройство, което в 
момента е свързано

2) Регистриран телефон: Устройство, кое-
то в момента е регистрирано, но не е 
свързано

От  списъка  с  регистрираните  телефони 
изберете  устройството,  което  искате  да 
свържете, и натиснете бутона  .
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Смяна на приоритета
Какво е приоритет?
В  аудиосистемата  на  автомобила  може 
да  се  регистрират  до  пет  Bluetooth®  ус-
тройства. Функцията „Change Priority“ се 
използва, за да се определи техният при-
оритет. По принцип най-висок приоритет 
получава последният свързан със систе-
мата телефон. 

Натиснете бутона  SeTup
→ Изберете  [Phone] → Изберете  [Paired 
Phone List]

От  списъка  с  регистрираните  телефо-
ни  изберете  този,  който  искате  да  има 
най-висок  приоритет,  и  натиснете  буто-
на    менюто.  Избраното  устройство 
вече е с най-висок приоритет. 

Прекъсване на връзката с устрой-
ство

Натиснете  бутона    SeTup   →  Изберете 
[Phone] → Изберете [Paired Phone List]

 ЗАБЕЛЕЖКА
Когато дадено устройство е свързано със 
системата, дори да промените приоритета в 
полза на друго, първото остава с най-висок 
приоритет.

От  списъка  с  регистрираните  телефони 
изберете  свързаното  в  момента  устрой-
ство и натиснете бутона    .
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Изтриване на устройство

Натиснете  бутона  SeTup   →  изберете 
[Phone] → Изберете [Paired Phone List]

От  списъка  с  регистрираните  телефони 
изберете този, който искате да изтриете, 
и натиснете бутона  .

ИЗПОЛЗВАНЕ НА Bluetooth®

Екран с менюта Phone

Менюта Phone
При  свързано  Bluetooth®  устройство  на-
тиснете  бутона  phONe   ,  за  да  извикате 
екрана с менюта Phone.

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  Когато изтривате свързано в момента ус-

тройство, връзката с него ще бъзе прекъс-
ната автоматично, за да се завърши проце-
сът на изтриване.

•  При изтриване на регистрирано Bluetooth® 
устройство историята на разговорите и 
телефонният му указател също ще бъдат 
изтрити.

•  За да използвате отново изтрито устрой-
ство, трябва да го регистрирате отново. 

1) Dial Number: Извиква екрана за наби-
ране, на който може да се набират номе-
ра за осъществяване на повикване
2) Call History: Извиква екрана със списъ-
ка на всички повиквания

3) Phone book: Извиква екрана с телефон-
ния указател
4) Setup: Показва свързаните с телефона 
настройки

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  Ако натиснете бутона [Call History], но 

няма данни за историята на повиквания-
та, ще се появи питане дали да се зареди 
такава.

•  Ако натиснете [Phone book], но няма дан-
ни за телефонни абонати, ще се появи пи-
тане дали да се зареди телефонен указател.

•  Възможно е тази функция да не се поддър-
жа от някои мобилни телефони. Повече 
информация за поддръжката на зарежда-
нето потърсете в ръководството за употре-
ба на вашия телефон.
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Осъществяване на повикване чрез 
набиране на номер

Натиснете  бутона  phONe     →  Изберете 
[DialNumber]

1) Клавиатура: Използва се за въвеждане 
на телефонен номер

2)  Повикване:  Ако  е  набран  номер,  осъ-
ществява повикване към него, ако не е 
набран номер, извиква екрана с исто-
рията на разговорите

3)  Край:  Изтрива  въведения  телефонен 
номер

4)  Delete:  Изтрива  въведените  цифри 
една по една

Приемане на разговор

Приемане на разговор
Входящо повикване по Bluetooth® устрой-
ство, свързано с аудиосистемата, извиква 
показания долу екран:

1)  Име  на  търсещия:  Показва  името  на 
осъществяващия  повикването,  ако  е  за-
паметено в телефонния ви указател
2)  Номер  на  търсещия:  Показва  номера 
на телефона, от който се осъществява по-
викването
3) Accept: Приемане на входящото повик-
ване
4)  Reject:  Отхвърляне  на  входящото  по-
викване

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  Когато се появи съобщение за входящо 

повикване, повечето Audio и SETUP функ-
ции не действат. Може да се управлява 
само силата на звука.

•  При някои мобилни телефони номерът, от 
който се осъществява входящото повиква-
не, може да не се изписва правилно. 

•  При приемане на входящо повикване през 
мобилния телефон режимът на системата 
автоматично се променя на Private.
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По време на разговор с устройство 
„свободни ръце“

1)  Име  на  търсещия:  Показва  името  на 
осъществяващия  повикването,  ако  е 
запаметено в телефонния ви указател

2)  Номер  на  търсещия:  Показва  номера 
на телефона, от който се осъществява 
повикването

3)  Продължителност  на  разговора:  По-
казва продължителността на разгово-
ра

4) Край: Прекратява разговора
5) Private: Превключва в режим на пове-

рителност
6)  Out  Vol.:  Настройва  силата  на  звука 

така, както се чува от събеседника
7)  Заглушаване:  Изключва  или  включва 

микрофона

 ЗАБЕЛЕЖКА
Ако микрофонът е изключен, вашият събе-
седник няма да чува гласа ви.

История на повикванията
Натиснете  бутона  phONe   →  Изберете 
[Call History]

Появява се списък с входящи, изходящи 
и пропуснати повиквания.
Натиснете бутона [Download], за да заре-
дите историята на повикванията.

1) Сall history:
- Показва последните повиквания (call 

history)
-  Осъществява  повикванията,  които 

бъдат избрани
2)  Download:  Зарежда  историята  на  по-

следните повиквания

 ЗАБЕЛЕЖКА
•   История на повикванията показва до 30 

входящи, изходящи и пропуснати повик-
вания.

•  При записване на история на повиквани-
ята от мобилен телефон записаната преди 
това се изтрива.

•  Входящите повиквания от скрит номер не 
могат да бъдат запаметени в историята на 
повикванията.

•  Запаметените по-рано телефонни указа-
тели се съхраняват дори когато връзката 
с устройството бъде прекъсната и възста-
новена отново. 

•  Възможно е някои телефони да не под-
държат функцията зареждане. Проверете 
дали Bluetooth® я поддържа.
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Телефонен указател
Натиснете  бутона  phONe   →  Изберете 
[Phone book]

На екрана се появява списъкът със запа-
метените  телефонни  номера.  Натиснете 
бутона  [Download],  за  да  заредите  исто-
рията на повикванията. 

1) Списък с контакти:
- Показва заредените номера от теле-

фонния указател
- Осъществява повикване при избор

2)  Download:  Зарежда  телефонен  указа-
тел

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  В телефонния указател могат да бъдат ко-

пирани до 1000 номера.
•  При зареждане на данни в телефонния 

указател запаметените преди това теле-
фонни номера ще бъдат изтрити.

•  Ако функцията на Bluetooth® устройството 
за зареждане на телефонен указател е из-
ключена, операцията е невъзможна. Освен 
това някои устройства биха могли да искат 
упълномощаване при опит за зареждане. 
Ако зареждането не може да бъде прове-
дено нормално, проверете настройките на 
Bluetooth® устройството или състоянието 
на екрана.

•  Не се показва допълнителна информация 
за входящи повиквания от номера, които 
не са запаметени в телефонния указател.

•  Възможно е някои телефони да не поддър-
жат функцията за зареждане на телефонен 
указател. Проверете дали Bluetooth® ус-
тройството я поддържа.
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Технология Bluetooth® 
(за устройства с Bluetooth® техноло-
гия)

Регистриране на Bluetooth® устрой-
ство

Какво представлява Bluetooth® ре-
гистрирането?

Регистрирането  представлява  процес 
на  синхронизиране на  вашия Bluetooth® 
телефон или друго устройство с аудиоси-
стемата  на  автомобила  с  цел  установя-
ване  на  връзка.  Регистрирането  е  необ-
ходимо  за  свързването  и  употребата  на 
Bluetooth® функцията.

Регистриране с бутона phONe  / с бу-
тона  на контролера за дистан-
ционно управление на волана

Ако няма регистрирани устройства
1.  Натиснете  бутона  phONe   или  бутона 

  на  контролера  за  дистанционно 
управление  на  волана.  Ще  се  появи 
следният екран.

2. Натиснете бутона  , за да извика-
те екрана за регистрация Pair Phone. 1) Device: Името на устройството, как-

то е изписано при търсене чрез ва-
шето Bluetooth® устройство.

2) Passkey: Паролата, която се използ-
ва за регистриране на устройство-
то.

3.  Чрез  своето  Bluetooth®  устройство 
(напр.  мобилен  телефон)  потърсете  и 
изберете аудиосистемата в автомоби-
ла си.

4. След малко ще се появи екран, на кой-
то да въведете парола.

Въведете  паролата  „0000“,  за  да  регис-
трирате  своето  Bluetooth®  устройство 
в аудиосистемата на автомобила си.

5. Щом регистрирането приключи, ще се 
появи следният екран:
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Регистриране чрез [PhONE] Setup 
функцията
Натиснете  бутона  SeTup     →  Изберете 
[Phone] → Изберете [Pair Phone] 
→ Изберете копчето   TUNE 

 ЗАБЕЛЕЖКА

•  Ако Bluetooth® устройства са регистри-
рани, но в системата, но не са свързани с 
нея, при натискане на бутона phONe   или 
на бутона  на контролера за дистан-
ционно управление на волана ще се появи 
следният екран. Натиснете бутона [Pair], 
за да регистрирате ново устройство или 
[Connect] – за да свържете вече регистри-
рано такова.

Следните  стъпки  са  същите  като  онези, 
описани  в  раздела  „Когато  няма  реги-
стрирани устройства“.

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  Периодът на изчакване при регистрация 

на телефон е една минута. Ако тя не при-
ключи за определено време, процесът се 
прекратява. Ако това се случи, трябва да 
започнете отначало. 

•  Като цяло повечето Bluetooth® устройства 
се свързват автоматично след приключва-
не на регистрацията. Някои обаче може 
да изискват допълнителен процес на по-
твърждение за осъществяване на връзка-
та. Проверете дали Bluetooth® технология-
та е свързана правилно с вашия мобилен 
телефон.

•  Списък на Bluetooth® устройствата ще 
намерите на SeTup    → [Phone] →[Paired 
Phone List].
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Свързване на устройство
Натиснете  бутона  SeTup     →  изберете 
[Phone] → Изберете [Paired Phone List]

1) Свързан телефон: Устройство, което в 
момента е свързано

2) Регистриран телефон: Устройство, кое-
то в момента е регистрирано, но не е 
свързано

От  списъка  с  регистрираните  телефони 
изберете  устройството,  което  искате  да 
свържете, и натиснете бутона  cONNecT .

Смяна на приоритета
Какво е приоритет?
В  аудиосистемата  на  автомобила  може 
да  се  регистрират  до  пет  Bluetooth®  ус-
тройства. Функцията  „Change Priority“ се 
използва, за да се определи техният при-
оритет. По принцип най-висок приоритет 
получава последният свързан със систе-
мата телефон. 

Натиснете  бутона  SeTup   →  Изберете 
[Phone] → Изберете [Paired Phone List]
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 ЗАБЕЛЕЖКА
Когато дадено устройство е свързано със 
системата, дори да промените приоритета в 
полза на друго, първото остава с най-висок 
приоритет.

От  списъка  с  регистрираните  телефо-
ни  изберете  този,  който  искате  да  има 
най-висок приоритет, и натиснете бутона 
chANge pRIORITy   от  менюто.  Избраното  ус-
тройство вече е с най-висок приоритет. 

Прекъсване на връзката с устрой-
ство

Натиснете  бутона  SeTup   →  Изберете 
[Phone] → Изберете [Paired Phone List]

От  списъка  с  регистрираните  телефони 
изберете  свързаното  в  момента  устрой-
ство и натиснете бутона  DIScONNecT .

Изтриване на устройство

Натиснете  бутона  SeTup   →  изберете 
[Phone] → Изберете [Paired Phone List]

От  списъка  с  регистрираните  телефони 
изберете този, който искате да изтриете, 
и натиснете бутона  DeleTe .

Характерни особености на вашия автомобил

196 4



ИЗПОЛЗВАНЕ НА Bluetooth®

Екран с менюта Phone

Менюта Phone
При  свързано  Bluetooth®  устройство  на-
тиснете  бутона  phONe ,  за  да  извикате 
екрана с менюта Phone.

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  Когато изтривате свързано в момента ус-

тройство, връзката с него ще бъде прекъс-
ната автоматично, за да се завърши проце-
сът на изтриване.

•  При изтриване на регистрирано Bluetooth® 
устройство, историята на разговорите и 
телефонният му указател също ще бъдат 
изтрити.

•  За да използвате отново изтрито устрой-
ство, трябва да го регистрирате отново.

1) Dial Number: Извиква екрана за наби-
ране, на който може да се набират но-
мера за осъществяване на повикване

2) Call History: Извиква екрана със списъ-
ка на всички повиквания

3) Contacts: Извиква екрана със списъка 
от контакти

4) Setup: Показва свързаните с телефона 
настройки

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  Ако натиснете бутона [Call History], но 

няма данни за историята на повиквания-
та, ще се появи питане дали да се зареди 
такава.

•  Ако натиснете [contacts], но няма данни за 
телефонни абонати, ще се появи питане 
дали да се заредят данни за контакти.

•  Възможно е тази функция да не се поддър-
жа от някои мобилни телефони. Повече 
информация за поддръжката на зарежда-
нето потърсете в ръководството за употре-
ба на вашия телефон.
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Осъществяване на повикване чрез 
набиране на номер

Натиснете  бутона  phONe   →  Изберете 
[DialNumber]

1) Клавиатура: Използва се за въвеждане 
на телефонен номер

2)  Повикване:  Ако  е  набран  номер,  осъ-
ществява повикване към него, ако не е 
набран номер, извиква екрана с исто-
рията на разговорите

3)  Край:  Изтрива  въведения  телефонен 
номер

4)  Delete:  Изтрива  въведените  цифри 
една по една

Приемане на разговор

Приемане на разговор
Входящо повикване по Bluetooth® устрой-
ство, свързано с аудиосистемата, извиква 
показания долу екран:

1)  Име  на  търсещия:  Показва  името  на 
осъществяващия  повикването,  ако  е 
запаметено в списъка с контакти. 

2)  Номер  на  търсещия:  Показва  номера 
на телефона, от който се осъществява 
повикването

3) Accept: Приемане на входящото повик-
ване

4)  Reject:  Отхвърляне  на  входящото  по-
викване

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  Когато се появи съобщение за входящо 

повикване, повечето Audio и SETUP функ-
ции не действат. Може да се управлява 
само силата на звука.

•  При някои мобилни телефони номерът, от 
който се осъществява входящото повиква-
не, може да не се изписва правилно. 

•  При приемане на входящо повикване през 
мобилния телефон режимът на системата 
автоматично се променя на Private.
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По време на разговор с устройство „сво-
бодни ръце“

1)  Име  на  търсещия:  Показва  името  на 
осъществяващия  повикването,  ако  е 
запаметено в списъка ви с контакти

2)  Номер  на  търсещия:  Показва  номера 
на телефона, от който се осъществява 
повикването

3)  Продължителност  на  разговора:  По-
казва продължителността на разгово-
ра

4) Край: Прекратява разговора
5) Private: Превключва в режим на пове-

рителност
6)  Out  Vol.:  Настройва  силата  на  звука 

така, както се чува от събеседника
7)  Заглушаване:  Изключва  или  включва 

микрофона

История на повикванията
Натиснете  бутона  phONe   →  Изберете 
[Call History]

 ЗАБЕЛЕЖКА
Ако микрофонът е изключен, вашият събе-
седник няма да чува гласа ви.

Появява се списък с входящи, изходящи 
и пропуснати повиквания.
Натиснете бутона  DOwNlOAD , за да заре-
дите историята на повикванията.

1) Сall history:
-  Показва  последните  повиквания  (call 

history)
- Осъществява повикванията, които бъдат 

избрани
2)  Download:  Зарежда  историята  на  по-

следните повиквания

Телефонен указател
Натиснете  бутона  phONe   →  Изберете 
[Contacts]

На  екрана  се  появява  списъкът  със  за-
паметените  контакти.  Натиснете  бутона 
DOwNlOAD ,  за  да  заредите  историята  на 

повикванията. 

1) Списък с контакти:
- Показва заредените контакти
- Осъществява повикване при избор
2)  Download:  Зарежда  въведените  кон-

такти
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 ЗАБЕЛЕЖКА
•  В списъка с контакти могат да бъдат копи-

рани до 1000 номера.
•  При зареждане на данни в телефонния 

указател запаметените преди това теле-
фонни номера ще бъдат изтрити.

•  Ако функцията на Bluetooth® устройството 
за зареждане на телефонен указател е из-
ключена, операцията е невъзможна. Освен 
това някои устройства биха могли да искат 
упълномощаване при опит за зареждане. 
Ако зареждането не може да бъде прове-
дено нормално, проверете настройките на 
Bluetooth® устройството или състоянието 
на екрана.

•  Не се показва допълнителна информация 
за входящи повиквания от номера, които 
не са запаметени в списъка с контакти.

•  Възможно е някои телефони да не поддър-
жат функцията за зареждане на списък с 
контакти. Проверете дали Bluetooth® ус-
тройството я поддържа.
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 ЗАБЕЛЕЖКА – ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЛА-
СОВО РАЗПОЗНАВАНЕ
•  При използване на функцията гласово 

разпознаване се поддържат само команди-
те, изброени в това ръководство.

•  Имайте предвид, че по време на работа на 
системата за гласово разпознаване натис-
кането на друг бутон освен  или до-
косването на екрана ще изключи режима 
гласово разпознаване.

•  За по-добро разпознаване на гласовите ко-
манди сложете предназначения за това ми-
крофон над главата на шофьора и поддър-
жайте правилна стойка при произнасяне 
на командите. 

•  В следните ситуации е възможно систе-
мата за гласово разпознаване да не функ-
ционира правилно вследствие на външни 
шумове

•  - Когато прозорците или панорамният по-
крив са отворени

•  - Когато въздушната струя от вентила-
ционните отвори е силна 

•  - При влизане и преминаване през тунели
•  - При шофиране по неравни или разбити 

пътища
(Продължение)

(Продължава)
•  - По време на пороен дъжд (проливни дъ-

ждове, бури със силен вятър)
•  Свързаните с телефон гласови команди 

може да се използват само когато със сис-
темата е свързано Bluetooth® устройство

•  Когато осъществявате обаждане чрез про-
изнасяне на име, съответният контакт 
трябва да е зареден и съхранен в аудиоси-
стемата

•  След като заредите телефонния указател 
на технологията Bluetooth®, системата ще 
се нуждае от известно време да превърне 
текста в гласова информация. Междувре-
менно е възможно гласовото разпознаване 
да не функционира правилно

•  Произнасяйте гласовите команди естест-
вено и ясно като при обикновен разговор.
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ГЛАСОВО РАЗПОЗНАВАНЕ
(ако има)

Използване на гласовото разпозна-
ване

Включване на гласовото управление
Натиснете за кратко ключа   на кон-
тролера за дистанционно управление на 
волана. Произнесете команда.

Ако  гласовото  управление  е  в  режим 
[Normal  Mode],  системата  ще  произнесе 
„Please say a command. Beep-“.
•  Ако  гласовото  управление  е  в  режим 

[Expert Mode], системата ще произне-
се само „Beep-“.

•  За  да  промените  настройките  на  ре-
жим  Normal  Mode/Expert  Mode,  оти-
дете  на  SeTup   [System]  →[Prompt 
Feedback].

Пропускане на упътващото съобщение
По време на произнасяне на упътващото 
съобщение натиснете кратко бутона   
на контролера за дистанционно управле-
ние на волана (под 0,8 секунди). 
Упътващото съобщение ще бъде прекра-
тено веднага и ще чуете звуков сигнал.
След звуковия сигнал произнесете гласо-
вата команда. 

Рестартиране на гласовото разпознава-
не
Докато системата чака команда → нати-
снете  кратко бутона    на  контролера 
за  дистанционно  управление  на  волана 
(под 0,8 секунди)
Състоянието  на  изчакване  на  команда 
ще бъде прекратено веднага и ще чуете 
звуков  сигнал. След  звука  „beep“  произ-
несете гласовата команда.

 ЗАБЕЛЕЖКА
За правилно гласово разпознаване произна-
сяйте гласовите команди след упътващото съ-
общение и звуковия сигнал.
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ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГЛАСОВОТО РАЗ-
ПОЗНАВАНЕ
По време на работа на гласовото разпоз-
наване 
→ натиснете и задръжте  (над 0,8 секун-
ди) бутона  .

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  Натискането на бутон на контролера на 

дистанционното управление на волана 
или другаде в автомобила изключва дейст-
ващото в момента гласово разпознаване.

•  За да прекратите гласовото разпознава-
не, когато системата е в състояние на оч-
акване на гласова команда, произнесете 
„cancel“ или „end“.

•  За да прекратите гласовото разпознаване, 
когато системата е в състояние на очаква-
не на гласова команда, натиснете и задръ-
жте бутона  на контролера на дистан-
ционното управление на волана.
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 ❈ Илюстрация на използването на гласово управление
•  Включване на гласово управление.

Кратко натискане на бутона   (под 0,8 секунди):

•  Изключване на гласовото управление.
Кратко натискане на бутона    (под 0,8 секунди):

•  Пропускане на гласовото разпознаване

Кратко натискане на буто-
на    (под 0,8 секунди) 

Кратко натискане на буто-
на    (под 0,8 секунди) 
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Списък на гласовите команди
•  Общи команди: Това са командите, които могат да се използват във всички ситуации (възможно е обаче някои от тях да не се 

поддържат при определени обстоятелства).

Команда Функция

More Help 
Предоставя  напътствия  за  командите,  които 
могат да се използват навсякъде в системата

Help
Осигурява  напътствия  за  гласовите  команди, 
които могат да се използват в текущия режим

Call<Име> 
Осъществява  повикване  към  <Име>,  запа-
метено  в  телефонния  указател.  Пример  Call 
„Иван“

Phone

Осигурява  напътствия  за  гласовите  команди, 
свързани  с  телефона.  След  произнасянето 
на тази команда кажете „Call History“,  „Phone 
book“ или „Dial Number“ за изпълнение на съ-
ответните функции.

Call History Извежда екран с история на повикванията

Phone book

Извежда  екран  с  телефонния  указател.  След 
произнасяне  на  тази  команда  произнесете 
името на телефонен указател, съхранен в те-
лефонния  указател  за  автоматично  осъщест-
вяване на повикването

Dial Number
Извежда екран за набран номер. След произ-
насяне на тази команда можете да произнесе-
те номера, който искате да бъде набран

Redial
Осъществява  повикване  към  последния  тър-
сен номер

Radio

•  По  време  на  възпроизвеждане  на  радио-
предаване  извежда  следния  радиоекран 
(FM1→FM2→FMA→AM→AMA)

•  По  време  на  възпроизвеждане  в  друг  ре-
жим извежда последно възпроизвеждания 
радиоекран

Команда Функция

FM

•  По  време  на  възпроизвеждане  на  радио-
предаване  FM  станция  запазва  текущото 
състояние

•  По  време  на  възпроизвеждане  в  друг  ре-
жим извежда последно възпроизвеждания 
FM радиоекран

FM1(FM One) Показва FM1 екрана
FM2(FM Two) Показва FM2 екрана
FMA Показва FMA екрана
AM Показва AM екрана
AMA Показва AMA екрана

FM Preset 1~6 
Възпроизвежда предаването на последно слу-
шаната станция, запаметена в FM Preset 1~6.

AM Preset 1~6
Възпроизвежда предаването на станциите, за-
паметени в АM Preset 1~6.

FM 87.5~107.9
Възпроизвежда предаването на станцията, из-
лъчваща на съответната FM честота.

AM 530~1710
Възпроизвежда предаването на станцията, из-
лъчваща на съответната AM честота.

TA on Включва функцията за съобщения за трафика.

TA off
Изключва функцията за съобщения за трафи-
ка.

News on Включва функцията RDS новини
News off Изключва функцията RDS новини
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Команда Функция

Media
Извиква екрана на последно възпроизвеж-
даната медия

Play Track 1~30
Възпроизвежда  съответната  песен,  ако  в 
системата е поставен компактдиск 

CD
Възпроизвежда  музиката,  съхранена  на 
компактдиска.

Search CD

•  Премества се на екрана за избор на CD 
песен или файл.

•  За аудио CD-та се премества към екрана 
и  произнася  номера  на  песента  за  въз-
произвеждането й

•  Премества се на екрана за избор на MP3 
CD файл.

•  След това изборът и възпроизвеждането 
на музиката се извършват ръчно

USB Възпроизвежда музика от USB устройство

Search USB
Извиква екрана за избор на музика от USB 
устройство.  След  това  изборът  и  възпроиз-
веждането на музиката се извършват ръчно

iPod Възпроизвежда музика от iPod

Search iPod
Извиква екрана за избор на музика от iPod. 
След това изборът и възпроизвеждането на 
музиката се извършват ръчно

My Music
Възпроизвежда  музика,  запаметена  в  My 
Music

Search My Music
Извиква  екрана  за  избор  на  музика  от  My 
Music. След това изборът и възпроизвежда-
нето на музиката се извършват ръчно

AUX (Auxiliary)
Възпроизвежда музика от свързаното външ-
но устройство

Bluetooth Audio
Възпроизвежда музика, запаметена в свър-
зано Bluetooth® устройство

Mute
Спира  звука  на  радиото  или  възпроизвеж-
дащото устройство

Pardon? Повтаря последната команда
Cancel (Exit)  Изключва гласовото управление
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•  FM/AM радио команди: Команди, които могат да се използват 
при слушане на FM и AM радио.

Команда Функция

Preset 1~6
Възпроизвежда  радиопредаванията,  запаме-
тени в Preset 1~6

Auto Store
Избира автоматично радиочестотите, които се 
приемат най-добре и ги запаметява в Presets 
1~6

Preset Save 1~6
Запазва  честотата  на  възпроизвежданата  в 
момента радиостанция в Preset 1~6

Seek up
Възпроизвежда следващата приемана радио-
станция.

Seek down
Възпроизвежда предходната приемана ради-
останция

Next Preset 

Избира предварително зададения номер, кой-
то се намира след последно избрания предва-
рително зададен номер. (Пример: Ако слушате 
номер 3, се избира номер 4)

Previous Preset 

Избира предварително зададения номер, кой-
то се намира преди последно избрания пред-
варително зададен номер.  (Пример: Ако  слу-
шате номер 3, се избира номер 2)

Scan

Сканира честотите от текущата нагоре и въз-
произвежда всяка следваща, на която се при-
ема  качествен  сигнал  в  продължение  на  10 
секунди.

Preset Scan
Премества се на следващата честота, на коя-
то се възпроизвежда качествен сигнал, и въз-
произвежда 10 секунди.

AF on Включва функцията алтернативна честота
AF off Изключва функцията алтернативна честота
Region Включва функцията регион

Команда Функция
Region off Изключва функцията Регион

Program Type
Извиква екран RDS Program type. След 
това изборът на желания тип програма 
се извършва ръчно.

Random
Възпроизвежда  песните  от  компактди-
ска в случаен ред.

Random Off
Изключва възпроизвеждането в  случа-
ен  ред  и  започва  последователно  въз-
произвеждане на песните.

Repeat
Повтаря възпроизвежданата в момента 
песен.

Repeat Off
Прекратява текущото възпроизвеждане 
и  започва  последователно  възпроиз-
веждане на песните.

Next Track Възпроизвежда следващата песен.
Previous Възпроизвежда предходната песен.

Scan
Сканира  песните  и  възпроизвежда  по 
10 секунди от всяка.

Track 1~30 Възпроизвежда желания номер песен.

Search Track
Извиква екрана за избор на песен. След 
това  при  произнасяне  на  името  на  пе-
сен я възпроизвежда.

Information
Извиква информационния екран за въз-
произвежданата в момента песен.

•  Аудио CD команди: Команди, които могат да се използват 
при слушане на аудиокомпактдиск.
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•  MP3 CD / USB команди: Команди, които могат да се използват 
при слушане на музикални файлове, съхранени на CD и USB.

•  iPod команди: Команди, които могат да се използват при въз-
произвеждане от iPod.

Команда Функция

Random
Възпроизвежда песните от текущата папка в слу-
чаен ред.

All Random
Възпроизвежда  в  случаен  ред  всички  песни  на 
носителя.

Random Off
Изключва  възпроизвеждането  в  случаен  ред  и 
започва последователно възпроизвеждане на пе-
сните.

Repeat Повтаря възпроизвежданата в момента песен.
F o l d e r 
Repeat

Повтаря всички песни в текущата папка.

Repeat Off
Прекратява текущото възпроизвеждане и започва 
последователно възпроизвеждане на песните

Next File Възпроизвежда следващия файл
Previous File Възпроизвежда предходния файл

Scan
Сканира файловете, започвайки от следващия, и 
възпроизвежда по 10 секунди от всеки

Search File Извиква екрана за избор на файл
Search Folder Извиква екрана за избор на папка
Information Извиква информационния екран за текущия файл
Copy Копира текущия файл в My Music

Команда Функция

All Random
Възпроизвежда  в  случаен  ред  всички  песни  на 
носителя

Random
Възпроизвежда песните от текущата категория в 
случаен ред

Random Off
Изключва  възпроизвеждането  в  случаен  ред  и 
започва последователно възпроизвеждане на пе-
сните

Repeat Повтаря възпроизвежданата в момента песен

Repeat Off
Прекратява текущото възпроизвеждане и започва 
последователно възпроизвеждане на песните

Next Song Възпроизвежда следващата песен
P r e v i o u s 
Song

Възпроизвежда предходната песен

Search Song Извиква екрана за избор на песен

Information
Извиква информационния екран за текущата пе-
сен
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Команда Функция

Random
Възпроизвежда в случаен ред всички файло-
ве на носителя

Random Off
Изключва възпроизвеждането в случаен ред 
и започва последователно възпроизвеждане 
на файловете

Repeat Повтаря възпроизвеждания в момента файл

Repeat Off
Прекратява текущото възпроизвеждане и за-
почва  последователно  възпроизвеждане  на 
файловете

Next File Възпроизвежда следващия файл
Previous File Възпроизвежда предходния файл

Scan
Сканира  файловете,  започвайки  от  следва-
щия, и възпроизвежда по 10 секунди от все-
ки

Delete
Изтрива текущия файл. Ще трябва да преми-
нете през процедура за потвърждаване

Delete All
Изтрива  всички  файлове,  запаметени  в  My 
Music. Ще трябва да преминете през проце-
дура за потвърждаване.

•  My Music Команди: Команди, които могат да се използват 
за възпроизвеждането на песни от My Music.

•  Bluetooth® команди: Команди, които могат да се използват при 
възпроизвеждане на музика от телефон.

Команда Функция
Play Възпроизвежда спряната песен

Pause
Спира временно възпроизвеждането на даде-
на песен
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НАСТРОЙКА
(за модел с RDS и Bluetooth® техно-
логия)
- AM904DMEE, AM914DMEE

Начален режим
Натиснете бутона  SeTup , за да извикате 
екрана Setup.

Можете  да  избирате  и  управлявате  оп-
ции, свързани с [Display], [Sound], [Clock/
Day], [Phone] и [System].

Настройки на дисплея

Настройка на яркостта
Натиснете  бутона  SeTup     →  Изберете 
[Display] →Изберете [Brightness]

Използвайте  бутоните    и  ,  за  да 
настроите яркостта на екрана или да за-
дадете някой от режимите Automatic, Day 
или Night. 
Натиснете бутона  DeFAulT за рестартира-
не.

1) Automatic: Настройва яркостта автома-
тично

2) Day: Поддържа яркостта постоянно на 
висока степен

3)  Night:  Поддържа  яркостта  постоянно 
на ниска степен

Режим Pop-up
Натиснете  бутона  SeTup     →  Изберете 
[Display] →Изберете [Pop-up Mode]

Тази функция се използва,  за да извика 
екрана на режим Pop-up при въвеждане 
на радио- и медийни режими.
Когато тази функция е включена, при на-
тискане на бутона  RADIO   или meDIA   се 
появява екранът на режим Pop-up.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Медийният екран на режим Pop-up се показва 
само когато със системата са свързани две или 
повече медии.
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Scroll Text 
Натиснете  бутона  SeTup     →  Изберете 
[Display] →Изберете [Scroll text]

Тази  функция  се  използва  да  показва 
прекалено  дълги  текстове,  като  ги  при-
движва нагоре по екрана. 
Когато  функцията  е  включена,  текстът 
постепенно  се  мести  нагоре.  Когато  е 
изключена,  текстът  се  премества  само 
веднъж.

MP3 информационен дисплей
Натиснете  бутона  SeTup     →  Изберете 
[Display] →Изберете [Song Info]

Тази функция се използва да променя ин-
формацията, която се показва в режими 
USB и MP3 CD.

