
Наръчник на собственика
Работа и управление

Поддръжка

Технически спецификации

Цялата информация в този „Наръчник на собственика” е била
актуална към момента на издаването му. Компанията HYUNDAI
си запазва правото да прави промени по всяко време, за да
може да изпълнява политиката си за непрекъснато усъвършен-
стване на всички нейни продукти.

Наръчникът се отнася за всички актуални модификации на този
модел HYUNDAI, и включва описания и пояснения както за
допълнителното (поръчвано като опция), така и за стандартно-
то оборудване. По тази причина в него може да намерите
информация, която не се отнася за конкретното изпълнение на
вашия автомобил.

Моля обърнете внимание, че някои от моделите са оборудвани
с десен волан (RHD). Обясненията и илюстрациите за моделите
с десен волан са обратни на описаните в този наръчник (т.е.
посоката „ляво” се сменя с посока „дясно”, и обратно).
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Вашият автомобил HYUNDAI не трябва да бъде променян по никакъв начин. Промените могат
да окажат отрицателно въздействие върху динамиката, безопасността или издръжливостта на
вашия автомобил HYUNDAI, а освен това могат да нарушат условията за производствените
гаранции. Освен това някои от внасяните модификации могат да нарушат и разпоредби на съот-
ветните регулаторни органи във вашата страна.

Вашият автомобил е оборудван със система за електронно впръскване на горивото и с други
електронни компоненти и системи. Възможно е неправилно инсталирани/ настроени мобилни
телефони или радиостанции да окажат отрицателно въздействие върху електронните системи.
По тази причина ви препоръчваме да спазвате внимателно инструкциите на производителя на
радиосистемата, или да се консултирате с вашия дилър на компанията HYUNDAI относно
необходимите предпазни мерки или специални инструкции, ако решите да инсталирате подоб-
ни устройства.

ВНИМАНИЕ: ПРОМЕНИ ПО ВАШИЯ АВТОМОБИЛ „HYUNDAI”

ИНСТАЛИРАНЕ НА РАДИОТЕЛЕФОНИ ИЛИ НА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ
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В настоящия наръчник се съдържа информация, озаглавена съответно с ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ,
ВНИМАНИЕ и ЗАБЕЛЕЖКА.

Тези заглавия означават следното:

*ЗАБЕЛЕЖКА
Това заглавие означава предоставяне на полезна или интересна информация.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ
НА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗА НАНАСЯНЕ

НА ПОВРЕДИ ПО АВТОМОБИЛА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Това заглавие означава, че ако предупреждението не бъде взето под
внимание, описаното състояние може да причини тежко, дори смърто-
носно нараняване на вас или на други хора.

ВНИМАНИЕ

Това заглавие означава, че ако дадената тук информация се пренебрегне, описа-
ното състояние може да причини повреда на автомобила или на оборудването му.
Следвайте стриктно посочените тук указания.
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ПРЕДГОВОР

Благодарим ви, че избрахте автомобил на компанията HYUNDAI. С удоволствие ви приветстваме сред нарастващия брой
хора с изтънчен вкус, които управляват автомобили HYUNDAI. Гордеем се с новаторските инженерни решения и високока-
чествената изработка на всеки произведен от нас автомобил HYUNDAI.

Вашият „Наръчник на собственика” ще ви въведе в техническите характеристики и начина на употреба на вашия нов авто-
мобил марка HYUNDAI. Предлагаме ви да го прочетете внимателно, тъй като информацията, която се съдържа в него, може
да допринесе съществено за повишаване на удоволствието, което ще изпитвате при шофирането на вашия нов автомобил.

Производителят също така препоръчва сервизното обслужване и поддръжката на автомобила да се извършват от оторизи-
ран дилър на компанията HYUNDAI. Дилърите на компанията HYUNDAI винаги са готови да осигуряват висококачествен
сервиз, поддръжка и всякакъв друг вид помощ, от каквато бихте имали нужда.

HYUNDAI MOTOR COMPANY

ВНИМАНИЕ

В резултат на употребата на горива с ниско качество или на смазочни материали, които не отговарят на техническите
спецификации на компанията HYUNDAI, могат да се получат тежки повреди на двигателя и на трансмисията. Винаги тряб-
ва да ползвате висококачествени горива и смазочни материали, които отговарят на спецификациите, изброени на стра-
ница 8-4 в раздела „Технически спецификации на автомобила” на настоящия „Наръчник на собственика”.

Copyright 2010 HYUNDAI Motor Company. Всички права запазени. Никаква част от това издание не може да се възпроиз-
вежда, съхранява в система с общ достъп или представя под каквато и да е форма и начин без предварителното писме-
но разрешение от HYUNDAI Motor Company.

Забележка: Тъй като бъдещите собственици на автомобила също може да имат нужда от информацията,
включена в настоящия наръчник, ако продавате вашия автомобил HYUNDAI, моля оставете наръчника в
автомобила. Благодарим ви.
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Информация за оригинални-

те резервни части HYUNDAI 
1. Какво представляват оригинал-

ните части HYUNDAI?

Оригиналните резервни части

HYUNDAI са еднакви с тези, които са

използвани при производството на

автомобилите HYUNDAI. Те са про-

ектирани и тествани, за да осигуряват

максимална сигурност, качество на

работата и надеждност за клиентите.

2. Защо трябва да се използват

само оригинални части?

Оригиналните части HYUNDAI са про-

ектирани и произведени, за да отго-

варят на строги производствени

изисквания. Щетите, които биха се

получили от използване на имитации,

неоригинални или употребявани

резервни части, не се покриват от

ограничените гаранции за нов авто-

мобил или от каквито и да било други

гаранции на компанията HYUNDAI.

Освен това евентуалните щети или

повреди, които биха били нанесени

на оригиналните резервни части

HYUNDAI от използването на имита-

ции, неоригинални или употребявани

резервни части, не се покриват от

никакви гаранции на компанията

HYUNDAI.

3. Как можете да разберете дали

купувате оригинални резервни

части HYUNDAI?

Търсете върху опаковките на ориги-

налните резервни части да има съот-

ветното лого (HYUNDAI Genuine

Parts).

Надписите на изнасяните оригинални

резервни части HYUNDAI са само на

английски език.

Оригиналните резервни части

HYUNDAI се предлагат само в отори-

зирани дилърски представителства

на компанията HYUNDAI.

A100A01L A100A02L A100A04L

A100A03L
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Компанията HYUNDAI желае да ви
помогне да получавате максимално удо-
волствие от шофирането на вашия авто-
мобил. Вашият „Наръчник на собствени-
ка” може да ви помогне за това по много
начини. Настоятелно препоръчваме да
прочетете целия наръчник. За да се
намали рискът от нараняване или
смърт, трябва задължително да проче-
тете разделите ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и
ВНИМАНИЕ.
Илюстрациите в наръчника допълват
текста, за да получите най-добрите
възможни разяснения за това как да се
наслаждавате максимално на работата
на вашия автомобил. След прочитането
на наръчника ще научите какви са тех-
ническите характеристики на автомоби-
ла, ще получите важна информация,
свързана с безопасността, както и съве-
ти за шофиране при различни пътни
условия.
Общото оформление на наръчника е
дадено в съдържанието. Препоръчваме
ви да започнете от азбучния индекс,
където информацията на наръчника е
подредена в азбучен ред.
Раздели: Настоящият наръчник съдържа
осем раздела и един азбучен индекс.
Всеки раздел започва с кратко
съдържание, така че с един поглед да
можете да разберете дали в него се
съдържа информацията, която ви инте-

ресува.
В наръчника ще откриете и текстове,
означени със заглавията ПРЕДУПРЕЖД-
НИЕ, ВНИМАНИЕ и ЗАБЕЛЕЖКА. Те са
подготвени с цел да гарантират личната
ви безопасност. Трябва внимателно да
прочетете и да изпълнявате ВСИЧКИ
процедури и препоръки в частите, озна-
чени със заглавията ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ,
ВНИМАНИЕ и ЗАБЕЛЕЖКА.
]*ЗАБЕЛЕЖКА
Това заглавие означава предоставяне на
полезна или интересна информация.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГОРИВОТО
За моделите с бензинов двигател
Безоловен бензин
За страните в Европа
За оптимална работа на двигателя пре-
поръчваме да използвате безоловен
бензин с октаново число 95 (изследова-
телско октаново число)/ или число АКI
(антидетонационно число) 91, или по-
големи от посочените.
Можете да използвате също така и без-
оловен бензин с октаново число 91 до
94 (изследователско октаново число)/
или число АКI (антидетонационно
число) 87 до 90, но това може да дове-
де в резултат до леко влошаване на
качеството на работа на автомобила.

За страните извън Европа
Вашият нов автомобил HYUNDAI е про-
ектиран да работи само с безоловен
бензин, притежаващ октаново число 91
(изследователско октаново число)/ или
число АКI (антидетонационно число)
87, или по-големи от посочените.

Вашият нов автомобил е проектиран да
осигурява максимално качество на
работата с БЕЗОЛОВЕН БЕНЗИН, при
което се намаляват до минимум вредни-
те емисии и зацапването на запалител-
ните свещи.

КАК ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НАСТОЯЩИЯ НАРЪЧНИК?

ВНИМАНИЕ

Това заглавие означава, че ако
дадената тук информация се пре-
небрегне, описаното състояние
може да причини повреда на авто-
мобила или на оборудването му.
Следвайте стриктно посочените на
това място указания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Това заглавие означава, че ако пред-
упреждението не бъде взето под внима-
ние, описаното състояние може да при-
чини тежко, дори смъртоносно нараня-
ване на вас или на други хора.
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Въведение

Използване на етилизиран бен-
зин (ако автомобилът е оборуд-
ван за такава възможност)
За някои страни вашият автомобил е
проектиран да използва етилизиран
бензин. Когато възнамерявате да изпол-
звате етилизиран бензин, трябва да
попитате оторизираните дилъри на ком-
панията HYUNDAI дали за вашия авто-
мобил е предвидено използването на
такъв.
Октановото число на етилизирания бен-
зин е същото, както това на безоловния

бензин. 

Бензин със съдържание на
алкохол и метанол
На пазара заедно със, или вместо ети-
лизирания или безоловния бензин се
предлага и бензин тип „газохол”, който
представлява смес от бензин и етанол
(известен също като етилов спирт), и
бензин или газохол, съдържащ метанол,
(познат също като дървесен спирт).
Никога не използвайте газохол, който
съдържа повече от 10 процента етанол,
и не използвайте бензин или газохол,
съдържащ каквито и да било количества
метанол. Всяко от тези споменати гори-
ва могат да предизвикат проблеми във
възможностите на автомобила да се

придвижва, и повреда на горивната
система.
Ако в задвижването на автомобила се
появят проблеми, прекратете използва-
нето на газохол от какъвто и да било
вид.
Повредите на автомобила могат да не се
покриват от гаранциите на производи-
теля, ако са резултат от използването
на:
1. Газохол, съдържащ повече от 10%
етанол.
2. Бензин или газохол, съдържащ мета-
нол.
3. Етилизирано гориво или етилизиран
газохол.

Използване на MTBE
Компанията HYUNDAI препоръчва да не
използвате за вашия автомобил горива,
които съдържат над 15,0 обемни про-
цента МТВЕ (метил-терца-бутилов етер)
(тегловно съдържание на кислород

Gasoline engine

ВНИМАНИЕ

НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЕТИ-
ЛИЗИРАН БЕНЗИН (СЪДЪРЖАЩ
ОЛОВНИ СЪЕДИНЕНИЯ).
Използването на етилизиран бензин е
вредно за каталитичния преобразова-
тел, и ще доведе до повреда на кисло-
родния датчик на системата за управ-
ление на двигателя, и ще повлияе
върху управлението на емисиите отра-
ботили газове.
Никога не добавяйте в горивната
система каквито и да било почистващи
съставки, различни от тези, които са
специфицирани от компанията HYUN-
DAI. (За по-подробна информация се
консултирайте с оторизираните дилъ-
ри на компанията HYUNDAI.)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• НИКОГА НЕ ДОПЪЛВАЙТЕ ДОГОРЕ
РЕЗЕРВОАРА, КОГАТО ЗАРЕЖДАТЕ
ГОРИВО, СЛЕД КАТО НАКРАЙ-
НИКЪТ НА КОЛОНКАТА АВТОМА-
ТИЧНО СПРЕ ЗАРЕЖДАНЕТО НА
ГОРИВОТО.
• ВИНАГИ ПРОВЕРЯВАЙТЕ ДАЛИ
КАПАЧКАТА НА РЕЗЕРВОАРА ЗА
ГОРИВО Е МОНТИРАНА ПРАВИЛНО
И СИГУРНО, ЗА ДА НЕ ДОПУСНЕТЕ В
СЛУЧАЙ НА ПРОИЗШЕСТВИЕ РАЗ-
ЛИВАНЕ НА ГОРИВО.

ВНИМАНИЕ

Никога не използвайте газохол,
който съдържа метанол.
Прекратявайте използването на
каквито и да било продукти от типа
„газохол”, които влошават способ-
ностите на автомобила за при-
движване.
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2,7%).
Горивата,  които съдържат съставката
МТВЕ над 15 обемни процента (тегловно
съдържание на кислород 2,7%) могат да
намалят качеството на работа на авто-
мобила и да доведат до блокиране на
горивните пàри или до трудности при
запалването на двигателя.

Никога не използвайте горива с добавка
метанол
Горивата, съдържащи метанол (дърве-

сен спирт), не трябва да се използват
във вашия автомобил. Този тип гориво
може да намали качеството на работа
на автомобила и да повреди компонен-
тите на автомобила или на горивната му
система.

Видове бензини за по-чист
въздух
За да помогне за постигането на по-чист
въздух, компанията HYUNDAI препоръ-
чва да използвате бензини, които са
обработени с разтварящи добавки,
които спомагат да се предотврати обра-
зуването на нагар в двигателя. Тези
бензини спомагат за по-чиста работа на
двигателя и подобряват качеството на
работата на системата за управление на
емисиите.