1) Folder File: Показва името на файла и 
името на папката

2) Album Artist Song: показва име на ал-
бум/име на изпълнител/песен
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Звукови настройки 

Звукови настройки
Натиснете  бутона    SeTup   →  Изберете 
[Sound] →Изберете [Audio Setting]

Използвайте  бутоните  , ,   и 
,  за  да  осъществите  настройките  Fader/
Balance.
Използвайте  бутоните    и  ,  за  да 
осъществите  настройките  Bass/Middle/
Treble.
Натиснете бутона   DeFAulT, за да рестар-
тирате системата.

Виртуален звук
Натиснете  бутона  SeTup   →  Изберете 
[Sound] →Изберете [Virtual Sound]

Тази  функция  се  използва  за  задаване 
на звуковите варианти Power Bass, Power 
Treble и Surround.
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SDVC (Speed Dependent Volume 
Control)
Натиснете  бутона  SeTup   →  Изберете 
[Sound]  →Изберете  [Speed  Dependent 
Vol.]

Силата на звука се управлява автоматич-
но в съответствие със скоростта на авто-
мобила. Функцията SDVC може да бъде 
зададена във варианти Off/Low/Mid/High.

Настройка на гласовото разпознаване
Натиснете  бутона  SeTup   →  Изберете 
[Sound] →Изберете [Volume Dialogue]

Използвайте  бутоните    и  ,  за  да 
настроите силата на звука в диалогов ре-
жим със системата.

Звуков сигнал на сензорния дисплей
Натиснете  бутона  SeTup   →  Изберете 
[Sound] →Изберете [Touch Screen Beep]

Тази функция се използва за включване/
изключване на звуковия сигнал „beep“ на 
сензорния дисплей.
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 ЗАБЕЛЕЖКА
Натиснете и задръжте бутона clOck  
 (над 0.8 секунди), за да извикате екрана Clock/
Day.

Настройка на часа/деня

Настройка на часа
Натиснете  бутона  SeTup     →  Изберете 
[Clock/Day] →Изберете [Clock Settings]
Използвайте бутоните    и  , за да из-
берете часа, минутите и AM/PM настрой-
ките.

Настройка на календара
Натиснете  бутона  SeTup   →  Изберете 
[Clock/Day] →Изберете [Day Settings]

Използвайте бутоните   и  , за да из-
берете деня, месеца и годината.

Формат на показване на часа
Натиснете  бутона  SeTup   →  Изберете 
[Clock/Day] →Изберете [Time Format]

Тази функция се използва, за да променя 
формата на показване на часа между 12 
и 24 часа.
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Показване на часа
Натиснете  бутона  SeTup     →  Изберете 
[Clock/Day]  →Изберете  [Clock  Display 
(Power off)]

Тази  функция  се  използва  да  показва 
часа  на  дисплея,  когато  аудиосистемата 
е изключена. 

Автоматична RDS настройка на часа
Натиснете  бутона  SeTup   →  Изберете 
[Clock/Day]  →Изберете  [Automatic  RDS 
Time]

Тази функция се използва за автоматична 
синхронизация на часа чрез RDS.
Свързване на ново устройство
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Bluetooth® настройки

Регистриране на ново устройство
Натиснете  бутона  SeTup   →  Изберете 
[[Phone] →Изберете [Pair Phone]

В  аудиосистемата  могат  да  бъдат  реги-
стрирани Bluetooth® устройства. 
Повече информация ще намерите в раз-
дел „Регистриране чрез настройка на те-
лефона“ в Bluetooth® Технология.

Показване на списъка с регистрира-
ни телефони
Натиснете  бутона  SeTup   →  Изберете 
[[Phone] →Изберете [Paired Phone List]

Тази  функция  се  използва  да  показва 
мобилните телефони, които са регистри-
рани в аудиосистемата. При избиране на 
регистриран телефон се появява менюто 
за настройка. 
Повече информация ще намерите в раз-
дел  „Настройка  на  Bluetooth®  връзка“  в 
Bluetooth® технология.

1)  : Извиква предходния екран
2)  Свързване/прекъсване  на  връзката  с 

телефон: Свързва/прекъсва връзката с 
избрания телефон

3) Изтриване: Изтрива избрания телефон
4) Смяна на приоритет: Присвоява на из-

брания телефон най-висок приоритет

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  Може да се зареждат само телефонни ука-

затели от свързани със системата телефо-
ни. Освен това трябва да проверите дали 
телефонът ви поддържа функцията зареж-
дане.

•  Повече информация за това, дали вашият 
мобилен телефон поддържа зареждане на 
телефонни указатели, потърсете в негово-
то ръководство за употреба.

•   Може да се зарежда телефонният указа-
тел само от свързания в момента телефон. 
Преди да започнете зареждането, провере-
те дали телефонът ви поддържа функция-
та зареждане.
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Зареждане на телефонни указатели
Натиснете  бутона  SeTup   →  Избере-
те  [[Phone]  →Изберете  [Phone  book 
Download]

Започва  зареждането  на  телефонния 
указател  от  мобилния  ви  телефон  и  на 
екрана се показва развитието на проце-
са.

Автоматично зареждане (на телефонен 
указател)
Натиснете  бутона  SeTup   →  Изберете 
[Phone] →Изберете [Auto Download]

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  В телефонния указател може да се копират 

до 1000 телефонни номера.
•  За всяко регистрирано устройство може 

да се запаметят до 1000 телефонни номера.
•  При въвеждане на нов телефонен указател 

съхранените преди това ще бъдат изтрити. 
Телефонните указатели на останалите ре-
гистрирани телефони обаче няма да бъдат 
изтрити.

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  Функцията автоматично зареждане ще за-

режда въведените в мобилния телефон но-
мера при всяко негово свързване с аудио-
системата. Времето за зареждане варира в 
зависимост от броя на запаметените в ука-
зателя номера и състоянието на връзката.

•  При зареждане на телефонен указател пър-
во проверете дали мобилният ви телефон 
поддържа функцията зареждане на теле-
фонен указател.

Тази функция се използва за автоматич-
но  зареждане  на  въведените  в  мобил-
ния  телефон  номера  след  свързване  на 
Bluetooth® телефон.

Аудиотрансфер
Натиснете  бутона  SeTup   →  Изберете 
[Phone] →Изберете [Audio Streaming]

Когато функцията аудиотрансфер е вклю-
чена,  можете  да  слушате  в  автомобила 
си  музикални  файлове,  запаметени  във 
вашето Bluetooth® устройство. 
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Сила на изходящия звук
Натиснете  бутона  SeTup   →  Изберете 
[Phone] →Изберете [Outgoing Volume]

Използвайте  бутоните    и  ,  за  да 
регулирате силата на изходящия звук.

Изключване на Bluetooth системата
Натиснете  бутона  SeTup   →  Изберете 
[Phone] →Изберете [Bluetooth System Off]
След изключване на Bluetooth® техноло-
гията аудиосистемата няма да поддържа 
свързаните с нея функции.  ВНИМАНИЕ

Възможно е Bluetooth ® аудиотрансферът 
да не се поддържа при някои Bluetooth® 
телефони.

 ЗАБЕЛЕЖКА
За да включите отново Bluetooth® технологи-
ята, отидете на SeTup  → [Phone] и натиснете 
“Yes”.

Характерни особености на вашия автомобил

218 4



Настройки на системата

Информация за паметта
Натиснете  бутона  SeTup   →  Изберете 
[System] →Изберете [Memory Information]

Тази функция показва информация, свър-
зана с паметта на системата.

1) Using: Показва използвания в момента 
капацитет

2) Capacity: Показва общия капацитет

Настройки на режим гласово разпозна-
ване (ако има)
Натиснете  бутона  SeTup   →  Изберете 
[System]  →Изберете  [Voice  Recognition 
System]

Тази функция се използва за избиране на 
вариант за обратна връзка между Normal 
и Expert.

1)  Normal:  При  използване  на  гласово 
разпознаване осигурява подробна ин-
формация

2) Expert: При използване на гласово раз-
познаване пропуска някои напътствия

Език
Натиснете  бутона  SeTup   →  Изберете 
[System] →Изберете [Language]

Тази функция се използва за промяна на 
езика  на  системата  и  на  гласовото  раз-
познаване.
При  промяна  на  езика  системата  се 
рестартира и прилага новоизбрания език.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Гласовото разпознаване зависи от аудиоси-
стемата.
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НАСТРОЙКА
(за модел с RDS и Bluetooth® техно-
логия)
-AM900DMMG, AM910DMMG,
AM911DMMG, AM901DMGG,
AM910DMEE, AM911DMEE,
AM910DMGL, AM900DMMN,
AM910DMMN, AM912DMEE

Начален режим
Натиснете бутона  SeTup , за да извикате 
екрана Setup.

Можете  да  избирате  и  управлявате  оп-
ции, свързани с [Display], [Sound], [Clock/
Calendar], [Phone] и [System].

Настройки на дисплея

Настройка на яркостта
Натиснете  бутона  SeTup   →  Изберете 
[Display] →Изберете [Brightness]

Използвайте  бутоните    и  ,  за  да 
настроите  яркостта  на  екрана  или  да 
зададете  някой  от  режимите  Automatic, 
Daylight или Night. 
Натиснете бутона DeFAulT за рестартиране.

1) Automatic: Настройва яркостта автома-
тично

2) Daylight: Поддържа яркостта постоянно 
на висока степен

3)  Night:  Поддържа  яркостта  постоянно 
на ниска степен

Режим Pop-up
Натиснете  бутона  SeTup   →  Изберете 
[Display] →Изберете [Pop up Mode]

Тази функция се използва,  за да извика 
екрана на режим Pop-up при въвеждане 
на радио- и медийни режими.
Когато тази функция е включена, при на-
тискане на бутона  RADIO  или  meDIA  се 
появява екранът на режим Pop-up.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Медийният екран на режим Pop-up се показва 
само когато със системата са свързани две или 
повече медии.
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Text Scroll 
Натиснете  бутона  SeTup   →  Изберете 
[Display] →Изберете [Text scroll]

Тази  функция  се  използва  да  показва 
прекалено  дълги  текстове,  като  ги  при-
движва нагоре по екрана. 
Когато  функцията  е  включена,  текстът 
постепенно  се  мести  нагоре.  Когато  е 
изключена,  текстът  се  премества  само 
веднъж.
MP3 информационен дисплей

Натиснете  бутона  SeTup   →  Изберете 
[Display] →Изберете [Song Info]

Тази функция се използва да променя ин-
формацията, която се показва в режими 
USB и MP3 CD.

1) Folder File: Показва името на файла и 
името на папката

2) Album Artist Song: показва име на ал-
бум/име на изпълнител/песен

Звукови настройки 

Звукови настройки
Натиснете  бутона  SeTup   →  Изберете 
[Sound] →Изберете [Sound Setting]

Използвайте бутоните  , ,  и  , за 
да осъществите настройките Fader/Balance.
Използвайте бутоните   и  , за да осъ-
ществите настройките Bass/Middle/Treble.
Натиснете бутона  DeFAulT , за да рестарти-
рате системата.
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Виртуален звук
Натиснете  бутона  SeTup   →  Изберете 
[Sound] →Изберете [Virtual Sound]

Тази функция се използва да настрои оп-
циите Bass, Power Treble и Surround
sound.

SDVC (Speed Dependent Volume Control)
Натиснете  бутона  SeTup   →  Изберете 
[Sound]  →Изберете  [Speed  Dependent 
Vol.]

Силата на звука се управлява автоматич-
но в съответствие със скоростта на авто-
мобила. Функцията SDVC може да бъде 
зададена във варианти Off/Low/Mid/High.

Звуков сигнал на сензорния дисплей
Натиснете  бутона  SeTup   →  Изберете 
[Sound] →Изберете [Touch Screen Beep]

Тази функция се използва за включване/
изключване на звуковия сигнал „beep“ на 
сензорния дисплей.
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Настройка на часа/деня

Настройка на часа
Натиснете  бутона  SeTup   →  Избере-
те  [Clock/Calendar]  →Изберете  [Clock 
Settings]
Използвайте бутоните   и  , за да из-
берете часа, минутите и AM/PM настрой-
ките.

Настройка на календара
Натиснете  бутона  SeTup   →  Изберете 
[Clock/Calendar]  →Изберете  [  Calendar 
Settings]

 ЗАБЕЛЕЖКА
Натиснете и задръжте бутона clOck  (над 0,8 
секунди), за да извикате екрана Clock/
Calendar.

Показване на часа
Натиснете  бутона  SeTup   →  Избере-
те  [Clock/Calendar]  →Изберете  [Clock 
Display (Power off)]

Използвайте бутоните    и  , за да из-
берете деня, месеца и годината.

Тази  функция  се  използва  да  показва 
часа  на  дисплея,  когато  аудиосистемата 
е изключена. 
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Bluetooth® настройки

Регистриране на ново устройство
Натиснете  бутона  SeTup   →  Изберете 
[Phone] →Изберете [Pair Phone]

В  аудиосистемата  могат  да  бъдат  реги-
стрирани Bluetooth® устройства. 
Повече информация ще намерите в раз-
дел „Регистриране чрез настройка на те-
лефона“ в Bluetooth® технология.

Показване на списъка с регистрирани 
телефони
Натиснете  бутона  SeTup   →  Изберете 
[Phone] →Изберете [Paired Phone List]

Тази  функция  се  използва  да  показва 
мобилните телефони, които са регистри-
рани в аудиосистемата. При избиране на 
регистриран телефон се появява менюто 
за настройка. 
Повече информация ще намерите в раз-
дел  „Настройка  на  Bluetooth®  връзка“  в 
Bluetooth® технология.

1)  : Извиква предходния екран
2) Connect: Свързва/прекъсва връзката с 

избрания телефон

3) Delete: Изтрива избрания телефон
4) Change priority: Присвоява на избрания 

телефон най-висок приоритет

 ЗАБЕЛЕЖКА - ПРЕДИ ДА ЗАРЕДИТЕ 
КОНТАКТИ
•  Може да се зареждат само телефонни ука-

затели от свързани със системата телефо-
ни. Освен това трябва да проверите дали 
телефонът ви поддържа функцията зареж-
дане.

•  Повече информация за това, дали вашият 
мобилен телефон поддържа зареждане на 
телефонни указатели, потърсете в негово-
то ръководство за употреба.

•   Може да се зарежда телефонният указа-
тел само от свързания в момента телефон. 
Преди да започнете зареждането, провере-
те дали телефонът ви поддържа функция-
та зареждане.

Характерни особености на вашия автомобил
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Зареждане на контакти
Натиснете  бутона  SeTup   →  Изберете 
[Phone] →Изберете [Contacts Download]

Започва зареждането на контакти от мо-
билния ви телефон и на екрана се показ-
ва развитието на процеса.

Автоматично зареждане (на контакти)
Натиснете  бутона  SeTup   →  Изберете 
[Phone] →Изберете [Auto Download]

Тази функция се използва за автоматич-
но  зареждане  на  въведените  в  мобил-
ния  телефон  номера  след  свързване  на 
Bluetooth® телефон.

Аудиотрансфер
Натиснете  бутона  SeTup   →  Изберете 
[Phone] → Изберете [Streaming Audio]

Когато функцията аудиотрансфер е вклю-
чена,  можете  да  слушате  в  автомобила 
си  музикални  файлове,  запаметени  във 
вашето Bluetooth® устройство. 

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  В контактите може да се копират до 1000 

телефонни номера.
•  За всяко регистрирано устройство може 

да се запаметят до 1000 телефонни номера.
•  При въвеждане на нов списък с контакти 

съхранените преди това ще бъдат изтрити. 
Телефонните указатели на останалите ре-
гистрирани телефони обаче няма да бъдат 
изтрити.

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  Функцията автоматично зареждане ще за-

режда въведените в мобилния телефон но-
мера при всяко негово свързване с аудио-
системата. Времето за зареждане варира в 
зависимост от броя на запаметените в ука-
зателя номера и състоянието на връзката.

•  При зареждане на контакти първо прове-
рете дали мобилният ви телефон поддър-
жа функцията зареждане на контакти.

Характерни особености на вашия автомобил
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Сила на изходящия звук
Натиснете  бутона  SeTup   →  Изберете 
[Phone] → Изберете [Outgoing Volume]

Използвайте  бутоните    и  ,  за  да 
регулирате силата на изходящия звук.

Изключване на Bluetooth системата
Натиснете  бутона  SeTup   →  Изберете 
[Phone]  →  Изберете  [Bluetooth  System 
Off]
След изключване на Bluetooth® техноло-
гията аудиосистемата няма да поддържа 
свързаните с нея функции.

 ЗАБЕЛЕЖКА
За да включите отново Bluetooth® технологи-
ята, отидете на SeTup  → [Phone] и натиснете 
“Yes”.

Характерни особености на вашия автомобил
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Настройки на системата

Информация за паметта
Натиснете  бутона  SeTup   →  Изберете 
[System] → Изберете [Memory Information]

Тази функция показва информация, свър-
зана с паметта на системата.

1) Using: Показва използвания в момента 
капацитет

2) Capacity: Показва общия капацитет

Език
Натиснете  бутона  SeTup   →  Изберете 
[System] → Изберете [Language]

Тази функция се използва за промяна на 
езика  на  системата  и  на  гласовото  раз-
познаване.
При  промяна  на  езика  системата  се 
рестартира и прилага новоизбрания език.

 ВНИМАНИЕ
Камерата за обратно виждане е снабдена 
с оптична леща, за да осигури по-широк 
зрителен обхват, и разстоянията може да 
се различават от реалните. За по-голяма 
безопасност проверете директно ситуа-
цията отзад и отляво/отдясно.

КАМЕРА ЗА ОБРАТНО ВИЖДАНЕ
(ако има)
•  За  безопасност  на  потребителя  чрез 

по-широк зрителен обхват назад сис-
темата е снабдена с камера за обра-
тно виждане. 

•  Камерата  за  обратно  виждане  се 
включва  автоматично  при  поставяне 
на ключа на запалването в положение 
ON и скоростен лост в положение R.

•  Камерата  за  обратно  виждане  се  из-
ключва автоматично при преместване 
на лоста в друго положение.

Характерни особености на вашия автомобил
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Име Описание
12 hr 12 часа
24 hr 24 часа
AST(A.Store)  Автоматично избира и запаметява канали
AMA  AM радио (Auto store)
AUX  Режим външно аудио
Bass  Нисък звук
Treble  Висок звук
BT Audio  Bluetooth® аудио
FMA  FM радио (Auto store)

PowerBass
 Това е функция, която осигурява по-силни ни-
ски честоти

PowerTreble
 Това е функция, която осигурява по-силни ви-
соки честоти

Preset  Запаметени радиочестоти
RDS Search  Търсене с Radio Data System
TA Off  Съобщения за трафика

Характерни особености на вашия автомобил
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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 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 лекота 
да достигате уредите за управление.
Настройте огледалата. 
Проверете дали всички светлини работят.
Проверете всички прибори.
При  подаден  контакт  проверете  преду-
предителните светлини.
Освободете ръчната спирачка и провере-
те 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. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги внимавайте за хора, особено за 
деца, около автомобила, преди да пос-
тавите лоста на D (Drive) или R (Reverse).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ -
Шофиране под влиянието на алко-
хол и наркотици
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 взимате наркотици, вероятността да 
катастрофирате е голяма. Не шофирайте, 
ако сте пил или взимате наркотици. Не се 
возете при водачи под въздействието на 
алкохол. Доверете се на трезвен шофьор 
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. 
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ПОЗИЦИИ НА КЛЮЧА
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

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.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Ако се затруднявате да завъртите ключа в 
позиция ACC, го завъртете, докато движите 
волана наляво и надясно, за да освободите за-
ключващия механизъм.

ON (Контакт)
Проверете  предупредителните  лампи, 
преди  да  стартирате  двигателя.  Това  е 
нормалното  положение  на  ключа  след 
стартиране  на  двигателя.  Не  оставяйте 
ключа на контакт, ако 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.

ODMEDR2019
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ -
Ключ на запалването
 • 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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 ЗАБЕЛЕЖКА -
КиК дАуН (сПОрЕд ОБОрудвАНЕтО)
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 двигател

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пазете очите. Не опъвайте багажната 
мрежа прекалено, винаги стойте далеч 
от пътя на ластика на мрежата. Не я полз-
вайте, когато има видими белези на из-
носване.

 ВНИМАНИЕ
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.

стартиране на бензинов двигател
1.  Проверете  дали  ръчната  спирачка  е 

активна.
2. Механична трансмисия -

Натиснете  педала  на  съединителя 
докрай  и  поставете  скоростния  лост 
на неутрална позиция. Докато давате 
контакт  и  стартирате  двигателя,  дръ-
жте  педалите  на  съединителя  и  на 
спирачката натиснати.
Автоматична трансмисия -
Поставете  лоста  на  позиция  P  (Park). 
Натиснете  педала  на  спирачката  до-
край. Може да стартирате двигателя и 
когато лостът е на позиция N (Neutral).

3.  Завъртете  ключа  на  запалването  на 
START и го задръжте, докато запалите 
двигателя  (най-много за 10 сек). Вър-
нете 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. 
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стартиране на дизелов двигател
За да стартирате дизелов двигател, кога-
то е студен, той трябва да бъде “подгрят” 
преди стартиране и да го оставите да за-
грее, преди да потеглите.
1.  Проверете  дали  ръчната  спирачка  е 

активна.
2. Механична трансмисия -
Натиснете  педала  на  съединителя  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 -
  Поставете  лоста  на  позиция  P  (Park). 

Натиснете  педала  на  спирачката  до-
край. Може да стартирате двигателя и 
когато лостът е на позиция N (Neutral).

 ЗАБЕЛЕЖКА
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.

3.  Подайте  контакт,  за  да  погреете  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.

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 
турбината да се охлади, преди да уга-
сите двигателя.

 ВНИМАНИЕ
Не гасете двигателя веднага след като е 
бил подложен на натоварване. Това може 
да повреди двигателя или турбината.

W-60

Индикатор на подгряването
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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 кормил-
на колона срещу крадци 
Воланът  се  заключва,  когато  бутонът 
start/stop е на позиция OFF, за да защи-
ти  от  кражба  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. 

START/STOP БУТОН (СПОРЕД ОБОРУДВАНЕТО)
светещ бутон start/stop

Бял

ODM052006

ODMEDR2201R
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 ЗАБЕЛЕЖКА
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. 

 ЗАБЕЛЕЖКА
Можете да угасите двигателя (START/RUN) 
или електрическата верига (ON), когато авто-
мобилът не е в движение. 

 ВНИМАНИЕ
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)

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. 
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Синьо Не свети 

ON

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. 

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).

 ЗАБЕЛЕЖКА
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

 ЗАБЕЛЕЖКА
Ако оставите бутона start/stop в позиции ACC 
или ON за дълго време, може да се изтощи 
акумулаторът.
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 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)

(Продължение) 

 • 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.

 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. 

стартиране на бензинов двигател 

 ЗАБЕЛЕЖКА - KиК дАуН (сПОрЕд 
ОБОрудвАНЕтО)
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.
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стартиране на бензинов двигател 
1. Носете смарт ключа у вас или го оста-

вете в автомобила.
2.  Убедете  се,  че  ръчната  спирачка  е 

вдигната.
3. Механични трансмисии –  натиснете 

педала  на  съединителя  и  превклю-
чете  на  неутрална  предавка.  Дръжте 
натиснати педалите на съединителя и 
спирачката,  докато  палите  двигателя.  
Автоматични трансмисии - Превклю-
чете на P (Park). Натиснете спирачния 
педал 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 натис-
кането на газта.   ЗАБЕЛЕЖКА

Ако бутонът start/stop бъде натиснат, когато 
двигателят се подгрява, двигателят може и да 
стартира. 

W-60

Индикатор на подгряването

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).

3. натиснете бутона start/stop заедно с пе-
дала 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.



Управление на автомобила

155

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  пози-
ция ACC  или по-горна,  ако  се отвори 
врата,  системата ще сканира за клю-
ча. Ако смарт ключът не се намира в 
автомобила,  ще  се  появи  съобщение 
“Key  is not  in  the vehicle”   на дис-
плея LCD.Ако се затворят всички вра-
ти, ще се чуе звуков сигнал за около 
5 сек. Индикаторът ще угасне, докато 
автомобилът се движи. Винаги носете 
смарт ключа с вас. 

 ВНИМАНИЕ
Не угасвайте двигателя веднага, ако 
е подложен на голямо натоварване. В 
противен случай рискувате да получите 
сериозна повреда по двигателя и турби-
ната. 

 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).

 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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 ЗАБЕЛЕЖКА
•  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
Не натискайте бутона start/stop за повече 
от 10 сек, освен когато свети лампа за из-
горял предпазител.

ODM052007

ODMEDR2202R
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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.

ODM052010

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 
лесно. 

•  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.

 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.

 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.

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.  Не  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.

 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. 
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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.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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.

(Продължение) 

Ако автомобилът излезе от пътя, не вър-
тете рязко волана. Вместо това намалете 
и се върнете обратно в лентата си.
Никога не надвишавайте указаната мак-
симална скорост.
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• Тип A  • Тип B  

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. Въпре-
ки това е препоръчително да го направите, за да предотвратите непредизвикано движение на автомобила.)

Ако автомобилът е оборудван с автоматично заключване, преди превключване натискайте педала на спирачките.

Лостът може да се движи свободно.
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 ЗАБЕЛЕЖКА
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 последователността на предавките ще се 
настрои от КМТ (Контролния модул на тран-
смисията) или от КМЗ (Контролния модул на 
задвижването).

 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.

 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.

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.

За по-гладко превключване натискайте 
спирачката при преминаване от N (не-
утрална) към D (предна) или R (задна) 
скорост.
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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.

R (Задна)
Ползвайте позицията за каране на заден 
ход.

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. 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
Може да повредите трансмисията, ако 
преместите лоста на позиция (Park), до-
като автомобилът се движи. 

 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.

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  Винаги спирайте, преди да превключите 

на D (Drive).
•  Кликащ звук от механизма на кик дауна 

при настъпване на педала е нормална си-
туация.
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• Тип A  

• Тип B  

ODMEDR2204R

ODM052013

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 скорост. 

Надолу (-): Бутнете лоста един път, за да 
превключите  в  низходящ  ред 
една скорост.

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  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 и приближаване на чер-
вената 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. 

(продължава)
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(продължава)
•  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.

Блокиране на лоста (според оборудва-
нето)
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.



Управление на автомобила

26 5

• Тип A  • Тип C  

• Тип B  • Тип D  

Преодоляване на блокировката
Ако  лостът  не  може  да  се  премести  от  P  (Park)  или  N  (Neutral)  на  позиция  R 
(Reverse) с натиснат педал на спирачката, направете следното, като продължава-
те да държите спирачката натисната:

Тип А B
1. Натиснете бутона за блокиране на пре-

давката.
2. Преместете лоста.
3.  Проверете  автомобила  в  оторизиран 

дилър на HYUNDAI.

Тип C D
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 запалване-
то (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.ODM052012/ODM052014/ODMEDR2205R/ODMEDR2206R
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 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.

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).

•  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.
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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.

 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.



Управление на автомобила

295

ЗАДВИЖВАНЕ НА ЧЕТИРИТЕ КОЛЕЛА (4WD) (СПОРЕД ОБОРУДВАНЕТО)

Мощността  на  двигателя  може  да  бъде 
доставена  на  всички  колела  отпред  и 
отзад  за  максимално  сцепление.  4WD  е 
полезна  система,  когато  се  изисква  до-
пълнително
сцепление,  например,  когато  шофирате 
по хлъзгав, кален, мокър път или покрити 
със сняг пътища. Тези превозни средства 
не са предназначени за офроуд употреба. 
Не твърде често използване извън пътя, 
като  например  неасфалтирани  пътища 
и  пътеки,  е  допустимо.  Винаги  е  важно, 
когато  пътувате  извън  пътната  мрежа, 
да намалите скоростта до ниво, което не 
надвишава  безопасната  скорост  при  съ-
ответните условия. Като цяло офроуд ус-
ловията предоставят по-малко сцепление 
и  спирачна  ефективност  от  нормалните 
пътни  условия.  Водачът  трябва  да  бъде 
изключително бдителен, за да се избегне 
движение по склонове, които наклоняват 
автомобила на една страна.
Поддържайте  превозното  средство  в 
контакт  с  повърхността  и  под  контрол. 
Шофьорът  винаги  носи  отговорност  за 
безопасността  на  него/нея  и  неговите 
пътници.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – офроуд упра-
вление

Това превозно средство е предназначено 
главно за използване на пътя, въпреки че 
може да бъде ефективно и извън пътя. 
Въпреки това не е предназначено за шо-
фиране в офроуд условия. Шофиране в 
условия, които надвишават предназначе-
ния дизайн на автомобила или нивото и 
опита на водача, може да доведе до теж-
ка телесна повреда или смърт.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако индикацията 4WD за предупреж-
дение ( ) светне, това показва, че има 
неизправност в 4WD системата. Ако това 
се случи, препоръчваме системата да 
се проверява от оторизиран дилър на 
HYUNDAI.

спирачен ефект при остър завой 

 ВНИМАНИЕ - 4WD
При рязко завиване на павиран път с 
ниска скорост, докато е включена систе-
мата за задвижване на четирите колела, 
управлението ще бъде трудно.

Спирачният ефект при остър завой е уни-
кална  характеристика  за  задвижването 
на четирите колела, причинено от разли-
ката  във  въртенето  на  гуми  на  четирите 
колела и нулевия баланс на предните ко-
лела и окачване. Остри завои при ниска 
скорост  трябва да се извършват с пови-
шено внимание.
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режим Бутон за избор индикатор Описание

4WD AUTO (4WD 
LOCK е изклю-
чен) (индикато-
рът не свети)

•  Когато  шофирате  в  режим  4WD  AUTO,  превозното  средство 
функционира подобно на конвенционалните 2WD при нормал-
ни условия. Въпреки това, ако системата прецени, че е налице 
необходимост за 4WD режим, системата прехвърля мощност на 
двигателя към четирите колела автоматично, без намесата на 
водача.

•  Когато  се  кара  по  нормални  пътища  и  тротоари,  превозното 
средство се движи подобно на конвенционалните 2WD превоз-
ни средства.

4WD LOCK (инди-
каторът свети)

•  Този режим се използва за катерене или спускане по стръмен 
склон, офроуд шофиране, шофиране на пясък и кални пътища и 
т.н., за да има максимално сцепление.

•  Този режим автоматично започва да се деактивира при скорос-
ти над 30 км/ч  и се премества в AUTO 4WD режим при скорост 
над 40 км/ч. Ако забавите превозното средство до скорост под 
30 км/ч, системата минава в режим 4WD LOCK отново.

(индикаторът 
не свети)

(индикаторът 
свети)

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  Когато се кара по нормални пътища, деактивирате 4WD LOCK режима чрез натискане на 4WD LOCK бутона (индикаторът светлина изгас-

ва). Шофиране по нормални пътища с 4WD LOCK режим (особено при завиване) може да причини механичен шум и вибрации. Шумът и 
вибрациите ще изчезнат, когато 4WD LOCK режимът се деактивира. Някои части на задвижващата система може да се повредят при про-
дължително шофиране с шум и вибрации.

•  Когато 4WD LOCK режимът се деактивира, може да се почувства в двигателя, тъй като се прехвърля цялата мощност към предните колела. 
Този удар не е механична повреда.
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HILL1 HILL2

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – УПРАВЛЕНИЕ 
4Х4

При движение по път или офроуд с че-
тири задвижващи колела означава, че 
всички функции на автомобила са изло-
жени на изключителен стрес, по-голям, 
отколкото при нормални пътни условия. 
Забавете и се подгответе за промени в 
сцеплението на гумите. Ако имате някак-
ви съмнения по отношение на безопас-
ността при съответните условия, спрете 
и преценете най-добрия начин за реаги-
ране. Не превишавайте собствените си 
способности или тези на автомобила.

•  Когато се движите нагоре или надолу 
по  хълм,  карайте  направо,  колкото  е 
възможно.  Внимавайте  изключително 
много при спускане по стръмни скло-
нове, тъй като може да се обърнете в 
зависимост от настилката и условията.•  Не се опитвайте да шофирате в дълбо-

ка вода или кал, тъй като тези условия 
може да  угасят  вашия двигател и  за-
пушат ауспуха. Не карайте надолу по 
стръмен склон, тъй като това изисква 
изключително умение да се поддържа 
контрол над превозното средство.

За безопасно управление на зад-
вижването на четирите колела

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - хълмове
Шофиране на места с голяма денивела-
ция или стръмни хълмове може да бъде 
изключително опасно. Тази опасност 
може да дойде от малки промени в ъгъла 
на колело, което може да дестабилизира 
превозното средство. Дори ако превоз-
ното средство е стабилно, това може да 
се промени, когато превозното средство 
спре да се движи напред. Вашият авто-
мобил може да преобърне без преду-
преждение и без време, в което да кори-
гирате грешката, която може да доведе 
до сериозни наранявания или смърт.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - 4WD
Намалете скоростта, когато завивате. 
Центърът на тежестта на 4WD превозни-
те средства е по-висок от този на кон-
венционалните 2WD, което ги прави по-
склонни за преобръщане, когато взимате 
бързо завоите. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - волан 
Не захващайте волана от вътрешната 
страна, когато шофирате офроуд. Може-
те да нараните ръката си от внезапно 
движение на волана или извръщането му 
при маневра или удар с обекти по земята. 
Може да загубите контрол над волана.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – опасност от вя-
тър 

Ако шофирате при силен вятър, високият 
център на тежестта намалява възмож-
ностите за контрол на волана, поради 
което трябва да карате по-бавно.

ODMEDR2146

•  Винаги дръжте волана здраво,  когато 
шофирате офроуд.

•  Уверете  се,  че  всички  пътници  са  с 
предпазни колани.

•  Ако трябва да карате във вода, спрете 
автомобила, включете на режим 4WD 
LOCK  и  се  движете  с  не  по-малко  от 
8 км/ч. 

•  Трябва  отговорно  да  предприемете 
усилия да се научите как се управля-
ва 4WD автомобил. Не разчитайте на 
вашия опит в конвенционалните 2WD 
превозни  средства,  когато  избирате 
подходяща  безопасна  скорост  на  за-
виване  с  4WD.  Като  начало  може  да 
карате по-бавно с 4WD.

•  Шофирайте внимателно офроуд, защо-
то автомобилът ви може да се повре-
ди от скалите или корени на дървета. 
Опознайте  офроуд  условията  там,  къ-
дето отивате, преди да тръгнете. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  – Шофиране през 
вода

Карайте бавно. Ако карате твърде бързо 
във вода, водата може да влезе в отде-
лението на двигателя и изпускателната 
система, което ще доведе до спиране на 
автомобила. Ако това се случи, когато ав-
томобилът ви е в наклонено положение, 
може да последва обръщане. 

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  Не карайте във вода, ако нивото на водата 

е по-висока от долната част на превозното 
средство.

•  Проверете състоянието на спирачките, 
след като излезете от кал или вода. Нати-
снете педала на спирачката няколко пъти, 
като се движите бавно, докато не почув-
ствате нормално спирачните сили.

•  Скъсете интервалите на планово техниче-
ско обслужване, ако карате в офроуд усло-
вия като пясък, кал или вода (вж. „Под-
дръжка по тежки условия за използване” 
в раздел 7). Винаги измивайте автомобила 
си добре след използване извън пътя, осо-
бено долната част на превозното средство.

•  Тъй като въртящият момент е винаги към 
4-те колела на превозното средство, 4WD 
системата е силно зависима от състояние-
то на гумите. Не забравяйте да оборудвате 
автомобила с четири гуми с еднакъв раз-
мер и вид.

•  Автомобил с постоянно задвижващи чети-
ри колела не може да бъде теглен от обик-
новен автомобил за пътна помощ. Уверете 
се, че превозното средство е поставено на 
равна платформа за превоз. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - 4WD шофиране
 • Избягвайте висока скорост в завой.
 • Не правете резки движения с волана, 

като например резки промени на лен-
тата за движение или бързи и остри 
завои.

 • Рискът от преобръщане е значително 
голям, ако изгубите контрол на авто-
мобила си с висока скорост.

 • В сблъсък човек без обезопасителни 
колани е значително по-изложен на 
опасност от смърт в сравнение с път-
ник с предпазен колан.

 • Често се случва загуба на контрол, 
ако две или повече колела са извън 
пътното платно, а шофьорът се опит-
ва да се върне с презавиване. В слу-
чай че превозното средство напусне 
пътното платно, не завивайте рязко. 
Вместо това забавете, преди да се 
върнете обратно в пътното платно.
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 ВНИМАНИЕ - кал или сняг
Ако една от предните или задните гуми 
загуби сцепление от кал, сняг и др., ав-
томобилът може понякога да излезе от 
ситуацията с по-силно натискане на педа-
ла на газта. Избягвайте обаче каране про-
дължително време на високи обороти, 
защото това може да повреди системата 
4WD.

Намаляване на риска от преобръщане
Този  многоцелеви  леки  автомобили  се 
определят  като  Sports  Utility  (SUV).  Раз-
полага  с  по-висок  пътен  просвет  и  по-
тясна следа, за да могат да се справят с 
повече  голямо  разнообразие  от  офроуд 
ситуации. Специфичните характеристики 
им дават по-висок център на тежестта от 
обикновените  превозни  средства.  Пре-
димството  на  по-високия  клиренс  е  по-
добър и висок поглед към пътя, което ви 
позволява да изпреварите без проблеми. 
Тези автомобили не са предназначени за 
завиване при същите скорости като кон-
венционалните  леки  превозни  средства, 
както и спортните автомобили не са про-
ектирани  да  се  справят  задоволително 
в  офроуд  условия.  Поради  този  риск  на 
водача  и  пътниците  се  препоръчва  сил-
но да поставят предпазните колани. При 
преобръщане и катастрофа има по-голям 
шанс  за  оцеляване  на  пътници  с  обезо-
пасителни  колани.  Има  няколко  стъпки, 
които  водачът  може  да  направи,  за  да 
се  намали  рискът  от  преобръщане.  Ако 
изобщо е възможно, избягвайте рязкото 
завиване  или  резки  маневри,  не  поста-
вяйте в багажника тежки товари и никога 
не  модифицирайте  вашия  автомобил  по 
какъвто и да е начин. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – преобръщане 
Както и при други SUV-ове, неспособност-
та да се управлява автомобилът корект-
но води до загуба на контрол, злополука 
или преобръщане.
 • SUV-те имат значително по-висок про-

цент на преобръщане в сравнение с 
други видове превозни средства.

 • Специфичните характеристики на 
дизайна (висок пътен просвет; тясна 
следа и т.н.) осигуряват на този тип 
превозно средство по-висок център 
на тежестта от обикновените превоз-
ни средства.

 • SUV не е предназначен за завиване 
при същите скорости като конвенцио-
налните превозни средства.

 • Избягвайте остри завои или резки ма-
неври.

 • При катастрофа и преобръщане има 
по-голяма вероятност пътници без 
обезопасителни колани да загинат, 
отколкото тези с поставен предпазен 
колан. Уверете се, че всички са поста-
вили правилно колана. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вашият автомобил е оборудван с гуми, 
проектирани да осигуряват безопасно 
управление. Не използвайте размер и 
вид на гума, различни от тези, първона-
чално инсталирани на вашия автомобил. 
Те могат да окажат влияние на безопас-
ността и ефективността на вашето пре-
возно средство, което може да доведе до 
повреда или преобръщане, или сериозни 
наранявания.
При смяна на гумите уверете се, че всич-
ки четири гуми са екипирани с гума с 
джанта от същия размер, вид, протектор 
и товароносимост. Ако все пак решите да 
оборудвате автомобила си с гума, която 
не се препоръчва от HYUNDAI, не трябва 
да използвате тези гуми за шофиране на 
магистрала. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – вдигнат автомо-
бил на подемник 

4WD превозните средство се вдигат от 
подемници, никога не стартирайте дви-
гателя и не предизвиквайте въртене на 
гумите.
Съществува опасност при въртенето на 
гумите те да се докоснат до земята и да 
причинят падане на превозното средство 
от подемника или тръгване напред.

•  4WD превозните средства трябва да 
бъдат  тествани върху специални ди-
намометрични  стендове  за  четири 
колела. 

•  4WD  превозно  средство  не  трябва 
да се изпитват на 2WD стенд. Ако се 
тества на стенд за 2WD, трябва да се 
изпълнят следните условия:

 ЗАБЕЛЕЖКА
Никога не задействайте ръчната спирачка по 
време на тези тестове.
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1. Проверете налягането на гумите, пре-
поръчвано за вашия автомобил.

2. Поставете предните колела на стенда 
за  измерване  на  скоростта,  изпитва-
нето  се  извършва,  както  е  показано 
на илюстрацията.

3. Пуснете ръчната спирачка.
4. Поставете задните колела на времен-

но освободени валци, както е показа-
но в илюстрацията.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ -
Тест на динометър 
Пазете се от предната част на превозно 
средство, когато превозното средство 
се тества на този стенд, тъй като превоз-
ното средство може да скочи напред и 
да причини сериозни наранявания или 
смърт.

 ВНИМАНИЕ
 • При повдигане на автомобила не опе-

рирайте отделно с предните и задните 
колела. И четирите колела трябва да 
работят.

 • Ако се налага да работите с предните 
и задните  колела при повдигане на 
превозното средство, трябва да осво-
боди ръчната спирачка.

ODMEDR2147

Временно освободени ролки 

Тестови ролки (скоростомер)
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СПИРАЧНА СИСТЕМА 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Спирачки
 • 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)

(Продължение) 

 • 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.

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 оба-
че ще е по-голямо. Когато двигателят не 
работи, запасната спирачна сила частич-
но  се  губи  при  всяко  натискане  на  спи-
рачката.  Не  помпете  спирачките,  когато 
сервоусилвателят  не  работи.  Помпете 
спирачката само когато  трябва да  запа-
зите контрол върху хлъзгава настилка.
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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.  ВНИМАНИЕ

 • За да избегнете скъпи ремонти на 
спирачките, не карайте с износени на-
кладки.

 • Винаги сменяйте накладките като пъ-
лен преден или заден комплект.

 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.
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ръчна спирачка 
използване на ръчна спирачка 

• Тип A  

• Тип A  

• Тип B  

• Тип B  

OCM050015R

ODM052015/V

OCM050015

ODM052015

Крачен тип 
За да активирате ръчната спирачка, пър-
во натиснете спирачния педал и натисне-
те педала на ръчната спирачката надолу, 
доколкото е възможно.

ръчен тип 
За да активирате ръчната спирачка, пър-
во  натиснете  спирачния  педал  и  след 
това издърпайте нагоре лоста на ръчната 
спирачка, доколкото е възможно.

Освен това се препоръчва при паркиране 
на автомобила на наклон лостът на ско-
ростната кутия да бъде на ниска предав-
ка или в P (Park) позиция при автоматич-
ни кутии.

 ВНИМАНИЕ
 • Шофиране с ръчната спирачка ще до-

веде до прекомерно износване на на-
кладките и спирачното бутало.

 • Не активирайте ръчната спирачка, 
докато превозното средство е в дви-
жение, освен в спешни случаи. Това 
може да повреди система на превоз-
ното средство и да застраши безопас-
ността при шофиране.
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• Тип A  

• Тип A  

• Тип B  

• Тип B  

OCM050016R

ODMEDR2207R

OCM050016

ODM052016

Отпускане на ръчната спирачка 

Крачен тип 
За да освободите ръчната спирачка, на-
тиснете  педала  на  ръчната  спирачката 
втори  път,  докато  държите  и  педала  на 
спирачките. Педалът автоматично ще се 
върне в напълно свободно положение.

ръчен тип 
За да освободите ръчната спирачка, пър-
во  натиснете  спирачния  педал  и  издър-
пайте  леко  лоста  на  ръчната  спирачка. 
След това натиснете бутона за освобож-
даване (1) и пуснете надолу лоста (2), до-

като държите бутона.
Ако  ръчната  спирачка  не  освобождава 
или не освобождава до долу, препоръчва-
ме системата бъде проверена от оторизи-
ран HYUNDAI дилър.
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 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. 

WK-23_TF

Проверете  индикатора  за  предупреж-
дение  на  спирачката  със  завъртане  на 
ключа за запалване (не стартирайте дви-
гателя). Тази индикация ще свети, когато 
ръчната спирачка е активирана и сте на 
контакт.  Преди  да  шофирате,  бъдете  си-
гурни,  че  ръчната  спирачка  е  напълно 
освободена и предупредителната светли-
на е изгаснала.
Ако предупредителната светлина за спи-
рачките  остане  след  освобождаване  на 
ръчната спирачка, докато двигателят ра-
боти,  може  да  има  неизправност  в  спи-
рачната система.

Необходима е незабавна помощ. Ако из-
общо е възможно, спрете шофирането на 
превозното средство веднага. Ако това не 
е възможно, трябва да сте много внима-
телни  при  управлението  на  превозното 
средство и шофирайте само до безопас-
но място за ремонт. 
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Електрическа ръчна спирачка (EPB)
Активиране на ръчната спирачка

• Тип A  

• Тип B  

ODMEDR2113R

ODMEDR2113

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. 

 ЗАБЕЛЕЖКА
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 системата на автомобила и да застра-
ши безопасността ви. 
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• Тип A  

• Тип B  

ODMEDR2113R

ODMEDR2113

Пускане на ръчната спирачка  

За да пуснете EPB (electric parking 
brake), натиснете ключа EPB в следни-
те ситуации:
•  Подайте контакт.
•  Натиснете педала на спирачката.
•  Убедете  се,  че  стоповете  се  изключ-

ват. 

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.
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 ЗАБЕЛЕЖКА
•  За вашата сигурност можете да активира-

те 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.

 ЗАБЕЛЕЖКА
 – 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 
включете на скорост. 
2. Пуснете ключа EPB.
3. Натиснете педала на газта и бавно пусне-
те съединителя.
4. Ако автомобилът тръгне леко, пуснете 
ключа 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.

Електронната ръчна спирачка EPB 
(electric parking brake) може да се из-
ключи автоматично, когато:
•  EPB е прегряла
•  Изискват го други системи

 ЗАБЕЛЕЖКА
Ако шофьорът изключи двигателя, без да 
иска, докато оперира Auto Hold функцията, 
ще се включи автоматично EPB. (За автомо-
били, екипирани с Auto Hold)
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системни индикации 

ODMEDR2126/ODMEDR2129

•  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, нати-
снете 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.

 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. 
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системна индикация системна индикация индикатор за повреда в EPB (според 
оборудването)

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 акти-
виран Auto Hold поради електронната 
програма за стабилност ESP(Electronic 
Stability Program), ще се появи индика-
ция и алармиращ звук. 

•  Ако  шофьорската  врата  е  отворена  и 
предпазният колан не е закопчан, до-
като Auto Hold се активира, ще се поя-
ви индикация и алармиращ звук. 

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. 

 ВНИМАНИЕ
Натиснете спирачния педал, ако се появи 
индикацията в Auto Hold и EPB може да 
не е активна.

ODMEDR2127/ODMEDR2130 ODMEDR2128/ODMEDR2131
ODMEDR2140

• Тип A  • Тип B  
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Индикаторът за повреда в EPB може да 
се появи,  когато индикаторът на ESC се 
появи, за да индикира, че ESC 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.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не пускайте ръчната спирачка по време 
на движение, освен ако не е за аварийно 
спиране. 
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 ЗАБЕЛЕЖКА
По време на аварийно спиране с EPB стопо-
вете отзад ще се включат, за да индикират, че 
системата работи. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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. 

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  на  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. 
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• Тип A  

• Тип A  

• Тип B  

• Тип B  ODM052019

ODMEDR2209R

ODM052020

ODMEDR2210R

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 готовност. 
2.  Когато  спрете  автомобилът  напълно  с 

натискането  на  спирачния  педал,  ин-
дикаторът 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. 

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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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. 

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  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 багажникът 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.
Ако индикаторът AUTO HOLD свети жълто, 
операцията Auto Hold не работи правилно. 
Проверете автомобила в оторизиран дилър 
на HYUNDAI.
may heard mechanical noise.
Когато оперирате с Auto Hold, може да чуете 
механичен шум. Това е нормален звук от опе-
рирането. 

• Тип A  

• Тип B  

ODM052021

ODMEDR2211R
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 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.

ABS система на колелата (според 
оборудването)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ABS (или ESC) няма да предотвратят 
инциденти, причинени от неподходящи 
или опасни маневри. Тези системи по-
добряват контрола върху управлението 
при внезапно спиране, но въпреки това 
винаги поддържайте безопасна дистан-
ция до автомобила пред вас. При опасни 
условия намалете скоростта. Спирачният 
път на автомобили с ABS или ESC 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)

(Продължение)
Не изпробвайте сигурността на ABS (или 
ESC) системите с шофиране с висока 
скорост или влизане в завой с висока 
скорост. Това може да застраши безопас-
ността на околните и на вас.



W-78

Управление на автомобила

52 5

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.

•  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.

 ЗАБЕЛЕЖКА
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.

 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.
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 ВНИМАНИЕ
 • Когато карате по път с лошо сцепле-

ние като например заледен път и на-
тискате 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.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Когато акумулаторът е изтощен и палите ав-
томобила с подаване на ток от външен източ-
ник, двигателят може и да не работи добре, а 
лампата на 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.

• Тип A  

• Тип B  

ODM052046

ODMEDR2212R

Електронна програма за стабилност 
(ЕSC) (според оборудването)

Електронната  програма  за  стабилност 
(ESC)  стабилизира  автомобила  при  за-
вои.
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ЕSC  проверява  накъде  насочвате  авто-
мобила и накъде той всъщност се движи. 
ЕSC прилага спирачно усилие към отдел-
ни  колела  и  се  намесва  в  управлението 
на двигателя, за да стабилизира автомо-
била.
ESC упражнява спирачно усилие индиви-
дуално върху  гумите и се намесва в ме-
ниджмънта  на  двигателната  система,  за 
да стабилизира автомобила. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не карайте твърде бързо за кон-
кретните пътни условия и не влизайте 
в завой с висока скорост. ESC 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 авто-
мобилът би загубил сцепление. Дори и с 
ESC винаги следвайте нормите за безо-
пасно шофиране - включително и шофи-
ране със скорост, безопасна за конкрет-
ните 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  ESC 
ще  бъде  ефективна  при  предотвратява-
нето на загубата на контрол. Ваша е от-
говорността 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 ESC е активна. 

 ЗАБЕЛЕЖКА
Може да чуете цъкане от двигателния отсек, 
когато потеглите след стартиране на двигате-
ля. Това е нормално и показва, че ESC систе-
мата работи добре.

работа на ESC
ESC включване

•  Когато  подадете  кон-
такт,  ESC  и  ESC  off  инди-
каторите  светват  за  око-
ло  3  сек,  а  след  това  се 
включва и системата.
•  За  да  изключите  ESC, 
натиснете  бутона  ESC  off 
за поне 0,5 сек, след като 
подадете контакт. (Ще све-
тне  индикаторът  ESC  off.) 
За  да  включите  ЕSP  сис-
темата,  натиснете  бутона 
ESC off (ESC off индикато-
рът ще угасне).
•  При стартиране на дви-
гателя  може  да  чуете  цъ-
кащ звук. Това е ESC сис-
темата,  която  извършва 
автоматична проверка и не 
е индикатор на проблем.
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Когато ESC сработва
Когато ESC системата сработ-
ва, мига ESC 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, натискане-
то на педала на газта може да 
не доведе до увеличаване на 
оборотите.

работа при изключена ESC
състояние ESC OFF (изключено)

Този  автомобил  има  два  ре-
жима на изключено ESC. 
Ако  двигателят  спре,  когато 
ESC  е  изключена,  система-
та  остава  изключена.  При 
рестартиране  на  двигателя 
системата  се  включва  авто-
матично. 

• ESC OFF първи режим 
За  да  спрете  работата  на 
ESC, натиснете кратко бутона 
ESC Оff   (ESC off индикато-
рът  ще  светне    ).  При  този 
режим  системата  не  опери-
ра с намеса върху двигателя. 
Това означава, че не разпола-
гате с тракшън контрол. Кон-
тролът на спирачната система 
обаче остава. 

• ESC OFF втори режим 
За  да  спрете  работата  на 
ESC,  натиснете  бутона  ESC 
Оff    (ESC off индикаторът ще 
светне   ) за повече от 3 сек. 
При този режим системата не 
оперира  с  намеса  върху  дви-
гателя и спирачната система. 
Това  означава,  че  системите 
за  контрол  на  стабилността 
не функционират. 
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индикаторна лампа 

Когато подадете контакт, светва индика-
торът.  Тя  угасва,  когато  ESC  системата 
работи нормално. ESC индикаторът мига, 
когато ESC сработва. ESC Оff индикато-
рът  светва,  когато  ESC  е  изключена  от 
бутона или не проработи, когато я вклю-
чите.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Електронната програма за стабилност е 
само помощник на водача. Карайте безо-
пасно и намалете при заснежени, заледе-
ни пътища и в завои. Когато ESC индика-
торът 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.

 ВНИМАНИЕ
Каране с различни по размер джанти 
може да предизвика повреда в ESP. Под-
меняйте гумите само с нови с оригинал-
ния размер.

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.

• ESP индикатор (примигва)   

• ESP OFF индикатор (светва)   
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 ЗАБЕЛЕЖКА
•  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.

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  ESC  (Electronic 

Stability Control)   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  ESC  (Electronic 

Stability  Control)  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. 
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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 сама-
та система VSM. Ако е светнал индикато-
рът ESP     и остане на таблото, прове-
рете автомобила в оторизиран дилър на 
HYUNDAI.

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  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 със 
системата. Но винаги следвайте прин-
ципите за безопасност, карайте със 
сигурна скорост, 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. 

Асистент за стабилност на ремарке-
то TSA (Trailer stability Assist) (ако е 
монтиран)
Асистентът  за  стабилност  на  ремаркето 
се управлява като системата за контрол 
на стабилността. 
Системата упражнява усилие за стабили-
зиране на превозно средство и ремарке-
то,  когато  ремаркето  загуби  стабилност 
или се клати.
Има  различни  причини  за  загубата  на 
контрол и завъртане. В повечето случаи 
това се случва при висока скорост, но ако 
ремаркето  се  срещне  с  напречен  вятър 
или  е  натоварено  неправилно,  може  да 
се появи риск от разлюляване. 

Фактори за разлюляване:
- Висока скорост
- Силни ветрове
- Неправилното товарене
- Внезапно контриране на волана 
- Неравен път
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Асистентът за стабилност подпомага не-
прекъснато  автомобила  и  ремаркето  и 
анализира движението им. Когато систе-
мата  регистрира  загуба  на  стабилност, 
прилага  усилие  в  спирачките  за  авто-
матично  стабилизиране  на  превозното 
средство през предните колела. Въпреки 
това,  ако  това  не  е  достатъчно,  за  ста-
билизиране се използват  спирачките на 
всички колела и мощността на двигателя 
се  намалява  чувствително.  Когато  пре-
возното средство е стабилно и ремаркето 
не се люлее, системата за асистенция не 
работи.

Помощ при потегляне от наклон - Hill-start 
assist control (HAC)
Автомобилът има тенденцията да тръгне 
назад при тръгване от наклон. Системата 
за  помощ  при  потегляне  от  наклон  Hill-
start  Assist  Control  предотвратява  това, 
като  активира  автоматично  спирачките 
за около 2 сек. Спирачките ще се отпус-
нат, когато натиснете педала на газта или 
след 2 сек. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Системата HAC се активира само за 2 сек, 
поради което когато автомобилът старти-
ра винаги натискайте педала на газта.

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  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 има повреда в нея. 

Аварийни светлини - Emergency 
Stop Signal (ESS) (според оборудва-
нето)
Автоматичното  включване  на  системата 
за  аварийни  стоп  светлини  предупреж-
дава  автомобилите  отзад  с  активиране 
на  аварийните  светлини,  когато  спрете 
изненадващо 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/
сек)

•  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. 
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• Тип A  

• Тип B  

ODM052047

ODMEDR2213R

 ВНИМАНИЕ
Системата Emergency Stop Signal (ESS) 
няма да работи, ако все още светят ава-
рийните светлини.

Downhill Brake Control (DBC) (ако е 
монтиран)

 Действителните функции при автомоби-
ла може да се различават от илюстраци-
ята.

Downhill  Brake  Control  (DBC)  подпомага 
водача  при  спускане  по  стръмен  хълм, 
без да е необходимо натискане на педала 
на спирачката. Системата забавя превоз-
ното средство под 10 км/ч и позволява на 
водача се концентрира върху насочване-
то на превозното средство.
DBC  по  подразбиране  е  на  OFF  пози-
ция, когато запалването е включено. DBC 
може да се включи или изключи от натис-
кане на бутона.
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Режим 
Индикаторна 

светлина
Описание

В готовност 
(Standby)

Зелена свет-
лина свети

Натиснете бутона DBC, когато скоростта на превоз-
ното средство е под 40 км/ч. DBC системата ще се 

включи и ще мине в режим на готовност.
Системата остава в режим на готовност, докато ско-

ростта на превозното средство е под 60 км/ч.

Активирана
Зелена свет-

лина мига

В режим на готовност DBC ще се активира автома-
тично при следните условия:

•  Наклонът достигне известна степен.
•  Спирачният педал или педалът на газта не е 

натиснат.

Изключена 
(OFF)

Зелена свет-
лина OFF

DBC ще се изключи при следните условия:
•  Бутонът DBC се натисне отново.

•  Скоростта на превозното средство е над 60 км/ч.

Временно 
изключена

Зелената 
светлина 

свети

В активиран режим DBC временно ще се деактивира 
при следните условия:

•  Хълмът не е стръмен достатъчно.
•  Спирачният педал или педалът на газта е нати-

снат.
•  Ако горните условия не са налице, DBC ще се 

активира автоматично.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако се появи жълт светлинен индикатор DBC, системата е прегряла или има оперативен 
проблем. DBC няма да се активира.
Ако жълтият индикатор продължава да свети след охлаждането на DBC системата, пре-
поръчваме проверка от оторизиран дилър на HYUNDAI.

 ЗАБЕЛЕЖКА
•  DBC не се включва в P (Park) позиция.
•  DBC не може да се активира, ако ESC (или 

BAS) е активирана.
•  Шум и вибрации могат да възникнат в спи-

рачките, когато DBC е активирана.
•  При активиране на системата се включва 

задната стоп светлина.
•  На много стръмен хълм, въпреки че пе-

далът на спирачката или газта е натиснат, 
DBC може да не се изключи. 

•  Винаги изключвайте DBC на нормални пъ-
тища. DBC може да се активира от режим 
на готовност по време на рязко завиване 
или преминаване през „легнал полицай”. 

•  DBC може да се активира и да причини 
спиране на двигателя за механична тран-
смисия, ако се движите на 3-та предавка 
(или по-висока). Не включвайте DBC, ко-
гато сте на 3-та или по-висока предавка. 
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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 изключително 
опасно. Дръжте колата винаги на ско-
рост,  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.



ODMEDR2010

ODMEDR2010R

ТЕМПОМАТ ИЛИ КРУИЗ КОНТРОЛ (СПОРЕД ОБОРУДВАНЕТО)
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1. Индикатор за темпомата 
2. Индикатор за настройка на темпомата 

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 индиаторът 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.

 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.
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 ЗАБЕЛЕЖКА
•  При нормална работа на темпомата, ако 

натиснете бутона SET след ползване на 
спирачки, темпоматът ще се задейства след 
около 3 сек. Това забавяне е нормално.

•  За да активирате темпомата, натиснете 
педала на спирачката поне веднъж след 
завъртане на ключа за запалване на двига-
теля. Това се прави, за да се провери дали 
спирачката работи в нормално състояние, 
която е важна част, за да отмените темпо-
мата.

CANCEL: отменя операциите.
 / CRUISE: включва системата на тем-

помата или я изключва
RES+: подновява или увеличава скорост-
та.
SET-: настройва или намалява скоростта

управление на темпомата 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.

 ЗАБЕЛЕЖКА – МЕхАНиЧНА трАН-
сМисия
При механичните кутии трябва да натиснете 
педала на спирачката поне веднъж, за да на-
строите круиз контрола след стартиране на 
двигателя

ODMEDR2001 ODMEDR2002
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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 увели-
чи при спускане.

За да увеличите настроената ско-
рост

За да намалите настроената
скорост

Следвайте една от следните процедури
•  Натиснете  бутона  +  RES  и  го  задръ-

жте. Автомобилът ще ускори. Отпусне-
те бутона при достигане на желаната 
скорост.

•  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.

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- .

ODMEDR2003

ODMEDR2004 ODMEDR2003
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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.

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 прекрати ра-
ботата на темпомата (индикаторът SET на 
таблото ще угасне), но няма да изключи 
системата. Ако искате да възобновите ра-
ботата  на  темпомата,  натиснете  бутона 
RЕS+  върху  волана.  Ще  се  върнете  към 
предишната 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 ак-

тивна, 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.

За да изключите темпомата, напра-
вете едно от следните неща:
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 ЗАБЕЛЕЖКА
Винаги проверявайте състоянието на пътя, 
когато натискате бутона  (RES+) за увеличава-
не на скоростта.

•  Натиснете бутона   / CRUISЕ ОN-Оff 
(CRUISЕ  индикаторът  на  таблото  ще  
угасне).

•  Угасете двигателя

И двете действия прекъсват работа-
та на темпомата. Ако искате да вклю-
чите системата отново, повторете 
стъпките от “За да настроите ско-
ростта” на предишната страница.

ODMEDR2004 ODMEDR2002
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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.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Ако системата за контрол на скоростта е ак-
тивна, темпоматът не може да бъде активи-
ран.

Контролни прибори За да настроите ограничението:

CANCEL:  прекратява  контрола  на 
ограничението на скоростта.

CANCEL: : Включва или изключва систе-
мата
RES+:  Възобновява  или  увеличава  ско-
ростта.
SET-: Настройва или намалява скоростта.

1.  Натиснете ON-OFF   бутона на сис-
темата върху волана.

На таблото ще светне индикаторът. 

ODMEDR2006 ODMEDR2007

ODMEDR2012

• Тип A  • Тип B  
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2.  Натиснете бутона SET-.
3.  Натиснете бутона +RES или SET- и го 

отпуснете на желаната скорост. Нати-
снете бутона + RES или SET- и го за-
дръжте. Скоростта ще се увеличи или 
намали с 5 км/ч. 

Настроената  скорост  ще  светне  на  ин-
струменталното табло.

Ако искате да шофирате със скорост, по-
висока от настроената, го натиснете при-
близително с повече от 80. Настроената 
скорост ще започне да мига и ще се чуе 
звуков сигнал, докато автомобилът не на-
мали скоростта си под настроената.

ODMEDR2008 ODMEDR2013 ODMEDR2014

• Тип A  • Тип A  • Тип B  • Тип B  
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 ЗАБЕЛЕЖКА
•  При натискането на педала на газта на око-

ло 50% автомобилът няма да увеличи ско-
ростта, а ще запази настоящата и в рамки-
те на ограничението на скоростта.

•  Ако настъпите кик даун, може да се чуе 
кликащ шум, но това е нормално.

За да изключите системата, напра-
вете следното:

•  Натиснете бутона   още веднъж.
•  Натиснете  бутона  на  темпомата  (ако 

натиснете  бутона  на  темпомата,  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.

ODMEDR2009

ODMEDR2005
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 ВНИМАНИЕ
Индикаторът “OFF” ще светне, ако има 
проблем с ограничителя на скоростта. 
Ако се случи, проверете автомобила в 
оторизиран дилър на HYUNDAI.

ODMEDR205
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LANE KEEPING ASSIST SYSTEM (LKAS) (СПОРЕД ОБОРУДВАНЕТО)

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. 

ODM052029

ODM052048

ODMEDR2214R

 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)

(Продължение) 

 • Системата засича пътните линии и 
контролира волана чрез камера. По-
ради това, ако лентата е със слаба 
боя, системата може да не работи пра-
вилно. 

 • 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 ин-
дикацията “Hand on”, системата ще се 
изключи автоматично.

 • Ако карате твърде бързо, автомоби-
лът може да излезе извън платното. 
Винаги използвайте внимателно сис-
темата. 



ODM052049
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За активиране на LKAS натиснете бутона 
при подаден контакт. Ще се появи инди-
катор LKAS.
За  да  изключите  системата,  натиснете 
бутона отново. Индикаторът ще се изклю-
чи.

Цветът на сигнала ще се промени в зави-
симост от режима на LDWS.
- Бял цвят: сензорът не засича пътна лента.
- Зелен цвят: сензорът засича пътна лента. Ако автомобилът напусне пътната лента с 

включена LDWS и автомобилът се движи 
с  над  60  км/ч,  сигналът  ще  оперира  по 
следния начин:

1. Визуален сигнал
Ако напуснете пътната лента, сигналът на 
лентата, която напускате, ще мига на ин-
тервали през 0,8 сек.

• Когато сензорът засече пътна лента • Предупредителен сигнал за лява лента

• Когато сензорът не засече пътна лента • Предупредителен сигнал за дясна лента
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2. Звуков сигнал
Ако напуснете пътната лента, звуков сиг-
нал ще се чува на интервали през 0,8 сек.

 ЗАБЕЛЕЖКА
За да смените платно, първо подайте мигач, 
след което сменете платното. 

Предупредителен сигнал 

Ако индикаторът LDWS FAIL (жълт) се по-
яви, системата LDWS не работи правил-
но. Ако това се случи, препоръчваме про-
верка в оторизиран сервиз на HYUNDAI. 

LDWS не действа, когато:

•  Шофьорът  подаде  мигач  за  смяна  на 
лентата.  Когато  аварийните  светлини 
работят, LDWS работи нормално.

•  Включили сте чистачките на най-бър-
зо движение поради силен дъжд. 

•  Когато  карате върху маркировката на 
пътната лента.

ODM052049 ODMEDR2011
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LDWS може да не ви предупреди, 
когато автомобилът напуска пътната 
лента, или да ви предупреди, когато 
не я напускате, при следните ситуа-
ции: 
•  Лентата  не  е  видима  поради  сняг, 

дъжд,  петно  или  прах,  както  и  други 
обстоятелства.

•  Силата на светлината се променя ряз-
ко – например при преминаване през 
тунел.

•  Не сте включили фаровете през нощта 
или в тунел. 

•  Трудно се разпознава цветът на лента-
та от асфалта. 

•  Управление върху банкет или стръмно 
спускане.