Експлоатация на автомобила в
чужбина
Ако възнамерявате да използвате авто-
мобила в друга страна, трябва да прове-
рите следното:
• Да спазвате всички регистрационни и
застрахователни разпоредби.
• Трябва да проверите дали там се
предлага подходящо за вашия автомо-
бил гориво.

За моделите с дизелов двига-
тел

Дизелово гориво
Дизеловият двигател трябва да работи
само със стандартно предлагано дизе-
лово гориво, отговарящо на стандарта
EN 590, или на съответстващ на него

стандарт. (Съкращението EN означава
„европейски норми”.) Никога не изпол-
звайте корабно дизелово гориво, мазут
или неодобрени горивни добавки, тъй
като това може да увеличи износването
на двигателя и да предизвика повреда
на двигателя и на горивната система.
Използването на неодобрени горива
и/или добавки към горивото ще доведе
в резултат до ограничение на вашите
гаранционни права.
За вашия двигател се използва дизело-
во гориво с цетаново число 52 или по-
високо. Ако се предлагат два типа дизе-
лово гориво, използвайте лятно или
зимно гориво, съответстващо на посоче-
ните по-долу температурни условия:
• Над минус 5 °C - Лятно дизелово гори-
во.
• Под минус 5 °C - Зимно дизелово гори-
во.

Трябва да следите много внимателно
нивото на горивото в резервоара. Ако
двигателят загасне вследствие на пълно
изчерпване на горивото, горивопрово-
дите трябва да бъдат напълно обез-
въздушени, за да можете да запалите
двигателя отново.

ВНИМАНИЕ
Вашата ограничена гаранция за
нов автомобил не покрива повре-
дите в горивната система и каквито
и да било проблеми, свързани с
качеството на работата, които са
причинени от използването на
горива, съдържащи метанол или
горива, съдържащи над 15,0 обе-
мни процента МТВЕ (метил-терца-
бутилов етер) (тегловно съдържа-
ние на кислород 2,7%).

Въведение
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ВНИМАНИЕ
• Никога не позволявайте в резер-
воара да попадат бензин или вода.
Ако това се случи, трябва да
източите резервоара и да почисти-
те горивопроводите, за да избегне-
те повреда на горивната помпа и на
двигателя.
• При шофиране през зимата: За да
се избегнат произшествията вслед-
ствие на замръзване на горивото,
при спадане на температурата под
минус 10 °C могат да се използват
парафинени добавки. Никога не
използвайте обаче парафинени
добавки над 20%.

ВНИМАНИЕ - Дизелово гориво
За автомобилите с дизелов двига-
тел, който е оборудван със система
DPF (филтър за твърди димни
частици), се препоръчва да изпол-
звате контролирано автомобилно
дизелово гориво.
Ако използвате дизелово гориво с
високо съдържание на сяра (пове-
че от 50 ppm сяра) и неодобрени
добавки, това може да повреди
системата на филтъра за твърди
димни частици, и от ауспуха може
да започне да се отделя бял пушек.
[ppm - части на един милион]

ВНИМАНИЕ
Биодизелово гориво
За вашия автомобил можете да
използвате стандартно предлага-
ните дизелови смеси, съдържащи
не повече от 7% биодизелово гори-
во, широко известно като „B7
Diesel” (ако биодизеловото гориво
отговаря на изискванията на стан-
дарта EN 14214 или еквивалентни
технически спецификации).
(Съкращението EN означава „евро-
пейски норми”.) Използването на
биогорива, които превишават 7%,
на базата на рапичен метилов
естер (RNE), метилов естер от маст-
ни киселини (FAME), метилов естер
от растителни масла (VME) и т.н.,
или дизелови смеси със съдържа-
ние на биодизел повече от 7% ще
доведе до повишено износване или
повреда на двигателя и на горивна-
та система. Ремонтът или подмяна-
та на изнесените или повредените
компоненти, наложили се вслед-
ствие на използването на неодоб-
рени горива, не се покриват от
гаранциите на проиводителя.

ВНИМАНИЕ
• Никога не използвайте каквито и
да било горива, независимо дали са
дизелови, биодизел В7 или други,
които не отговарят на последните
технически спецификации на неф-
тената промишленост.
• Никога не използвайте каквито и
да било добавки, или третирания,
които не са препоръчани или одоб-
рени от производителя на автомо-
била.

Въведение
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ИНСТРУКЦИИ ЗА УПРАВЛЕ-
НИЕТО НА АВТОМОБИЛА

Както и при другите леки автомобили от
този тип, неспазването на правилното
управление на вашия автомобил може
да доведе в резултат до загуба на конт-
рол върху неговото управление, до
пътно-транспортно произшествие или
до преобръщане на автомобила.
Особените характеристики на конструк-
цията на вашия автомобил (по-голям
пътен просвет, колеята и т.н.) водят до
повишаване на центъра на тежестта
спрямо другите типове автомобили.
Казано другояче, този автомобил не е
проектиран за завиване със същите ско-
рости, както обикновените автомобили
с две задвижващи колела. Избягвайте
резките завои и резките маневри. Ще
повторим, че неспазването на правил-
ното управление на този автомобил
може да доведе в резултат до загуба на
контрол върху неговото управление, до
пътно-транспортно произшествие или
до преобръщане на автомобила. Не
забравяйте да прочетете указанията за
шофиране в частта „Намаляване на
риска от преобръщане”, раздел 5 на
настоящия наръчник.

РАЗРАБОТВАНЕ НА АВТОМО-
БИЛА

Вашият автомобил не се нуждае от спе-
циален период на разработване. Като
спазвате няколко прости предпазни
мерки през първите 1 000 км пробег на
автомобила, можете да подобрите дина-
миката, да снижите разхода на гориво и
да удължите живота на вашия автомо-
бил.
... Не форсирайте двигателя.
... По време на движение поддържайте
оборотите на двигателя между 2 000 и 4
000 в минута.
... Не поддържайте дълго време едни и
същи обороти на двигателя - независи-
мо дали високи или ниски. Работата на
двигателя на различни обороти е важна
за неговото правилно разработване.
... Избягвайте резките спирания, освен
при аварийни ситуации, за да позволи-
те правилно напасване на спирачките.
... Никога не оставяйте двигателя да
работи на празен ход повече от 3 мину-
ти непрекъснато.
... През първите 2 000 км пробег не тег-
лете ремарке.

Въведение
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СИМВОЛНИ ОЗНАЧЕНИЯ НА ИНДИКАТОРИТЕ НА ПРИБОРНОТО ТАБЛО

Предупреждаващ светлинен индикатор
за налягането на маслото в двигателя

Предупреждаващ светлинен индикатор за
предпазните колани

Светлинен индикатор за мястото на
неплътно затворената врата или за вдига-
щата се задна врата

Светлинен индикатор за включени дълги
светлини

Светлинен индикатор за включени
външни светлини*

Светлинен индикатор за включени мигачи

Предупреждаващ светлинен индикатор
ABS

Предупреждаващ светлинен индикатор за
спирачката за паркирането и за спирач-
ната течност

Предупреждаващ светлинен индикатор за
системата 4WD*

Светлинен индикатор 4WD LOCK*

Светлинен индикатор за повреда*

Предупреждаващ светлинен индикатор за
въздушните възглавници

Светлинен индикатор за включена (SET)
система „круиз контрол”*

Предупреждаващ светлинен индикатор за
ниско ниво на горивото

Предупреждаващ светлинен индикатор за
зарядната система

Предупреждаващ светлинен индикатор за
неплътно затворена врата

Светлинен индикатор за подгревните
свещи (само за моделите с дизелов двига-
тел)

Предупреждаващ светлинен индикатор за
горивния филтър (само за моделите с
дизелов двигател)

Светлинен индикатор за системата „круиз
контрол”*

Светлинен индикатор ESP*

Светлинен индикатор ESP OFF*

Светлинен индикатор за имобилайзера*

Светлинен индикатор
за смяна на предавките*

Светлинен индикатор за предните фарове
за мъгла*

Светлинен индикатор за задните индика-
тори за мъгла*

Светлинен индикатор за включени къси
светлини*

Предупреждаващ светлинен индикатор за
системата на сервоволана (EPS)*

Предупреждение за изваден контактен
ключ*

Key

OUT

Светлинен индикатор DBC*

Предупреждаващ светлинен индикатор за
отворена вдигаща се задна врата

Предупреждаващ светлинен индикатор за
нивото на маслото в двигателя (за моде-
лите с дизелов двигател*)

Индикатор за ниско налягане в гумите*

Светлинен индикатор за смяна на предав-
ките (за моделите с механична трансми-
сия)*

Въведение
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Светлинен индикатор за изключена (OFF) пред-
на въздушна възглавница за предния пътник*

Предупреждаващ сигнал за мястото на гумата с
понижено налягане*

Светлинен индикатор ECO*eCO

*: Ако е оборудвана такава функция
**: За по-подробни обяснения се отнасяйте към
раздел 4 (частта „Приборно табло”).

Предупреждаващ светлинен индикатор за тем-
пературата на охлаждащата двигателя течност

Въведение
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ИЗГЛЕД НА ИНТЕРИОРА НА АВТОМОБИЛА

1. Бутон за заключване/ отключване на вратата................4-13

2. Превключватели за електрическите стъкла* ..................4-19

3. Превключвател за централното заключване на вратите*4-14

4. Превключвател за блокиране на електрическите стъкла*4-
22

5. Превключвател за управление на външните огледала за
обратно виждане* ................................................................4-40

6. Бутон за сгъване на външните огледала за обратно вижда-
не* ..........................................................................................4-41

7. Ръчка за освобождаване на външната капачка на резервоа-
ра за гориво ..........................................................................4-26

8. Превключвател за управление на осветяването на прибор-
ното табло* ............................................................................4-43

9. Бутон за блокиране на задвижването 4WD* ..................5-24

10. Бутон DBC* ......................................................................5-39

11. Бутон ЕSP OFF* ..............................................................5-36

12. Кутия с предпазители ....................................................7-51

13. Волан................................................................................4-33

14. Ръчка за регулиране на волана във височина* ............4-34

15. Седалки ..............................................................................3-2

16. Ръчка за освобождаване на капака на двигателното отде-
ление ......................................................................................4-24

17. Педал на спирачките ......................................................5-30

18. Педал на газта ........................................................5-5, 5-11

*: Ако е оборудвана такава функция

OEL019001L

За моделите с ляв волан

*: Действителните форми могат да се различават от показаните на илюстрацията.
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Кратък преглед на автомобила

OEL019001R

За моделите с десен волан

1. Бутон за заключване/ отключване на вратата................4-13

2. Превключватели за електрическите стъкла* ..................4-19

3. Превключвател за централното заключване на вратите*4-14

4. Превключвател за блокиране на електрическите стъкла*4-
22

5. Превключвател за управление на външните огледала за
обратно виждане* ................................................................4-40

6. Бутон за сгъване на външните огледала за обратно вижда-
не* ..........................................................................................4-41

7. Ръчка за освобождаване на външната капачка на резервоа-
ра за гориво ..........................................................................4-26

8. Превключвател за управление на осветяването на прибор-
ното табло* ............................................................................4-43

9. Бутон за блокиране на задвижването 4WD* ..................5-24

10. Бутон DBC* ......................................................................5-39

11. Бутон ЕSP OFF* ..............................................................5-36

12. Кутия с предпазители ....................................................7-51

13. Волан................................................................................4-33

14. Седалки ..............................................................................3-2

15. Педал на спирачките ......................................................5-30

16. Педал на газта ........................................................5-5, 5-11

17. Ръчка за освобождаване на капака на двигателното отде-
ление ......................................................................................4-24

*: Ако е оборудвана такава функция

*: Действителните форми могат да се различават от показаните на илюстрацията.
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ИЗГЛЕД НА АРМАТУРНОТО ТАБЛО

OEL019002

За моделите с ляв волан

*: Действителните форми могат да се различават от показаните на илюстрацията.

Кратък преглед на автомобила

1. Лостче за управление на фаровете/ мигачите ......4-72

2. Управление на аудиосистемата от бутоните на вола-
на*...............................................................................4-119

3. Управление на телефона с връзка Bluetooth* .....4-141

4. Приборно табло .......................................................4-42

5. Клаксон.....................................................................4-34

6. Предна въздушна възглавница за шофьора..........3-47

7. Чистачки/ напръскване на стъклата.......................4-78

8. Командни органи за системата „круиз контрол”* ..5-43

9. Бутон за запалване/ загасяне на двигателя* ..........5-8

10. Превключвател за запалването .............................5-4

11. Цифров часовник и аудиосистема ..........4-113, 4-118

12. Превключвател за мигащата аварийна
сигнализация ...............................................................4-71

13. Климатична уредба* ..............................................4-87

14. Нагреватели на седалките*.....................................3-8

15. Запалка за цигари* ..............................................4-110

16. Портове AUX, USB и iPod* .................................4-113

17. Контакт за захранване 12 волта* .......................4-112

18. Лост за смяна на предавките ......................5-14, 5-17

19. Предна въздушна възглавница
за предния пътник*......................................................3-47

20. Жабка ...................................................................4-108

*: Ако е оборудвана такава функция
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OEL019002R

За моделите с десен волан

*: Действителните форми могат да се различават от показаните на илюстрацията.
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*: Ако е оборудвана такава функция
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ДВИГАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

OLM079001

За моделите с бензинов двигател

*: Действителният вид на двигателното отделение може
да се различава от показания на илюстрацията.