•  Фаровете  се  отразяват  от  водата  на 
пътя  като  слънчева  светлина,  също 
така  фаровете  от  насрещните  коли  и 
осветлението на пътя. 

•  Върху  лещите  или  предното  стъкло 
има чужд материал. 

•  Сензорът не може да регистрира лен-
тата  заради  мъгла,  силен  дъжд  или 
сняг. 

•  Около  вътрешната  част  от  огледало-
то  за  обратно  виждане  е  образувана 
висока  температура  поради  директна 
светлина.

•  Пътната  лента  е  твърде  широка  или 

тясна. 
•  Лентата е наранена или липсва.
•  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 на-

малява, или лентите се сменят в слож-
на конфигурация. 

•  Сложили сте предмет на арматурното 
табло.

•  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 мо-

кър асфалт през нощта.
•  Лентата не може да бъде разпозната 

поради прах.
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Системата  Active  ECO  помага  за  подо-
бряване  на  ефективността  на  горивото, 
чрез определено количество контрол на 
двигателя  и  трансмисията.  Икономията 
на гориво зависи от начина на шофиране 
и състоянието на пътя. 

СИСТЕМА ACTIVE ECO

действие на Active ECO •  Когато бутонът Active ECO е натиснат, 
ECO индикатор (зелено) ще светне, за 
да покаже, че системата работи.

•  Когато  Active  ECO  е  активирана,  ще 
остане  активна  до  повторно  натисне 
на бутона.

•  Active  ECO  не  се  изключва,  когато 
двигателят  се  рестартира.  За  да  из-
ключите Active ECO, натиснете Active 
ECO бутона отново.

•  Ако Active ECO е изключена, система-
та ще се върне към нормален режим.

Когато Active ECO е активирана:
•  Шумът на двигателя може да стане по-

силен.
•  Скоростта  на  превозното  средство 

може леко да намалее.
•  Работата  на  климатичната  система 

може да бъдат засегнато.

Ограничения за работата на Active 
ECO:
Ако следните условия настъпят по време 
активирана система Active ECO, работата 
й ще бъде ограничена, въпреки че няма 
да има промяна в индикацията на систе-
мата.
•  Когато температурата на охлаждаща-

та течност е ниска:
•  Системата ще бъде ограничена до мо-

мента,  в  който работата на двигателя 
се нормализира.

•  При изкачване на хълм:
•  Системата ще бъде ограничена, за да 

черпи  мощност  при  изкачването  на 
наклона, защото въртящият момент на 
двигателя е ограничен.

•  Когато използвате режим спорт:
•  Системата  ще  бъде  ограничена  от 

предавателните числа.
•  Когато  педалът  на  газта  е  натиснат 

силно за няколко секунди:
•  Системата ще бъде ограничена, защо-

то разбира, че шофьорът иска да уско-
ри (Бензинов двигател само).

ODM052050
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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.

•  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.

•  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.

ИКОНОМИЧНО ШОФИРАНЕ
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•  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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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.

•  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.

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  да  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. 

СПЕЦИАЛНИ ПЪТНИ УСЛОВИЯ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ABS
Ако имате ABS, не „помпете” спирачката.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Понижаване на 
предавката

Понижаване на предавките Понижаване-
то на предавките с автоматична трансми-
сия, докато карате по хлъзгава настилка, 
може да причини инцидент. внезапната 
смяна в скоростта на въртене на колела-
та може да доведе до подхлъзване.
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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.

 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 до 
повреда в управлението, преобръщане и 
сериозно нараняване. Когато сменяте гу-
мите, се уверете, че всички са един раз-
мер, марка и възможност за товар. Ако 
въпреки това решите да екипирате авто-
мобила си с джанти и/или гуми, които не 
се препоръчват от HYUNDAI, не трябва да 
ги използвате на магистрала.

 ВНИМАНИЕ
Продължително люлеене може да прег-
рее двигателя и да повреди трансмисия-
та или гумите.
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Плавно завиване
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Буксуване

Не превъртайте колелата със скорост над 
56 км/ч. Това може да ги прегрее и да ги 
увреди или да нарани околните.

 ЗАБЕЛЕЖКА
ESP системата (според оборудването) трябва 
да бъде изключена, 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.

В  завой  избягвайте  натискането  на  спи-
рачките или смяната на предавки, особе-
но ако пътят е мокър. В идеалния случай 
завоите се взимат с леко ускорение. Така 
ще намалите износването на гумите.

OUN056051
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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 намалява, а 
спирачният път се увеличава, затова на-
малете скоростта.
Поддържайте  чистачките  в  изправност. 
Сменете ги, когато забележите признаци 
на износване и накъсване като например 
непочистени участъци по предното стък-
ло.

OCM053010 1VQA3003
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•  Ако гумите ви не са в добро състояние, 
рязкото  спиране  на  мокра  настилка 
може  да  причини  подхлъзване  и  да 
доведе  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.

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 офроуд
Шофирайте  внимателно  офроуд,  защото 
може да повредите превозното средство 
от  скали  или  корени  на  дървета.  Запоз-
найте се с управлението на офроуд усло-
вия, преди да започнете да шофирате.

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.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Никога не надувайте гумата повече от указа-
ното на нея налягане.

Шофиране по магистрала
Гуми

1VQA1004
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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.

 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.
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По-тежките атмосферни условия през зи-
мата водят до по-голямо износване и дру-
ги проблеми. За да намалите проблеми-
те при зимно шофиране, следвайте тези 
съвети:

ШОФИРАНЕ ПРЕЗ ЗИМАТА

1VQA3005

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 спира-
не ползвайте спирачното усилие на дви-
гателя  максимално.  Рязкото  спиране  на 
заснежен или последен 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. 

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 зимна 
гума 
Зимните гуми трябва да са с еквивалент-
ни размери като стандартните гуми. В 
противен случай сигурността и управле-
нието на автомобила си са застрашени. 

 ЗАБЕЛЕЖКА
Веригите за гуми не са законни във всички 
страни. Преди да ги сложите, се информирай-
те за законите.

Не поставяйте гуми с шипове без да се прове-
рили преди това местното законодателство 
и евентуалните наказания и рестрикции за 
подобни гуми. 
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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 12 мм. Повреди 
от  неподходящи  вериги  не  се  покриват 
от гаранцията. Поставете вериги само на 
предните гуми.

При използване на вериги за сняг ги при-
лагайте  към  колелата  на  автомобила, 
както следва.
2WD: Предни колела
4WD: Всички четири колела

Ако  не  е  на  разположение  пълен 
набор  от  вериги  за  4WD  превозно 
средство,  вериги  могат  да  бъдат 
инсталирани само на предните  ко-
лела.

 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

1VQA3007
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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.

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 
на  акумулатора  в  оторизиран  HYUNDAI 
сервиз.

 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.

 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.
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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.

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.



Управление на автомобила

90 5

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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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.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ -
Теглене на ремарке 
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.

ТЕГЛЕНЕ НА РЕМАРКЕ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ -
Ограничения на теглото 
Преди теглене проверете дали теглото на 
ремаркето, на комбинацията автомобил-
ремарке, натоварването на осите и на 
теглича са в границите.

 ЗАБЕЛЕЖКА - ЗА ЕВРОПА
•  Технически допустимото максимално на-

товарване върху задната ос(и) може да 
бъде надвишавано с не повече от 15 %, а 
технически допустимата максимална то-
вароносимост на автомобила не може да 
се надвишава с повече от 10% или 100 кг 
(която стойност е по-ниска). Не надвиша-
вайте 100 км/ч за автомобил от категория 
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.

 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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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.

 ЗАБЕЛЕЖКА – ЛОКАция НА ПрисПО-
сОБЛЕНиятА ЗА тЕГЛЕНЕ 
Слотът за приспособленията за теглене се на-
мират от двете страни в бронята зад задните 
гуми. 

ODMEDR2020
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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.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Спирачки на ре-

маркето 
Не ползвайте ремаркето със собствените 
му спирачки, освен ако не сте абсолютно 
уверен, че сте настроили правилно спи-
рачната му система. Това не е задача за 
аматьори. Обърнете се към сервиз с опит 
в тази област.

спирачки на ремаркето
Ако  ремаркето  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. 
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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 платформата, 
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.

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.
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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.
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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.

 ВНИМАНИЕ
 • Когато теглите ремарке по стръмен 

склон (повече от 6%), следете внима-
телно прибора за температурата на ох-
лаждащата течност, за да не прегрее-
те двигателя. Ако стрелката приближи 
“130°C/H” (горещо), отбийте, спрете на 
първото безопасно място и оставете 
двигателя на празен ход, за да се ох-
лади. След като се охлади достатъчно, 
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.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Паркиране на 
наклон

Паркирането на наклон с ремарке може 
да доведе до сериозни наранявания или 
смърт, ако ремаркето се откачи

3. Натиснете ръчната спирачка и угасете 
двигателя.

4. Поставете клинове под колелата на ре-
маркето.

3.  Стартирайте  двигателя,  дръжте  спи-
рачките, докато клиновете поемат те-
жестта.

4. Натиснете отново спирачките. Премес-
тете лоста на задна скорост (механич-
на трансмисия) или на P (Park) за ав-
томатична трансмисия.

5. Угасете двигателя, отпуснете спирачки-
те, но оставете ръчната спирачка.

6. Натиснете отново спирачките. Премес-
тете лоста на задна скорост (механич-
на трансмисия) или на P (Park) за ав-
томатична трансмисия.

7. Угасете двигателя, отпуснете спирачки-
те, но оставете ръчната спирачка.

Ако  все  пак  се  налага  да  паркирате  на 
хълм, ето как да го направите:
1.  Паркирайте  автомобила  на  паркомяс-

тото. Завийте волана в посока надяс-
но, ако е спускане, и ляво, ако е изкач-
ване. 

2. Ако автомобилът е  с механична  тран-
смисия, включете на неутрална. Ако е 
с автоматична, включете на Р (Park).
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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.

 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.

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  автоматич-
ната трансмисия, на смазката на осите и 
на охлаждащата течност. Важно е редов-
но 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.
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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  750
(1653)

750
(1653)

750
(1653)

750
(1653)

Със спирачна система 2500
(5512)

2000
(4409)

2500
(5512)

2000
(4409)

Максимално допустимо статично вертикално натовар-
ване на теглещото устройство кг (Ibs.)

100
(220)

100
(220)

100
(220)

100
(220)

Препоръчително разстояние между задната ос и точ-
ката на свързване мм (инч)

1,130
(44.5)

Двигател

Параметър

M/T: механична трансмисия
A/T: автоматична трансмисия

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:
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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.

Натоварване 
на теглича

Общо тегло на 
ремаркето

Общо натовар-
ване на ос

Общо тегло на 
автомобила

C190E01JM C190E02JM
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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 граници на ремаркето или обо-
рудването. Неправилното натоварва-
не може да повреди автомобила или 
да причини наранявания.

 • Неправилно натоварено ремарке 
може да доведе до загуба на контрол.
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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 
взимане 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.

Претоварване

ТЕГЛО НА АВТОМОБИЛА

 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.
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предупреждения на пътя
Аварийни светлини

• Тип A  

• Тип B  
ODM042242

ODM042243

Аварийните светлини служат като преду-
преждение за другите шофьори да бъдат 
по-внимателни и предпазливи, когато на-
ближават и заобикалят автомобила ви. 

Аварийните светлини трябва да се пус-
кат, когато се налагат спешни поправки 
или когато автомобилът е спрян в близост 
до пътя. 
Натиснете бутона на аварийните светли-
ни, без значение в коя позиция е ключът 
на запалването. Бутонът за аварийните 
светлини е разположен върху централна-
та конзола. Всички пътепоказатели мигат 
едновременно. 
• Аварийните светлини работят, незави-

симо дали автомобилът се движи, или 
не. 

• Пътепоказателите не работят, когато 
аварийните светлини са пуснати. 

• Бъдете внимателни при използването 
на аварийни светлини, когато автомо-
билът е теглен.
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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 (неутрал-
на) и избутайте автомобила на безо-
пасно място. 

• Ако автомобилът е с механична ско-
ростна кутия без заключване на за-
палването, той може да запали, като 
в движение превключите на втора или 
трета скорост и завъртите стартера, 
без да натискате съединителя. 

Ако спукате гума по време на дви-
жение 
1. Махнете крака си от педала на газта и 

оставете автомобила да намали, дока-
то карате право напред. Не натискайте 
спирачките веднага и не се опитвайте 
да отбиете встрани от пътя, тъй като 
може да загубите контрол. Щом нама-
лите до безопасна скорост, натисне-
те спирачките внимателно и отбийте 
встрани от пътя. Отбийте колкото мо-
жете по-далече от пътя и паркирайте 
на здрава основа. Ако сте на път с две 
платна, не спирайте между тях.

2. Щом спрете, пуснете аварийните свет-
лини, дръпнете ръчната спирачка и по-
ставете скоростния лост в P (паркинг) 
за автоматичната или на задна ско-
рост за механичната скоростна кутия. 

3. Изкарайте всички пътници от автомоби-
ла. Трябва да излязат от вратите, които 
не са от страната на движението. 

4. При смяна на спукана гума следвайте 
инструкциите, дадени на следващите 
страници в тази секция. 

Ако двигателят угасне по време на 
движение 
1. Намалете скоростта постепенно, като 

се движите напред по права линия. 
Внимателно отбийте на безопасно 
място извън пътя. 

2. Пуснете аварийните светлини. 
3. Опитайте да стартирате двигателя. Ако 

автомобилът не може да бъде запа-
лен, се свържете с оторизиран сервиз 
на HYUNDAI.
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Ако двигателят не се развърта или 
се върти много бавно 

1. Ако автомобилът ви е с автоматична 
скоростна кутия, уверете се, че ско-
ростният лост е на N (неутрална) или 
P (паркинг) и ръчната спирачка е дръп-
ната. 

2. Проверете връзките на акумулатора – 
трябва да са чисти и стегнати. 

3. Включете вътрешното осветление. Ако 
лампата премигва или угасне, когато 
въртите стартера, значи акумулаторът 
е изтощен. 

4. Проверете дали връзките на стартера 
са стегнати. 

5. Не бутайте и не дърпайте колата, за да 
я запалите. Вижте инструкциите в „Пале-
не с подаване на ток“. 

аКо двиГатеЛят не паЛи 

Ако двигателят се развърта нормал-
но, но не може да запали 
1. Проверете нивото на горивото. 
2. При изключено запалване проверете 

компонентите на системата – бобина, 
свещи, кабели. Свържете отново тези, 
които биха могли да са откачени или 
разхлабени. 

3. Проверете горивната верига в отделе-
нието на двигателя

4. Ако двигателят отново не пали, се оба-
дете в оторизиран сервиз на HYUNDAI.

 предупреждение
ако двигателят не пали, не бутайте и не 
дърпайте колата, за да запали. това може 
да доведе до катастрофа или да причини 
други щети. освен това бутането или дър-
пането могат да натоварят катализатора, 
което да създаде риск от пожар.
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аварийно паЛене

Палене с подаване на ток 
Паленето с подаване на ток може да 
бъде опасно, ако не се извърши правил-
но. Следователно, за да избегнете нара-
нявания или повреди по автомобила или 
акумулатора, следвайте точно процеду-
рата. Ако се съмнявате, че ще се спра-
вите, препоръчваме да се обърнете към 
квалифициран техник или Пътна помощ. 

Кабели

Изтощен 
акумулатор

Подаващ ток 
акумулатор

1VQA4001

Свържете кабелите в реда, показан на 
схемата, и ги разкачете в обратен ред.

 вниМание
ползвайте само 12-волтова уредба за 
подаване на ток. ако към 12-волтовата 
електрическа система на автомобила по-
дадете ток от 24-волтова (с два 12-волто-
ви акумулатора или 24-волтов генератор), 
може да повредите стартера, запалител-
ната система или други електрически 
части. 

 предупреждение – акумулатор 
никога не се опитвайте да проверите 
нивото на електролита, защото акуму-
латорът може да експлодира или да ви 
нарани. 

 предупреждение – акумулатор 
 • пазете акумулатора от огън или искри. 

при работата си акумулаторът отделя 
водород, който е лесно възпламеним 
и може да избухне. 
ако тези предписания не бъдат спа-
зени, са възможни сериозни нараня-
вания или повреди по автомобила! 
ако се съмнявате, че ще се справите, 
потърсете квалифицирана помощ. ав-
томобилните акумулатори съдържат 
сярна киселина. тя е отровна и силно 
разяждаща. Когато подавате ток от 
друг акумулатор, носете предпазни 
очила и внимавайте киселина да не 
капне върху вас, дрехите ви или авто-
мобила. 

 • не се опитвайте да подавате ток, ако 
изтощеният акумулатор е замръзнал 
или нивото на електролита е твърде 
ниско. акумулаторът може да се про-
бие или да експлодира.
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Процедура по подаване на ток
1. Зареденият акумулатор трябва да е 

12-волтов, а минусът му да е заземен. 
2. Ако зареденият акумулатор е в друг 

автомобил, не позволявайте двата ав-
томобила 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 
заредения акумулатор (2). Продълже-
те, като свържете минуса на зареде-
ния акумулатор към другия кабел, а 
след това свържете другия край към 
солидна неподвижна метална точка 
(например скобата за повдигане на 
двигателя), далече от акумулатора. Не 
го свързвайте близо до или към нещо, 
което се движи, когато двигателят се 
запалва. Уверете се, че няма контакт 
между каросериите на двете коли; в 
противен случай е възможно да даде 
на късо. 

Не позволявайте на кабелите да се 
докосват до нещо друго освен до пра-
вилните полюси на акумулаторите. Не 
се навеждайте над акумулаторите, до-
като правите връзките. 

 вниМание – Кабели на акумулатора 
не свързвайте кабела от отрицателния 
полюс на заредения акумулатор към от-
рицателния полюс на изтощения акуму-
латор. изтощеният акумулатор може да 
прегрее и да се спука, при което да изте-
че киселина. 

5. Стартирайте двигателя на автомобила 
със заредения акумулатор и го оставе-
те да работи на 2000 об/мин. След това 
стартирайте двигателя на автомобила с 
изтощения акумулатор. Ако първият опит 
е неуспешен, изчакайте няколко минути, 
докато акумулаторът се зареди, преди да 
опитате отново. 
Ако причината за изтощаването на 
акумулатора не е ясна, препоръчваме 
системата да бъде проверена от ото-
ризиран сервиз на HYUNDAI. 

Палене с бутане 
Автомобил, снабден с ръчна скоростна 
кутия, не бива да се пали с бутане, защо-
то може да се стигне до повреда в сис-
темата за контрол на изгорелите газове. 
Автомобил, снабден с автоматична ско-
ростна кутия, не може да бъде запален 
с бутане. 

 предупреждение
никога не теглете автомобил, за да го 
запалите, тъй като при стартиране на 
двигателя му може да последва удар в 
теглещото возило.
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Ако 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) или на неутрална предав-
ка (механична трансмисия) и активи-
райте ръчната спирачка. Ако климати-
кът работи, изключете 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. 

аКо двиГатеЛят преГрее 

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.) 

 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 пръс-
не охлаждаща течност и да се изгорите 
сериозно. 

 вниМание
сериозна загуба на охлаждаща течност 
означава, че има теч от охладителната 
система и трябва да я проверите в ото-
ризиран сервиз на HYUNDAI при първа 
възможност.

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. 



• Тип A  • Тип B  

B990B02LZ

ODMEEM2004/ODMEEM2005
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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 причини прегряване на гу-
мата 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.

систеМа За сЛедене на наЛяГането в ГуМите (TPMS) (според оБорудването)

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 ви е оборудван и с индика-
тор за повреда в системата TPMS. Той 
показва нарушение в работата на сис-
темата. Индикаторът е комбиниран с ин-
дикатора за налягането в гумите. Когато 
системата засече проблем, индикаторът 
ще мига в продължение на една минута 
и след това ще остане постоянно вклю-
чен. Това предупреждение ще продължи 
при всяко запалване на двигателя, докато 
системата не бъде поправена.  Когато ин-
дикаторът свети, системата за следене на 
налягането в гумите не работи. Система-
та може да се повреди по различни при-
чини, включително при монтиране или 
разменяне на колелата и гумите.

(1) Предупреждение за ниско налягане/
индикатор за проблем с TPMS

(2) Предупреждение за ниско налягане 
(показва се на LCD дисплея)
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Винаги проверявайте системата след 
сменяне или разменяне на една или по-
вече гуми.

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 точ-
но гума е спаднала, като освети съответ-
ната позиция. Ако светне един от двата 
индикатора, намалете скоростта неза-
бавно, избягвайте резките завои и пред-

видете увеличена дистанция за спиране. 
Трябва да спрете и да проверите гумите 
при първа възможност. Надуйте гумите 
до предписаното налягане, посочено на 
страничната централна колонка от стра-
на на водача. Ако не можете да стигнете 
до сервиз или ако гумата не задържа въз-
духа, я сменете с резервната.
След като смените спуканата гума с ре-
зервната, ще се случи едно от следните:

 ЗАБЕЛЕЖКА
Ако	се	случи	някое	от	изброените,	препоръч-
ваме	системата	да	бъде	проверена	от	оторизи-
ран	сервиз	на	HYUNDAI.
1.	 Индикаторът	 на	 системата	 TPMS	 за	 сле-

дене	на	налягането	в	гумите	не	светва	за	3	
секунди	след	запалването	на	двигателя.

2.	 Индикаторът	 на	 системата	 TPMS	 остава	
светнал,	 след	 като	 е	 мигал	 около	 минута	
при	запалване	на	двигателя.

3.	 Индикаторът	 за	 ниско	 налягане	 в	 гумите	
свети	постоянно.

Индикатор за ниско налягане в гумите

Разположение на индикатора за ни-
ско налягане на гумите

• Тип A  • Тип B  

ODMEEM2004/ODMEEM2005
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• Индикаторът за проблем в системата 
TPMS може да мига в продължение 
на една минута и след това да свети 
непрекъснато, защото на резервната 
гума не е монтиран сензор (сменената 
гума със сензор не е в автомобила).

• Индикаторът на системата ще остане 
постоянно светнал по време на движе-
ние, защото на резервната гума не е 
монтиран сензор (сменената гума със 
сензор е в автомобила).

 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.
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 ЗАБЕЛЕЖКА
Когато	индикаторът	за	проблем	със	системата	
свети,	няма	да	се	изобразява	предупреждение	
за	ниско	налягане	в	гумите	дори	ако	то	е	на-
лице.

 вниМание
препоръчваме използването на уплътни-
тели или кит за бърза поправка на гумата, 
одобрени от HYUNDAI.
уплътнителят или китът трябва да бъде 
премахнат от сензора на гумата, когато 
заменяте една гума с нова.

Индикатор за повреда в 
системата TPMS 

Когато има проблем със системата,  инди-
каторът ще мига в продължение на около 
една минута и след това ще започне да 
свети продължително.
Препоръчваме системата да бъде прове-
рена в оторизиран сервиз на HYUNDAI, 
за да бъде открит проблемът.

Смяна на гума с TMPS
Ако спукате гума, ще светнат индикато-
рите за ниско налягане и за позицията 
на гумите. Препоръчваме системата да 
бъде проверена в оторизиран сервиз на 
HYUNDAI.

След като карате в продължение на 10 
минути със скорост над 25 км/ч, ще се 
случи едно от следните:
• Индикаторът за проблем в системата 

TPMS може да мига в продължение 
на една минута и след това да свети 
непрекъснато, защото на резервната 
гума не е монтиран сензор (сменената 
гума със сензор не е в автомобила).

• Индикаторът на системата ще остане 
постоянно светнал по време на движе-
ние, защото на резервната гума не е 
монтиран сензор (сменената гума със 
сензор е в автомобила).

Всяко колело е оборудвано със сензор 
за следене на налягането в гумата зад 
вентила. Препоръчваме да сервизирате 
гумите в оторизиран сервиз на HYUNDAI.
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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 (TPMS). 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 автомобила.
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Крик и инструменти

аКо спуКате ГуМа (с реЗервна ГуМа) (според оБорудването)

Крикът, дръжката на крика и ключът за 
гумите се намират в багажника. Дръпнете 
постелката на пода, за да ги достигнете.
(1) Дръжка на крика
(2) Крик
(3) Ключ за гумите
(4) Удължител

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 гума в лентата за 

движение или на магистрала. 
 • винаги изтегляйте автомобила на-

пълно встрани на банкета, преди да 
сменяте гума. Крикът трябва да се 
ползва на твърда равна повърхност. 
ако не намирате подходящо място за 
смяна на гумата, се свържете с пътна 
помощ.

 • ползвайте предните и задните точки 
за закрепване на крика. никога не 
използвайте за захващане на крика 
броните или която и да е друга точка 
от автомобила.

(продължава)

ODM062003
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Резервната гума е непосредствено под 
автомобила, точно под товарното прос-
транство.
За да свалите резервната гума: 
1. Отворете багажника.
2. Намерете пластмасовия капак на бол-

та и отстранете капака с монета или 
отвертка.

(продължение)
 • автомобилът може лесно да изпадне 

от крика и да причини сериозни нара-
нявания или дори смърт. 

 • не лягайте под автомобил, повдигнат 
на крик. 

 • не палете двигателя, докато автомо-
билът е на крик. 

 • не позволявайте на някого да остане 
в автомобила, докато е повдигнат на 
крик. 

 • преди да повдигнете автомобила на 
крик, се уверете, че децата са на безо-
пасно място встрани.

Сваляне и съхраняване на резерв-
ната гума

3. Свържете удължителя към лулата.
4. Отхлабете болта достатъчно, за да 

свалите резервната гума ниско.
Завъртете гаечния ключ обратно на 
часовниковата стрелка, докато ре-
зервната гума докосне повърхността.

ODM062004

ODM062005
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5. След като резервната гума е вече 
на земята, продължавайте да върти-
те ключа обратно на часовниковата 
стрелка и изтеглете резервната гума. 
Никога не въртете ключа рязко, в про-
тивен случай носачът на резервната 
гума може да бъде повреден.

6. Махнете застопоряващото устройство 
(1) от центъра на резервната гума.

За да приберете резервната гума:
1. Сложете гумата на земята с вентила 

нагоре.
2. Поставете гумата под автомобила и 

поставете застопоряващото устрой-
ство (1) в центъра на гумата.

3. Завъртете ключа по посока на часов-
никовата стрелка, докато чуете щрак-
ване.

 предупреждение
уверете се, че застопоряващото устрой-
ство на резервната гума е закрепено пра-
вилно за центъра на резервната гума, за 
да избегнете „изхлузване“.
в противен случай резервната гума може 
да падне от носача и да предизвика ин-
цидент.

ODM062006 ODM062007
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Смяна на гуми

1. Паркирайте на равна повърхност и ак-
тивирайте ръчната спирачка.

2. Поставете лоста на позиция P (пар-
кинг) при автоматична трансмисия 
или на задна предавка при механична 
трансмисия.

3. Пуснете аварийните светлини.
4. Извадете ключа за гумите, крика, 

дръжката на крика и резервната гума. 
5. Блокирайте двете колела от отсрещна-
та на крика страна.

 предупреждение – смяна на гума 
 • За да предотвратите движение на 

автомобила, докато сменяте гумата, 
винаги дърпайте ръчната спирачка до-
край и блокирайте насрещно разполо-
жените колела спрямо гумата, която 
сменяте. 

 • препоръчваме блокирането на ко-
лелата с клинове и в автомобила да 
няма хора, докато се извършва смя-
ната.

1VQA4022

1VQA4023
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6. С ключа за гуми разхлабете гайки-
те на болтовете на гумата с по един 
оборот, обратно на часовниковата 
стрелка. Не ги махайте, докато не 
повдигнете гумата от земята. 

7. Поставете крика на предната или зад-
ната позиция за повдигане, най-близо 
до гумата, която сменяте. Поставете 
крика на обозначените места под ша-
сито. Те са заварени към шасито плочи 
с две „уши“ и повдигната точка за зак-
репване на крика. 

8. Пъхнете дръжката на крика в крика и 
я завъртете по часовниковата стрелка, 
като повдигате автомобила, докато гу-
мата се отлепи от земята на прибли-
зително 30 мм. Преди да доразвиете 
гайките на колелото, се уверете, че 
автомобилът е стабилен и няма веро-
ятност да се изплъзне от крика.

 предупреждение – Място на крика 
За да намалите риска от наранявания, 
ползвайте само крика, доставен с авто-
мобила. ползвайте само указаните места 
за подпиране на крика.

ODM062008 ODM062009 ODM062010
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9. Разхлабете гайките и ги махнете с пръ-
сти. Изхлузете гумата от болтовете и 
я оставете легнала на земята, за да 
не се търкулне. За да поставите ре-
зервната гума, изравнете отворите за 
болтовете и я нахлузете върху тях. Ако 
се затруднявате, я наклонете леко, 
така че да подравните горния отвор с 
горния болт. С леки движения напред-
назад наместете гумата на главината. 

10. За да монтирате гумата, я задръжте 
на болтовете, поставете гайките и ги 
затегнете на 

ръка. Размърдайте гумата, за да улегне 
добре, и стегнете гайките, колкото е 
възможно, на ръка. 

11. Спуснете автомобила на земята, като 
завъртите дръжката на крика обратно 
на часовниковата стрелка. 

 предупреждение
джантите могат да имат остри ръбове. 
дръжте ги внимателно, за да избегнете 
сериозни наранявания. 
преди да поставите гумата на място, се 
уверете, че няма нищо по главината (кал, 
катран, чакъл и т.н.), което да попречи на 
джантата да прилепне плътно. ако има 
зацапване по главината, го почистете. 
ако между главината и джантата няма 
добър контакт, гайките могат да се раз-
вият и колелото да падне. това може да 
доведе до загуба на контрол над автомо-
била, което да причини сериозни нараня-
вания или смърт.
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След това поставете ключа, както е по-
казано на илюстрацията, и затегнете гай-
ките. Вкарвайте добре ключа в главата 
на гайката. Не стъпвайте върху ключа и 
не ползвайте удължител за увеличаване 
на налягането. Минете по всички гайки, 
докато ги затегнете. Следвайте реда, 
показан в схемата, докато не затегне-
те всички гайки. Проверете гайките още 
веднъж. След смяна на гумите препоръч-
ваме да посетите оторизиран сервиз на 
HYUNDAI, за да се затегнат гайките до 
препоръчителните стойности. 

Момент на затягане 
За стоманени и алуминиеви джанти: 9-11 
кг/м (88-107 Нм). 

Ако имате манометър, махнете капачката 
на вентила и проверете налягането. Ако 
е по-ниско от препоръчителното, карайте 
внимателно до най-близкия сервиз, къ-
дето възстановете необходимото наляга-
не. Ако е твърде високо, го коригирайте. 
След проверка или корекция на наляга-
нето винаги поставяйте обратно капачка-
та на вентила. Ако не го направите, гума-
та може да изпуска въздух. Ако загубите 
капачката на вентила, при първа възмож-
ност купете нова и я сменете. 
След смяна на гума приберете спуканата 
гума и поставете инструментите и крика 
на мястото им.

 вниМание
Болтовете и гайките на автомобила са с 
метрична резба. при смяна на гумите по-
ставете точно гайките, които сте развили, 
или намерете гайки със същата метрична 
резба и форма. Завиването на гайка с не-
метрична резба на болт с метрична резба 
или обратното няма да осигури достатъч-
но стягане на джантата към главината и 
може да повреди болта, така че да се на-
ложи смяната му. 
обърнете внимание, че повечето гайки 
нямат метрична резба. внимавайте с из-
бора и проверката на гайките, които сте 
купили като заместители. ако се съмня-
вате, препоръчваме да се консултирате с 
оторизиран сервиз на HYUNDAI. 

ODM062011



Какво да правите при аварийни ситуации

20 6

 предупреждение - Болтове на гла-
вината 

ако болтовете са повредени, могат да не 
задържат колелото. това може да доведе 
до падане на колелото, катастрофа и теж-
ки наранявания.

 предупреждение - неадекватно на-
лягане в резервната гума 

проверете налягането на резервната 
гума веднага след като я монтирате. при 
нужда го коригирайте до препоръчител-
ните стойности. вижте секция 8 „Гуми и 
джанти“ за повече подробности. 

 предупреждение
Компактната резервна гума е предназна-
чена само за аварийна употреба. ако сте 
с такава, не карайте с повече от 80 км/ч. 
поправете и поставете обратно ориги-
налната гума при първа възможност, за 
да не допуснете спукване и на резервна-
та, което би довело до наранявания или 
смърт. 

 ЗАБЕЛЕЖКА
След	като	поставите	резервната	гума,	прове-
рете	налягането	й.	При	нужда	го	коригирайте	
до	препоръчителните	стойности.

 вниМание
Карайте внимателно, ако сте с поставена 
компактна резервна гума. тя трябва да 
бъде сменена с гума с нормални размери 
при първа възможност. 
не се препоръчва шофирането на автомо-
била с повече от една компактна резерв-
на гума по едно и също време. 

Слагайте крика, дръжката на крика, клю-
ча на гумите и резервната гума по места-
та им, за да не тропат по време на дви-
жение. 

Важно – използване на компактна ре-
зервна гума (според оборудването) 
Автомобилът е оборудван с компактна ре-
зервна гума. Тя заема по-малко място от 
стандартната. Освен това тя е по-малка 
от стандартната и е предназначена само 
за временна употреба.

Резервната гума трябва да се надуе до 
420 kPa (60 psi). 
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При ползване на компактна резервна 
гума спазвайте следните препоръки: 
• При никакви обстоятелства не преви-

шавайте 80 км/ч. По-висока скорост 
може да повреди гумата. 

• Старайте се да карате достатъчно бав-
но, според пътните условия и избяг-
вайте опасностите. Дупка или отломки 
на пътя могат сериозно да повредят 
компактната резервна гума. 

• Продължителното ползване на ком-
пактната резервна гума може да до-
веде до спукване, загуба на контрол 
върху автомобила и сериозни нараня-
вания. 

• Не превишавайте максималната това-
роносимост на автомобила или товар-
ния индекс, обозначен на страната на 
компактната гумата. 

• Избягвайте минаване през препят-
ствия. Диаметърът на компактната 
гума е по-малък от диаметъра на стан-
дартната гума и намалява просвета с 
около 25 мм. Това може да доведе до 
повреда на автомобила. 

• Не карайте колата на автоматична ав-
томивка, ако сте с компактна резервна 
гума. 

• Не поставяйте вериги на компактната 
резервна гума. Тъй като размерът й 
е по-малък, веригите няма да паснат 
точно. Това може да доведе до повре-
ди на автомобила и да доведе до пада-
нето на веригата. 

• Малката резервна гума не бива да се 
поставя на предния мост, ако ще шо-
фирате в сняг или лед. 

• Не използвайте малката резервна 
гума при друг автомобил. Тази гума 
е проектирана специално за вашата 
кола. 

• Пробегът, който може да издържи 
протекторът на компактната резервна 
гума, е по-малък от този, който издър-
жа този на обикновена гума. Проверя-
вайте редовно компактната гума и при 
нужда я заменете с нова със същия 
размер, монтирана на същата джанта. 

• Компактната резервна гума не бива да 

се монтира на никоя друга джанта ос-
вен на собствената си. На компактната 
джанта не бива да се монтират обик-
новени гуми, зимни гуми, тасове или 
други подобни. Ако направите това, 
може да се стигне до повреда на гума-
та или автомобила. 

• Не ползвайте повече от една компакт-
на резервна гума едновременно. 

• Не теглете ремарке, ако сте монтира-
ли компактна резервна гума. 
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Моля, прочетете инструкциите, преди да 
използвате мобилния кит за гума.
(1) Компресор
(2) Бутилка с пяна

Tire Mobility Kit е временно решение при 
спукана гума. Препоръчваме посещение 
на оторизиран сервиз на HYUNDAI при 
първа възможност.

спуКване на ГуМа (с Кит TIRE MOBILITY KIT, според оБорудването)

С мобилния кит Tire Mobility Kit може да 
продължите дори и след спукване на 
гума. Системата се състои от компресор 
и запечатваща пяна, която запечатва 
ефективно повечето пробиви в гумата, 
причинени от пирони и други подобни 
обекти. След като се уверите, че гумата 
е правилно запечатана, можете да шо-
фирате с повишено внимание (до 200 км 
с макс. скорост от 80 км/ч), за да достиг-
нете до сервиз за гуми и да подмените 
своята.

 вниМание – едно уплътняване за 
една гума
не използвайте кита при две или повече 
спаднали гуми, защото уплътнителят се 
използва само на една гума.

 предупреждение – Борд на гумата
не използвайте Tire Mobility Kit за по-
правка на спуквания по борда на гумата. 
това може да доведе до инцидент.

 предупреждение – временна по-
правка

поправете гумата при първа възмож-
ност. Гумата може да загуби налягане 
във всеки момент след употребата на Tire 
Mobility Kit.

ODMEEM2001

OANNDR2002
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Възможно е някои гуми, особено с по-го-
леми пробиви или увреждане на борда, 
да не могат да бъдат запечатани напъл-
но. Загуба на налягането на въздуха в 
гумата може да окаже неблагоприятно 
въздействие върху гумата. Поради тази 
причина трябва да избягвате рязко на-
виване на волана или други резки мане-
ври особено ако превозното средство е 
тежко натоварено или ако ремаркето е в 
употреба.
Tire Mobility Kit 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 временно да запечатате 
гумата бързо и надеждно.
Прочетете раздела „Съвети за безопасна 
употреба” на Tire Mobility Kit.

 предупреждение
не използвайте TireMobilityKit, ако гума-
та е сериозно увредена от шофиране по 
джанта или недостатъчно въздушно на-
лягане.
само прободни наранявания, разполо-
жени по протектора, могат да бъдат за-
печатани с помощта на Tire Mobility Kit. 
ремонт на борда не се извършва от съо-
бражения за сигурност

Компоненти на TireMobilityKit

0. Етикет с ограничение на скоростта
1. Бутилка и етикет с ограничение на 

скоростта
2. Маркуч за пълнене от бутилка към 

гумата
3. Свързващи елементи и кабел за ди-

ректна електровръзка
4. Стойка за бутилка

5. Компресор
6. Бутон за включване/изключване
7. Уред за мерене на налягането на 

гумите

OXM069022L
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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.

Спазвайте строго определена после-
дователност, в противен случай пяната 
може да излезе неочаквано под високо 
налягане.

1. Отлепете етикета за ограничение на 
скоростта (0) от бутилката (1) и го за-
лепете на видимо място в автомобила, 
например на волана, за да напомня на 
шофьора да не шофира с висока ско-
рост.

2. Завийте свързващия маркуч 9 върху 
конектора на бутилката.

3. Уверете се, че бутонът 8 на компресо-
ра 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 ком-
пресора, оставете да работи за около 
5-7 минути, за да запълни бутилката с 
пяната (вижте секция 8 Колела и гуми). 
Налягането на гумата след пълненето 
не е важно и ще бъде проверено по-
късно.
Внимавайте да не напомпате гумата 
повече от необходимото и стойте на-
страни от нея при пълненето.

Използване на TMK

 предупреждение – изтекъл срок на 
уплътнителя

не използвайте уплътнителя, ако срокът 
му на годност е изтекъл (вижте датата на 
бутилката). това би увеличило риска от 
повреди.

 предупреждение - уплътнител
 • пазете от деца
 • пазете от контакт с очите
 • не поглъщайте
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 вниМание – налягане на гумата
не карайте автомобила, ако налягането в 
гумата е под 29 PSI (200 kpa). това може 
да предизвика катастрофа заради вне-
запна загуба на налягане в гумата.

9. Изключете компресора.
10. Извадете маркучите от конектора 

на бутилката и от гумата. Върнете на 
TireMobilityKit за съхранение в пре-
дходното му местоположение.

 предупреждение – въглероден мо-
ноксид

възможно е натравяне с въглероден ок-
сид и задушаване, ако двигателят е оста-
вен да работи в лошо вентилирано място 
(като вътре в сграда).

Разпространение на пяната
11. Веднага карайте около 7-10 км или 10 

минути, за да разпределите пяната в 
гумата.

 вниМание
не превишавайте скорост от 80 км/ч. ако 
е възможно, не падайте под 20 км/ч. до-
като шофирате, ако усетите необичайни 
вибрации, смущения или шум, намалете 
скоростта, карайте внимателно и се дръп-
нете в края на пътя. обадете се на пътна 
помощ.
използването на Tire Mobility Kit може да 
повреди сензорите за налягане в гумите. 
препоръчваме да посетите оторизиран 
сервиз на HYUNDAI след употребата на 
кита.
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Проверка на налягането на гумите
1) След изминаване на около 7-10 км 

спрете на подходящо място.
2) Свържете маркуча (9) от компресора 

директно на вентила на гумата.
3) Свържете компресора с електровери-

гата на автомобила чрез кабел и ко-
нектори.

4) Регулирайте налягането в гумите до 
200 kPa (29 psi). Със запален двигател 
следвайте тези стъпки.
- за да увеличите налягането:
Включете компресора на позиция I. За 
да проверите текущото налягане, за 
кратко изключете 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.

- За да се намали налягането:
Натиснете бутон 8 на компресора.

 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, ако гумата 
не може да бъде технически поправена с 
TireMobilityKit.

 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.

Съвети за сигурно използване на 
Tire Mobility Kit
• Паркирайте колата си на края на 

пътя, така че можете да работите с 
Tire Mobility Kit далеч от движещия 
се трафик. Поставете предупреди-
телен триъгълник на видно място, 
за да

• уведомите преминаващите пре-
возни средства за вашето место-
положение.

• Уверете се, че вашето превозно 
средство няма да се движи, дори 
когато сте на равно място, винаги 
пускайте ръчната спирачка.

• Използвайте Tire Mobility Kit само 
за гуми на леки автомобили. Да не 
се из-

• ползва за мотоциклети, велосипе-
ди или всякакъв друг вид гуми.

• Не изваждайте пирони, винтове и 
всякакъв тип чужди тела, проник-
нали в гумата.

• Преди използване на Tire Mobility 
Kit прочетете етикета на бутилката!

• При условие че колата е на откри-
то, оставете я на работещ двигател. 
В противен случай експлоатация 
на компресора може да изтощи ба-
терията на колата.
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• Никога не оставяйте Tire Mobility 
Kit без надзор, докато той се из-
ползва.

• Не оставяйте работещ компресо-
ра за повече от 10 минути, защото 
може да прегрее.

• Не използвайте Tire Mobility Kit, 
ако температурата на околната 
среда е по-ниска от -30°C.

• Когато е повредена както гумата, 
така и джантата, не използвайте 
Tire Mobility Kit.

Технически данни
Система напрежение: DC 15 V
Работно напрежение: DC 10 - 15 V
Ампераж: макс. 20 А
Подходящ за употреба при температури:
 -30 ~ +70 ° C 
Макс. работно налягане:
 6 бара (87 psi)
Размер
Компресор: 220 х 130 х 80 мм
Бутилката: 165 х Ø 85,5 мм
Компресор тегло:
 1,8 кг
Обем на пяната:
 620 мл (18,3 куб. инча)

 Запечатващата пяна и резервните час-
ти могат да бъдат получени и заменяни 
при упълномощен търговец на автомоби-
ли и гуми. Празните запечатващи бутилки 
могат да се изхвърлят и вкъщи. Течните 
остатъци и отпадъци трябва да бъдат 
предоставени на вашия представител на 
гуми и автомобили в съответствие с мест-
ните наредби за депониране на отпадъци.
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теГЛене

Пътна помощ

OXM069028

колелца

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 авто-
мобил, за да се избегне повреда. Препо-
ръчва се ползването на помощни колела 
и платформи. 
Относно тегленето на ремарке вижте 
секция 5 “Теглене на ремарке”.

При автомобили със задвижване на чети-
рите колела задължително при тегленето 
трябва всички колела да нямат досег с 
пътната настилка.

 предупреждение – сензори за пре-
обръщане

ако автомобилът е оборудван със стра-
нични въздушни възглавници и възглав-
ници тип завеси, изключете двигателя 
или поставете ключа в позиция ACC (кон-
такт), преди да започне тегленето.
страничните въздушни възглавници и 
възглавниците тип завеси могат да се 
включат, тъй като сензорите за преобръ-
щане може да възприемат тегленето като 
преобръщане, ако двигателят е включен.

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
автомобили с четири задвижващи коле-
ла никога не трябва да имат досег на кое-
то и да е от колелата с пътната настилка. 
това може да доведе до сериозни повре-
ди по скоростната кутия и системата 4х4.
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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
 • не теглете автомобила назад с пред-

ните колела на земята, тъй като това 
може да го повреди. 

 • не теглете с повдигателни въжета, а 
само с повдигачи или платформи.

 вниМание
ако не поставите лоста в позиция N (не-
утрална), може да причините повреда на 
трансмисията.

Кука за теглене (според оборудва-
нето) 

1. Отворете багажника и извадете куката 
от мястото й над резервната гума.

2. Махнете капачето на задната броня, 
като натиснете долната част на капа-
чето.

OUN046030

OCM054034

ODM062012

ODM062013

• Отпред 

• Отзад 
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3. Поставете куката, като я завъртите в 
отвора по часовниковата стрелка, до-
като се застопори стабилно.

4. След употреба махнете куката и поста-
вете капачето.

Аварийно теглене

Ако тегленето е наложително, ви 
препоръчваме да бъде извършено 
от оторизиран HYUNDAI сервиз или 
от Пътна помощ.

Ако нямате възможност да използвате 
пътна помощ, може да теглите автомоби-
ла временно с използването на въже или 
верига, закачена за куките под предната 
или задната броня. Бъдете изключител-
но внимателни при тегленето. В тегления 
автомобил трябва да има шофьор, който 
да върти волана и да натиска спирачки-
те. Тегленето по този начин е допустимо 
само по пътища с твърда настилка за 
кратки разстояния и при ниска скорост. 
Джантите, осите, задвижването, кормил-
ната система 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.

• Отпред 

• Отзад 

ODM062014

ODM062015
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 вниМание
 • 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. прикрепете ремък към куката 
за теглене.

• 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.

• Ползвайте въже с дължина под 5 м. 
Прикрепете бял или червен парцал 
(широк около 30 см) по средата на въ-
жето за по-лесно забелязване.

• Карайте внимателно, така че въжето 
да не се разхлабва по време на тегле-
не.

OXM069009

 предупреждение - теглете автомо-
била с изключително внимание.

 • избягвайте рязкото потегляне или 
резките маневри, които биха прето-
варили въжето или веригата. Куката и 
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 сервиз на HYUNDAI или с 
пътна помощ.

 • дърпайте автомобила във възможно 
най-правата посока.

 • по време на теглене стойте настрана 
от автомобила.
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Предпазни мерки при теглене
• Завъртете ключа на позиция АCC, за 

да не се заключи воланът.
• Поставете скоростния лост на позиция 

N (неутрална).
• 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 (контакт), за да сте сигурни, че 
воланът няма да се заключи. водачът 
трябва да е в тегления автомобил, за 
да управлява 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 слу-
чайно натискане.

2. Насочете струйника към основата на 
пожара.

3. Застанете на приблизително 2,5 м от 
огъня и стиснете ръкохватката. Ще 
започне пръскане. 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.

авариен КоМпЛеКт (според оБорудването)

Манометър (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.
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двигателен отсек

•  Бензинов двигател (Theta II 2.4L – GDI)

•  Бензинов двигател (Theta II 2.4L MPI)

 Истинският размер на двигателния отсек се различава от рисунката.

1 Резервоар на охлаждащата течност
2 Капачка за доливане на масло
3 Резервоарче за течността за спирач-

ките/съединителя
4 Въздушен филтър 
5 Кутия с предпазители
6 Отрицателен полюс на акумулатора 
7 Положителен полюс на акумулатора
8 Капачка на радиатора 
9 Пръчка за проверка на нивото на мас-

лото 
10 Резервоар за течността на сервоусил-

вателя (според оборудването)
11 Резервоар за течността на чистачките 
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•  Дизелов двигател (R2.0/R2.2)

 Истинският размер на двигателния отсек се различава от рисунката.

1 Резервоар на охлаждащата течност
2 Капачка за доливане на масло
3 Резервоарче за течността за спирач-

ките/съединителя
4 Въздушен филтър 
5 Кутия с предпазители
6 Отрицателен полюс на акумулатора 
7 Положителен полюс на акумулатора
8 Капачка на радиатора 
9 Пръчка за проверка на нивото на мас-

лото 
10 Резервоар за течността на сервоусил-

вателя (според оборудването)
11 Резервоар за течността на чистачките 
12 Горивен филтър (според оборудването)

OXM079100/ODM012005

•  Бензинов двигател (Lambda II 3.3L) – MPI
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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 по-
вреди 
Неадекватно, непълно или недостатъчно 
сервизиране може да доведе до пробле-
ми с автомобила, които могат да станат 
причина за повреда, инцидент или нара-
няване 

Отговорност на собственика 
 ЗАБЕЛЕЖКА

Сервизното	 обслужване	 и	 съхраняването	 на	
документите	 от	 него	 са	 отговорност	 на	 соб-
ственика 

Препоръчваме като цяло автомобилът да 
бъде сервизиран в оторизиран сервиз на 
HYUNDAI.

Трябва да съхранявате документите, 
които доказват, че автомобилът ви е бил 
обслужван съобразно плановото сер-
визиране, представено на следващите 
страници Тези документи доказ-
ват съответствие с изискванията за ва-
лидност на гаранцията Подробна инфор-
мация за гаранцията има в Сервизната 
книжка.
Поправки и настройки, необходими в ре-
зултат на неправилно обслужване или 
липса на необходимото обслужване, 
няма да бъдат покрити от заводската га-
ранция.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Неправилна	поддръжка	от	страна	на	собстве-
ника	по	време	на	гаранционния	период	може	
да	засегне	валидността	на	гаранцията	 З а	
повече	 подробности	 прочетете	 Сервизната	
книжка,	предоставена	с	автомобила	 А к о	
не	 сте	 сигурни	относно	процедурите	по	под-
дръжка	и	сервизиране,	се	обърнете	към	ото-
ризиран сервиз на HYUNDAI 

Предупреждения,  свързани  с  под-
дръжката 
Неправилно или непълно сервизиране 
може да доведе до проблеми Тази 
секция дава инструкции само за елемен-
ти по поддръжката, които са лесни за из-
пълнение
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 ПредуПреждение
 работа по поддръжката 
 • работата по поддръжката на вашия 

автомобил може да бъде опасна 
докато 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

(Продължава)

(Продължение) 
те могат да бъдат захванати от движещи 
се части и да причинят наранявания 
Затова, ако се налага двигателят да рабо-
ти, докато сте наведен над него, махнете 
бижутата (особено гривни, пръстени, ча-
совници и огърлици) и всички вратовръз-
ки, шалове и подобни дрехи.

Предупреждения за двигателния от-
сек (дизелов мотор) 
Инжекторът работи при високо напреже-
ние (максимум 200 V) Затова са възмож-
ни следните инциденти: 
• Пряк досег с инжектора или окабеля-

ването му може да доведе до електри-
чески удар или увреждания по мускул-
ната или нервната ви система

• Електромагнитните вълни от работе-
щия инжектор могат да повредят пей-
смейкър

Следвайте съветите за безопасност, ко-
гато работите в отсека на двигателя при 
запален двигател 
• Не докосвайте инжектора, окабелява-

нето му и компютъра на двигателя при 
запален двигател 

• Не откачвайте свързването на ин-
жектора, докато двигателят рабо-
ти 

• Хора с пейсмейкъри не бива да се до-
ближават до двигателя, когато той се 
пали или работи
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 ПредуПреждение - е – дизелов дви-
гател 

никога не работете по инжекционната 
система, докато двигателят работи или 
30 секунди след това Помпата под висо-
ко налягане, инжекторите и тръбите под 
високо налягане са подложени на наля-
гане дори след спирането на двигателя 
струя гориво под налягане, породена от 
пробив в системата, може да причини се-
риозни наранявания при допир с тялото 
Хора с пейсмейкъри не бива да се при-
ближават на повече от 30 см от управля-
ващия блок на двигателя или окабелява-
нето му докато двигателят работи, се 
създава сериозно магнитно поле.
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Поддръжка от соБственика

На следващите страници са поместени 
проверките, които трябва да бъдат из-
вършвани от собственика или от отори-
зиран сервиз на HYUNDAI с конкретна 
честота. Спазването на този график ще 
помогне да се осигури безопасната и на-
деждна работа на автомобила. 
В случай че имате въпроси, моля, свър-
жете се с оторизиран представител на 
HYUNDAI. 
Като цяло проверките и поддръжката от 
собственика не се покриват от производ-
ствената гаранция, затова частите, трудът 
и смазочните материали се заплащат. 

График за поддръжка от собствени-
ка
Когато спрете за зареждане:
• Проверете нивото на маслото. 
• Проверете нивото на охлаждащата 

течност. 
• Проверете нивото на течността за чис-

тачките. 
• Проверете налягането на гумите. 

По време на движение: 
• Бъдете внимателни за промени в звука 

от изпускателната система или мириз-
ма на изгорели газове в автомобила. 

• Следете за вибрации по волана, за по-
вишено или намалено усилие при за-
виване или за промяна в движението 
по права линия. 

• Наблюдавайте за „дърпане“ на авто-
мобила на една страна при движение 
по равен гладък път. 

• При спиране се ослушвайте за необи-
чайни звуци и внимавайте за дърпане 
на една страна, увеличен ход на пе-
дала на спирачката или за прекалено 
„твърд“ педал на спирачката. 

• Ако лостът на скоростната кутия се 
самоизключва или има промени в ра-
ботата на трансмисията, незабавно 
проверете нивото на трансмисионното 
масло. 

• Проверявайте работата на механич-
ната скоростна кутия, включително на 
съединителя.

• Проверявайте позицията P (паркинг) 
на автоматичната скоростна кутия. 

 ПредуПреждение
внимавайте, когато проверявате охлаж-
дащата течност, а двигателят е горещ. За-
ради високото налягане от отвора могат 
да пръснат гореща течност и пара, които 
да ви изгорят или наранят. 
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Проверявайте ръчната спирачка. 
• Проверявайте за течове под автомо-

била (капещата вода от климатика по 
време или след употреба е нещо нор-
мално). 

Поне веднъж месечно: 
• Проверявайте нивото на охлаждащата 

течност. 
• Проверявайте изправната работа на 

всички външни светлини, включител-
но стоп-светлините, пътепоказателите 
и аварийните светлини. 

• Проверявайте налягането на гумите, 
включително на резервната. 

• Поне два пъти годишно (например вся-
ка 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, предпазните и свързващите 
елементи. 

• Проверявайте предпазните колани за 
износване. 

• Проверявайте за износени гуми или 
недобре затегнати гайки. 

Поне веднъж годишно: 
• Почиствайте отворите за оттичане на 

вода по вратите и каросерията. 
• Смазвайте пантите на вратите и капа-

ка. 
• Смазвайте механизмите за заключва-

не на вратите и капака. 
• 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 за спирачките/съединителя. 



Поддръжка

10 7

ПЛАНОВО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ
Спазвайте нормалните интервали за 
сервизно обслужване, ако автомобилът 
се кара в нормални условия, неописани 
в случаите по-долу. Ако автомобилът се 
използва при описаните по-долу условия, 
спазвайте сервизните интервали при екс-
плоатация в тежки условия. 
• Често шофиране на къси разстояния. 
• Шофиране в прашни или песъчливи 

области. 
• Интензивна употреба на спирачките. 
• Шофиране в области, където се из-

ползва сол или други корозивни мате-
риали. 

• 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. 

• Продължителна употреба при ниски 
температури и/или изключително вла-
жен климат. 

• Повече от 50% шофиране в натоварен 
градски трафик при температури над 
32°C. 

Ако ползвате автомобила при изброе-
ните условия, трябва да извършвате 
проверки и сервизно обслужване по-
често от нормалните периоди. След 
изтичане на гаранционния период или 
гаранционния пробег продължете с пре-
поръчителните сервизни интервали. 
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сервиЗно оБслужване При норМални условиЯ, За евроПа, с иЗклЮЧение на русиЯ

*1: Проверете нивото на маслото и за течо-
ве на всеки 500 км или преди дълъг път.
*2: Сервизното обслужване зависи от ка-
чествата на горивата. Този график е ва-
лиден само при използване на горива по 
стандарта EN590 или еквивалент. Ако ди-
зеловото гориво не отговаря на стандар-
та EN590, поддръжката трябва да става 
съобразно таблицата за тежки условия 
на експлоатация.
*3: Ако препоръчаното масло не е на раз-
положение, сменете маслото на двигате-
ля и масления филтър на всеки 20 000 км 
или 12 месеца.
*4: Ако препоръчително масло и маслен 
филтър не са налични, сменяйте маслото 
на двигателя  на всеки 15 000 км или на 
12 месеца.
*5: Нивото на маслото в двигателя трябва 
да се проверява редовно и да се поддър-
жа правилно. Недостатъчно количество 
масло може да повреди двигател. Гаран-
цията не покрива такива щети.
*6: Този график за поддръжка зависи от ка-
чеството на горивата. Приложим е само 
при използване на квалифицирано гори-
во EN590 или еквивалент. Ако дизелови 
горивни спецификации не отговарят на 
EN590, трябва да се сменя по-често.

*7: Ако забележите сериозни проблеми, 
като спиране на подаването на гориво, 
неравномерна работа, загуба на мощност 
и трудно палене, сменете горивния фил-
тър незабавно, независимо от графика за 
поддръжка. Консултирайте с оторизиран 
дилър на HYUNDAI за подробности.
*8: Горивният филтър не е обвързан с кон-
кретен график за смяна, но трябва да се 
преглежда редовно, в зависимост от ка-
чеството на горивата. Ако се появят се-
риозни проблеми, като спиране на пода-
ването на гориво, неравномерна работа, 
загуба на мощност, проблеми при палене 
и т.н., препоръчваме смяна на горивния 
филтър независимо от графика за смяна 
на маслото. Консултирайте се с оторизи-
ран сервиз на HYUNDAI за повече под-
робности. 
*9: Трансмисионната течност на механич-
ната скоростна кутия, раздатъчната кутия 
и диференциала трябва да бъде променя-
на всеки път когато някой от тези компо-
ненти бъде потопен във вода.
*10: Проверете обтягането на ремъка, рол-
ката и алтернатора и ако е необходимо, 
поправете или заменете.
*11: Проверете обтягането на ремъка, рол-
ката и алтернатора и ако е необходимо, 

поправете или заменете.
*12: Следете за силен шум от клапаните и/
или вибрации на двигателя и при нужда 
регулирайте. Препоръчваме да се обър-
нете към оторизиран сервиз на HYUNDAI.
*13: Ако не е на разположение качествен 
бензин, който отговаря на европейските 
стандарти за горивата (EN228) или екви-
валенти, включително горивни добавки, 
се препоръчва една бутилка добавка. До-
бавките се предлагат от HYUNDAI заедно 
с информация за това, как да ги използ-
вате. Не смесвайте други добавки.

Следното сервизно обслужване трябва да бъде извършвано, за да се осигури добър контрол на емисиите и динамика на автомоби-
ла. Пазете документите от всички посещения на сервиз, за да може да използвате производствената гаранция. Когато са посочени 
пробег и период, сервизирането се извършва, когато настъпи едно от тях. 



3 24



Поддръжка

137

сервиЗно оБслужване При норМални условиЯ - За евроПа, с иЗклЮЧение на русиЯ (Продължение)

60 000 км или 48 месеца
 � Проверете климатика/компресора (според оборудването)
 � Проверете състоянието на акумулатора
 � Проверете спирачните линии, маркучите и връзките
 � Проверете цялата електрическа система
 � Проверете дисковите спирачки и накладките
 � Проверете полуоските и маншоните
 � Проверете изпускателната система
 � Проверете шарнирите на предното окачване
 � Проверете горивния филтър (бензин) *7

 � Проверете въздушния филтър на резервоара за гориво 
(бензин, според оборудването)

 � Проверете горивопроводите, тръбите и връзките (бензин, 
дизел)

 � Проверете маслото на механичната трансмисия (според 
оборудването) * 8

 � Проверете ръчната спирачка (крачна/ръчна)
 � Проверете течността на серво усилването и връзките (спо-
ред оборудването)

 � Проверете кормилния механизъм и връзките
 � Проверете карданния вал (според оборудването)
 � Проверете рейката на волана и свързването
 � Проверете гумите (налягане и износване на протектора)
 � Проверете маслото на раздатъчната кутия (4х4)
 � Проверете маслото на задния диференциал (4х4)
 � Проверете вакуум маркуча (при EGR и дроселовата клапа) 
(бензин)

(продължава)

(продължение)
 � Проверете капачката на радиатора и горивния филтър
 � Сменете филтъра за почистване на въздуха
 � Сменете течността на спирачките/съединителя (според 
оборудването)

 � Сменете въздушния филтър на климатика
 � Сменете маслото на двигателя и филтъра (дизел - R) * 1 * 2 * 

3 * 5

 � Сменете маслото на двигателя и филтъра (бензин - Theta) * 

1 * 4 * 5 *
 � Сменете горивния филтър (дизел) * 6

 � Проверете охлаждащата система (първоначално на 
60 000 км или 48 месеца, а след това на всеки 30 000 или 
24 месеца)

 � Добавяне на добавки за горива (бензин) * 12

 Проверка: Проверка и при нужда настройка, корекция, по-
чистване или смяна.
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сервиЗно оБслужване При норМални условиЯ - За евроПа, с иЗклЮЧение на русиЯ (Продължение)

90 000 км или 72 месеца
 � Проверете филтъра за почистване на въздуха
 � Проверете течността на климатика/компресора (според 
оборудването)

 � Проверете състоянието на акумулатора
 � Проверете спирачните линии, маркучите и връзките 
 � Проверете цялата електрическа система
 � Проверете дисковите спирачки и накладките 
 � Проверете полуоските и маншоните
 � Проверете изпускателната система
 � Проверете шарнирите на предното окачване
 � Проверете горивния филтър (дизел) *6
 � Проверете горивопроводите, тръбите и връзките (дизел)
 � Проверете ръчната спирачка (крачна/ръчна)
 � Проверете течността на сервоусилването на волана и мар-
кучите (според оборудването)

 � Проверете карданния вал (според оборудването)
 � Проверете рейката на волана и свързването
 � Проверете гумите (налягане и износване на протектора) 
 � Проверете вакуум маркуча (при EGR и 
дроселовата клапа) (бензин)

 � Проверете клиренса на клапаните (бензин) *11
 � Сменете течността на спирачките/съединителя (според 
оборудването)

 � Сменете въздушния филтър на климатика
 � Сменете маслото на двигателя и филтъра (дизел - R) * 1 * 2 * 

3 * 5 
(продължава)

(продължение)
 � Сменете маслото на двигателя и филтъра (бензин - theta) * 

1 * 4 * 5 *
 � Проверете охлаждащата система (първоначално на 60 000 
км или 48 месеца, а след това на всеки 30 000 км или 24 
месеца)

 � Проверете ангренажния ремък (дизел) (първоначално на 
90 000 км или 48 месеца, а след това на всеки 30 000 км 
или 24 месеца)

 � Проверете ангренажния ремък (бензин) (първоначално на 
90 000 км или 72 месеца, а след това на всеки 30 000 км 
или 24 месеца)

 � Добавете добавки за гориво (бензин) * 12 (на всеки 15 000 км 
или 12 месеца)

 Проверка: Проверка и при нужда настройка, корекция, почист-
ване или смяна.



Поддръжка

157

сервиЗно оБслужване При норМални условиЯ - За евроПа, с иЗклЮЧение на русиЯ (Продължение)

120 000 км или 96 месеца
 � Проверете филтъра за почистване на въздуха
 � Проверете течността на климатика/компресора (според 
оборудването)

 � Проверете състоянието на акумулатора
 � Проверете спирачните линии, маркучите и връзките 
 � Проверете цялата електрическа система
 � Проверете дисковите спирачки и накладките 
 � Проверете полуоските и маншоните
 � Проверете изпускателната система
 � Проверете шарнирите на предното окачване
 � Проверете горивния филтър (бензин) *7

 � Проверете въздушния филтър на резервоара за гориво 
(бензин, според оборудването)

 � Проверете горивопроводите, тръбите и връзките (бензин, 
дизел)

 � Проверете маслото на механичната скоростна кутия (спо-
ред оборудването)

 � Проверете ръчната спирачка (крачна/ръчна)
 � Проверете течността на сервоусилването на волана и мар-
кучите (според оборудването)

 � Проверете карданния вал (според оборудването)
 � Проверете рейката на волана и свързването
 � Проверете маслото на раздатъчната кутия (4х4)
 � Проверете маслото на задния диференциал (4х4)
 � Проверете вакуум маркуча (при EGR и 
дроселовата клапа) (бензин)

 � Проверете гумите (налягане и износване на протектора) 
(продължава)
(продължение)

 � Проверете капачката на радиатора и горивния филтър
 � Сменете въздушния филтър
 � Сменете течността на спирачките/съединителя (според 
оборудването)

 � Сменете въздушния филтър на климатика
 � Сменете въздушния филтър
 � Сменете маслото на двигателя и филтъра (дизел - R) * 1 * 2 * 

3 * 5 
 � Сменете маслото на двигателя и филтъра (бензин - theta) * 

1 * 4 * 5 *
 � Сменете горивния филтър (дизел) *6

 � Проверете охлаждащата система (първоначално на 
60 000 км или 48 месеца, а след това на всеки 30 000 км 
или 24 месеца)

 � Проверете ангренажния ремък (дизел) (първоначално на 
90 000 км или 48 месеца, а след това на всеки 30 000 км 
или 24 месеца)

 � Проверете ангренажния ремък (бензин) (първоначално на 
90 000 км или 72 месеца, а след това на всеки 30 000 км 
или 24 месеца)

 � Добавете добавки за гориво (бензин) * 12 (на всеки 15 000 км 
или 12 месеца)

 Проверка: Проверка и при нужда настройка, корекция, по-
чистване или смяна.