Кратък преглед на автомобила

1. Резервоар за охлаждащата двигателя течност .....7-24

2. Капачка на отвора за наливане на моторно масло7-23

3. Резервоар за спирачна течност/работна течност за
съединителя*................................................................7-27

4. Въздушен филтър ....................................................7-30

5. Кутия с предпазители .............................................7-50

6. Отрицателен полюсен накрайник на акумулаторната
батерия.........................................................................7-37

7. Положителен полюсен накрайник на акумулаторната
батерия.........................................................................7-37

8. Капачка на радиатора .............................................7-26

9. Масломерна щека за моторното масло ..................7-23

10. Резервоар за измиващата течност на предното
стъкло ...........................................................................7-28

*: Ако е оборудвана такава функция
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За моделите с дизелов двигател

*: Действителният вид на двигателното отделение
може да се различава от показания на илюстрацията.
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*: Ако е оборудвана такава функция
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СЕДАЛКИ

OEL039001

Предни седалки

(1) Регулиране напред и назад
(2) Регулиране на ъгъла на облегалката
(3) Регулиране на височината на
възглавницата за сядане (за седалката
на шофьора)
(4) Регулиране на лумбалната опора (за
седалката на шофьора)*
(5) Нагреватели на седалките*
(6) Облегалка за глава

Задни седалки

(7) Сгъване на облегалката
(8) Облегалка за глава
(9) Подлакътник
(10) Нагреватели на седалките*

*: Ако е оборудвана такава функция
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ЗА СЕДАЛКАтА НА
шофьоРА

•�Никога�не�се�опитвайте�да�регулирате�седал-
ката,�докато�автомобилът�е�в�движение.�това
би� могло� да� доведе� в� резултат� до� загуба� на
контрол�върху�управлението�на�автомобила,�и
до�произшествие,� причиняващо� смърт,� тежко
нараняване�или�повреда�на�имущество.
•��Никога�не�позволявайте�на�никого�да�пречи
на� облегалката� да� заеме� своето� изправено
нормално�положение.�Поставянето�на�предме-
ти� срещу� облегалката� или� по� какъвто� и� да
било� друг� начин,� който� пречи� на� правилното
фиксиране� на� облегалката� в� изправеното
положение,�в�случай�на�внезапно�спиране�или
при� сблъсък� може� да� доведе� до� тежко� или
фатално�нараняване.
•� � винаги� шофирайте� и� пътувайте� с� добре
изправена� облегалка� на� седалката� и� поясна
част�на�предпазния�колан,�поставена�плътно�и
ниско�до�бедрата.�това�е�най-доброто�положе-
ние� за� предпазването� ви� в� случай� на� пътно-
транспортно�произшествие.
•� �с�цел�избягване�на�ненужни�и�евентуално
тежки�наранявания�от�въздушните�възглавни-
ци,� винаги� седете� колкото� е� възможно� по-
далече�от�волана,�като�в�същото�време�запа-
звате� удобен� контрол� върху� управлениетo.
Препоръчва се гръдният ви кош да бъде
разположен най-малко на 250 мм от вола-
на.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-
За�ИЗПРавяНЕ�На
сЕДалката
когато� връщате� облегалката� в
нейното�изправено�положение,
придържайте� облегалката� и� я
връщайте� бавно,� като� следите
да� няма� други� хора� около
седалката.� ако� облегалката� се
върне� в� изправеното� положе-
ние�без�да�се�придържа�и�конт-
ролира,�тя�може�да�пружинира
със� сила� напред,� и� в� резултат
може� да� се� получи� неволно
нараняване� на� човека,� който� е
ударен�от�тази�облегалка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-
За�НЕЗакРЕПЕНИ�обЕктИ
Незакрепените�обекти�в�зоната
на� краката� на� шофьора� могат
да�попречат�на�работата�с�педа-
лите,� и� съществува� вероятност
от� причиняване� на� пътно-
транспортно� произшествие.
Никога�не�поставяйте�каквито�и
да�било�предмети�под�предните
седалки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-
За�отговоРНостта
На�шофьоРа�За
ПътНИка�На�ПРЕД-
Ната�сЕДалка

Пътуването� в� автомобила
при� наклонена� облегалка� на
предната�седалка�в�случай�на
пътно-транспортно� произше-
ствие� може� да� доведе� до
тежко� или� фатално� нараня-
ване.�ако�по�време�на�такова
произшествие� облегалката
на�предната�седалка�е�накло-
нена,� бедрата� на� предния
пътник� могат� да� се� плъзнат
под� поясната� част� на� пред-
пазния� колан,� при� което
може� да� се� упражни� преко-
мерно�голямо�усилие�в�неза-
щитената�коремна�област�на
пътника.�в�резултат�може�да
се�получат�тежки�или�фатал-
ни� вътрешни� наранявания.
шофьорът� е� длъжен� да
посъветва�предния�пътник�да
държи�облегалката�на�седал-
ката�си�в�нейното�изправено
положение� винаги,� когато
автомобилът�е�в�движение.
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(Продължение)
облегалки,�докато�автомобилът�е�в
движение.�Докато�трае�пътуването
всички�пътници� трябва�да� са� пра-
вилно�седнали�в�седалките�си,�и�да
бъдат� правилно� ограничени� с
предпазни�колани.
•� когато� връщате� облегалката� в
нейното� изправено� положение,
след� това� винаги� проверявайте
дали�същата�е�сигурно�фиксирана
чрез� раздвижването� й� напред-
назад.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-�За
облЕгалкИтЕ�На�ЗаДНИтЕ
сЕДалкИ
•��облегалките�на�задните�седалки
трябва� да� са� сигурно� фиксирани.
ако� не� са� сигурно� фиксирани,� в
случай� на� внезапно� спиране� или
при� сблъсък� пътниците� и� други
предмети� могат� да� „полетят”
напред,�и�в�резултат�да�се�получи
тежко�нараняване�или�смърт.
•��багажът�и�другите�товари�трябва
да� се� поставят� хоризонтално� и
ниско�в�товарната�зона.�ако�пред-
метите� са� обемисти,� тежки� или
трябва� да� се� наредят� един� върху
друг,�те�трябва�да�бъдат�обездвиж-
вани.� При� никакви� обстоятелства
товарите�не� трябва�да� се�подреж-
дат� по-високо� от� облегалките.� в
случай� на� внезапно� спиране,
сблъсък�или�преобръщане�на�авто-
мобила�неспазването�на�тези�пред-
упреждения� може� да� доведе� до
тежко�нараняване�или�смърт.
•�Никой�от�пътниците�не�трябва�да
пътува� в� товарната� зона,� или� да
седи�или�ляга�върху�сгънати�задни�
(Продължение)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
след� като� сте� регулирали� някоя
седалка,� винаги� проверявайте
дали�същата�е� сигурно�фиксирана
в�новото�положение,� чрез� опитва-
не�да�я�раздвижите�напред-назад,
без� да� използвате� лостчето� за
освобождаване� на� блокирането� й.
внезапното� или� неочаквано
задвижване�на�седалката�на�шофь-
ора�може�да�доведе�до�загубиа�на
контрол� върху� управлението� на
автомобила,� и� в� резултат� да� се
стигне� до� пътно-транспортно� про-
изшествие.

Системи за безопасност във вашия автомобил
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Предни�седалки
Ръчно регулиране
Регулиране напред и назад
За да преместите седалката напред или
назад:
1. Издърпайте нагоре ръчката за регу-
лиране на седалката чрез плъзгане, и я
задръжте в издърпано положение.
2. Плъзнете седалката до желаното от
вас положение.
3. Освободете ръчката и проверете дали
седалката е фиксирана в новото поло-
жение.
Регулирайте седалките преди потегля-
не, и винаги проверявайте дали седал-
ката е фиксирана сигурно, чрез опитва-
не да я раздвижите напред и назад, без
да използвате ръчката. Ако седалката
се задвижи, това означава, че същата

не е фиксирана правилно.

Регулиране�на�наклона�на
облегалката
За да наклоните облегалката, завъртете
кръглата ръчка напред или назад до
желания ъгъл.

Регулиране�на�височината�на
възглавницата�за�сядане
(за седалката на шофьора, ако е обо-
рудвана такава функция)

За да промените височината на възглав-
ницата за сядане, натискайте показана-
та ръчка нагоре или надолу.
... За смъкване на възглавницата за
сядане надолу трябва да натиснете
ръчката надолу няколко пъти.
... За повдигане на възглавницата за
сядане, трябва да издърпате нагоре
ръчката няколко пъти.

OEL039002 OEL039003 OEL039004

Системи за безопасност във вашия автомобил
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Регулиране�на�лумбалната
опора�(ако�е�оборудвана�така-
ва)
Лумбалната опора може да се регулира
чрез преместване на ръчката, разполо-
жена отстрани на облегалката.
Завъртането на ръчката увеличава или
намалява степента на твърдост на лум-
балната опора.

облегалки�за�глава
За безопасност и удобство на пътуващи-
те седалката на шофьора и седалката
на предния пътник са оборудвани с
облегалки за глава.
Облегалките за глава осигуряват не
само удобство за шофьора и предния
пътник, но също така предпазват глава-
та и врата в случая на удар отзад.

OLM039303N

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•� За� максимална� ефективност� на
облегалките�за�глава�в�случай�на�про-
изшествие,�същите�трябва�да�се�регу-
лират�така,�че�средата�на�облегалка-
та� за� глава� да� се� намира� на� една� и
съща�височина�с�центъра�на�тежестта
на�главата�на�пътуващия.�По�принцип
центърът� на� тежестта� на� главата� за
повечето� хора� е� разположен� близко
до� височината� на� горната� част� на
очите.� Регулирайте� също� така� обле-
галките�за�глава�колкото�е�възможно
по-близко�до�главите.�По�тази�причи-
на� не� се� препоръчва� използване� на
допълнителни� възглавнички,� които
отдалечават�тялото�от�облегалката.
•� Никога� не� карайте� автомобила� с
демонтирани�облегалки�за�глава,�тъй
като� в� случай� на� пътно-транспортно
произшествие� пътуващите� на� тези
седалки� могат� да� получат� изключи-
телно� тежки� наранявания.� При� пра-
вилното� им� използване� облегалките
за� глава� могат� да� осигурят� защита
срещу�наранявания�на�врата.
•�Никога�не�регулирайте�положение-
то�на�облегалката�за�глава�на�шофь-
орската�седалка,�когато�автомобилът
е�в�движение.

OEL039005

Системи за безопасност във вашия автомобил
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активни�облегалки�за�глава
(ако�са�оборудвани�такива)
Активните облегалки за глава са про-
ектирани в случай на удар отзад да се
задвижват напред и нагоре. Това спома-
га за предпазването на главите на
шофьора и на предния пътник от полит-
ане назад, и по този начин се намаляват
до минимум нараняванията на врата.

Регулиране�на�ъгъла�на�обле-
галката�(ако�е�оборудвана
такава�функция)
Ъгълът на облегалката за глава може да
се регулира чрез издърпване или избут-
ване на долната част на облегалката за
глава. Регулирайте облегалката за
глава така, че същата да поддържа пра-
вилно главата и врата ви.

Регулиране�на�облегалката�за
глава�нагоре�и�надолу
За да повдигнете облегалката за глава,
трябва да я издърпате нагоре до жела-
ното от вас положение (1). За да
смъкнете облегалката за глава надолу,
натиснете и задръжте натиснат бутона
за освобождаване на блокировката (2),
разположен в опората на облегалката
за глава, и така смъкнете облегалката
за глава до желаното от вас положение
(3).

HNF2041-1 OEL039010 OEL039011

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прекалено� силното� издърпване
или� избутване�може� да� доведе� до
повреда�на�облегалката�за�глава.

Системи за безопасност във вашия автомобил
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Демонтиране на облегалките за глава
За да демонтирате облегалката за глава,
трябва да я повдигнете докрай, и след
това да натиснете бутона за освобождава-
нето на блокировката (1), като в същото
време издърпвате облегалката нагоре (2).
За да монтирате отново облегалката за
глава, трябва да пъхнете опорите на обле-
галката за глава (3) в съответните отвори,
като в същото време натискате бутона за
освобождаване на блокировката (1). След

това регулирайте облегалката за глава до
правилната височина.

Фигура OLM039013
Нагреватели на седалките (ако е оборуд-
вана такава функция)
Нагревателите на седалките са предвиде-
ни за затопляне на предните седалки при
пътуване в студено време. Когато пре-
включвателят за запалването е във
включеното положение (ОN), натиснете
някои от посочените на фигурата пре-
включватели, за да включите затоплянето
на седалката на шофьора или седалката
на предния пътник.
Когато пътувате и времето не е студено,
или при условия, когато не се нуждаете от
включване на нагревателите на седалки-
те, дръжте показаните превключватели в

тяхното изключено положение (OFF).
... Задаването на температурата на седал-
ката се променя по следния начин: 

При всяко ново поставяне на превключва-
теля за запалването във включеното поло-
жение, нагревателите на седалките по
подразбиране се поставят в тяхното
изключено положение (OFF).

* ЗАБЕЛЕЖКА

Когато превключвателят за нагревателите на

седалките е във включеното положение (ON),

системата за затопляне на седалките се изключва

или включва автоматично, в зависимост от тем-

пературата на седалката.

OEL039012

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За�правилно�предпазване�на�пъту-
ващите,� след�регулиране�на� обле-
галките� за� глава� винаги� проверя-
вайте�дали�същите�са�фиксирани�в
новото�им�положение.

OLM039013

OFF  ® HIGH ( )  ® LOW ( )

®

вНИМаНИЕ
•� когато� почиствате� седалките,� никога� не
използвайте� органични� разтворители,� от
рода�на�разредители,�бензол,�спирт�и�бензин.
в�противен�случай�повърхността�на�нагрева-
телите�или�на�седалките�може�да�се�повреди.
•�За�да�не�допуснете�прегряване�на�нагрева-
телите�на�седалките,�не�поставяйте�на�седал-
ките�одеяла,� възглавници�или�покривала�на
седалките,�докато�нагревателите�на�седалки-
те�са�включени.
•� Никога� не� поставяйте� тежки� или� остри
предмети�на�седалките,�които�са�оборудвани
с�нагреватели.�в�противен�случай�компонен-
тите�на�нагревателите�на�седалките�могат�да
се�повредят.