Поддръжка
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сервиЗно оБслужване При норМални условиЯ - За евроПа, с иЗклЮЧение на русиЯ (Продължение)

150 000 км или 120 месеца
 � Проверете филтъра за почистване на въздуха
 � Проверете течността на климатика/компресора (според 
оборудването)

 � Проверете състоянието на акумулатора
 � Проверете спирачните линии, маркучите и връзките 
 � Проверете цялата електрическа система
 � Проверете дисковите спирачки и накладките 
 � Проверете полуоските и маншоните
 � Проверете изпускателната система
 � Проверете шарнирите на предното окачване
 � Проверете горивния филтър (дизел) *6

 � Проверете горивопроводите, тръбите и връзките (дизел)
 � Проверете ръчната спирачка (крачна/ръчна)
 � Проверете течността на сервоусилването на волана и мар-
кучите (според оборудването)

 � Проверете карданния вал (според оборудването)
 � Проверете рейката на волана и свързването
 � Проверете вакуум маркуча (при EGR и 
дроселовата клапа)(бензин)

 � Проверете гумите (налягане и износване на протектора) 
 � Сменете течността на спирачките/съединителя (според 
оборудването)

 � Сменете въздушния филтър на климатика
 � Сменете въздушния филтър
 � Сменете маслото на двигателя и филтъра (дизел - R) * 1 * 2 * 

3 * 5 
 � Сменете маслото на двигателя и филтъра (бензин - theta) * 

1 * 4 * 5 *
(продължава)
(продължение)

 � Проверете охлаждащата система (първоначално на 
60 000 км или 48 месеца, а след това на всеки 30 000 км 
или 24 месеца)

 � Проверете ангренажния ремък (дизел) (първоначално на 
90 000 км или 48 месеца, а след това на всеки 30 000 км 
или 24 месеца)

 � Проверете ангренажния ремък (бензин) (първоначално на 
90 000 км или 72 месеца, а след това на всеки 30 000 км 
или 24 месеца)

 � Добавете добавки за гориво (бензин) * 12 (на всеки 15 000 км 
или 12 месеца)

 � Сменете свещите (бензин, 2,4/3,3L - Iridium) (на всеки 
160 000 км или 120 месеца)

 Проверка: Проверка и при нужда настройка, корекция, почист-
ване или смяна.



Поддръжка
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сервиЗно оБслужване При норМални условиЯ - За евроПа, с иЗклЮЧение на русиЯ (Продължение)

180 000 км или 144 месеца
 � Проверете течността на климатика/компресора (според 
оборудването)

 � Проверете състоянието на акумулатора
 � Проверете спирачните линии, маркучите и връзките 
 � Проверете цялата електрическа система
 � Проверете дисковите спирачки и накладките 
 � Проверете полуоските и маншоните
 � Проверете изпускателната система
 � Проверете шарнирите на предното окачване
 � Проверете горивния филтър (бензин) *7

 � Проверете въздушния филтър на резервоара за гориво 
(бензин, според оборудването)

 � Проверете горивопроводите, тръбите и връзките (бензин, 
дизел)

 � Проверете маслото на механичната скоростна кутия (спо-
ред оборудването)

 � Проверете ръчната спирачка (крачна/ръчна)
 � Проверете течността на сервоусилването на волана и мар-
кучите (според оборудването)

 � Проверете карданния вал (според оборудването)
 � Проверете рейката на волана и свързването
 � Проверете маслото на раздатъчната кутия (4х4)
 � Проверете маслото на задния диференциал (4х4)
 � Проверете вакуум маркуча (при EGR и дроселовата клапа)
 � Проверете гумите (налягане и износване на протектора) 

(продължава)

(продължение)
 � Проверете клиренса на клапаните (бензин) *11

 � Проверете капачката на радиатора и горивния филтър
 � Сменете течността на спирачките/съединителя (според 
оборудването)

 � Сменете въздушния филтър на климатика
 � Сменете въздушния филтър
 � Сменете маслото на двигателя и филтъра (дизел - R) * 1 * 2 * 

3 * 5 
 � Сменете маслото на двигателя и филтъра (бензин - theta) * 

1 * 4 * 5 *
 � Сменете горивния филтър (дизел) *6

 � Проверете охлаждащата система (първоначално на 60 000 
км или 48 месеца, а след това на всеки 30 000 км или 24 
месеца)

 � Проверете ангренажния ремък (дизел) (първоначално на 
90 000 км или 48 месеца, а след това на всеки 30 000 км 
или 24 месеца)

 � Проверете ангренажния ремък (бензин) (първоначално на 
90 000 км или 72 месеца, а след това на всеки 30 000 км 
или 24 месеца)

 � Добавете добавки за гориво (бензин) * 12 (на всеки 15 000 км 
или 12 месеца)

 Проверка: Проверка и при нужда настройка, корекция, по-
чистване или смяна.



Поддръжка
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сервиЗно оБслужване При норМални условиЯ - За евроПа, с иЗклЮЧение на русиЯ (Продължение)

210 000 км или 168 месеца
Проверете въздушния филтър

 � Проверете течността на климатика/компресора (според 
оборудването)

 � Проверете състоянието на акумулатора
 � Проверете спирачните линии, маркучите и връзките 
 � Проверете цялата електрическа система
 � Проверете дисковите спирачки и накладките 
 � Проверете полуоските и маншоните
 � Проверете изпускателната система
 � Проверете шарнирите на предното окачване
 � Проверете горивопроводите, тръбите и връзките (бензин, 
дизел)

 � Проверете ръчната спирачка (крачна/ръчна)
 � Проверете течността на сервоусилването на волана и мар-
кучите (според оборудването)

 � Проверете карданния вал (според оборудването)
 � Проверете горивния филтър (дизел) *6

 � Проверете рейката на волана и свързването
 � Проверете вакуум маркуча (при EGR и 
дроселовата клапа) (бензин)

 � Проверете гумите (налягане и износване на протектора) 
(продължава)

(продължение)
 � Проверете охлаждащата система (първоначално на 
60 000 км или 48 месеца, а след това на всеки 30 000 км 
или 24 месеца)

 � Проверете ангренажния ремък (дизел) (първоначално на 
90 000 км или 48 месеца, а след това на всеки 30 000 км 
или 24 месеца)

 � Проверете ангренажния ремък (бензин) (първоначално на 
90 000 км или 72 месеца, а след това на всеки 30 000 км 
или 24 месеца)

 � Сменете течността на спирачките/съединителя (според 
оборудването)

 � Сменете въздушния филтър на климатика
 � Сменете маслото на двигателя и филтъра (дизел - R) *1 *2 *3 *5

 � Сменете маслото на двигателя и филтъра (бензин - Theta) 
*1 * 4 * 5

 � Сменете охлаждащата течност (първоначално на 210 000 
км или 120 месеца, а след това на всеки 30 000 км или 
24 месеца)

 � Добавете добавки за гориво (бензин) * 12 (на всеки 15 000 км 
или 12 месеца)

 Проверка: Проверка и при нужда настройка, корекция, почист-
ване или смяна.



Поддръжка
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сервиЗно оБслужване При норМални условиЯ - За евроПа, с иЗклЮЧение на русиЯ (Продължение)

240 000 км или 192 месеца
 � Проверете течността на климатика/компресора (според 
оборудването)

 � Проверете състоянието на акумулатора
 � Проверете спирачните линии, маркучите и връзките 
 � Проверете цялата електрическа система
 � Проверете дисковите спирачки и накладките 
 � Проверете полуоските и маншоните
 � Проверете изпускателната система
 � Проверете шарнирите на предното окачване
 � Проверете горивния филтър (бензин) *7

 � Проверете въздушния филтър на резервоара за гориво 
(бензин, според оборудването)

 � Проверете горивопроводите, тръбите и връзките (бензин, 
дизел)

 � Проверете маслото на механичната скоростна кутия (спо-
ред оборудването)

 � Проверете ръчната спирачка (крачна/ръчна)
 � Проверете течността на сервоусилването на волана и мар-
кучите (според оборудването)

 � Проверете карданния вал (според оборудването)
 � Проверете рейката на волана и свързването
 � Проверете маслото на раздатъчната кутия (4х4)
 � Проверете маслото на задния диференциал (4х4)
 � Проверете вакуум маркуча (при EGR и 
дроселовата клапа) (бензин)

 � Проверете гумите (налягане и износване на протектора) 
 � Проверете капачката на радиатора и горивния филтър
 � Сменете течността на спирачките/съединителя (според 
оборудването)

(продължава)

(продължение)
 � Сменете въздушния филтър на климатика
 � Сменете маслото на двигателя и филтъра (дизел - R) * 1 * 2 * 

3 * 5 
 � Сменете маслото на двигателя и филтъра (бензин - theta) 

* 1 * 4 * 5 *
 � Сменете горивния филтър (дизел) *6

 � Проверете охлаждащата система (първоначално на 
60 000 км или 48 месеца, а след това на всеки 30 000 км 
или 24 месеца)

 � Проверете ангренажния ремък (дизел) (първоначално на 
90 000 км или 48 месеца, а след това на всеки 30 000 км 
или 24 месеца)

 � Проверете ангренажния ремък (бензин) (първоначално на 
90 000 км или 72 месеца, а след това на всеки 30 000 км 
или 24 месеца)

 � Добавете добавки за гориво (бензин) * 12 (на всеки 15 000 км 
или 12 месеца)

Не изисква проверка
 � Маслото на автоматичната скоростна кутия

 Проверка: Проверка и при нужда настройка, корекция, по-
чистване или смяна.



Поддръжка
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ЕЛЕМЕНТ ПОДДРЪЖКА СЕРВИЗНИ ИНТЕРВАЛИ
УСЛОВИЯ НА 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Двигателно масло 
и маслен филтър  

Бензин *1 R На всеки 15 000 км или 12 месеца
A, B, C, D, E, F,
G, H, I, J, K, L

Дизел *2 R На всеки 15 000 км 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

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

Дискове, барабани, апарати, на-
кладки

I
Проверявайте по-често, 

в зависимост от състоянието
C, D, E, G, H

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ ТЕЖКИ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ЕВРОПА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА РУСИЯ

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

Ако препоръчваното масло или филтър не е налично, сменяйте маслото и филтъра на всеки 7500 км.

Ако препоръчваното масло или филтър не е налично, сменяйте маслото и филтъра на всеки 10 000 км или 6 месеца.
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ЕЛЕМЕНТ ПОДДРЪЖКА СЕРВИЗНИ ИНТЕРВАЛИ
УСЛОВИЯ НА 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Карданен вал (според оборудване-
то)

На всеки 15 000 км или 12 месеца C, E

Масло на задния диференциал R На всеки 120 000 км C, D, E, G, H, I, K

Масло на раздатъчната кутия R На всеки 120 000 км C, D, E, G, H, I, K

Ръчна спирачка (крачна/ръчна) R
Проверявайте по-често, в зависимост от 

състоянието
C, D, G, H

Полуоски и маншони R
Проверявайте по-често, в зависимост от 

състоянието
C, D, E, F,

G, H, I, J, K

Филтър на климатика I
Проверявайте по-често, в зависимост от 

състоянието
C, E, G

ТЕЖКИ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
A: Често шофиране на къси разстояния
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 или използване на багажник на покрива
I: Експлоатация като патрулна кола, такси, с търговско предназ-

начение или теглещ автомобил
J: Шофиране в много студено време
K: Шофиране със скорост над 170 км/ч
L: Шофиране с често спиране и потегляне



Поддръжка
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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 проверете 
за теч при връзките. Горивните филтри 
трябва да се поставят в оторизиран сер-
виз на HYUNDAI.

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 угасяването 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 електронния блок 
за управление или електрическата инста-
лация в двигателния отсек при работещ 
двигател, защото големите токове създа-
ват мощни електромагнитни полета.
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Капачка на радиатора и капачка на 
резервоара
Капачката на радиатора и на резервоара 
трябва да се инспектират на интервали-
те, описани в списъка за обслужване. 
Уверете се, че новата капачка е правил-
но монтирана.

Тръби на вакуумната вентилация на 
картерните  газове  (според  оборуд-
ването)
Проверете тръбите за белези на топлин-
но и/или механично увреждане. Твърдата 
и чуплива гума, пукнатините, разкъсвани-
ята, прорезите, протриването и подутини-
те показват стареене. Обърнете особено 
внимание на тръбите близо до топлинни 
източници като изпускателните колекто-
ри. 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
Препоръчваме за смяна на филтъра да 
се обърнете към оторизиран сервиз на 
HYUNDAI.

Свещи (за бензинов двигател)
Новите свещи трябва да са със същото 
топлинно число.

Регулировка на клапаните (за бензи-
нов двигател)
Следете за появата на силен шум откъм 
клапаните и/или вибрации в двигателя. 
При нужда ги регулирайте. Препоръчва-
ме това да се направи от квалифициран 
персонал на HYUNDAI.
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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 на механичната скоростна ку-
тия (според оборудването)
Маслото на механичната скоростна кутия 
трябва да се сменя на посочените интер-
вали.

Масло  на  автоматичната  скоростна 
кутия (според оборудването)
При нормални условия на експлоатация 
нивото на маслото на автоматичната ско-
ростна кутия не се проверява.
Препоръчваме смяната на маслото 
на автоматичната скоростна кутия да 
се извършва от оторизиран сервиз на 
HYUNDAI в съответствие с графика на 
сервизното обслужване.

Спирачни маркучи и магистрали
Проверете визуално за правилен мон-
таж, ожулвания, пукнатини и течове. За-
менете повредените части незабавно.

Спирачна течност
Проверявайте нивото на спирачната теч-
ност в казанчето. Нивото трябва да е
между „MIN” и „MaX”. Ползвайте само хи-
дравлична спирачна течност по стандарт
DОT 3 или DОT 4.

Ръчна спирачка
Проверете системата на ръчната спирач-
ка, включително бутона за ръчната спи-
рачка и свързващите кабели и връзки.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Основният	 цвят	 на	 хидравличното	 масло	 за	
автоматичната	 трансмисия	 е	 червен.	 С	 уве-
личаването	 на	 пробега	 цветът	 започва	 да	
потъмнява.	 Това	 е	 нормално	 и	 не	 трябва	 да	
съдите	по	цвета,	че	е	нужна	смяна.

 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.
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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 сайта на HYUNDAI 
на адрес:
(http://brakemanual.hmc.co.kr)

Болтови връзки по окачването
Проверявайте за разхлабване или повре-
да. Стегнете с препоръчания момент на 
затягане.

Кормилна кутия, връзки и маншони, 
долни шарнири
Проверете свободния ход на волана с 
леко завъртане при спрял автомобил и 
угасен двигател. Проверете връзките за 
огъване или повреди. Проверете ман-
шоните и шарнирите за износване, пук-
натини и повреди. Сменете повредените 
части.

Помпа на сервоусилването, ремък и 
маркучи
Проверете помпата и маркучите за те-
чове и повреди. Заменете всички повре-
дени или течащи части незабавно. Про-
верете ремъка на сервоусилването (или 
ангренажния ремък) за следи от повреди, 
износване или прорязвания, омасляване 
и за достатъчно опъване. Заменете или 
настройте, ако е необходимо.

Полуоски и маншони
Проверете полуоските, маншоните и ско-
бите за пукнатини, стареене или повреда. 
Сменете повредените части. Ако е необ-
ходимо, допълнете грес.

Хладилен  агент  на  климатика  (спо-
ред оборудването)
Проверете тръбите и връзките за течове 
и повреди.
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двигателно Масло

Проверка на нивото на маслото

• Тип A  

• Тип B  
ODMEMC2003

OXM079004

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 някол-
ко минути (около 5 мин), докато масло-
то 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.

 вниМание
 • не препълвайте обема с двигателно 

масло. Може да се повреди двигате-
лят.

 • не разливайте масло, когато наливате, 
ако се случи - избършете го веднага.

5. Отново извадете щеката и проверете 
нивото на маслото. То трябва да е меж-
ду маркерите F и L.

 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.
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• Тип A  

• Тип B  
ODMNMC2018

OXM079005

Ако нивото е близо или на L, долейте 
масло до белега F. Не препълвайте.
Ползвайте  фуния,  за  да  не  разлеете 
масло върху двигателя.
Използвайте само посоченото двига-
телно масло. (Вижте „Препоръчани сма-
зочни материали и обеми” в секция 8.)

Смяна на маслото и филтъра

Препоръчваме моторното масло и филтъ-
рът да бъдат сменяни в оторизиран сер-
виз на HYUNDAI.

 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.
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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

 ПредуПреждение
Махане капачката 
на радиатора

 • никога не махайте капачката на ради-
атора при работещ или горещ двига-
тел. това може да причини повреда 
на системата или на двигателя, както 
и сериозни наранявания и изгаряния.

 • 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.

(продължава) 

(продължение) 
 • когато сте сигурни, че налягането е 

изпуснато, натиснете капачката с кър-
пата и я завъртете обратно на часов-
никовата стрелка, за да я махнете.

 • 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
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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 работи 
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. ако автомобилът ви е екипи-
ран с GDI, охлаждащият електромотор 
ще работи, докато не откачите негатив-
ния полюс на акумулатора.

Проверете състоянието и качеството на 
всички връзки на охладителната система 
и парното. Заменете износените или по-
дутите маркучи.
Нивото на течността при студен двигател 
трябва да е между отметките F (макси-
мум) 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 доливане, проверете 
охладителната система в оторизиран сер-
виз на HYUNDAI.

Препоръчителна охлаждаща течност
• В охладителната смес ползвайте само 

мека (деминерализирана) вода. Ни-
кога не смесвайте с твърда вода теч-
ността, налята в завода. Неправилната 
смес може да доведе до сериозни по-
вреди по двигателя.

• Двигателят в автомобила ви има алу-
миниеви части и за защита срещу ко-
розия и замръзване трябва да ползва-
те охладителна течност, базирана на 
етиленгликол.

• НЕ ПОЛЗВАЙТЕ алкохол или метанол 
за охладителна течност и не ги смес-
вайте с антифриза.

• Не ползвайте разтвор, който съдържа 
повече от 60 % антифриз или по-мал-
ко от 35 % антифриз, тъй като това би 
намалило ефективността на разтвора.

ODM072006
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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

За правилно смесване се консултирайте 
със следната таблица:

 ПредуПреждение - каПаЧка на ра-
диатора

не махайте капачката на радиатора, кога-
то двигателят или радиаторът са горещи. 
излизащите под налягане течност и пара 
могат да причинят изгаряния.

 ПредуПреждение - оХлаждаЩа 
теЧност

 • не ползвайте охлаждаща течност от 
радиатора или антифриз като течност 
за чистачки.

 • охлаждащата течност може значи-
телно да влоши видимостта, ако по-
падне върху предното стъкло. това 
може да доведе до загуба на контрол 
или да повреди лака.

Смяна на охлаждащата течност
Сменяйте охлаждащата течност в отори-
зиран сервиз на HYUNDAI.

 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.
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теЧност на сПираЧките и съединителЯ (сПоред оБорудването)

Проверка на нивото на течността на 
спирачките/съединителя

ODM072009

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 замърсява-
не на спирачната течност. 
Ако нивото е ниско, долейте течност до 
маркировката MАX. С натрупване на про-
бег нивото ще спадне. Това е нормално и 
се причинява от износването на наклад-
ките. Ако нивото на
спирачната течност е много ниско, про-
верете спирачната система в оторизиран 
сервиз на HYUNDAI.
Използвайте само препоръчаната спи-
рачна течност. (Виж „Препоръчани сма-
зочни материали и обеми” в секция 8.)
Никога не смесвайте два вида течност.

 ПредуПреждение - Загуба на спи-
рачна течност

ако се налага често доливане на спирач-
на течност, прегледайте автомобила в 
оторизиран сервиз на HYUNDAI.

 ПредуПреждение - спирачна теч-
ност

когато доливате или сменяте спирачната 
течност, работете внимателно. не позво-
лявайте контакт с очите. ако това се слу-
чи, ги измийте обилно с вода и потърсете 
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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теЧност на сервоусилвателЯ (сПоред оБорудването)

Проверка на нивото на течността

Автомобилът трябва да е на равна по-
върхност и течността на сервоусилването 
да се проверява редовно. При нормална 
температура нивото трябва да е между 
маркировките MAX и MIN.
Преди да долеете течност, почистете 
внимателно зоната около капачката на 
резервоарчето, за да избегнете замър-
сяване на течността на сервоусилването.
Ако нивото е ниско, добавете течност до 
достигане на маркировката MAX.

ODMNMC2035

 ЗАБЕЛЕЖКА
Проверете	 дали	 нивото	 на	 течността	 е	 в	 зо-
ната	HOT	(гореща).	Ако	течността	е	студена,	
трябва	да	се	следи	зоната	COLD	(студена).

В случай че сервоусилването се нуждае 
от често доливане на течност, препоръч-
ваме системата да бъде проверена в ото-
ризиран сервиз на HYUNDAI.

 вниМание
 • За да избегнете повреда по помпата 

на сервоусилването, избягвайте про-
дължителна употреба с ниско ниво на 
течността на сервоусилването.

 • никога не запалвайте двигателя, кога-
то резервоарът е празен.

 • внимавайте при добавяне на течност 
в резервоарчето да не попада и мръ-
сотия.

 • ниското ниво на течността може да 
предизвика по-голямо усилие при 
завъртането на волана и/или шум от 
системата. 

 • използването на неодобрена течност 
за сервоусилването може да намали 
ефективността на системата и да до-
веде до повреди.

Използвайте само препоръчаната 
течност за сервоусилването. (Виж 
„Препоръчани смазочни материали и 
обеми” в секция 8.)

Проверка  на  маркуча  на  серво-
усилването
Проверете връзките за следи от мас-
ло, повреди и усуквания преди шофи-
ране. 
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теЧност За ЧистаЧки

Проверка на нивото на течността за 
чистачките

Казанчето е прозрачно, за да може да 
проверите нивото само с бърз поглед. 
Проверявайте нивото и при нужда доли-
вайте течност. 

Ако нямате специална течност за чистач-
ки, може да ползвате и вода. 
В студено време обаче ползвайте специ-
ална течност, за да не замръзне.• Тип A  

• Тип B  
ODMNMC2019

ODM072010

 ПредуПреждение
 • 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 съдържа ал-
кохол, който при определени обстоя-
телства може да се запали. не поз-
волявайте контакт на течността или 
казанчето с огън или искра. това може 
да доведе до повреда на автомобила 
или до наранявания на пътниците.

 • течността за чистачки е отровна за 
хора и животни. не я пийте и избяг-
вайте контакт с нея. това може да 
доведе до сериозни наранявания или 
смърт.
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Паркинг сПираЧка

Проверка на паркинг спирачката

Проверете дали потъването е в граници-
те на спецификациите, като натиснете пе-
дала със сила 30 кг (294 Нм). Освен това 
паркинг спирачката трябва да може сама 
да задържи автомобила по сравнително 
стръмен склон. Ако потъването е повече 
от препоръчаното, прегледайте автомо-
била в оторизиран сервиз на HYUNDAI.

Потъване: 8-9 деления (зъба)

Проверете функционирането на ръчната 
спирачка, като преброите броя клико-
ве при пълното активиране. Освен това 
паркинг спирачката трябва да може сама 
да задържи автомобила по сравнително 
стръмен склон. Ако кликовете са повече 
или по-малко от препоръчаното, прегле-
дайте автомобила в оторизиран сервиз 
на HYUNDAI.

Издърпване:  5-6  кликвания  със  сила 
от 20 кг (196 Нм)

OCM050015

ODM052015

Тип А

Тип B
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горивен филтър (За диЗел)

Източване  на  водата  от  горивния 
филтър 

Горивният филтър при дизеловите двига-
тели играе важната роля да отделя вода-
та от горивото. Водата се събира на дъно-
то на филтъра. 
Ако има събрана вода, светва предупре-
дителната лампа при подаване на кон-
такт. 

Ако лампата светне, посе-
тете оторизиран сервиз на 
HYUNDAI за източването на во-
дата 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.

Замяна на горивния филтър

 ЗАБЕЛЕЖКА
Препоръчваме	 използването	 на	 оригинални	
части	на	HYUNDAI	при	смяната	на	горивния	
филтър.

ODM072011
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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 го обдухате с компре-
сиран въздух.

ODM072012

ODM072013 OXM079014

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 интервала на 
плановото сервизиране. Ако автомоби-
лът се експлоатира в много прашни или 
песъчливи области, сменяйте филтъра 
по-често. (Вижте
„Поддръжка при тежки условия на екс-
плоатация” 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.

 • Препоръчваме да използвате ориги-
нални части от оторизиран представи-
тел на HYUNDAI. 
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филтър на клиМатика (сПоред оБорудването)

Проверка на филтъра Смяна 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.
Сменяйте филтъра според интервала на 
планово сервизиране.

1. Отворете жабката и махнете поддър-
жащия прът.

2. Махнете ограничителите от двете 
страни 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.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Когато	 сменяте	 въздушния	 филтър	 на	 кли-
матика,	 го	 поставете	 според	 „AIR	 FLOW”	
стрелките.	В	противен	случай	системата	може	
да	стане	шумна,	а	ефективността	на	филтъра	
може	да	намалее.
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ЧистаЧки

Проверка на перата 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.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Препаратите	в	автоматичните	автомивки	съ-
държат	вакса.	С	нея	предното	стъкло	се	чисти	
трудно.

Смяна на чистачките
Ако чистачките не чистят добре, пе-
рата може би са износени или напу-
кани и трябва да се сменят.

1JBA5122

 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.
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Смяна на перата на предните чистачки

 вниМание
не позволявайте рамото да падне върху 
стъклото, тъй като ударът може да го на-
драска или напука.

 вниМание
не позволявайте рамото да падне върху 
стъклото, тъй като ударът може да го на-
драска или напука.

Тип А
1. Вдигнете рамото на чистачката и за-

въртете чистачката, за да откриете 
пластмасовата закопчалка.

2. Натиснете бутона и плъзнете перото 
надолу.

3. Махнете перото от рамото.
4. Сглобете чистачката в обратен ред.

Тип B
1. Повдигнете рамото на чистачката

1LDA5023

1JBA7037

1JBA7038

OHM078059
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2. Завъртете перото и натиснете връзка-
та на перото, за да го откачите.

3. Поставете новото перо в обратен ред.

1. Вдигнете рамото и махнете перото.
2. Сложете новото перо, като пъхнете 

централната му част в прореза на ра-
мото, докато чуете щракване. 

3. Проверете дали перото е легнало на 
мястото си, като го дръпнете леко.

За да предотвратите повреда по рамена-
та на чистачките или по други компонен-
ти, препоръчваме перата да бъдат сменя-
ни в оторизиран сервиз на HYUNDAI.

Смяна на задна чистачка 

OHM078060

OHM078062

OHM078063

OHM078061
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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)

ODM072021

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 акумулатор с пласт-
масов корпус може да се получи теч 
на киселина, която да ви нарани. носе-
те акумулатора със специален инстру-
мент или го хванете от двата противо-
положни края. 

 • не се опитвайте да зареждате акуму-
латора, ако е свързан с автомобила.

 • 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.

 вниМание
ако свързвате към акумулатора случайни 
консуматори на енергия, акумулаторът 
може да се изтощи. никога не използвай-
те неодобрени устройства. 

Етикет за капацитета на акумулатора

 Актуалният етикет в автомобила 
може да се различава от този на илюс-
трацията.

CMF60L-BCI: Моделът на батерията на 
HYUNDAI
12V: Номинално напрежение
60Ah(20HR): Номинален капацитет в ам-
пер-часа
92 RC: Номинален капацитет на резерва 
(в минути)
550CCA: Студен тест в ампери според 
SAE
440A: Студен тест в ампери според EN

Зареждане на акумулатора 
Автомобилът ви е с необслужваем калци-
ев акумулатор. 
• Ако акумулаторът се разреди за крат-

ко време (заради забравени фарове 
или включено вътрешно осветление), 
го заредете с малък ток за 10 часа. 

• Ако акумулаторът се разреди заради 
много включени консуматори, докато 
автомобилът работи, го заредете с 20-
30 А за два часа.

• Пример

OJD072039
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 ПредуПреждение - Зареждане на 
акумулатора 
 • когато зареждате акумулатора, спаз-

вайте 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. 

 • При проверка на акумулатора по вре-
ме на зареждане носете предпазни 
очила. 

(продължава)

(продължение)
 • Oткачете зарядното устройство в 

следния ред: 
1. изключете зарядното. 
2. откачете отрицателния край от от-

рицателния полюс. 
3. откачете положителния край от 

положителния полюс.
 • Преди да обслужите или заредите аку-

мулатора, изключете всички консума-
тори и угасете двигателя. 

 • При махане и поставяне на акумула-
тора отрицателният полюс се откачва 
първи и се закачва последен. 

Нулиране 
Ако акумулаторът се разреди или бъде 
откачен, някои компоненти трябва да  се 
пренастроят. 
• Автоматично отваряне/затваряне на 

прозорците (виж секция 4) 
• Люк (виж секция 4) 
• Бордови компютър (виж секция 4) 
• Климатик (виж секция 4) 
• Часовник (виж секция 4)
• Аудио система (виж секция 4)
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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 макси-
мални комфорт и управление на автомо-
била и минимално износване. 
За препоръчаните налягания вижте „Гуми 
и джанти” в секция 8. 

Всички характеристики (размери и наля-
гане) са описани на етикета, прикрепен 
към автомобила. 

ODMNMC2017

 ПредуПреждение - ниско налягане 
ниското налягане в гумите (0,7 бара) 
може да доведе до силното им загрява-
не, което да причини подутини, отлеп-
ване на слоевете на гумата и други про-
блеми. това може да доведе до загуба на 
контрол, наранявания или смърт. рискът 
е по-висок в горещо време и продължи-
телно шофиране с висока скорост. 
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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 оторизиран сервиз на 
HYUNDAI. 

 • По-високото налягане може да доведе 
до липса на комфорт, силно износва-
не в центъра на грайфера на гумата и 
повишаване на риска от повреди от 
предмети по пътя.

 вниМание
 • топлите гуми обикновено надвишават 

препоръчаното налягане за студените 
гуми с 0,3 до 0,4 бара. не изпускайте 
въздух от топлите гуми, защото това 
ще доведе до омекването им. 

 • Поставяйте на място капачката на 
вентила. Без капачка във вентила 
може да попадне влага или мръсотия 
и да се стигне до загуба на въздух. ако 
загубите капачката, купете нова и я 
поставете при първа възможност. 

 ПредуПреждение - налягане в гу-
мите 

По-високо или по-ниско налягане може 
да скъси живота на гумата и да влоши 
управлението на автомобила. това може 
да доведе до загуба на контрол и потен-
циални наранявания.

 вниМание - налягане на гумата 
винаги спазвайте следното: 
 • Проверявайте налягането, когато гу-

мите са студени (ако автомобилът е 
бил на място поне 3 часа или за това 
време не е изминал повече от 1,6 км). 

 • винаги проверявайте налягането и на 
резервната гума, когато проверявате 
останалите. 

 • никога не претоварвайте автомобила 
(включително и ако имате багажник 
на покрива). 

 • износените стари гуми могат да при-
чинят инциденти. ако грайферът е сил-
но износен или гумите са повредени, 
ги сменете. 
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Проверка на налягането 
Проверявайте гумите веднъж месечно 
или по-често. Проверявайте и налягането 
на резервната гума. 

Как да извършим проверката 
Използвайте качествен уред. Не може да 
прецените дали гумите са с подходящо 
налягане само като ги погледнете. Ради-
алните гуми може да изглеждат добре 
надути дори и да са с по-ниско налягане. 
Проверявайте налягането в гумите, ко-
гато са студени. „Студени” означава, че 
автомобилът е бил на място в продълже-
ние на три часа или през това време не е 
изминал повече от 1,6 км.

Махнете капачката на вентила. Прити-
снете уреда плътно към вентила, за да 
измерите налягането. Ако налягането при 
студена гума отговаря на препоръчаното 
налягане, а натоварването е в допусти-
мите граници, не са нужни допълнителни 
корекции. Ако налягането е ниско, надуй-
те гумата до препоръчаната стойност. 
Ако надуете гумата твърде много, изпус-
нете въздух, като натиснете металната 
игла на вентила. 
Проверете налягането отново. Не забра-
вяйте да поставите капачката на венти-
ла. Капачката не позволява изпускане на 
въздух и попадане на мръсотия или влага 
във вентила. 

 ПредуПреждение
 • редовно проверявайте гумите си за 

налягане и за износване или увреж-
дания. винаги ползвайте уред за про-
верка на налягането. 

 • гумите с твърде високо или твърде 
ниско налягане се износват неравно-
мерно, а това влошава управлението 
и може да доведе до внезапна повре-
да на гумата, инцидент, наранявания 
или смърт. Препоръчаните стойности 
на налягането при студени гуми се 
намират в наръчника и на табелката, 
прикрепена към централната колона 
от страна на водача. 

 • износените гуми могат да причинят 
инциденти. сменете износените или 
увредените гуми. 

 • Проверявайте резервната гума за-
едно с проверката на другите гуми. 
HYUNDAI препоръчва да проверявате 
резервната гума всеки път когато про-
верявате другите гуми. 
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С нормална резервна гума 
(според оборудването)

Радиални гуми с асиметричен
тип грайфер

Без резервна гума

S2BLA790

S2BLA790A

CBGQ0707A

Смяна на местата на гумите

За да изравните степента на износване-
то на грайфера, препоръчваме да сме-
няте местата на гумите на всеки 12 000 
км или по-скоро, ако има неравномерно 
износване. 

При смяната на местата проверете ба-
ланса на гумите. 

При смяната на местата на гумите про-
верете за неравномерно износване и 
увреждания. Прекомерното износване 
се дължи най-често на твърде високо или 
ниско налягане, неправилна сходимост, 
неправилен баланс, блокиране на гумите 
или остро влизане в завой. 
Огледайте за подутини по грайфера или 
страните. Ако откриете такива, сменете 
гумата. Сменете гумата, ако се вижда 
платът или поясът на гумата. След смяна-
та на гумите коригирайте налягането на 
предните и на задните гуми и проверете 
дали са стегнати гайките. 
Вижте „Гуми и джанти” в секция 8.

Проверявайте накладките за износва-
не при всяка смяна на местата на гу-
мите. 

 ЗАБЕЛЕЖКА
Радиалните	гуми	с	асиметричен	тип	грайфер	
се	ротират	само	предна-задна,	а	не	и	лява-дяс-
на. 

 ПредуПреждение
 • не ползвайте компактната резервна 

гума при смяната на местата на гуми-
те. 

 • 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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Индикатор за износване 
на протектора

OEN076053 

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 случаи няма да се наложи 
нова настройка на сходимостта. Ако за-
бележите неравномерно износване или 
ако автомобилът започне да „дърпа” на-
страни, може да се наложи настройване 
на сходимостта. Ако забележите вибра-
ции 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 це-
лия 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 и 
сериозни наранявания. При смяна на 
гумите и четирите трябва да са със съ-
щия 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 комфорта, управлението, кли-
ренса, спирачния път, възможността 
за поставяне на вериги за сняг, както 
и да промени показанията на скорос-
томера. 

 • сменете и четирите гуми едновремен-
но. ако това не е възможно, сменете 
само предните или задните като чифт. 
смяната на само една гума може се-
риозно да наруши управлението. 

 • системата ABS работи, като сравня-
ва скоростта на въртене на колелата. 
размерът на гумите се отразява на 
скоростта на въртене. При смяна на 
гуми и четирите трябва да са с ори-
гиналния размер. различният размер 
може да причини проблеми в рабо-
тата на системите ABS и ESP (според 
оборудването).

Смяна  на  компактната  резервна  гума 
(според оборудването) 
Компактната резервна гума има по-къс 
живот на протектора в сравнение с гума-
та с нормален размер. Сменете я, щом 
видите, че индикаторът за износване се 
е появил. Сменената компактна гума 
трябва да е със същия размер и трябва 
да бъде поставена на същия тип и размер 
джанта. Компактната гума не е направе-
на за поставяне на джанта с нормален 
размер, а джантата на компактната ре-
зервна гума не е направена за поставяне 
на нормална по размер гума. 

Смяна на джанта 
Когато по някаква причина сменяте 
джантите, новите трябва да са със същия 
размер, широчина и отместване. 

 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 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 оторизиран сервиз. При 
поставяне на нови гуми се уверете, че са 
балансирани. Това ще увеличи комфорта 
на возене и живота на гумите. Баланс 
се прави при всяко монтиране на гумите 
върху джантите.

Обозначения по страните на гумите 

Информацията на страната на гумите оп-
исва основните характеристики на гумата 
и дава идентификационния номер на гу-
мата (TIN), свързан със стандартизация-
та. ТIN може да идентифицира гумата при 
изтегляне поради фабричен дефект. 

1. Име на производителя и марката 
Показва името на производителя и мар-
ката на гумата. 

2. Обозначение на размера 
По страната на гумата е изписан нейният 
размер. Тази информация ще ви е нужна 
при покупка на нови гуми. Следва обясне-
ние какво означават буквите и цифрите. 
Пример: (Посочените размери са при-
мерни; обозначението по вашата гума 
може да е различно.) 

2  

1  

1  

5,6  

7  

4  

3

I030B04JM  
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(P)235/60R18 102H

P - Приложение на гумите според типа 
на автомобила (гумите с префикс P са 
предназначени за пътнически (от англ. 
Passenger) и лекотоварни автомобили. 
Все пак не всички производители по-
ставят индекса P). 

235 - Широчина на гумата в милиметри 
60 - Съотношение на височината на гума-

та като процент от ширината 
R - Тип гума (радиална) 
18 - Диаметър на джантата в инчове (цо-

лове) 
102 - Товарен индекс, код, показващ мак-

сималното натоварване на гумата 
H - Скоростен индекс. Вижте таблицата 

на скоростните индекси в тази глава 
за допълнителна информация. 

Обозначение на размера на джантата 
Джантите също имат важни обозначе-
ния, които трябва да знаете, ако искате 
да ги смените. Ето обяснение какво озна-
чават буквите и цифрите. 

Пример: 
7.5JX18 
7.5 - Широчина на джантата в инчове 
J - Вид на контура на джантата 
18 - Диаметър на джантата в инчове

Скоростен индекс на гумата 
Таблицата долу показва значението на 
някои от скоростните индекси, които се 
ползват при леките автомобили в момен-
та. Скоростният индекс е обозначен на 
страната на гумата и показва максимал-
ната безопасна скорост на гумата. 

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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3.  Проверка  на  живота  на  гумата  (TIN: 
идентификационен номер на гумата) 
Гуми, по-стари от 6 години от датата на 
производство (включително и резерв-
ната гума), трябва да се сменят с нови. 
Може да видите датата на производство 
върху страната на гумата (понякога е от 
вътрешната страна на колелото). Това е 
т.нар. DОT код - серия от числа и букви 
на латиница. Датата на производство е в 
последните четири цифри на DOT кода. 

DOT: XXXX XXXX 0000 

Първата част е кодът на завода произво-
дител, големината и вида на гумата. По-
следните четири цифри показват седми-
цата и годината на производство. 

Пример: 
DOT XXXX XXXX 1612 означава, че гу-
мата е произведена в 16-ата седмица на 
2012 г. 

4. Състав на гумата 
Гумата е изградена от слоеве плат, по-
крити с каучук. 
Производителите трябва да посочат ма-
териалите за изработка, които включват 
стомана, найлон, полиестер и др. Буквата 
R означава, че пластовете са положени 
радиално; D означава диагонално или 
под ъгъл, а B означава поясна организа-
ция на слоевете. 

5.  Максимално  допустимо  налягане  на 
гумата 
Това число показва най-високото наляга-
не, до което гумата може да се надуе. Не 
го надвишавайте. Спазвайте стойностите, 
посочени в раздела за налягането на въз-
духа в гумата и натоварването на гумата. 

 ПредуПреждение - стареене на гу-
мата 

с времето гумата променя характеристи-
ките си, дори и да не се ползва. 
Препоръчва се гуми на 6 години или по-
вече да се сменят с нови, независимо от 
състоянието на грайфера. нагряването 
от горещо време или честото товарене 
може да ускорят процеса 
на стареене. неспазването на преду-
преждението може да доведе до спуква-
не на гумата и инцидент, който да стане 
причина за сериозни наранявания или 
смърт.



Поддръжка

557

6. Максимално натоварване 
Това число показва максималното на-
товарване на гумата в килограми и па-
ундове. Когато сменяте гумите, винаги 
ползвайте гуми с товарен индекс колкото 
оригиналната гума. 

7. Категория на гумата 
На страната на гумата са посочени и дру-
ги данни за гумата. 
Например: 
Tread Wear 200 
Traction AA 
Temperature А 

Износване на протектора 
Този рейтинг посочва степента на из-
носване на гумата при изпитания при 
определени условия на задължителните 
тестове. Например гума с рейтинг 150 
ще понесе един път и половина повече 
износване от гума с рейтинг 100. Относи-
телното представяне на 
гумите зависи от условията на експлоа-
тацията, както и от навиците на водача, 
сервизното обслужване, климата и пътни-
те характеристики. 
Рейтингът се посочва на страната на гу-
мата. Разликата между гумите като базо-
во оборудване и допълнително оборудва-
не може да се изразява точно в рейтинга 
за износване. 

Сцепление - AA, A, B & C 
Индексът на сцеплението от висок към 
нисък е АА, А, B и C. Този индекс посоч-
ва способността на гумата да спира по 
мокра настилка при контролирани усло-
вия на задължителния тест на асфалт и 
бетон. Гума, обозначена с C, може да има 
ниско сцепление. 

 ПредуПреждение
индексът на сцепление показва сцепле-
нието при тестово линейно спиране и не 
включва ускорение, завиване, аквапла-
нинг или гранични стойности на сцепле-
ние.
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Температура - A, B & C 
Температурните рейтинги са А (най-ви-
сокият), B и C. Те представляват устой-
чивостта на гумата към генериране на 
топлина и способността да разсейва то-
плина в контролирани условия при тесто-
ве в затворено помещение. 
Задържането на висока температура 
може да повреди материала на гумата, 
да скъси живота й, а високата температу-
ра може да доведе до внезапно спукване. 
Това може да доведе до сериозен инци-
дент или смърт. Рейтинги B и А предста-
вляват по-високо ниво на представяне по 
време на лабораторните тестове спрямо 
минималните изисквания.

 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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OLM079051N

• Стопяема връзка 

• Сменяема касетка

Нормален 

Нормален 

Нормален 

Изгорял 

Изгорял 

Изгорял 

• Многофункционален 

Нормален Изгорял 

ПредПаЗители

Електрическата система на автомобила е 
подсигурена срещу претоварване с пред-
пазители. Този автомобил има два (или 
три) панела предпазители. Единият е в 
таблото отстрани до вратата на шофьора, 
а другият е в двигателния отсек близо до 
акумулатора.
Ако светлините, някои аксесоари или уре-
ди не работят, проверете предпазителя 
на съответната верига. Винаги заменяй-
те изгорял предпазител с нов със същия 
капацитет. Ако има изгорял предпазител, 
елементът в него ще е разтопен. 
Ако електрическата система не работи, 
първо проверете панела с предпазители 
от страната на водача. Винаги заменяй-
те изгорял предпазител с нов със същия 
капацитет. Преди да смените изгорял 
предпазител, откачете минусовия кабел 
на акумулатора.
Ако изгори и смененият бушон, това по-
казва проблем в електрическата систе-
ма. Не ползвайте съответния консуматор 
и се свържете незабавно с оторизиран 
сервиз на HYUNDAI. 

Ползват се три вида бушони: обикно-
вен за малки консуматори, сменяема 
касетка и стопяема връзка за големи 
консуматори. 

 ПредуПреждение - смяна на пред-
пазител 

сменяйте предпазител с нов предпази-
тел със същия капацитет. 
Предпазител с по-висок капацитет може 
да предизвика повреда или пожар. 
никога не слагайте проводник вместо 
бушон, дори и временно. това може да 
доведе до повреда или пожар. 

 вниМание
не ползвайте отвертка или друг метален 
предмет за махане на бушоните, защото 
може да причини късо съединение, което 
да нанесе вреди на системата.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Актуалният	панел	с	етикета	на	предпазители-
те	може	да	се	различава	в	зависимост	от	обо-
рудването.
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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. 

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 оторизиран 
сервиз на HYUNDAI.

Ако нямате резервен бушон, ползвайте 
бушон със същия капацитет от верига, 
която не е от съществено значение, 
като запалката например. 

 вниМание
 • При смяна на изгорял предпазител 

или реле, се уверете, че новото пасва 
точно. недобре закрепен предпазител 
може да причини повреди в електри-
ческата система и пожар.

 • не откачвайте предпазители, релета 
и клеми, закрепени с болтове и гайки. 
Може да не ги свържете правилно и те 
да причинят пожар. когато изгори бу-
шон, реле или клема, които са закре-
пени с болтове и гайки, препоръчваме 
да се обърнете към оторизиран сервиз 
на HYUNDAI.

 • не поставяйте каквито и да е други 
предмети вместо бушони или релета. 
не използвайте жици или други про-
водници. те могат да причинят повре-
да в системата.

Смяна  на  предпазител  във  вътрешната 
кутия 

ODM072017

ODM072018
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Ако определен електрически компонент 
не работи, но предпазителите са наред, 
проверете панела в двигателния отсек. 
Ако там има изгорял предпазител, трябва 
да бъде сменен. 

Превключвател на предпазителите 

Винаги поставяйте превключвателя в по-
зиция ON. 
Ако преместите превключвателя в пози-
ция OFF, няма да работят някои елемен-
ти, като аудиосистемата. Дигиталният 
часовник ще трябва да се пренастрои, а 
трансмитерът (или смарт ключът) може 
да не работят. 

 вниМание
При движение винаги поставяйте пре-
включвателя в позиция ON.

Смяна на предпазител от кутията в дви-
гателния отсек 

1. Изключете запалването и всички дру-
ги консуматори. 

2. Махнете капака на панела, като нати-
снете закопчалката, и го дръпнете.

Само за дизел

ODM072027

ODM072028

ODM072019
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3. Проверете извадения предпазител. 
Сменете го, ако е изгорял. За да изва-
дите или поставите бушона, ползвайте 
щипките в кутията. 

4. Поставете нов предпазител със съ-
щия капацитет и го притиснете, докато 
щракне. Ако е разхлабен, се свържете 
с оторизиран сервиз на HYUNDAI.

Тип Мулти 

Ако предпазител от този тип изгори, 
трябва да го замените по следния начин: 
1. Махнете капака на предпазителите от 

панела в двигателния отсек. 
2. Махнете гайките, показани на горната 

илюстрация. 
3. Заменете предпазителя с нов от същия 

тип. 
4. Повторете стъпките в обратен ред, за 

да приключите. 

 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. 

 ЗАБЕЛЕЖКА
Ако	изгори	предпазител	от	 типа	мулти,	пре-
поръчваме	да	прегледате	автомобила	в	отори-
зиран сервиз на HYUNDAI.
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Описание на предпазителите 
и релетата 

ODM072017

ODMEMC2014

Описанията на бушоните и релетата 
се намират от вътрешната страна на 
капа¬ците на кутиите. 

 ЗАБЕЛЕЖКА
Не	всички	описания	на	предпазители	в	този	
наръчник	 се	 отнасят	 към	 вашия	 автомобил.	
Той	 е	 точен	 към	 момента	 на	 издаването	 си.	
При	 проверка	 на	 кутиите	 с	 предпазители	 в	
автомобила	следвайте	описанията	по	капака.
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описание символ капацитет консуматор

A/BAG IND 10A Арматурно табло

A/BAG 10A Контролен модул SRS, контролен модул на климатика

MODULE 5 7.5A

Сензор за дъжд, люк на покрива, контролен модул на смарт ключа, BCM, помощник за парки-
ране, климатик, модул на инвентора, ICM реле (реле на светлините за завой, LH/RH, реле на 

задния вентилатор), отопление на задната седалка LH/RH, модул за управление на климатика 
на предните седалки, модул за отоплението на предните седалки

MODULE 1 7.5A Превключвател за спортна настройка, соленоид, превключвател LH/RH, превключвател за 
предната конзола, превключвател на задните прозорци LH/RH

REAR FOG 
LAMP 10A Реле ICM (реле на задните светлини за мъгла)

MEMORY 2 10A
BCM, модул на системата за следене на налягането в гумите, модул IMS на шофьора, модул 

за предните врати, автоматични светлини и сензор за светлина, конектор за диагностика, 
управляващ модул на климатика, арматурно табло

SMART KEY 2 7.5A Управляващ модул на смарт ключа, имобилайзер

MODULE 3 10A

BCM, арматурно табло, модул за следене на налягането в гумите, AMP, асистент за паркиране, 
електрохроматично огледало, система за следене на лентата на движение, сензор за следене 
на ъгъла на волана, аудиосистема, контролен модул на климатика, управляващ модул на на-

вигацията, превключвател на скоростната кутия, сензор за помощника за паркиране на заден 
ход, отопление на задните седалки, контрол на климатика на предните места, модул IMS, 

превключвател на конзолата LH/RH, превключвател на задната конзола, сензор за асистента 
за паркиране на заден ход LH/RH, модул за предните врати, модул на електрическата ръчна 

спирачка.

SMART KEY 4 10A Превключвател на бутона Старт/стоп, имобилайзер
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описание символ капацитет консуматор

INTERIOR 
LAMP 15A Лампа на багажника, лампа на огледалце в сенника LH/RH, лампа над главите на пътниците, 

персонална лампа LH/RH

MULTI MEDIA 15A Аудиосистема, управление на навигационната система, дигитален часовник

MDPS 7.5A MDPS

HANDLE HTD 15A Превключвател на волана

MEMORY 1 10A RF приемател, ключ на запалването, превключвател на предупреждението за вратите

START 7.5A
Без IMMO & Смарт ключ: кутия с релета ICM (реле на алармената система) С IMMO/Смарт 

ключ: ECM/PCM, превключвател на предавките, контролен модул на смарт ключа, предпази-
тел E/R и кутия с релета (RLY.2)

MODULE 2 10A

Модул на адаптивните предни фарове, превключвател на възглавниците за катастрофа, 
контролен модул на активния капак, кутия DSL, многофункционален конектор, фарове LH/RH, 
устройство за промяна на нивото на фаровете, автоматично устройство за промяна на нивото 
на фаровете, превключвател на стоповете, сензор за предупреждението за нивото на гориво-

то, Кутия дизел (RLY. 1) (DSL)

CORNERING 
LAMP 10A  Кутия релета ICM (светлини за завой LH/RH)

SUNROOF 2 20A Панорамен покрив

S/HEATER RR 15A Подгряване на задните седалки LH/RH

IGN 20A E/R Кутия за предпазители и релета (предпазители - F35, F36, F37, F38)
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описание символ капацитет консуматор

A/CON 1 7.5A E/R Кутия за предпазители и релета (RLY. 4/14), контролен модул на климатика, йонизатор, 
Кутия дизел (RLY. ¾)

WIPER RR 15A Реле на задната чистачка, мотор на задната чистачка, многофункционален превключвател

SMART KEY 1 25A Контролен модул на смарт ключа

S/HEATER FRT 20A Модул на климатика и климатичния контрол на седалките за предните седалки
Модул за отоплението на предните седалки

A/CON 2 7.5A Контролен модул на климатика

C/LIGHTER 20A Контакт и запалка, контакт в багажника.

WIPER FRT 15A Многофункционален превключвател, E/R Кутия с превключватели и релета (RLY. 9/11)

RR BLOWER 20A ICM Кутия с релета (реле за задния вентилатор)

P/WDW RH 25A Модул на безопасното затваряне на прозорците отпред, модул за вратите отпред, модул на 
електрическите задни прозорци, модул на безопасното затваряне на задните прозорци RH

RR DEFOGGER 10A Модул за контрол на климатика

BRAKE 
SWITCH 7.5A Модул на смарт ключа, модул на стоповете

SUNROOF 1 20A Панорамен покрив
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описание символ капацитет консуматор

P/WDW LH 25A Модул на безопасното затваряне на прозорците отпред, модул за вратите отпред, модул на 
електрическите задни прозорци, модул на безопасното затваряне на задните прозорци RH

FUEL LID 15A Превключвател на капачето на резервоара

SMART KEY 3 7.5A Контролен модул на смарт ключа

STOP LP 15A Електронен модул на стоповете

P/SEAT PASS 20A Управляващ модул на настройката на седалката на пътника до водача

AMP 30A AMP

MODULE 4 10A
Аудиосистема, управляващ модул на A/V & навигационна система, система за помощ при 

паркиране, дигитален часовник, BCM, Конзола с лампи над главите, AMP, превключвател на 
управлението на външните огледала, E/R предпазител и кутия с релета (RLY. 1)

DR LOCK 20A Реле за заключване/отключване на вратите, реле на капака на багажника, кутия с релета ICM

P/SEAT DRV 30A Модул IMS за шофьора, управляващ модул за настройка на седалката на шофьора, превклю-
чвател на лумбалната опора на водача



ODM072050

ODMEMC2015

Поддръжка

66 7

Панел в отделението на двигателя
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реле № символ наименование тип реле

E30 Извод на запалване ISO MICRO

E31 Стартиране ISO MICRO

E32 Размразяване на предното стъкло ISO MICRO

E33 Вентилатор ISO MICRO

E34 Чистачка (LO) ISO MICRO

E35 Вентилатор на охлаждането (LO) ISO MICRO

E36 Контакт ISO MICRO

E37 IG1 ISO MICRO

E38 IG2 ISO MICRO

E39 Вентилатор на охлаждането (HI) ISO MINI

E40 Чистачка (HI) ISO MICRO

E41 Размразяване на задното стъкло ISO MICRO

E42 Клаксон ISO MICRO

E43 Миене на светлините ISO MICRO
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описание символ капа-
цитет консуматор

MULTI 
FUSE

MDPS 80A Управляващ модул MDPS

B+2 60A Захранване към предпазителите (IPS 1 (4CH), IPS 2 (1CH), IPS 5 (1CH), Предпазители -F31/
F36/F41/F45)

BLOWER 40A RLY.4 (реле на вентилатора)

RR HTD 40A RLY.12 (реле за размразяване на задния прозорец)

ABS1 40A Контролен модул на ABS, контролен модул на ESP, многофункционален конектор

ABS2 40A Контролен модул на ABS, контролен модул на ESP

C/FAN 60A С изключение на Европа - RLY.6 (реле на вентилатора, ниска скорост), RLY. 10 (реле на 
вентилатора, висока скорост)

B+3 60A Предпазители (предпазител - F4/F5/F10/F21/F26, устройство при загуба на ток)

FUSE

B+4 50A Предпазители (IPS 3 (4CH), IPS 4 (2CH), IPS 6 (2CH), Предпазители -F35/F38/F40/F44)

EMS 40A EMS Box

C/FAN 50A С изключение на Европа - RLY. 6 (реле на вентилатора, ниска скорост), RLY. 10 (реле на 
вентилатора, висока скорост)

IG1 40A Превключвател на запалването (без смарт ключ), RLY. 7/8 (реле ACC/IG1, със смарт ключ) 

IG2 40A Превключвател на запалването (без смарт ключ), RLY. 2 (реле за стартиране)/RLY. 9 (реле 
IG2) 

TRAILER 30A Лампа за ремарке и контакт
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описание символ капа-
цитет консуматор

FUSE

B+1 50A Предпазители (F22/F27/F32/F37/F42)

AC 
INVERTER 30A Модул на инвентора на климатика

HORN 15A RLY. 13 (реле на клаксона)

ACTIVE 
HOOD LH 30A Модул на активния контрол на капака на багажника

ACTIVE 
HOOD RH 30A Модул на активния контрол на капака на багажника

EPB1 15A Модул на електронната ръчна спирачка

EPB2 15A Модул на електронната ръчна спирачка

DEICER 15A RLY. 3 (реле на нагревателя на предното стъкло)

H/LP 
WASHER 20A RLY.14 (реле на почистването на фаровете)

P/OUTLET 25A RLY. 1 (реле на контакта)

4WD 20A 4WD ECM

AMS 10A Сензор на акумулатора

TRAILER 2 15A Лампа за ремарке и контакт
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описание символ капа-
цитет консуматор

FUSE

TRAILER 1 15A Лампа за ремарке и контакт

WIPER 10A BCM, PCM/ECM

WIPER 
FRT 25A RLY.5 (реле на чистачките), мотор на предните чистачки

B/UP LAMP 10A
Механична скоростна кутия - лампи за заден ход, автоматична скоростна кутия - задни свет-
лини (IN) LH/RH, електрохроматично огледало, лампа за ремаркето и контакт, управляващ 

блок на A/V и навигационната система

ABS3 7.5A Контролен модул на ABS, контролен модул на ESP

SENSOR5 7.5A PCM/ECS, сензор въздушен приток

TCU 15A TCM (DSL), Превключвател на скоростната кутия

F/PUMP 15A Реле на горивната помпа

ECU1 15A G4KE/G4KJ/G6DF : PCM

ECU2 10A D4HA/D4HB (VGT Regular Engine Pack) : TCM (A/T)

SENSOR3 10A
D4HA/D4HB : Electronic VGT Actuator G4KE : Инжектор #1/#2/#3/#4 G6DF : PCM, Инжектор 

#1/#2/#3/#4/#5/#6, реле на горивната помпа D4HA/D4HB (VGT Regular Engine Pack) : Ламбда 
сензор, Превключвател на стоповете D4HA (VGT Low Power Engine Pack) : Ламбда сензор
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описание символ капа-
цитет консуматор

FUSE

IGN COIL 20A G4KE/G4KJ : Кондензатор, Запалителна бобина #1/#2/#3/#4 G6DF : Condenser #1/#2, Запа-
лителна бобина #1/#2/#3/#4/#5/#6 D4HA/D4HB : ECM

SENSOR2 10A

G4KE/G4KJ: Соленоиден клапан всмукване, сензор позиция на разпределителния вал 
#1/#2, контролен соленоиден клапан, сензор позиция на разпределителния вал, контрол 
на маслото #1/#2, реле на горивната помпа G6DF : PCM, контрол на маслото #1/#2/#3/#4, 
контролен соленоиден клапан #1/#2, D4HA/D4HB (VGT Regular Engine Pack) : EGR байпас 

клапан соленоид, Lower Power EGR Valve, сензор позиция разпределителен вал, реле горив-
на помпа, E/R Кутия предпазители и релета (RLY. 6/10)

SENSOR1 15A

"D4HA (VGT Low Power Engine Pack) : EGR байпас клапан соленоид, 
Lower Power EGR Valve, сензор позиция разпределителен вал, реле горивна помпа, 

Exhaust PCV Actuator, E/R Кутия предпазители и релета (RLY. 6/10) 
G4KE/G4KJ : Сензор кислород (Up/Down), сензор за нивото на маслото, Кутия предпазители 

и релета (RLY. 6/10) 
G6DF : PCM, Сензор кислород #1/#2/#3/#4, Кутия предпазители и релета (RLY. 6/10) 

D4HA/D4HB (VGT Regular Engine Pack) : Сензор за нивото на маслото, Клапа за налягането 
на горивото 

D4HA (VGT Low Power Engine Pack) : Сензор за нивото на маслото, клапа за налягане на 
горивото, сензор за разпределителния вал 

"

SENSOR4 20A G4KE/G4KJ : PCM

B/ALARM 10A Аларма при кражба през клаксона



Двигателен отсек (само за дизел)

ODM072049

ODMEMC2016
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символ капацитет Предпазен компонент

30A RLY. 1 (реле на подгряването на горивния филтър)

50A RLY. 2 (реле за подгряване PTC #1)

50A RLY. 3 (реле за подгряване PTC #2)

50A RLY. 4(реле за подгряване PTC #3)

80A Реле за свещите

Верига

Тип Реле

реле № символ наименование тип

E44 RLY. 1 (реле за подгряване на горивния филтър) MICRO PLUG

E45 RLY. 2 (реле за подгряване PTC #1) MICRO PLUG

E46 RLY. 3 (реле за подгряване PTC #2) MICRO PLUG

E47 RLY. 4 (реле за подгряване PTC #3) MICRO PLUG
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крушки

 ПредуПреждение - работа по свет-
лините

Преди да работите по светлините, ак-
тивирайте ръчната спирачка, поставете 
ключа на запалването на LOCK и изклю-
чете светлините. така ще предпазите 
автомобила от внезапно потегляне и пръ-
стите си от токов удар и изгаряне.

Използвайте само крушки с предписана-
та мощност. 

 вниМание
сменете изгорялата крушка с нова със 
същата мощност. Противното може да 
доведе до изгаряне на бушона или повре-
ди по кабелите. 

 вниМание
в случай че не разполагате с необходими-
те инструменти, точните крушки и опит, 
консултирайте се с оторизиран сервиз 
на HYUNDAI. в много случаи смяната на 
крушки е трудна заради многото други 
части, които трябва да се демонтират. 
това е особено вярно, в случай че трябва 
да махнете фара. свалянето и обратното 
монтиране на фара може да повреди ав-
томобила.

 ЗАБЕЛЕЖКА
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.
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Смяна на крушките на фаровете, га-
баритните  светлини,  пътепоказате-
лите и предните фарове за мъгла

• Тип A  

• Тип B  
ODM072029

OHD076046

ODMEMC2017

1) Фарове (дълги)
2) Фарове (къси)
3) Габаритни светлини
4) Преден пътепоказател (мигач) 
(5) Преден фар за мъгла (според обо-

рудването)
(6) Фар за завой (според оборудване-

то)
(7) Дневни фарове (според оборудва-

нето)

Крушка на фаровете

 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 светят, 
избягвайте контакт с течност. (про-
дължава)
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(продължение)
 • не докосвайте стъклото с голи ръце. 

остатъчна мазнина по стъклото може 
да прегрее крушката и тя да се пръс-
не. крушката се ползва след поставя-
нето 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. 

1. Отворете капака.
2. Премахмете капака от кутията на фа-

ровете, като го завъртите обратно на 
часовниковата стрелка.

3. Откачете буксата, свързващ крушката.
4. Премахнете буксата от блока чрез за-

въртане обратно на часовниковата
стрелка, докато не се намести на гнезда-

та за излизане.
5. Издърпайте крушката от контакта.

6. Поставете новата крушка, като я пъх-
нете в гнездото.

7. Инсталирайте буксите в кутията и из-
равнете краищата. Завъртете гнездото 
по посока на часовниковата стрелка.

8. Върнете капака, като го завъртите по 
посока на часовниковата стрелка.

ODMNMC2022

Къси

Дълги

 ЗАБЕЛЕЖКА
Ако	фаровете	имат	нужда	от	коригиране,	кон-
султирайте	се	с	дилър	на	HYUNDAI.
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Пътепоказатели

Габарити

Пътепоказатели/Габаритни светлини

1. Премахнете буксата от блока чрез 
завъртане обратно на часовниковата 
стрелка, докато не се намести на гнез-
дата за излизане.

2. Извадете крушката, като я натиснете и 
я завъртите обратно на часовниковата 
стрелка, докато гнездата не се израв-
нят със слотовете. Дръпнете крушката.

3. Поставете нова крушка, като я завър-
тите, докато се застопори на мястото 
си. 

4. Инсталирайте отново всичко в съот-
ветните гнезда. Натиснете гнездото 
на крушката и завъртете по посока на 
часовниковата стрелка.

ODMEMC2006

ODMEMC2008

Предни  крушки  за  мъгла/светлини  за 
мъгла (според оборудването)

1. Махнете предната броня.
2. Сложете ръка в задната част на пред-

ната броня.
3. Изключете буксата от контакта.
4. Извадете гнездото чрез завъртане по 

посока на часовниковата стрелка, до-
като излезе от слотовете на корпуса.
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5. Поставете нова крушка в корпуса, 
изравнявайки с процепите в корпуса. 
Натиснете гнездото в корпуса и за-
въртете по посока на часовниковата 
стрелка.

6. Свържете буксата обратно.
7. Монтирайте обратно предната броня.

Смяна  на  крушките  на  фаровете  (тип 
HID),  габаритите  (диодни  светлини),  пъ-
тепоказателите,  предните  фарове  за 
мъгла,  дневните  светлини  и  светлините 
за завой
Ако електрическата крушка не работи, 
проверете автомобила в оторизиран ди-
лър на HYUNDAI.

 ЗАБЕЛЕЖКА
HID	крушките	имат	по-добра	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	крушките.	HID	круш-
ките	не	се	повреждат	като	халогенни	лампи	с	
нажежаема	жичка.	Крушка,	която	започва	да	
губи	ефективност,	ще	може	да	бъде	запалена	
отново	след	включване	и	изключване,	но	ве-
роятно	ще	трябва	да	бъде	сменена.

 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.
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ODMEMC2027

Регулиране  на  предни  фарове  и 
предни светлини за мъгла (за Евро-
па)

Регулиране на предни светлини

Без AFLS (адаптивни фарове)
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 хори-
зонтална линия (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.

5. 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.

С AFSL (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 хори-
зонтална линия (хоризонтала линия, 
минаваща през центъра на крушките) 
на екрана.

8. При нормално състояние на акумула-
тора и фаровете, прицелете фаровете, 
така че най-ярката част да пада на 
хоризонталната и вертикалните линии 
20 секунди след като включването на 
системата AFSL.
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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 дългата светлина наго-
ре или надолу, завъртете с отвертка (3) 
по и обратно на часовниковата стрел-
ка.

Преден фар за мъгла

Предният фар за мъгла може да бъде 
регулиран по същия начин като предни-
те светлини. С акумулатор в нормално 
състояние и фарове за мъгла в нормално 
състояние завъртете отвертката (1) по и 
обратно на часовниковата стрелка за ре-
гулиране.

ODMEMC2028
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Настройка на нивото на фаровете

<Височина спрямо земята>

<Разстояние между крушките>

Екран

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

Състояние 
на автомо-

била
H1 H2

H3
W1 W2

W3

Мъгла Мъгла + Завой Мъгла Мъгла + Завой

Без водач 888 (34.9) 868 (34.1) 591 (23.2) 594 (23.3) 1,420 
(559)

1,193 
(46.9)

1,433 
(56.3)

1,498 (58.9)

С водач 886 (34.7) 863 (33.9) 586 (23.0) 591 (23.2)

Мерна единица: мм (инчове)

ODMEMC2023
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Преден фар къси светлини (от шофьорската страна)
1. Запалете предните фарове на къси светлини с водача (75 кг) 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 регу-

лиране.
4. Ако има 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 
дясната крушка на фаровете

Хоризонтална линия на центъра на фаровете

W1 (къси светлини)

H1 (къси светлини)

Пътна настилка
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Ос на автомобила

Преден фар къси светлини (от страна на пътника отпред)
1. Запалете предния фар на къси с водача (75 кг) 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 

регулиране.
4. Ако има устройство за регулиране на фаровете, настройте ключа на позиция 0.