Системи за безопасност във вашия автомобил
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Джобове отзад на облегалките
Отзад на облегалките на седалката за
шофьора и на седалката за предния
пътник са предвидени джобове.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-�За
ИЗгаРяНИя�от�НагРЕватЕ-
лИтЕ�На�сЕДалкИтЕ
Пътуващите� трябва� да� бъдат
изключително� внимателни� при
използването�на�нагревателите�на
седалките,� заради� опасността� от
прекомерно�затопляне�или�изгаря-
ния.� в� частност,�шофьорът� трябва
да� упражнява� изключително� вни-
мателни� грижи� относно� следните
видове�пътуващи:
1.� бебета,� по-големи� деца,� много
възрастни�хора�или�инвалиди,�или
излизащи�от�болнични�заведения.
2.�лица�с�чувствителна�кожа�или�с
кожа,� която� получава� лесно� изга-
ряния.
3.�Преуморени�хора
4.�Хора�в�интоксикирано�състояние
5.�Хора,�които�са�приели�лекарства,
които�причиняват� сънливост� (хап-
чета� за� сън,� таблетки� срещу� про-
студа�и�др.�подобни)

OEL039015

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-�За
ДЖобовЕтЕ�На�облЕгал-
кИтЕ
Никога� не� поставяйте� тежки� или
остри� предмети� в� джобовете� на
облегалките.�в�случай�на�произше-
ствие� същите� биха� могли� да� се
освободят� от� джоба� и� да� наранят
пътуващите�в�автомобила.

Системи за безопасност във вашия автомобил
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Задни�седалки

Облегалки за глава

За осигуряване на безопасност и ком-
форт на пътуващите задната седалка
(задните седалки) са оборудвани с
облегалки за глава за всички места на
сядане.
Облегалките за глава не само осигуря-
ват комфорт за пътуващите, но също
така спомагат за предпазването на гла-
вата и врата на пътуващия в случай на
удар отзад.

Регулиране на облегалките за глава
нагоре и надолу
Повдигането на облегалката за глава
става с издърпването нагоре до желано-
то от вас положение (1). Смъкването на
облегалката за глава става с натискане-
то и задържането натиснат на бутона за
освобождаване на на блокировката (2)
в опората на облегалката за глава, и
едновременно с това смъкване на обле-
галката за глава до желаното от вас
положение (3).

OLM039304N

*

*: Ако е оборудвана така-

ва функция

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•� За� постигане� на� максимална
ефективност� в� случай� на� пътно-
транспортно� произшествие,� обле-
галките� за� глава� трябва� да� бъдат
регулирани� така,� че� средата� на
облегалката�за�глава�да�се�намира
на�същата�височина,�както�центъра
на�тежестта�на�главата�на�пътува-
щия.� По� правило� центърът� на
тежестта� на� главите� на� повечето
хора� се� намира� приблизително� на
височината� на� горната� част� на
очите.� Регулирайте� също� така
облегалките� за� глава� колкото� е
възможно�по-близо�до�главата.�По
тази� причина� не� се� препоръчва
използването� на� възглавници,
които�отдалечават�тялото�от�обле-
галката.
•�Никога�не�карайте�автомобила�с
демонтирани�облегалки�за�глава.�в
противен� случай�при�пътно-транс-
портно� произшествие� пътуващите
на� такива� седалки� могат� да� полу-
чат� изключително� тежки� нараня-
вания.� При� правилно� регулиране
облегалките�за�глава�могат�да�оси-
гурят� защита� срещу� много� тежки
наранявания�на�врата.

OEL039017
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Демонтиране на облегалките за
глава

За да демонтирате дадена облегалка за
глава, повдигнете я докрай, и след това
натиснете бутона за освобождаване на
блокировката (1), като в същото време
издърпвате облегалката за глава нагоре
(2).
За да монтирате отново облегалката за
глава, трябва да пъхнете опорите на
облегалката (3) в съответните отвори,

докато в същото време натискате буто-
на за освобождаване на блокировката
(1).
След това регулирайте облегалката за
глава до правилната височина.

Подлакътник

Използването на подлакътника става с
издърпването му напред от облегалка-
та.

Нагреватели на седалките (ако са
оборудвани такива)

Нагревателите на седалките са предви-
дени за затопляне на задните седалки
при пътуване в студено време. Когато
превключвателят за запалването е в
неговото включено положение (ON),
трябва да натиснете някой от превключ-

вателите, за да включите затоплянето
на задните седалки. При по-топло време
или при условия, когато работата на
нагревателите на седалките не е
необходима, винаги дръжте превключ-
вателите в тяхното изключено положе-
ние (OFF).

* ЗАБЕЛЕЖКА
Когато превключвателят за нагреватели-
те на седалките е в неговото включено
положение (ON), системата за отопление
на седалката се изключва или включва
автоматично - в зависимост от температу-
рата на седалката.

OEL039018

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
винаги� проверявайте� дали� обле-
галката� за� глава� е� фиксирана� в
новото�положение,�след�като�сте�я
регулирали,� за� да� се� осигури� пра-
вилно�предпазване�на�пътуващите.

OLM039019 OLM039020

Системи за безопасност във вашия автомобил



123

Сгъване на задните седалки

Облегалките на задните седалки могат
да се сгъват, за да се улесни превозва-
нето на дълги товари, или за увелича-
ване на капацитета на автомобила за
превозване на багажи.

вНИМаНИЕ
•� когато� почиствате� седалките,
никога� не� използвайте� органични
разтворители,�от�рода�на�разреди-
тели,� бензол,� спирт� и� бензин.� в
противен� случай� повърхността� на
нагревателите� или� на� седалките
може�да�се�повреди.
•�За�да�не�допуснете�прегряване�на
нагревателите� на� седалките,� не
поставяйте� на� седалките� одеяла,
възглавници� или� покривала� на
седалките,� докато� нагревателите
на�седалките�са�включени.
•�Никога�не�поставяйте�тежки�или
остри� предмети� на� седалките,
които�са�оборудвани�с�нагреватели.
в� противен� случай� компонентите
на� нагревателите� на� седалките
могат�да�се�повредят.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-�За�изгаря-
ния�от�нагревателите�на�седалките
Пътуващите� трябва� да� бъдат
изключително� внимателни� при
използването�на�нагревателите�на
седалките,� заради� опасността� от
прекомерно�затопляне�или�изгаря-
ния.� в� частност,�шофьорът� трябва
да� упражнява� изключително� вни-
мателни� грижи� относно� следните
видове�пътуващи:
1.�Невръстни�деца,�по-големи�деца,
много�възрастни�хора,�или�инвали-
ди,� или� излизащи� от� болнични
заведения.
2.�лица�с�чувствителна�кожа�или�с
кожа,� която� получава� лесно� изга-
ряния.
3.�Преуморени�хора
4.�Хора�в�интоксикирано�състояние
5.�Хора,�които�са�приели�лекарства,
които�причиняват� сънливост� (хап-
чета� за� сън,� таблетки� срещу� про-
студа�и�др.�подобни)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предназначението� на� сгъването
надолу�на�задните�облегалки�е�да
ви� се� даде� възможност� да� прево-
звате�по-дълги�предмети,�които�не
биха�се�побрали�в�товарната�зона.
Никога�не�позволявайте�на�пътни-
ци�да�сядат�отгоре�върху�сгънатите
облегалки,�докато�автомобилът�се
движи.� това� не� е� правилно� поло-
жение� на� сядане,� и� при� него� не
можете�да�използвате�предпазните
колани.� в� случай� на� пътно-транс-
портно�произшествие�или�при�вне-
запно�спиране�това�може�да�дове-
де�до�тежко�нараняване�или�смърт.
Предметите,�които�поставяте�върху
сгънатите�надолу�задни�облегалки,
не� трябва� да� превишават� горния
край� на� предните� облегалки.� в
противен�случай�при�внезапно�спи-
ране� товарът� би� могъл� да� се
плъзне�напред�и�да�причини�нара-
нявания�или�повреди.

Системи за безопасност във вашия автомобил
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1. Пъхнете токите на задните предпазни
колани в джоба, предвиден между зад-
ната облегалка и възглавницата за
сядане, и пъхнете лентата на предпаз-
ните колани за задните седалки във
водача, за да предотвратите повреда на
предпазния колан.

2. Оставете предните облегалки в тях-
ното най-изправено положение, а при
необходимост плъзнете предната седал-
ка напред. 

3. Смъкнете задните облегалки за глава
до тяхното най-ниско положение.

4. Издърпайте ръчката за сгъване на
облегалките, след това сгънете облегал-
ката към предницата на автомобила.

5.  За да използвате задната седалка,
повдигнете и издърпайте облегалката
назад. Издърпайте облегалката силно
назад, докато щракне в новото положе-
ние. След това проверете дали облегал-
ката е фиксирана сигурно в новото
положение.

6. Върнете предпазните колани на зад-
ните седалки в правилното положение.

7. Когато облегалката бъде напълно
монтирана в изправеното положение,
проверете отново червения етикет на
ръчката за сгъването на облегалката.

OEL039021 OEL039022
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
когато�връщате�задните�облегалки
в� тяхното� изправено� положение,
след�като�са�били�сгънати�надолу:
внимавайте� да� не� повредите� лен-
тите� или� токите� на� предпазните
колани.� Никога� не� позволявайте
лентите�или�токите�на�предпазните
колани� да� бъдат� захванати� или
прищипани� в� задната� седалка.
Чрез�раздвижване�на�горната�част
на� облегалката� винаги� проверя-
вайте� дали� задните� облегалки� са
напълно� фиксирани� в� тяхното
напълно� изправено� положение.� в
противен�случай,�при�пътно�транс-
портно-произшествие�или�при�вне-
запно�спиране,�седалката�може�да
се� сгъне� надолу� и� да� позволи� на
товарите� да� навлязат� в� пътниче-
ското�купе,�което�може�да�доведе�в
резултат�до�тежко�нараняване�или
смърт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-�За
ИЗПРавяНЕ�На�сЕДалката
когато� връщате� дадена� облегалка
в� нейното� изправено� положение,
винаги� придържайте� облегалката
и�я�връщайте�бавно.�ако�облегал-
ката�се�връща�без�да�я�придържа-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - За товаре-
нето на товарите

Винаги когато товарите или разто-
варвате товари проверявайте дали
двигателят е загасен, дали автома-
тичната трансмисия е в положението
Р (паркиране), и дали спирачката за
паркирането е задействана.
Неспазването на тези стъпки може да
позволи на автомобила да се задви-
жи самоволно, ако лостът за смяна на
предавките случайно се премести в
друго положение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-За
товаРИтЕ
товарите�винаги�трябва�да�се�обез-
движват,� за� да� се� предотврати
изхвърлянето�им�вътре�в�купето�на
автомобила� в� случай� на� пътно-
транспортно� произшествие,� при
което�могат�да�причинят�наранява-
ния� на� пътуващите� в� автомобила.
специално�внимание�и�грижи�тряб-
ва� да� се� полагат� за� предметите,
които� се� поставят� на� задните
седалки,� тъй� като� в� случай� на
челен�удар�същите�могат�да�ударят
пътуващите�на�предните�седалки.

вНИМаНИЕ�-�За�ЗаДНИтЕ�ПРЕД-
ПаЗНИ�колаНИ
когато�връщате�задните�облегалки�в
тяхното� най-изправено� положение,
винаги�помнете�да�връщате�раменни-
те�части�на�задните�предпазни�кола-
ни� в� тяхното� правилно� положение.
Прекарването�на�лентите�на�предпаз-
ните�колани�през�водачите�за�задни-
те�предпазни�колани�ги�предпазва�от
захващане�зад�или�под�седалките.

вНИМаНИЕ�-�За�ИЗбягваНЕ�На
ПовРЕДИ�На�токИтЕ�На�ЗаДНИ-
тЕ�ПРЕДПаЗНИ�колаНИ

когато� сгъвате� задните� облегалки
или�поставяте�багаж�на�възглавница-
та� за� сядане� на� задните� седалки,
винаги� пъхайте� токите� в� джобовете,
които� са� предвидени�между� задните
облегалки� и� възглавниците� за� сяда-
не.�с�тази�операция�може�да�се�пред-
отврати�повреда�на�токите�от�задните
облегалки�или�от�поставения�на�зад-
ните�седалки�багаж.
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те,�същата�може�да�отскочи�с�пру-
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система�за�ограничаване�на
пътуващите�чрез�предпазни
колани

ПРЕДПАЗНИ КоЛАНИ
(Продължение)
гърба� си.� в� случай� на� сблъскване
неправилно� поставените� предпаз-
ни� колани� могат� да� причинят
тежки� наранявания.� Раменната
част� на� предпазния� колан� трябва
да�бъде�разположена�в�средата�на
рамото� ви,� пресичайки� раменната
кост.
•� Избягвайте� поставянето� на� усу-
кани�предпазни�колани.�Усуканите
предпазни� колани� не� могат� да
изпълняват�добре�своята�предпаз-
на� функция.� в� случай� на� сблъсък
такъв�колан�даже�може�да�ви�нара-
ни.� винаги� проверявайте� лентата
на� предпазния� колан� да� бъде
изправена,�и�да�не�бъде�усукана.
•�внимавайте�да�не�повредите�лен-
тата�или�металните�части�на�пред-
пазните� колани.� ако� лентата� или
металните� части� на� предпазния
колан�са�повредени,�трябва�да�сме-
ните�колана�с�нов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предпазните�колани�са�проектирани
да� се� поставят� върху� костната� кон-
струкция� на� тялото,� и� трябва� да� се
поставят� колкото� е� възможно� по-
ниско� отпред,� пред� тазовите� кости,
или� върху� тазовите� кости,� гръдния
кош�и�раменете�-�както�е�приложимо
в�отделните�случаи.�Поставянето�на
поясната�част�на�предпазния�колан
върху� коремната� област� трябва� да
се�избягва.
Предпазните� колани� трябва� да� се
регулират� колкото� е� възможно� по-
стегнато,� без� да� се� нарушава� ком-
фортът�на�пътуващия,�за�да�се�оси-
гури� предпазването,� за� което� са
били� конструирани.� Хлабаво� поста-
вените� предпазни� колани� силно
намаляват�степента�на�предпазване,
което� се� предлага� на� ползващия
този�колан.
трябва� да� полагате� грижи� да� се
избягва� замърсяване�на�лентите�на
предпазните�колани�от�полирпасти,
масла� или� други� химически� веще-
ства,�и�особено�от�сярната�киселина
на�акумулаторната�батерия.
безопасно�почистване�на�предпаз-
(Продължение)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•� За� да� се� гарантира� максимално
предпазване� от� системата� за
ограничаване� на� пътуващите,
винаги� когато� автомобилът� е� в
движение,� пътуващите� трябва� да
поставят�своите�предпазни�колани.
•� Предпазните� колани� са� най-
ефективни,� когато� облегалките� са
поставени� в� тяхното� най-изправе-
но�положение.
•� Децата,� които� са� на� възраст� 12
години�или�по-малки,�трябва�вина-
ги� да� бъдат� ограничавани� на� зад-
ната� седалка.� Никога� не� позволя-
вайте�деца�да�пътуват�на�седалка-
та�за�предния�пътник.�ако�на�дете
на�възраст�над�12�години�се�нало-
жи�да� седне�на�предната� седалка,
той/тя�трябва�да�постави�правилно
предпазния� колан,� и� седалката
трябва�да�бъде�преместена�докрай
назад.
•� Никога� не� поставяйте� предпаз-
ния�колан�под�рамото�или�зад�

(Продължение)
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Поставяне�на�предпазните
колани
• Тип А
Напомняне за шофьора: Предупреждаващият
светлинен индикатор за предпазните колани ще
започне да мига в продължение на приблизител-
но 6 секунди всеки път, когато завъртате пре-
включвателя за запалването в неговото включе-
но положение (ON) - независимо от това, дали
предпазните колани са поставени или не.
Ако след поставянето на превключвателя за
запалването в неговото включено положение
(ON) предпазният колан на шофьора не е поста-
вен, предупреждаващият светлинен индикатор
за предпазните колани започва да мига отново в
продължение на нови 6 секунди.
Ако предпазният колан за шофьора не е бил
поставен в момента, когато превключвателя за
запалването се завърти в неговото включено
положение (ON), или ако предпазният колан се
освободи след като превключвателят за запал-
ването е бил поставен във включеното положе-
ние (ON), в продължение на около 6 секунди
започва да се издава предупреждаваща мелодия
за предпазните колани.
Ако в този момент предпазния колан се постави,
предупреждаващата мелодия за предпазните
колани ще спре незабавно (ако е оборудвана
такава функция).

1GQA2083

(Продължение)
ните�колани�може�да�се�извършва�с
използване� на� сапун� с� неутрална
реакция� и� вода.�Предпазните� кола-
ни�трябва�да�се�сменят,�ако�лентите
им�получат�напуквания,�замърсява-
ния�или�са�повредени.�от�съществе-
на� важност� е� да� сменяте� целия
възел�на�предпазния�колан,�ако�той
е� бил� ползван� в� случай� на� много
силен�сблъсък�-�даже�ако�не�се�забе-
лязват�очевидни�повреди�на�възела.
Предпазните�колани�не�трябва�да�се
ползват� с� усукани� ленти.� всеки
възел�на�предпазен�колан�трябва�да
се� използва� само� от� един�пътуващ;
опасно� е� да� се� поставя� предпазния
колан�около�дете,�което�е�седнало�в
скута�на�някой�от�пътуващите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
собственикът� на� автомобила� не
трябва�да�извършва�никакви�моди-
фикации� или� добавки,� които� биха
попречили� на� регулиращите� еле-
менти�на�предпазния�колан�да�оби-
рат� неговата� хлабина,� или� биха
попречили� на� регулирането� на
същите� елементи� за� обирането� на
хлабината�на�предпазния�колан.

OEL039060
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• Тип В

(1) Предупреждаващ светлинен индикатор за
предпазния колан на шофьора.
(2) Предупреждаващ светлинен индикатор за
предпазния колан на предния пътник.
Напомняне за шофьора и за предния пътник:
Предупреждаващите светлинни индикатори за
предпазните колани за шофьора и за предния
пътник ще светват за около 6 секунди при всяко
превключване на превключвателя за запалва-
нето в неговото включено положение (ON) -
независимо от това дали предпазните колани са
поставени или не.
Ако предпазният колан за шофьора или за пред-
ния пътник не е бил поставен в момента, когато
превключвателят за запалването се завърти в
неговото включено положение (ON), или ако
предпазният колан се освободи, след като пре-
включвателят за запалването е бил поставен
във включеното положение (ON), съответният
предупреждаващ светлинен индикатор за пред-
пазен колан ще светне и ще остане светнал,
докато този предпазен колан не бъде поставен
и закопчан.
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Ако продължите да не поставяте пред-
пазния колан, и автомобилът започне да
се движи със скорост над 9 км/ч, свет-
налият предупреждаващ светлинен
индикатор ще започне да мига, докато
не намалите скоростта на движение под
6 км/ч. Ако продължите да не поставяте
предпазния колан, и започнете да се
движите със скорост над 20 км/ч, ще
започне да се излъчва предупреждава-
щата мелодия за предпазния колан в
продължение на приблизително 100
секунди, и съответният предупрежда-
ващ светлинен индикатор ще мига.

* ЗАБЕЛЕЖКА
• Предупреждаващият светлинен индика-
тор за предпазния колан на предния
пътник се намира на централния лицев
панел.
• Въпреки че седалката за предния
пътник може да не е заета, предупрежда-
ващият светлинен индикатор за предпаз-
ния колан ще мига или ще свети в про-
дължение на 6 секунди.
• Предупреждаващият светлинен индика-
тор за предпазния колан на предния
пътник може да се задейства, когато на
седалката за предния пътник е поставен
багаж.

Предпазен�колан�с�поясно
/раменна�част

Поставяне и закопчаване на вашия
предпазен колан:

За поставяне на вашия предпазен колан
трябва да го издърпате от ретрактора, и
да пъхнете металното езиче (1) в тока-
та (2). Когато езичето се фиксира към
токата, се чува отчетливо щракване.
Предпазният колан се регулира автома-
тично на правилната дължина само след
като поясната част на предпазния колан
е регулирана ръчно така, че да приляга
плътно около бедрата. Ако се наведете
напред с бавно, плавно движение,
предпазният колан ще се удължава и
ще ви позволи да се раздвижвате, както

сте седнали в седалката. Ако обаче се
случи внезапно спиране или при удар,
предпазният колан ще се заключи в
заеманото в този момент положение.
Предпазният колан ще се заключи
също, ако направите опит да се наведе-
те напред прекалено бързо.

*ЗАБЕЛЕЖКА
Ако не можете да издърпвате предпазния
колан от ретрактора, трябва да го
издърпате с по-голяма сила докрай, и след
това да го освободите. След това ще имате
възможност да изтеглите плавно предпаз-
ния колан.

B180A01NF

1

2
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Регулиране�на�височината
За осигуряване на максимален комфорт и
безопасност, можете да регулирате
височината на котвата за раменната част
на предпазния колан в едно от четирите
възможни положения. Ако височината на
регулируемия предпазен колан е прекале-
но близка до врата ви, няма да можете да
получите най-ефективна защита.
Раменната част на предпазния колан тряб-
ва да се регулира така, че тя да лежи
върху гръдния ви кош и да минава през
средата на рамото, което се намира до
вратата, а не да преминава в близост до
врата ви.
Регулирането на височината на котвата за
предпазния колан става със смъкване или
повдигане на регулиращия елемент за
височината в подходящото положение.
За повдигане на регулиращия височината
елемент трябва да го издърпате нагоре

(1). За понижаване на регулиращия
височината елемент трябва да го натисне-
те надолу (3), като в същото време натис-
кате бутона на елемента за регулиране на
височината (2).
За да фиксирате регулиращия височината
елемент в новото положение, трябва да
освободите бутона. Опитайте се да
плъзнете нагоре-надолу регулиращия еле-
мент за височината, за да проверите дали
е фиксиран сигурно в новото положение.

OLM039026

Front seat

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•�винаги�проверявайте�дали�котвата
за� раменната� част� на� предпазния
колан�е�фиксирана�сигурно�в�текущо-
то� положение� при� подходящата
височина.� Никога� не� разполагайте
раменната�част�на�предпазния�колан
в�съседство�с�врата�ви�или�до�лицето.
в� случай�на�пътно-транспортно�про-
изшествие� неправилно� разположе-
ните�предпазни�колани�могат�да�при-
чинят�тежки�наранявания.
•�ако�не�смените�предпазните�кола-
ни�след�произшествие,�това�може�да
ви� остави� с� повредени� предпазни
колани,� които� няма� да� могат� да� ви
осигурят� защита� в� случай� на� друг
сблъсък,� което� може� да� доведе� до
телесни�наранявания�или�смърт.�При
първа�възможност�след�пътно-транс-
портно� произшествие� сменяйте
вашите�предпазни�колани.

B200A01NF

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
винаги�трябва�да�поставяте�поясна-
та�част�на�предпазния�колан�колко-
то� се� може� по-ниско� и� плътно� над
бедрата,� а� не� през� кръста.� ако
поясната�част�на�предпазния�колан
е� разположена� прекалено� високо,
върху� вашия� кръст,� това� може� да
увеличи�опасността�от�нараняване�в
случай�на�сблъсък.�Двете�ви�ръце�не
трябва�да�са�едновременно�под�или
над�предпазния�колан.�вместо�това,
едното� рамо� трябва� да� бъде� над,
другото� под� предпазния� колан,
както� е� показано� на� фигурата� по-
горе.
Никога� не� поставяйте� предпазния
колан�под�рамото,�което�се�намира
по-близо�до�вратата�на�автомобила.

Системи за безопасност във вашия автомобил



3 19

Освобождаване на предпазните
колани:

Предпазният колан се освобождава чрез
натискане на бутона за освобождаване
(1), намиращ се в заключващата тока.
Когато предпазният колан се освободи,
той би трябвало автоматично да се при-
бере обратно в ретрактора. 
Ако това прибиране не се случи, прове-
рете предпазния колан, за да се увери-
те, че не е усукан, и след това се опи-
тайте отново да го приберете в ретрак-
тора.

Триточков заден централен предпазен
колан (ако е оборудван такъв)

Поставяне и закопчаване на задния
централен предпазен колан

1. Извадете плочката на езичето от
отвора в капака на възела на предпаз-
ния колан, и бавно издърпайте плочки-
те на езичетата от ретрактора.

2. Пъхнете плочката-езиче (А) в отворе-
ния край на токата (С), докато се чуе
отчетливо щракване, което показва, че
фиксаторът е заключен. Проверете дали
предпазния колан не е усукан.

B210A01NF
1

1KMB3441

вНИМаНИЕ-За�товаРИтЕ
винаги�проверявайте�дали�товарът
е� сигурно� натоварен� в� задната
товарна� зона.� в� противен� случай,
при� внезапно� спиране� или� при
някои�видове�сблъсъци,�това�може
да� доведе� до� повреда� на� обезопа-
сяващия� заден� централен� предпа-
зен�колан.

OLM039056L
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3. Издърпайте плочката-езиче (В) и я
пъхнете в отворения край на токата (D),
докато се чуе отчетливо щракване,
показващо, че фиксаторът е заключен.
След това проверете дали предпазния
колан не е усукан.

Когато езичето се заключва в токата,
трябва да се чуе отчетливо щракване.
Предпазният колан се регулира автома-
тично до правилната дължина само след

като поясната част на предпазния колан
бъде регулирана ръчно така, че поясна-
та част да бъде разположена плътно
около вашите бедра. Ако се наведете
напред с бавно и плавно движение,
предпазният колан ще се удължава и
ще ви позволи да се раздвижвате сво-
бодно седнали в седалката. Ако се
случи внезапно спиране или автомо-
билът получи удар, предпазният колан
ще се заключи в текущото положение.
Той ще се заключи също и ако се наве-
дете напред с прекалено бързо движе-
не.

Освобождаване на задния централен
предпазен колан
1. Натиснете освобождаващия бутон,
намиращ се в токата (D), и извадете
плочката-езиче (B) от токата (D).

1KMB3443

вНИМаНИЕ
когато� използвате� задния� центра-
лен�предпазен�колан,�трябва�да�се
използва� токата� с� маркировка
„CENTER”�(централен�колан).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
винаги,� когато� използвате� задния
централен�предпазен� колан,� тряб-
ва� да� заключвате� всички� плочки-
езичета� и� токи.� ако� някое� езиче
или� тока�не�бъде� заключена,� така
ще�се�увеличи�опасността�от�нара-
няване�в�случай�на�сблъсък.

1KMB3451
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2. За да приберете задния централен
предпазен колан, пъхнете токата в
отвора за освобождаване на лентата на
предпазния колан (С).  Издърпайте
нагоре лентата на предпазния колан (А)
и оставете лентата да се прибере от
ретрактора автоматично.

3. Пъхнете плочката-езиче (А) в отвора
на капака за възела на предпазния
колан.

Прибиране на задния предпазен колан
Когато предпазният колан не се изпол-
зва, токите на задния предпазен колан
могат да се прибират в джоб, разполо-
жен между задната облегалка и
възглавницата за сядане.

OLM039057L 1KMB3453 OLM039029L
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* Прекарването на лентите на предпаз-
ните колани през водачите за предпаз-
ните колани за задната седалка ще
предпази предпазните колани от захва-
щането им зад или под седалките.
След като пъхнете предпазния колан
през водачите, затегнете лентата на
колана с издърпването й нагоре.

Предпазни колани с предобтегачи
(ако са оборудвани такива)

Вашият автомобил е оборудван с пред-
пазни колани с предобтегачи за седал-
ката на шофьора и за седалката на
предния пътник. Предназначението на
предобтегачите е да се гарантира в слу-
чаите на някои челни удари, че пред-
пазните колани ще бъдат разположени
плътно до тялото на пътуващия.
Предобтегачите на предпазните колани
могат да се задействат при сблъсква-
ния, когато челният удар е с достатъчно
голяма сила.