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 
дясната крушка на фаровете

Хоризонтална линия на центъра на 
дясната крушка на фаровете

Пътна настилка

W3 (фарове за мъгла)

H3 (фарове за мъгла)
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Предни светлини за мъгла
1. Запалете предния фар за мъгла с водача (75 кг) в автомобила.
2. Крайната линия трябва да се проектира в границата на снимката.

Ос на автомобила
Вертикална линия на центъра на лявата крушка на фаровете

Крайна равнина на светлинния сноп

Вертикална линия на центъра на 
дясната крушка на фаровете

Хоризонтална линия на центъра на 
лявата крушка на фаровете

W3 (фарове за мъгла)

H
3 

(ф
ар

ов
е 

за
 м

ъг
ла

)

Пътна настилка
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Смяна  на  крушката  на  страничния 
пътепоказател

Ако електрическата крушка не рабо-
ти, проверете автомобила в оторизиран 
представител на HYUNDAI.

Смяна на крушките на задните свет-
лини

(1) Стоп светлина/задна светлина
(2) Задна светлина
(3) Заден пътепоказател (мигач)
(4) Габаритна светлина

Външна лампа

Заден  пътепоказател  и  стопове/задни 
светлини
1. Изключете двигателя
2. Отворете задния капак
3. Развийте винтовете с кръстата отверт-

ка.
4. Премахнете блока на задните стопове 

от каросерията на автомобила.

• Тип A  

• Тип B  

ODM072033

ODM072031

ODM072034

ODMEMC2007
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5. Махнете куплунга от блока, като го 
завъртите обратно на часовниковата 
стрелка, когато крачетата се изравнят 
със слотовете на стопа.

6. Махнете крушката, като я натиснете и 
завъртите обратно на часовниковата 
стрелка, докато крачетата се изравнят 
със слотовете на куплунга. Махнете 

крушката.
7. Поставете нова крушка, като я пъхне-

те в куплунга и я завъртите, докато се 
захване на място.

8. Поставете куплунга на мястото му, 
като нагласите крачетата в слотовете 
и завъртите по посока на часовникова-
та стрелка.

9. Върнете блока обратно на мястото му.

Вътрешна лампа

1. Угасете двигателя.
2. Отворете багажната врата.
3. Премахнете сервизния капак с плоска 

отвертка.

• Тип A  

• Тип B  

ODM072035

ODMEMC2010

ODM072036
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Задна светлина/габаритна светлина
4. Махнете куплунга, като го завъртите 

обратно на часовниковата стрелка, 
докато крачетата му се изравнят със 
слотовете на стопа.

5. 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 завъртите по посока на часовникова-
та стрелка.

8. Върнете сервизния капак на мястото 
му.

Задна светлина за мъгла

1. Махнете куплунга, като го завъртите 
обратно на часовниковата стрелка, 
докато крачетата му се изравнят със 
слотовете на стопа.

2. Махнете крушката, като я натиснете и 
завъртите обратно на часовниковата 
стрелка, докато крачетата се изравнят 
със слотовете на куплунга. Махнете 
крушката.

3. Поставете нова крушка.

• Тип A  

• Тип B  

ODM072037

ODMEMC2012

Резервна светлина

ODMEMC2011
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Смяна на крушката на третия стоп

1. Отворете капака на багажника
2. Внимателно махнете централното по-

критие на задния ръб.
3. Изключете електрическата връзка.

4. Отвийте задържащите гайки и махне-
те спойлера.

5. Отвийте монтирания трети стоп (А), 
след като отхлабите гайките и мияча 
на стъклото (B).

6. Монтирайте новата лампа в обратния 
ред.

ODMEMC2018

ODMEMC2019

ODMEMC2022 ODMEMC2021

А

B
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Смяна на крушката за осветяване на 
номера

1. Отхлабете винтчетата, задържащи ле-
щите, с отвертка тип Рhilips.

2. Махнете лещите.
3. Махнете крушката, като я издърпате.
4. Поставете нова крушка.
5. Завийте винтчетата, за да задържите 

лещите стабилно.

Смяна на крушките на лампите във 
вратите (според оборудването)

В случай че лампите не работят, препо-
ръчваме да се обърнете към оторизиран 
сервиз на HYUNDAI.

ODM072039 ODM042261
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Смяна на крушка от вътрешното ос-
ветление
1. С обикновена отвертка внимателно 

освободете стъклото от корпуса.
2. Махнете крушката, като я дръпнете 

право нагоре.

Вътрешно осветление Лампа в сенника

Лампа в жабката

Плафон на тавана Лампа в багажника 
(според оборудването)

• Тип A  

• Тип B  

 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.

3. Поставете нова крушка.
4. Изравнете щифтовете и внимателното 

поставете стъклото на мястото му.
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Екстериор
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 
изпражнения и подобни замърсители 
могат да увредят боята и лаковото покри-
тие, ако не бъдат бързо отстранени. 
Измиването с вода може да не е доста-
тъчно за премахване на замърсителите. 
Може да ползвате и слаб сапунен раз-
твор.
След измиване изплаквайте автомобила 
с хладка или студена вода. Не оставяйте 
засъхнал сапун по боята.

грижа За външниЯ вид

 ПредуПреждение - Мокри спирачки 
след измиване на автомобила тествайте 
спирачките при ниска скорост, за да се 
уверите, че не са мокри. ако не са ефек-
тивни, ги изсушете, като ги натиснете 
леко, докато се движите бавно напред.

 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 прозорци-
те. водата може да проникне през уп-
лътненията 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.
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Пастиране 
Пастиране се налага, когато водата вече 
не стои на капки по боята. 
Винаги измивайте и подсушавайте авто-
мобила преди пастиране. 
Използвайте качествени продукти (течни 
или като паста) и следвайте инструкции-
те на производителя. Пастирайте всички 
метални части, за да ги запазите и да 
поддържате гланца. Премахването на 
масло, катран и подобни замърсители с 
препарати обикновено премахва и лако-
вото покритие. Пастирайте третираните 
места дори и останалата повърхност да 
не се нуждае от пастиране. 

 вниМание
 • измиването на двигателния отсек с 

вода, особено с водоструйка под наля-
гане, може да предизвика повреди по 
електрическата инсталация. 

 • не позволявайте контакт с вода на 
електрическите/електронните компо-
ненти, тъй като това може да ги увре-
ди. 

 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 значи-
телно да увеличи разходите по ремонта. 

 ЗАБЕЛЕЖКА
Ако	 автомобилът	 е	 ударен	 и	 се	 налага	 под-
мяна	или	ремонт	на	метални	части,	в	 серви-
за	трябва	да	ги	обработят	с	антикорозионни	
материали.

OJB037800
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Поддръжка на хромиран метал 
• За да премахнете катран или насеко-

ми, използвайте специални препара-
ти, а не стъргала или остри предмети. 

• За да предпазите хромираните части 
от корозия, ги обработете с полиращо 
вещество със съдържание на хром. 

• През зимата или в крайбрежни об-
ласти покрийте хромираните части с 
по-дебело покритие полир или консер-
вант. При нужда покривайте частите с 
неагресивна грес. 

Поддръжка на долната част 
Корозивните материали, ползвани за 
премахване на сняг или лед и за борба 
с прахта, могат да се натрупат под шаси-
то. Ако не се махнат, може да се стигне 
до ускорена корозия по части като гори-
вопроводи, пода, изпускателната система 
и т.н. дори и да са обработени с антикоро-
зивни агенти. 
Измивайте обилно долната част на авто-
мобила и отворите на джантите с хладка 
или студена вода, както и след офроуд 
преход или в края на зимата. 
Обърнете специално внимание на тези 
места, тъй като е трудно да забележите 
всичката кал и мръсотия. Ако само на-
мокрите мръсотията, без да я махнете, 
ще нанесете повече вреда, отколкото 
полза. Във вратите, по калниците и в до-
лния край на праговете има отвори за 
оттичане, в които не бива да се допуска 
събиране на мръсотия. Задържането на 
вода в тези области ще предизвика поява 
на ръжда. 

 ПредуПреждение
след измиване на автомобила тествайте 
спирачките при ниска скорост, за да про-
верите дали са мокри. ако не са ефектив-
ни, ги изсушете, като ги натиснете леко, 
докато се движите бавно напред. 
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Алуминиевите джанти 
Алуминиевите джанти са покрити с тънък 
слой прозрачен предпазен лак. 
• Не ползвайте абразивни материали, 

полир-пасти, разтворители и телени 
четки за почистване на алуминиевите 
джанти. Така може да ги надраскате 
или увредите. 

• Почистете колелото, когато е охладе-
но. 

• Ползвайте слаби разтвори на мие-
щи вещества и изплаквайте обилно 
с вода. Почиствайте джантите и след 
шофиране по пътища, по които е била 
разпръсвана сол. Така ще предпазите 
автомобила от корозия. 

• Избягвайте миенето на джантите с ви-
сокоскоростни четки като тези по ав-
томатичните автомивки. 

• Не ползвайте препарати, съдържащи 
киселина. Тя може да причини корозия 
и да увреди покритието на алумини-
евите джанти и прозрачното им за-
щитно покритие.

Предотвратяване на корозия 
Предпазване  на  автомобила  от  коро-
зия 
Като ползваме най-модерните техноло-
гии и производствени практики за борба 
с корозия, ние произвеждаме автомоби-
ли с най-високо качество. Това обаче е 
само част от работата. За да постигнем 
дълготрайна устойчивост на корозия, е 
нужно сътрудничество и помощ и от стра-
на на собственика. 

Обичайни причини за корозия 
Най-често срещаните причини за коро-
зия по автомобила са: 
• Сол по пътя, мръсотия и влага, които 

са се натрупали под колата. 
• Премахване на боята или предпазно-

то покритие от камъчета, чакъл, пясък 
или дребни драскотини и чуквания, 
които оставят незащитен метал и го 
излагат на корозия. 

Райони с висок риск от корозия 
Ако живеете в област, където автомоби-
лът ви редовно се излага на корозивни 
материали, защитата срещу корозия е 
особено важна. Някои от обичайните 
причини за бърза поява на корозия са 
солта, химикали за контрол на запрашва-
нето, морският въздух и индустриалното 
замърсяване.
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Корозия от влага 
Влагата създава условия, при които по-
явата на корозия е много вероятна. На-
пример корозията се ускорява от висока 
влажност на въздуха особено когато тем-
пературите са точно над точката на зам-
ръзване. При такива условия влагата за-
пазва корозивните материали в контакт с 
повърхността на автомобила, тъй като се 
изпарява 
бавно. 
Калта е особено корозивна, тъй като за-
съхва бавно и задържа влагата в контакт 
с автомобила. Дори и да изглежда засъ-
хнала, калта пак може да задържи влага 
и да причини корозия. 
Високите температури също могат за ус-
корят корозията на елементи, около кои-
то няма достатъчно добра вентилация на 
въздуха и влагата не може да се изпари. 
Заради всички тези причини е много ва-
жно да пазите автомобила си чист и без 
натрупване на кал или други материали. 
Това се отнася не само за видимите му 
повърхности, но особено и за долната му 
част. 

Предотвратяване на корозия 
Може да предпазите автомобила си от 
корозия, ако наблюдавате следното: 

Пазете автомобила си чист 
Най-добрият начин да предотвратите ко-
розията е да пазите колата си чиста и без 
натрупване на корозивни материали. Осо-
бено важно е да обръщате внимание на 
долната част на автомобила. 
• Ако живеете в район, където има фак-

тори, провокиращи корозия - използва 
се сол по пътищата, близо до море или 
области с индустриално замърсяване, 
киселинни дъждове и т.н., - трябва да 
полагате допълнителни грижи за защи-
та от корозия. През зимата измивайте 
долната част на автомобила поне вед-
нъж 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 провокирате и ус-
корите корозията, вместо да я предо-
твратите. Водоструйка и пароструйка 
са особено ефективни при отстранява-
не на натрупаните корозивни матери-
али.

• 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 вкарвате вътре, дока-
то е още мокър или покрит със сняг, лед 
или кал. Дори и отоплен гараж може да 
провокира корозия, ако не е с добра вен-
тилация, за да може влагата да се разсее 
и изпари.
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Поддържайте  боята  и  лака  в  добро 
състояние 
Драскотини или удари по покритието 
трябва да се третират с подходящи пре-
парати при първа възможност, за да се 
намали рискът от корозия. Ако се вижда 
оголен метал, препоръчваме да се обър-
нете към специалист. 

Птичи изпражнения: Птичите изпражне-
ния са силно корозивни и могат да увре-
дят боядисани повърхности само за ня-
колко часа. Винаги премахвайте птичите 
изпражнения при първа въз
можност. 

Не занемарявайте интериора 
Влагата може да се задържи под стелки-
те и тапицерията и да причини корозия. 
Редовно проверявайте дали няма влага 
по пода. Бъдете особено внимателни, 
ако пренасяте торове, почистващи ма-
териали или химикали. Такива вещества 
трябва да се пренасят само в подходящи 
контейнери. Ако се разлеят или протекат, 
мястото трябва да бъде почистено неза-
бавно, измито с чиста вода и подсушено 
напълно. 

Грижа за интериора 
Общи грижи за интериора 
Пазете таблото от разлагащи вещества 
като парфюм или козметично масло, тъй 
като те могат да причинят обезцветяване 
или повреди. Ако все пак това се случи, 
почистете мястото незабавно. Вижте 
следните инструкции за почистване на 
пластмаса. 

 вниМание
никога не допускайте вода или други теч-
ности да влизат в контакт с електронни и 
електрически части, тъй като това може 
да ги повреди. 
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Почистване на тапицерията и интериора
Пластмаса
Почиствайте повърхностите и премахвай-
те праха с прахосмукачка. Почиствайте 
повърхностите с препарат за 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 ле-
кета и може да увредят цвета. Ако платът 
не се поддържа правилно, може да се на-
мали и пожароустойчивостта му. 

 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.

 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 задното 
стъклото отвътре. Това може да по-
вреди нагревателя. 

Почистване на ремъците на двуточкови-
те и триточковите колани. 
Почистете предпазния колан със слаб са-
пунен разтвор за тапицерия или килими. 
Следвайте инструкциите на опаковката 
на сапуна. Не третирайте с белина и не 
пребоядисвайте колана, тъй като това 
може да го отслаби. 

Почистване на стъклата отвътре 
Ако стъклата се замъглят (има се пред-
вид покриването им с мазен филм), тряб-
ва да ги почистите с препарат за стъкло. 
Следвайте инструкциите на опаковката 
на препарата.
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систеМа За контрол на иЗгорелите гаЗове

Системата за контрол на изгорелите га-
зове на вашия автомобил има ограниче-
на гаранция. Моля, вижте гаранционните 
условия в Сервизната книжка. 
Автомобилът е оборудван със система за 
контрол на изгорелите газове, за да по-
крива всички екологични норми. 

Има три системи за контрол, както след-
ва: 
(1) Система за контрол на картерните га-

зове 
(2) Система за контрол на горивните из-

парения 
(3) Система за контрол на изгорелите га-

зове 
За да се осигури нормалното функциони-
ране на системата за контрол на изгоре-
лите газове, препоръчваме автомобилът 
да се обслужва и поддържа в оторизиран 
HYUNDAI сервиз в съответствие с графи-
ка, посочен в този наръчник. 

При  теста  за  поддръжка  и  проверка 
(за автомобили с електронна програма 
за стабилност (ESP) 
•  За да предотвратите отказ на двига-

теля по време на динамометрични-
те тестове, изключете ESP система-
та, като натиснете ESP бутона. 

•  След  завършване  на  динамоме-
тричния тест включете отново ESP 
системата с натискане на ESP буто-
на. 

1. Система за контрол на картерните 
газове 
Целта на системата за контрол на картер-
ните газове е да не позволи замърсяване 
на въздуха от газовете, отделяни от кар-
тера. От въздушния филтър по въздуш-
ната всмукателна тръба тя вкарва свеж 
филтриран въздух в картера. Там той се 
смесва с газовете, които след това през 
клапа на сервоусилвателя влизат във 
всмукателната система. 

2. Система за контрол на горивните 
изпарения 
Системата за контрол на горивните из-
парения е проектирана да предотврати 
попадането им в атмосферата. 

Контейнер 
Горивните изпарения от резервоара се 
абсорбират и съхраняват в контейнера. 
Когато двигателят работи, изпаренията 
от контейнера се изтеглят в изравнител-
ната камера чрез контролния електро-
магнитен клапан. 

Контролен  електромагнитен  клапан 
(PCSV) 
Контролният електромагнитен клапан 
се командва от модула за управление 
на двигателя (ЕCM); когато температура-
та на охлаждащата течност е ниска при 
празен ход на двигателя, PCSV се затва-
ря и горивните изпарения не попадат в 
двигателя. След като двигателят загрее 
при нормално шофиране, PCSV се отва-
ря, за да могат изпаренията да навлязат 
в двигателя.
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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. 

• В случай че използвате неодобрени 
електронни устройства, това може да 
доведе до ненормална работа на ав-
томобила, повреди по електрическата 
система, разреждане на акумулатора 
и пожар. С оглед на вашата сигурност 
не използавйте неодобрени устрой-
ства.

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) 

Автомобилът е оборудван с катализатор. 
Спазвайте предпазни мерки: 

Зареждайте автомобила с гориво, като 
спазвате изискванията на раздел 1. Из-
ползвайте само безоловни горива.
• 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 на скорост. 

• Не поддържайте високи обороти на 
празен ход за продължително време 
(5 мин или повече). 

• Не променяйте части от двигателя 
или системата за контрол на газовете. 
Всички проверки и настройки трябва 
да се извършват от оторизиран сервиз 
на HYUNDAI. 

• Избягвайте да шофирате при малко 
гориво в резервоара. Ако бензинът 
ви свърши, това може да предизвика 
прекъсване в процеса на горене и да 
натовари катализатора. 

Неспазването на тези предпазни мерки 
може да доведе до повреда на катали-
затора и на автомобила. Това може и да 
анулира гаранцията. 

 ПредуПреждение - огън 
 • нагорещената изпускателна система 

може да подпали предмети под ав-
томобила. не паркирайте над лесно-
запалими материали като суха трева, 
листа, хартия и т.н. 

 • изпускателната система и катализато-
рът са много горещи по време на ра-
ботата на двигателя и непосредствено 
след това. Пазете се от изпускателна-
та система и катализатора, за да не 
се изгорите. не махайте материала, 
отнемащ топлината от изпускателна-
та система, не покривайте дъното на 
автомобила и не завивайте колата с 
плат, за да избегнете опасност от по-
жар при определени условия.
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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, системата DPF автоматично из-
гаря (оксидира) и пре
махва натрупаните сажди според услови-
ята на шофиране. С други думи, това е ак-
тивно изгаряне на саждите от системата 
за контрол на двигателя и високата тем-
пература на изгорелите газове, причине-
но от шофиране с нормална или висока 
скорост. Ако обаче автомобилът се кара 
продължително време с ниска скорост, 
натрупаните сажди може да не бъдат 
автоматично изгорени, тъй като темпе-
ратурата на изгорелите газове е ниска. 
В този случай нивата на саждите надви-
шават нормалните стойности, изгарянето 
от системата за контрол на двигателя не 
може да се осъществи и може да светне 
индикаторът за повреда. Ако това стане, 
той може да угасне, ако карате автомоби-
ла за определено време (около 25 мин) 
със скорост над 60 км/ч или на по-висока 
от втора предавка с обороти между 1500 
и 2000 в минута. 

Ако индикаторът за повреда продължи 
да мига въпреки взетите мерки, посетете 
оторизиран сервиз на HYUNDAI и прове-
рете системата DPF. 
Ако карате дълго време с мигащ инди-
катор за повреда, системата DPF може 
наистина да се повреди и да се повиши 
разходът на гориво.

 вниМание - дизелово гориво 
(ако има DPF) 
Задължително е да използвате дизелово 
гориво, подходящо за работа в двигатели 
с филтър за твърди частици. ако използ-
вате гориво с високо съдържание на сяра 
(повече от 50 ppt - 50 на трилион) и неодо-
брени добавки, това може да предизвика 
повреда в системата DPF, при което от 
ауспуха да излиза бял дим. 
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РазмеРи

*1    с багажник на покрива

ДвиГател

размер мм
Дължина 4690
Широчина 1880
Височина 1680 / 1690 *1

Предна следа 235/65 R17 1633
235/60 R18 1628
235/55 R19 1628

Задна следа 235/65 R17 1644
235/60 R18 1639
235/55 R19 1639

Междуосие 2700

ДВИГАТЕЛ "Бензинов theta II 2.4“ „Бензинов lambda II 3.3“ Дизелов R2.0 Дизелов R2.2

Ходов обем куб.см. 2359 3342 1995 2199

Диаметър x Ход на 
буталото мм

88x97 92x83.8 84x90 85.4x96

Ред на работа на ци-
линдрите

1-3-4-2 1-2-3-4-5-6 1-3-4-2 1-3-4-2

No. на цилиндрите 4. In-line V - type 4. In-line 4. In-line

Спецификации и Информация за потребителите
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моЩност на кРушките

* If equipped

Крушка Мощност Тип крушка

Отпред

Предни фарове (къси) 55 or 35(HID) * H7L or D3S
Предни фарове (дълги) 55 H7L
Предни пътепоказатели 21 PY21W

Предни габарити 5 или LED W5W или LED
Предни фарове за мъгла  * 35 H8

Странични пътепоказатели (В страничните огле-
дала)

LED LED

Светлини за завиване  * 27 GE880
Дневни светлини * LED LED

Отзад

Задни фарове за мъгла * 21 P21W
Задни стопове/габарити (вън) 21 или 5, LED P21 или W5W, LED

Задни габарити (вътре) 8 W8W
Задни стопове/габарити (вътре) LED LED

Задни пътепоказатели 21 PY21W
Допълнителни задни светлини 16 W16W

Трети стоп LED LED
Осветление на регистрационния номер 5 W5W

Вътре

Лампа за карти 10 FESTOON
Лампи в салона 8 FESTOON

Лампа на огледалото 5 FESTOON
Бампа в жабката 5 FESTOON

Лампи във вратите 5 FESTOON
Лампа в багажника 5 FESTOON

Спецификации и Информация за потребителите
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Гуми и ДЖанти

Вид
Размер на 

гумата
Размер на 
джантата

Налягане bar (psi, kPa) Сила на зави-
ване на гайки-
те на джантите 
кг•м (Фунт•фут, 

Нм)

Нормално натоварване Максимално натоварване

( ) ( )
Отпред Отзад Отпред Отзад

Пълноразмер-
ни гуми

235/65R17 7.0J×17
2.3 (33,230) 2.3 (33,230) 2.3 (33,230) 2.3 (33,230)

9~11 (65~79, 
88~107)

235/60R18 7.5J×18
235/55R19 7.5J×19

Компактна 
резервна гума 

(ако има)
T165/90R17 4.0T×17 4.2 (60,420) 4.2 (60,420) 4.2 (60,420) 4.2 (60,420)

 внимание
при смяна на гуми използвайте размера на предоставените първоначално с автомобила. използването на гуми с друг размер може да 
повреди прилежащите части или да доведе до неправилната им работа.

Спецификации и Информация за потребителите
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модификация Theta II 2.4 Lambda II 3.3 R2.2
2WD/4WD 4WD 2WD 4WD

5  места 2,510 кг (5,533 lbs.) 2,510 кг (5,533 lbs.) 2,510 кг (5,533 lbs.) 2,510 кг (5,533 lbs.)
7  места 2,510 кг (5,533 lbs.) 2,510 кг (5,533 lbs.) 2,510 кг (5,533 lbs.) 2,550 кг (5,622 lbs.)

модификация Theta II 2.4 R2.0 R2.2
2WD/4WD 2WD 4WD 2WD 4WD

5  места 2,510 кг (5,533 lbs.) 2,510 кг (5,533 lbs.) 2,510 кг (5,533 lbs.) 2,510 кг (5,533 lbs.) 2,510 кг (5,533 lbs.)
7  места 2,510 кг (5,533 lbs.) 2,550 кг (5,622 lbs.) 2,600 кг (5,732 lbs.) 2,550 кг (5,622 lbs.) 2,600 кг (5,732 lbs.)

модификация Theta II 2.4 Lambda II 3.3 R2.2
4WD 2WD 4WD

5  места 2,510 кг (5,533 lbs.) 2,510 кг (5,533 lbs.) 2,510 кг (5,533 lbs.)
7  места 2,510 кг (5,533 lbs.) 2,510 кг (5,533 lbs.) 2,600 кг (5,732 lbs.)

теГло на автомобила
ОБЩО, БЛИзЪК ИзТОК

еВрОПа

аВСТраЛИЯ

модификация 5 места 7 места
VDA МИН 585 л 516 л

МАКС 1680 л 1615 л

ОБем На БаГаЖНИКа

Мин: Зад задната облегалка до горния й ръб.
Макс: Зад предната облегалка до тавана.

Спецификации и Информация за потребителите
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Смазочен материал Количество Класификация

Препоръки за двигателно 
масло *1  *2 (смяна) Бензинов двигател

„Theta II 2.4 
(For Europe)“

4.8 l (5.07 US qt.)
API Service SM *3, ILSAC 

GF-4 или по-висок
ACEA A5 (или по-висок)

Theta II 2.4 4.6 l (4.86 US qt.)
3.3L 5.7 l (6.02 US qt.)

Дизелов двигател със DPF *4 6.7 l (7.08 US qt.) ACEA C3
без DPF *4 6.7 l (7.08 US qt.) ACEA B4

Консумация на масло от 
двигателя

Normal driving condition МАКС. 1Л / 1500 км -
Severe driving condition МАКС. 1Л / 1000 км -

Трансмисионно масло в механичната скоростна кутия
„1.8 ~ 1.9 l 

(1.90 ~2.00 US qt.)“
API GL-4, SAE 75W/85

Трансмисионно масло в 
автоматичната скоростна 

кутия

Бензинов двигател 2.4L 7.1 l (7.50 US qt.) „MICHANG ATF SP-IV, 
SK ATF SP-IV, NOCA ATF 

SP-IV, 
HYUNDAI genuine ATF 

SP-IV“

3.3L 7.8 l (8.24 US qt.)

Дизелов двигател R2.2 7.7 l (8.13 US qt.)

Течност за хидравличното управление 1.0 l (1.06 US qt.) PSF-4

Охладителна течност
Бензинов двигател 2.4L

„7.1 ~ 7.4 l 
(7.50 ~ 7.51 US qt.)“

Смес от антифриз и дес-
тилирана вода (Охлади-
телна течност на базата 
на етиленглигол за алу-

миниеви радиатори)

3.3L 9.1 l (9.61 US qt.)

Дизелов двигател R2.0 / R2.2
„9.1 ~ 9.3 l 

(9.61 ~ 9.82 US qt.)“

ПреПОрЪЧИТеЛНИ СмазОЧНИ маТерИаЛИ И КОЛИЧеСТВа
За да допринесете за постигането на правилна работа и издръжливост на двигателя и трансмисията, използвайте само качест-
вени смазочни материали. Правилните смазочни материали помагат и за повишаване ефективността на двигателя, което води до 
по-нисък разход на гориво.

Спецификации и Информация за потребителите
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Смазочен материал Количество Класификация
Течност за спирачната система/съединителя 0.7~0.8 л FMVSS116 DOT-3 или DOT-4

Rear differential oil (4WD) 0.53 л

„HYPOID GEAR OIL 
API GL-5, SAE 75W/90 
(SHELL SPIRAX X или еквива-
лентно)“

Течност за разпределителната 
кутия (4WD)

„2.4LR 2.0 / 2.2L“ 0.6 л HYPOID GEAR OIL API GL-5, 
SAE 75W/90 (SHELL SPIRAX X 
или еквивалентно)3.3L 0.68 л

Гориво 64 л
Вижте „Изисквания за гориво-
то“ в глава 1

*1: Вижте препоръчителните SAE стойности на вискозитета на следващата страница
*2: Вече има двигателни масла с означение Energy Conserving Oil. Освен останалите предимства те допринасят за икономията на 
гориво, като намаляват количеството, необходимо за преодоляване на триенето в двигателя. Често тези подобрения са трудно 
доловими в ежедневното шофиране, но за една година могат да донесат значителни икономии на средства и енергия
*3: Ако във вашата страна няма масла API service SM или ACEA A5, можете да използвате API service SL или ACEA A3.
*4: Филтър за дизелови частици
Препоръчителни масла (за европа)

Производител 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-30QUARTZ INEO MC3 5W-30

Shell HELIX ULTRA AH-E 5W-30 HELIX ULTRA AP 5W-30HELIX ULTRA 5W-40
Fuchs TITAN SUPERSYN LONG LIFE 5W-30/40

Спецификации и Информация за потребителите
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пРепоРъчителен вискозитет по SAE

 внимание
винаги почиствайте зоните около гърло-
вините, пробките и измервателната щека, 
преди да проверите или източите смазоч-
ните материали. това е особено важно за 
прашни и песъчливи райони, както и ако 
автомобилът се експлоатира по пътища 
без настилка. почистването на зоните на 
гърловините и мерителната щека ще пре-
дотврати навлизането на прах и замър-
сители в двигателя и останалите механи-
зми, които могат да претърпят повреда.

Вискозитетът на двигателното масло 
(гъстотата) оказва влияние върху разхо-
да на гориво и работата в студено време 
(задействане на двигателя и тънколив-
кост на двигателното масло). Двигател-
ните масла с по-нисък вискозитет могат 
да осигурят по-нисък разход и по-добра 
работа в студено време, но за задоволи-
телно мазане при високи температури 
навън са нужни масла с висок вискозитет. 
Използването на масла с вискозитет, раз-
личен от препоръчания, може да доведе 
до повреда на двигателя.

Когато избирате масло, отчитайте тем-
пературния диапазон, в който ще работи 
автомобилът ви до следващата смяна на 

масло. Изберете подходящия вискозитет 
от таблицата долу.

Температурен диапазон за стойности на вискозитета по SAE

Температура °C -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

(°F) -10 0 20 40 60 80 100 120

Двигателно масло 
за бензинов дви-
гател *1
(3.3L)

Двигателно масло 
за дизелов двига-
тел 
(2.4L MPI)

Двигателно масло 
за бензинов дви-
гател (2.4L GDI)

Двигателно масло 
за дизелов двига-
тел 

*1: За по-нисък разход на гориво се препоръчва използването на двигателно масло с 
вискозитет по SAE 5W-20*2 (API SM / ILSAC GF-4/ACEA A5). Ако то обаче не се пред-
лага във вашата страна, изберете подходящо от таблицата с  вискозитетите. 
*2: В Близкия изток не използвайте двигателно масло с вискозитет  SAE 5W-20.
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иДентиФикационен номеР на автомобила (VIN)

• Тип A  

• Тип B  

ODM082001

Номер на шасито VIN табелка (ако има)

ODM082002

OEN086004N

OCM056002

Идентификационният номер на автомоби-
ла (VIN) се използва за регистрирането 
му и за всички правни процедури, засяга-
щи собствеността над него и т.н. 
Номерът е набит в горната част на стена-
та на двигателния отсек.

VIN е отпечатан и върху табелка, при-
крепена в горната част на арматурното 
табло. Той може да се види отвън през 
предното стъкло. 

сеРтиФикационна табела на 
автомобила

Сертификационната табела на автомоби-
ла е прикрепена върху средната колона 
от страната на шофьора (или на пътни-
ка до него) и върху нея е написан иден-
тификационният номер на автомобила 
(VIN).
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Гумите, с които е оборудван вашият нов 
автомобил, са избрани така, че да пре-
доставят най-добрата динамика при нор-
мално шофиране.
Табелата за гумите, разположена на 
средната колона от страната на шофьо-
ра, дава информация за препоръчително-
то за вашия автомобил налягане в гумите.

табела със специФикации на Гу-
мите и указания за наляГането

номеР на ДвиГателя
Номерът на двигателя е набит върху 
двигателния блок, както е показано на 
илюстрацията.

• Бензинов двигател (2.4L)

• Бензинов двигател (3.3L)
OCM080003

ODMNMC2017

ODM082003

OXM089006L
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E-MARK ТаБеЛа (аКО Има)

OHG080002

OHC081001

ODMNMC2016

E-mark табелата се намира върху сред-
ната колона от страната на шофьора. Тя 
удостоверява, че вашият автомобил за-
доволява изискванията на регулацията 
на ECE за безопасност/околна среда. 
Табелата съдържа следната информация:
• Код на държавата
• Регулационен номер
• Регулационен номер за поправка
• Номер на одобрение

ТаБеЛа На КОмПреСОра На КЛИ-
маТИКа

Тази табела дава информация с какъв тип 
компресор е оборудван автомобилът ви 
– модел, номер на доставчика на части, 
производствен номер, охладителен агент 
(1) и охладителна течност (2).

ТаБеЛа На ОХЛаДИТеЛНИЯ аГеНТ
Табелата на охладителния агент се нами-
ра в предната част на двигателния отсек.
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