Когато автомобилът спре внезапно, или
когато пътуващият се опита да се наве-
де напред прекалено бързо, ретрак-
торът на предпазния колан ще се
заключи в текущото положение. При
някои видове челни сблъсквания пред-
обтегачът ще се задейства и ще издърпа
предпазния колан до плътно обхващане
на тялото на пътуващия.
Ако системата открие прекомерно голя-
мо усилие на предпазния колан, упраж-
нявано от предпазния колан за шофь-
ора или за предния пътник, при задей-
стван предобтегач, един ограничител на
натоварването вътре в предобтегача ще
намали до известна степен това усилие,
изпитвано от засегнатия предпазен
колан. (Ако е оборудвана такава функ-
ция.)

вНИМаНИЕ
когато� използвате� предпазния
колан� за� дадена� седалка,� изпол-
звайте�го�след�като�сте�го�извадили
от�водачите.
ако�издърпвате�предпазния�колан,
когато� същият� е� прекаран� през
водачите,� това�може�да�доведе�до
повреда�на�водачите�и/или�на�лен-
тата�на�предпазния�колан.

OED030300OLM039031
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Системата на предобтегачите за пред-
пазните колани се състои главно от
посочените по-долу компоненти.
Тяхното местоположение е показано на
фигурата по-горе:
1. Предупреждаващ светлинен индика-
тор за въздушните възглавници SRS
2. Възел на ретрактора с предобтегач
3. Управляващ модул SRS
4. Котва на възела на предобтегача (от
страната на шофьора, ако е оборудвана
такава функция)

* ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато се задействат предобтегачите за
предпазните колани, може да се чуе силен
шум, и в пътническото купе може да се
забележи фин прах, който може да изглеж-
да като пушек. Това са нормални условия
при задействането на предобтегачите, и
не представляват опасност за пътуващи-
те.
• Въпреки че е безвреден, финият прах
може да причини възпаление на кожата, и
не трябва да се вдишва продължителни
периоди от време. Изплакнете всички
открити участъци от кожата внимателно
след произшествието, при което са се
задействали предобтегачите на предпаз-
ните колани.
• Тъй като датчикът, който задейства
въздушните възглавници SRS, е свързан с
предобтегачите за предпазните колани,
предупреждаващият светлинен индика-
тор за въздушните възглавници SRS на
приборното табло ще светне за приблизи-
телно 6 секунди, след като превключвате-
лят за запалването се завърти във
включеното положение (ON), и след това
трябва да угасне.

8KMB3311

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За�да�се�получи�максимална�полза
от�предобтегачите�на�предпазните
колани:
1.� Предпазните� колани� трябва� да
се�поставят�и�заключват�правилно,
и� да� се� регулират� до� правилното
положение.� Моля� прочетете� и
изпълнявайте� стриктно� цялата
важна�информация�и�предпазните
мерки� относно� възможностите� за
осигуряване� на� безопасността� на
пътуващите�във�вашия�автомобил�-
включително� предпазните� колани
и�въздушните�възглавници�-�които
са�предоставени�в�настоящия�нар-
ъчник.
2.�винаги�проверявайте�дали�вие�и
вашите�пътници�винаги�сте�поста-
вили� правилно� своите� предпазни
колани.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•� Предобтегачите� са� проектирани
само� за� еднократно� задействане.
след� задействане� предобтегачите,
заедно�с�предпазните�колани�тряб-
ва� да� бъдат� подменени.� всички
предпазни�колани�от�всякакъв�тип,
трябва� винаги� да� бъдат� подменя-
ни,�след�като�са�били�поставени�по
време�на�произшествие.
•� По� време� на� задействане� меха-
низмите�на�възлите�на�предпазни-
те�колани�с�предобтегачи�се�наго-
рещяват.�Затова�не�трябва�да�доко-
свате� възлите� на� предпазните
колани� с� предобтегачи� няколко
минути�след�тяхното�задействане.
•�Никога�не�се�опитвайте�самостоя-
телно�да�проверявате�или�да�под-
меняте� предпазни� колани� с� пред-
обтегачи.� това� трябва� да� бъде
извършвано� от� оторизиран� дилър
на�компанията�HYUNDAI.
•�Никога�не�нанасяйте�удари�върху
възлите� на� предобтегачите� за
предпазните�колани.

(Продължение)

вНИМаНИЕ
ако� предобтегачите� за� предпазни-
те� колани� не� работят� изправно,
този� предупреждаващ� светлинен
индикатор� ще� светне� даже� ако
няма� повреда� във� въздушните
възглавници� SRS.� ако� предупреж-
даващият� светлинен� индикатор� за
въздушните� възглавници� SRS� не
светне,�когато�превключвателят�за
запалването� се� завърти� във
включеното�положение�(„ON”),�или
ако� същият� остане� да� свети,� след
като� е� светил� в� продължение� на
около� 6� секунди,� или� ако� същият
светне� по� време� на� движение� на
автомобила,� моля� изискайте� от
оторизиран� дилър� на� компанията
HYUNDAI� да� провери� при� първа
възможност� предобтегачите� за
предпазните�колани�или�системата
на�въздушните�възглавници�SRS.

(Продължение)
•�Никога,�по�никакъв�начин�не�пра-
вете�опит�за�сервизно�обслужване
или� за� ремонтиране� на� системата
предобтегачи� за� предпазните
колани.
•�Неправилното�боравене�с�възли-
те� на� предобтегачите� за� предпаз-
ните� колани,� и� неспазването� на
предупрежденията� да� не� удряте,
да�не�нанасяте�повреди,�да�не�про-
верявате,� да� не� подменяте,� да� не
извършвате� сервизно� обслужване
или� ремонт� на� възлите� на� пред-
обтегачите�за�предпазните�колани,
може� да� доведе� до� неправилно
действие�или�до�неочаквано�акти-
виране�и�до�тежко�нараняване.
•� винаги� поставяйте� предпазните
колани,�когато�карате�или�се�вози-
те�в�автомобил.
•�ако�автомобилът�или�предпазния
колан�с�предобтегачи�трябва�да�се
предаде� за� вторични� суровини,
свържете�се�с�оторизиран�дилър�на
компанията�HYUNDAI.
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Предпазни мерки за предпазните
колани

Бебета или малки деца

Трябва винаги да се съобразявате с кон-
кретните изисквания във вашата стра-
на. Столчетата и седалките за по-голе-
мите и/или невръстните деца трябва да
бъдат правилно поставяни и монтирани
на задната седалка. За по-подробна
информация относно използването на
тези ограничаващи приспособления се
отнасяйте към частта „Системи за
ограничаване на деца” в този раздел.

* ЗАБЕЛЕЖКА
Малките деца са най-добре защитени от
наранявания в случай на произшествия,
когато са правилно ограничени на задна-
та седалка посредством предпазна систе-
ма за деца, която трябва да отговаря на
изискванията на стандартите за безопас-
ност на вашата страна. Преди да закупи-
те каквато и да било предпазна система за
деца, проверете дали на ней има табелка,
удостоверяваща, че тя отговаря на стан-
дартите за безопасност на вашата страна.
Ограничаването трябва да бъде подходя-
що за височината и теглото на вашето
дете. Проверете дали етикетът на предпа-
зната система за деца съдържа тази
информация. Отнесете се към частта
„Системи за ограничаване на деца” в
настоящия раздел.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
всички� пътуващи� в� автомобила
трябва� да� поставят� и� закопчаят
своите� предпазни� колани� през
цялото�време.�Предпазните�колани
и� предпазните� системи� за� деца
намаляват� риска� от� тежки� или
фатални� наранявания� за� всички
пътуващи� в� случаите� на� сблъсък
или� при� рязко,� внезапно� спиране.
ако� не� са� поставили� предпазните
си�колани,�пътуващите�могат�да�се
озоват�прекалено�близо�до�надува-
щата�се�въздушна�възглавница,�да
се� ударят� във� вътрешната� кон-
струкция� на� автомобила� или� да
бъдат�изхвърлени�извън�автомоби-
ла.� Правилно� поставените� пред-
пазни�колани�намаляват�до�значи-
телна�степен�тези�опасности.
спазвайте� винаги� предпазните
мерки� относно� предпазните� кола-
ни,� въздушните� възглавници� и
седалките,� които� се� съдържат� в
настоящия�наръчник.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
всеки�пътуващ�във�вашия�автомо-
бил� трябва� да� бъде� правилно
ограничен� през� цялото� време,
включително� невръстните� и� по-
големите� деца.� Никога� не� дръжте
деца�на�ръце�или�в�скута�си,�когато
пътувате�в�автомобила.�огромните
сили,� които� се� създават� по� време
на� произшествие,� могат� да
откъснат�детето�от�ръцете�ви�и�да
го� изхвърлят� вътре� в� купето.
винаги� използвайте� предпазни
системи�за�деца,�които�са�подходя-
щи� за� височината� и� теглото� на
вашето�дете.
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По-големи деца

Децата, които са прекалено големи за
сядане в предпазни системи за деца,
трябва винаги да заемат задната седал-
ка, и да използват наличните предпазни
колани с поясно/ раменна част.
Поясната част на предпазния колан
трябва да се затяга и да обхваща
плътно бедрата - колкото е възможно
по-ниско. От време на време проверя-
вайте опънатостта на предпазния
колан. При движенията си детето може
да размести предпазния колан извън
правилното положение. За децата се
осигурява най-голямата възможна без-
опасност в случай на произшествие,
когато са били ограничени с правилна
предпазна система за деца, поставена
на задната седалка. Ако на предната
седалка трябва да седне по-голямо дете
(на възраст над 12 години), това дете
трябва да бъде сигурно ограничено
посредством наличния предпазен колан
с поясно/ раменна част, като същевре-
менно седалката трябва да бъде разпо-
ложена в най-задното възможно поло-
жение. Децата на възраст 12 години или
по-малки трябва да бъдат ограничавани
сигурно на задната седалка. НИКОГА не
поставяйте деца на възраст 12 или по-
малко години на предната седалка.
НИКОГА не поставяйте обърната назад

предпазна система за деца на предната
седалка на автомобила. 
Ако раменната част на предпазния
колан докосва леко врата или лицето на
детето, опитайте се да преместите дете-
то по-близо до центъра на задната
седалка. Ако раменната част на пред-
пазния колан все още докосва лицето
или врата на детето, необходимо е да
върнете детето в предпазна система за
деца.

Бременни жени

За намаляване на опасността от нараня-
ване в случай на произшествие се пре-
поръчва бременните жени да използват
предпазен колан. Когато се използва
предпазен колан, поясната част на
предпазния колан трябва да се разпола-
га колкото е възможно по-ниско и
плътно до бедрата, а не през корема. За
по-конкретни препоръки трябва да се
консултирате с лекар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-�За
РаМЕННата�Част�На
ПРЕДПаЗНИтЕ�колаНИ�И
МалкИтЕ�ДЕца

•� Никога� не� позволявайте� рамен-
ната�част�на�предпазния�колан�да
влиза�в�контакт�с�врата�или�лицето
на�детето,�когато�автомобилът�е�в
движение.
•� ако� предпазните� колани� не� са
правилно� поставени� и� регулирани
спрямо� децата,� съществува� опас-
ност�от�смърт�или�тежко�наранява-
не.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-�За
бРЕМЕННИ�ЖЕНИ
бременните�жени�никога�не�трябва
да�поставят�поясната�част�на�пред-
пазния� колан� през� областта� на
корема,� където� се� намира� плодът,
или� над� корема,� където� предпаз-
ния�колан�би�могъл�да�убие�плода
при�сблъсък�на�автомобила.
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Ранени�пътници
Когато трябва да се превози ранен
пътник, трябва да използвате съответ-
ния предпазен колан. Когато това е
необходимо, трябва да се консултирате
с лекар за съответните препоръки. 

Поотделно използване на предпаз-
ните колани от пътуващите

Никога не правете опит двама души
(включително деца) да използват един-
единствен предпазен колан. Това би
могло да доведе до увеличаване на
тежестта на нараняванията, ако се стиг-
не до пътно-транспортно произшествие.

Никога не лягайте на седалките

За да се намалят възможностите за
наранявания в случай на пътно-транс-
портно произшествие, и за да се
възползвате максимално от ефектив-
ността на системата за ограничаване на
пътуващите, всички пътуващи трябва да
седят изправени, като по време на дви-
жение на автомобила облегалките на
предните седалки трябва да бъдат
поставени в тяхното изправено положе-
ние. Предпазните колани не могат да
осигуряват правилна защита, ако
пътникът е легнал ниско на задната
седалка, или ако облегалката на пред-
ната седалка е поставена в нейното
наклонено положение.

Грижи за предпазните колани

Системата на предпазните колани не
трябва да се разглобява никога, и в нея
не трябва да се внасят никакви модифи-
кации. Освен това винаги трябва да
полагате грижи предпазните колани и
техните метални елементи да не бъдат
повредени от шарнирите на седалките,
от вратите или по някакъв друг начин.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
возенето� с� наклонена� облегалка
повишава�опасността�от�тежки�или
фатални�наранявания�в� случай�на
сблъсък�или�при�внезапно�спиране.
Защитните� функции� на� вашата
система�за�ограничаване�(предпаз-
ни� колани�и� въздушни�възглавни-
ци)�силно�се�намаляват�при�накла-
няне� на� седалките.� За� да� работят
правилно,� предпазните� колани
трябва� да� прилягат� плътно� до
вашите� бедра� и� гръден� кош.
колкото� повече� накланяте� обле-
галките,�толкова�по-голяма�е�опас-
ността�бедрата�на�пътуващия�да�се
плъзнат�под�поясната�част�на�пред-
пазния�колан,�с�което�биха�се�при-
чинили�тежки�вътрешни�наранява-
ния,� или� вратът� на� пътуващия� би
могъл� да� се� засегне� от� раменната
част� на� предпазния� колан.
шофьорите� и� пътниците� трябва
винаги�да�пътуват�добре�облегнати
в� техните� седалки,� с� правилно
поставени� и� закопчани� предпазни
колани,�при�облегалки�поставени�в
тяхното� напълно� изправено� поло-
жение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
когато� връщате� облегалките� на
задната� седалка� в� тяхното� изпра-
вено� положение,� след� като� обле-
галките�на�задната�седалка�са�били
сгънати�надолу,� внимавайте�да�не
повредите� лентите� или� токите� на
предпазните� колани.� внимавайте
лентите� или� токите� да� не� бъдат
захванати�или�прищипани�в�задни-
те� седалки.� Предпазните� колани� с
повредени� ленти� или� токи� вече
няма� да� бъдат� толкова� здрави,
както�в�изправното�им�състояние,�и
в� случай�на� сблъсък�или� при� вне-
запно� спиране� биха� могли� да� се
откъснат,�и�в�резултат�да�се�стигне
до�тежко�нараняване.�ако�лентите
или�токите�на�предпазните�колани
са�повредени,�изискайте�незабавно
тяхната�подмяна�с�нови.
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Периодични проверки

Препоръчваме ви да извършвате перио-
дични проверки на всички предпазни
колани за износване или повреди от
какъвто и да било вид. Всички повреде-
ни части трябва да се подменят при
първа възможност.

Поддържайте предпазните колани
чисти и сухи

Предпазните колани трябва да се под-
държат винаги чисти и сухи. Ако пред-
пазните колани се замърсят, те могат да
бъдат прочистени с използване на
неутрален сапунен разтвор и гореща
вода. Не трябва да използвате избели-
тели, оцветители, силни перилни препа-
рати или абразивни вещества, тъй като
същите могат да повредят и да отслабят
тъканта на предпазните колани.

Кога следва да подменяте предпаз-
ните колани?

Ако автомобилът е участвал в пътно-
транспортно произшествие, цялостните
възли на използваните предпазни кола-
ни трябва да се подменят. Това трябва
да бъде извършвано даже ако няма
видима повреда по тях. Допълнителни
въпроси относно работата на предпаз-
ните колани може да отправяте към
упълномощените дилъри на компанията
HYUNDAI.
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сИстЕМИ�За�огРаНИЧаваНЕ�На�ДЕца�(ако�са�обоРУДваНИ�такИва)
Децата, които пътуват в автомобила, трябва
да сядат на задната седалка, и трябва вина-
ги да бъдат правилно ограничавани, за да се
намали до минимум опасността от наранява-
не в случай на пътно-транспортно произше-
ствие, внезапно спиране или при резки
маневри. Съгласно статистиката на пътно-
транспортните произшествия децата са в по-
голяма безопасност, когато са правилно
ограничени на задните места за сядане,
отколкото когато са седнали на предната
седалка. По-големите деца, които не са сед-
нали в предпазна система за деца, трябва да
използват един от предвидените за целта
предпазни колани.
Трябва да се информирате дали във вашата
страна има някакви особени изисквания в
това отношение. Предпазните системи за по-
големи и/или невръстни деца трябва да
бъдат правилно поставени или монтирани на
задната седалка. Трябва да използвате само
стандартно предлагани предпазни системи за
деца, които отговарят на изискванията на
стандартите за безопасност на вашата стра-
на. Предпазните системи за деца са проекти-
рани да бъдат фиксирани към седалките на
автомобила посредством поясните предпазни
колани или посредством поясната част на
поясно/ раменните предпазни колани, или
посредством котва за горен ремък и/или
котви ISOFIX (ако са оборудвани такива).
В случай на сблъсък децата биха могли да
бъдат наранени или убити, ако техните пред-
пазни системи не са правилно фиксирани. За
малките деца и бебетата трябва да се изпол-
зват детски столчета или бебешки столчета.
Преди да закупите конкретна предпазна
система за деца, трябва да проверите дали тя
отговаря на седалките и на предпазните
колани на вашия автомобил, и дали съответ-
ства на размерите и възрастта на детето.

Когато монтирате такава система, спазвайте
всички указания, които са предоставени от
производителя на предпазната система за
деца.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•�Предпазните�системи�за�деца�трябва�да�се
поставят�винаги�на�задната�седалка.�Никога
не� монтирайте� детско� столче� или� бебешко
столче�на�седалката�за�предния�пътник.�ако
се� случи� пътно-транспортно� произшествие,
което�доведе�до�задействане�на�въздушната
възглавница� за� седалката� на� предния
пътник,� тя� може� да� нарани� тежко� или� да
убие� детето� или� бебето,� което� е� седнало� в
бебешко� или� детско� столче.� така� че� един-
ственият�начин�за�използване�на�предпазни-
те�системи�за�деца�е�на�задната�седалка�на
вашия�автомобил.
•� Предпазните� колани� или� предпазната
система� за� деца� могат� да� се� нагорещят
много�силно,�ако�бъдат�оставени�при�затво-
рен� автомобил� при� слънчево� време,� даже
ако� температурата� извън� автомобила� не
изглежда� твърде� висока.� винаги� проверя-
вайте�дали�калъфката�на�седалката�и�токите
не�са�нагорещени,�преди�да�поставите�дете-
то�в�предпазната�система�за�деца.
•�когато�предпазната�система�за�деца�не�се
използва,�съхранявайте�я�в�багажното�отде-
ление,� или� я� фиксирайте� с� предпазния
колан�така,�че�същата�да�не�бъде�изхвърле-
на�напред�в�случай�на�внезапно�спиране�или
при�пътно-транспортно�произшествие.
•�Децата�биха�могли�да�бъдат�тежко�наране-
ни� или� убити� от� надуващите� се� въздушни
възглавници.� всички� деца,� даже� онези,
които�са�прекалено�големи,�за�да�използват
предпазни�системи�за�деца,�трябва�да�пъту-
ват�на�задната�седалка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Мерки� за� намаляване� на� опасността
от�тежки�или�фатални�наранявания:
•� Децата� на� всички� възрасти� ще� се
намират� в� по-голяма� безопасност,
когато� са� ограничени� на� задната
седалка.� Децата,� които� пътуват� на
седалката� за� предния� пътник,�могат
да�бъдат�силно�ударени�от�надуваща-
та� се� въздушна� възглавница,� и� в
резултат�може�да�се�стигне�до�тежки
или�фатални�наранявания.
•� винаги� спазвайте� указанията� за
монтиране� и� експлоатация� на� про-
изводителя� на� предпазните� системи
за�деца.
•�винаги�проверявайте�дали�предпа-
зната�система�за�деца�е�сигурно�фик-
сирана�в�автомобила,�и�дали�вашето
дете�е�сигурно�ограничено�в�предпа-
зната�система�за�деца.
•� Никога� не� дръжте� детето� в� ръце
или� в� скута� си,� когато� пътувате� в
автомобил.� огромните� сили,� които
възникват�в�случай�на�произшествие,
ще�откъснат�детето�от�ръцете�ви�и�ще
го�изхвърлят�към�интериора�на�авто
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   Използване на предпазните систе-
ми за деца

За много малки деца и бебета се изисква
използване на детско столче или бебешко
столче. Тези два типа столчета трябва да
бъдат с подходящ размер за детето, и трябва
да бъдат монтирани в съответствие с указа-
нията на производителя. От гледна точка на
безопасността ви препоръчваме предпазната
система за деца да се използва на задните
места за сядане.

(Продължение)
мобила.
•� Никога� не� поставяйте� предпазния
колан�около�самите�вас�и�дете.�в�слу-
чай� на� произшествие� предпазният
колан�може�да�натисне�много�силно
детето,�при�което�могат�да�се�получат
тежки�вътрешни�наранявания.
•� Никога� не� оставяйте� без� надзор
деца�в�автомобила�-�даже�и�за�съвсем
кратко�време.�автомобилът�може�да
се�нагорещи�много�бързо,�и�в�резул-
тат�може�да�се�стигне�до�тежки�нара-
нявания�на�децата,�които�са�вътре�в
автомобила.� Даже� много� невръстни
деца�могат�случайно�да�предизвикат
задвижване� на� автомобила,� самите
деца� могат� да� бъдат� захванати� от
стъклата� на� прозорците,� или� да� се
самозаключат� в� автомобила� или� да
заключат�други�хора�вътре�в�автомо-
била.
•� Никога� не� позволявайте� две� деца
или� каквито� и� да� било� други� двама
пътници� да� използват� един� и� същ
предпазен�колан.
•�Децата�често�се�раздвижват�и�сме-
нят�позата�си�на�седеж,�и�се�стига�до
неправилна� поза� на� пътуване.
Никога� не� позволявайте� децата� да
пътуват�при�предпазен�колан,�поста

(Продължение)
вен� зад� тяхното�рамо�или� зад� гърба
им.� винаги� поставяйте� децата� да
сядат� правилно� на� задната� седалка,
където�да�бъдат�сигурно�ограничени.
•�Никога�не�позволявайте�на�децата
да� се� изправят� на� седалките� или� да
коленичат�на�седалките�или�на�пода
на� автомобила,� когато� автомобилът
се� движи.� в� случай� на� сблъсък� или
при� внезапно� спиране� такива� деца
биха� били� изхвърлени� със� страшна
сила�към�интериора�на�автомобила,�и
в�резултат�могат�да�се�получат�тежки
наранявания.
•�Никога�не�използвайте�„порт-бебе”
или� предпазна� система� за� деца,
които�просто� са� „закачени”� за� обле-
галката�на�седалката.�този�начин�на
закрепване�не�може�да�осигури�под-
ходяща�защита�в�случай�на�произше-
ствие.
•� Предпазните� колани� могат� да� се
нагорещят�извънредно�много,�особе-
но� когато� автомобилът� е� паркиран
директно�на�слънце.�Преди�да�поста-
вите�предпазния�колан�около�детето,
винаги�проверявайте�дали�токите�на
предпазния�колан�не�са�нагорещени.

CRS09

OUN026150

Обърната назад предпазна система за деца

Обърната напред предпазна система за деца
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Монтиране на предпазна система
за деца посредством предпазен
колан с поясно/ раменна част

Монтирането на предпазна система за
деца на външните или на централното
място за сядане на задната седалка
става по следния начин:
1. Поставете предпазната система за
деца на седалката и прекарайте поясно/
раменния предпазен колан около или
през предпазната система за деца, като
спазвате указанията на производителя
на предпазната система за деца. Винаги
проверявайте лентата на предпазния
колан да не бъде усукана.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-�За
МоНтИРаНЕто�На�ПРЕД-
ПаЗНИ�сИстЕМИ�За�ДЕца
•� Пътуващите� в� автомобила� деца
могат� да� бъдат� тежко� наранени
или� убити,� в� случай� на� сблъсък,
ако� предпазната� система� за� деца
не� е� правилно� „закотвена”� към
автомобила,��и�ако�детето�не�е�пра-
вилно� ограничено� в� предпазната
система� за� деца.� Преди� да� монти-
рате�предпазната�система�за�деца,
прочетете� указанията,� които� са
предоставени�от�производителя�на
предпазната�система�за�деца.
•�ако�предпазният�колан�не�работи
така,�както�е�описано�в�настоящия
раздел,� изискайте� незабавно� про-
верка�на� системата� от� вашия� упъ-
лномощен� дилър� на� компанията
HYUNDAI.
•� Неспазването� на� указанията� в
настоящия�наръчник�по�отношение
на�предпазните� системи� за�деца�и
на�инструкциите,�които�придружа-
ват� предпазната� система� за� деца,
може� да� увеличи� вероятността
и/или� тежестта� на� нараняванията
в� случай� на� пътно-транспортно
произшествие.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога�не�поставяйте�предпазните
системи� на� деца� на� седалката� за
предния� пътник,� тъй� като� съще-
ствува� опасност� надуващата� се
въздушна�възглавница�за�предния
пътник�да�удари�обърнатата�назад
предпазна� система� за� деца,� при
което�детето�ще�бъде�убито.�

E2MS103005

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
когато� използвате� предпазния
колан�за�централното�задно�място,
трябва� освен� това� да� се� отнесете
към� частта� „триточков� предпазен
колан�за�централното�място�на�зад-
ната�седалка”�в�тази�глава.
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2. Закопчайте езичето на поясно/
раменния предпазен колан в токата.
Внимавайте да чуете отчетливо „щрак-
ване” при това закопчаване.
Разположете освобождаващия бутон на
токата така, че да може да се достига
лесно при аварийни обстоятелства.

3. Закопчайте предпазния колан и поз-
волете на същия да обере евентуалните
хлабини. След монтирането на предпа-
зната система за деца се опитайте да я
раздвижите във всички посоки, за да
сте сигурни, че предпазната система за
деца е сигурно монтирана.

Ако се наложи да притегнете предпаз-
ния колан, издърпайте по-голям
участък от лентата към ретрактора.
Когато откопчаете предпазния колан и
му позволите да се прибере в ретракто-
ра, ретракторът ще премине автоматич-
но обратно към състоянието на аварий-
но заключване, което се използва при
нормалното сядане на възрастен пътник
на седалката.

OEN036101 OEN036104
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Фиксиране на предпазна система за
деца със системата „закотвяне с
горен ремък” (ако е оборудвана
такава система)

Държателите за куките за предпазната
система за деца са разположени на
гърба на задните седалки. 

Кои места са подходящи за поставяне на предпазни системи за деца, кога-
то се използва предпазният колан?

Използвайте само предпазни системи за деца, които са официално одобрени, и
които са подходящи за вашите деца. Когато използвате предпазни системи за деца,
направете справка с дадената по-долу таблица.

U: Мястото е подходящо за предпазни системи за деца от „универсалната” категория, одоб-
рена за използване за тази тегловна група.
U*: Мястото е подходящо за предпазни системи за деца от „универсалната” категория,
одобрена за използване за тази тегловна група. [Положение на седалката: Изтеглена мак-
симално назад; Облегалка на седалката: В най-изправеното положение]

Възрастова група на детето
Място на сядане

На седалката за предния

пътник

На външните места за сяда-

не на задната седалка
На централното задно място

0: До 10 кг включително
(от 0 до 9 месеца)

U* U U

0+: До 13 кг включително
(от 0 до 2 години)

U* U U

І: От 9 до 18 кг
(от 9 месеца до 4 години)

U* U U

ІІ и ІІІ: От 15 до 36 кг
(от 4 до 12 години)

U* U U

OEL039033

Системи за безопасност във вашия автомобил



343

1. Прекарайте ремъка на предпазната
система за деца върху облегалката.
За моделите с регулируеми облегалки
за глава: Прекарвайте горния ремък
под облегалката за глава - между двете
опори на облегалката за глава, в проти-
вен случай прекарвайте горния ремък
върху горната част на облегалката.

2. Свържете куката на горния ремък към
съответния държател за предпазна
система за деца, и опънете ремъка, за
да фиксирате сигурно предпазната
система за деца.

OEL039034

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-�За
гоРНИя�РЕМък
Никога� не� монтирайте� повече� от
една� предпазна� система� за� деца
към� един� горен� ремък,� или� към
една� долна� закотвяща� точка.
Повишеното� натоварване,� причи-
нено� от� закрепването� на� няколко
предпазни� системи� за� деца� може
да�доведе�до� скъсване�на� горните
ремъци� или� откъсване� на� точките
за�закотвяне,�което�може�до�дове-
де�до�тежко�нараняване�или�смърт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Детето�може�да� бъде� тежко� нара-
нено�или�убито�при�произшествие,
ако� предпазната� система� за� деца
не� е� правилно� фиксирана� към
автомобила,�и�ако�детето�не�е�пра-
вилно� ограничено� в� предпазната
система�за�деца.�винаги�спазвайте
указанията� на� производителя� на
предпазната� система� за� деца
относно�монтажа�и�експлоатацията
на�тази�система.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-�За
ПРовЕРката�На�ПРЕДПа-
ЗНата�сИстЕМа�За�ДЕца

Проверете� дали� предпазната
система� за� деца� е� сигурно�фикси-
рана� чрез� раздвижването�й� в� раз-
лични�посоки.�Неправилно�фикси-
раните�предпазни�системи�за�деца
могат�да�се�наклонят,�усучат,�наве-
дат� или� отделят� от� седалката,
което�може�да�доведе�до�смърт�или
тежко�нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-�За
фИксатоРИтЕ�За�ПРЕД-
ПаЗНИ�сИстЕМИ�За�ДЕца

•�фиксаторите�за�предпазни�систе-
ми� за� деца� са� проектирани� да
издържат� само� натоварванията,
които�възникват�от�правилно�фик-
сирани�предпазни�системи�за�деца.
в�никакъв�случай�същите�не�трябва
да� се� използват� за� предпазните
колани�за�възрастни�пътници,�или
за� други� обездвижвания,� или� за
закрепване�на�други�предмети�или
оборудване�към�автомобила
•�горният�ремък�може�да�не�работи
изправно,�ако�е�фиксиран�на�място,
различно� от� правилната� котва� за
горен�ремък.
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Фиксиране на предпазна система за деца

със системата „ISOFIX” и със система-

та „закотвяне с горен ремък” (ако са

оборудвани такива).

Системата ”ISOFIX” представлява стандар-
тен метод за фиксиране на стандартни
системи за деца, при която отпада необхо-
димостта за закрепването на предпазната
система за деца към автомобила да се
използват стандартните предпазни колани
за възрастни пътници. Това позволява да
се постигне много по-сигурно и позитивно
разполагане на предпазната система за
деца, с допълнителните предимства на по-
лесното и по-бързо монтиране.
Предпазните системи за деца ISOFIX могат
да се монтират само ако притежават одоб-
рение конкретно за този автомобил или
универсално одобрение, в съответствие с

изискванията на стандарта ЕСЕ-R 44.

Фигура OLM039036N
В долната част на всяка от страните на
облегалките на задната седалка са поста-
вени символни означения ISOFIX. Тези
символни означения показват мястото на
долните фиксатори за оборудваните с
такава система предпазни системи за
деца.

Фигура OLM039053N
И двете външни места за сядане на задна-
та седалка са оборудвани с по една двой-
ка фиксатори ISOFIX, а също така и със
съответна „котва” за горен ремък, разпо-
ложена на задната страна на облегалката.
Фиксаторите ISOFIX са разположени
между възглавниците за сядане и облегал-

ката и са означени със специалната
фигурка на ISOFIX.
За монтиране: Съединителите на предпаз-
ните системи ISOFIX трябва да се свържат
към фиксаторите на автомобила ISOFIX
(проверете за това свързване чрез ослуш-
ване да чуете ЩРАКВАНЕ, проверете визу-
алните индикатори на предпазната систе-
ма за деца (ако има такива), и накрая
извършете допълнително проверка чрез
издърпване на предпазната система за
деца).
Предпазните системи за деца, които имат
универсално одобрение съгласно стандар-
та ЕСЕ-R 44, трябва да се фиксират
допълнително с горния ремък, който се
свързва към съответната котва за горен
ремък, разположен отзад на съответната
облегалка.

OLM039035 OLM039036N

Долен
фиксатор

Индикатор за мястото на долния фиксатор

OLM039053N

Системи за безопасност във вашия автомобил
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Монтирането и експлоатацията на дет-
ските столчета трябва да бъде
извършвана в съответствие с инструк-
цията за използване, която е приложе-
на към седалките тип ISOFIX.

За фиксиране на предпазната система
за деца
1. За да присъедините предпазната
система за деца към фиксаторите ISO-
FIX, трябва да пъхнете фиксаторите на
предпазната система за деца във фик-
саторите ISOFIX. Изчакайте да чуете
звук на „щракване”.

2. Закачете куката на горния ремък към
държателя на предпазната система за
деца и опънете ремъка, за да фиксира-
те сигурно предпазната система.
(Отнесете се към предходната страни-
ца.)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
винаги� монтирайте� предпазната
система�за�деца�докрай�притисната
към�облегалката,�като�облегалката
е� наклонена� на� две� положения
спрямо� най-изправеното�фиксира-
но�положение.

вНИМаНИЕ
По�време�на�монтирането�никога�не
позволявайте� надраскване� или
пробождане� на� лентите� на� пред-
пазните�колани�на�задната�седалка
от�фиксаторите� ISOFIX�на�предпа-
зната�система�за�деца�и�фиксатори-
те-котви�ISOFIX.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
когато�използвате�системата�ISOFIX�на
автомобила�за�монтиране�на�предпазна
система� за� деца� на� задната� седалка,
металните�плочки�и�езичета�на�всички
неизползвани� предпазни� колани� на
задната�седалка�на�автомобила�трябва
да�бъдат�фиксирани�сигурно�в�техните
съответни� токи,� а�лентите�на�предпаз-
ните�колани�трябва�да�бъдат�прибрани
зад�предпазната�система�за�деца,�за�да
не� се� допусне� възможност� детето� да
достигне� и� да� хване� неприбраните
предпазни� колани.� Нефиксираните
метални� плочки� или� езичета� могат� да
позволят� на� детето� да� достигне� до
неприбраните�предпазни�колани,�което
може�да�доведе�в�резултат�до�задуша-
ване�и�тежко�нараняване�или�смърт�на
детето,�намиращо�се�в�предпазна�систе-
ма�за�деца.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Никога�не�монтирайте�предпазна
система� за� деца� на� централното
място�на�задната�седалка�на�авто-
мобила,� като�използвате�фиксато-
рите� ISOFIX� на� автомобила.
фиксаторите�ISOFIX�са�предвидени
само�за�външните�места�за�сядане,
отляво�и�отдясно.�Не�извършвайте
неправилно�използване� на�фикса-
торите�ISOFIX�чрез�опит�да�закреп-
вате�предпазна�система�за�деца�на
средното�място�на�задната�седалка
към� фиксаторите� ISOFIX� на� авто-
мобила.
в� случай� на� пътно-транспортно
произшествие� закрепванията� ISO-
FIX�на�предпазната�система�за�деца
могат� да� се� окажат� недостатъчно
здрави� за� правилно�фиксиране�на
предпазната� система� за� деца,
която�е�монтирана�на�централното
място�на�задната�седалка,�и�могат
да�се�счупят,�причинявайки�тежко
нараняване�или�смърт.

(Продължение)

Системи за безопасност във вашия автомобил
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(Продължение)
• Никога�не�монтирайте�повече�от
една� предпазна� система� за� деца
към� долните� закотвящи� точки� за
предпазни� системи� за� деца.
Неправилно�превишеното�натовар-
ване�може� да� доведе� до� счупване
на� точките� на� закотвяне� или� на
фиксаторите� за� горен� ремък,� при-
чинявайки� тежко� нараняване� или
смърт.
• фиксирайте�предпазните�системи
за� деца� ISOFIX� или� съвместимите
със� системата� ISOFIX� предпазни
системи�за�деца�само�към�подходя-
щите� места,� които� са� показани� на
фигурата.
• винаги� спазвайте� инструкциите
за� монтиране� и� експлоатация,
които�са�предоставени�от�произво-
дителя�на�предпазната� система� за
деца.

Системи за безопасност във вашия автомобил
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какви предпазни системи за деца са подходящи за положенията за фиксиране ISOFIX - за Европа

F ISO/L1 - X X - 

G ISO/L2 - X X - 

E ISO/R1 - IUF IUF - 

E ISO/R1 - IUF IUF - 

D ISO/R2 - IUF IUF - 

C ISO/R3 - IUF IUF - 

D ISO/R2 - IUF IUF - 

C ISO/R3 - IUF IUF - 

B ISO/F2 - IUF IUF - 

B1 ISO/F2X - IUF IUF - 

A ISO/F3 - IUF IUF - 

Външно задно място (от
страната на предния пътник)

Външно задно място (от
страната на шофьора)

Седалка на предния

пътник

Начин на

фиксиране
Клас на размераТегловна група

Порт-бебе

0: До 10 кг включително

0+: До 13 кг
включително

I: От 9 до 12 кг

Централно задно място

Положения ISOFIX на автомобила

IUF = Мястото е подходящо за обърнати напред предпазни системи за деца ISOFIX от универ-
салната категория, одобрена за използване за тази тегловна група.

IL = Мястото е подходящо за конкретни предпазни системи за деца ISOFIX, които са посочени в

приложения списък. Тези предпазни системи за деца ISOFIX са от категориите: „конкретен авто-
мобил”, „ограничено използване” или „полууниверсална”.

Х = Мястото ISOFIX не е подходящо за предпазна система за деца ISOFIX в тази тегловна група

и/или за този клас размери на детето.

* И двете категории ISO/R2 и ISO/R3 са подходящи за монтиране само при най-предно положе-
ние на седалката за предния пътник.

* Класове на размера и начини на фиксиране ISOFIX на предпазните системи за деца

А - ISO/F3: Обърната напред предпазна система за деца от 1 до 2 години с нормална височина

(височина 720 мм)

В - ISO/F2: Обърната напред предпазна система за деца от 1 до 2 години с намалена височина

(височина 650 мм)

В1 - ISO/F2X: Обърната напред предпазна система за деца с намалена височина, втора версия

на оформяне на задната повърхност (височина 650 мм)

С - ISO/R3: Пълноразмерна обърната назад предпазна система за деца от 1 до 2 години

D - ISO/R2: Обърната назад предпазна система за деца от 1 до 2 години с намалени размери

Е - ISO/R1: Обърната назад предпазна система за деца на бебешка възраст

F - ISO/L1: Лява странична предпазна система за деца (порт-бебе)

G - ISO/L2: Дясна странична предпазна система за деца (порт-бебе)

Системи за безопасност във вашия автомобил
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Тегловна група Наименование Производител Тип на фиксирането Номер на одобрението

съгласно ECE-R44

Групи 0-1 FAIR G0/1 FAIR S.r.l
Обърната назад предпазна система за деца,

E4 04443718

(от 0 до 18 кг)
специфична за леки автомобили платформа ISOFIX тип „D”

Baby Safe Plus Britax Römer За автомобили с триточкови предпазни колани E1 04301146

FAIR G0/1 FAIR S.r.l
Обърната напред предпазна система за деца, 

E4 04443718
специфична за леки автомобили платформа ISOFIX тип „D”

Група 1
Britax Römer

За моделите система ISOFIX
E1 04301133

(от 9 до 18 кг) Duo Plus с долни фиксатори + горен ремък

Britax Römer За моделите с тричокови предпазни колани E1 04301133

FAIR G0/1 FAIR S.r.l За моделите с тричокови предпазни колани E4 03443416

Системи за безопасност във вашия автомобил

Информация�за�производителите�на�предпазни�системи�за�деца
FAIR S.r.l http://www.fairbimbofix.com
Britax Römer http://www.britax.comv



403

въЗДУшНИ�въЗглавНИцИ�-�ДоПълНИтЕлНа�сИстЕМа�За�огРаНИЧаваНЕ�(ако�Е�обоРУДваНа�такава)

OYN039042/OYN039026

*: Действително монтираните въздушни възглав-
ници в автомобила могат да се различават от
тези, които са показани на илюстрацията тук.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Даже�когато�автомобилът�ви�е�обо-
рудван� с� въздушни� възглавници,
вие�и�вашите�пътници�трябва�вина-
ги� да� поставяте� предвидените
предпазни� колани,� с� цел� да� се
намали� до� минимум� рискът� от
нараняване�и�тежестта�на�нараня-
ванията� в� случай� на� сблъсък� или
при�преобръщане�на�автомобила.

Системи за безопасност във вашия автомобил

(1) Предна въздушна възглавница за
шофьора
(2) Предна въздушна възглавница за
предния пътник*
(3) Въздушна възглавница за странич-
ни удари*
(4) Въздушна завеса*
(5) Превключвател за включване и
изключване (ON/OFF) на въздушните
възглавници за предния пътник*

*: Ако е оборудвана такава система
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• Въздушните възглавници се намират в
активирано положение (т.е. могат да се
надуят в случай на необходимост) само
когато превключвателят за запалването е
завъртян в положението ON (включено
запалване) или в положението START
(стартер).
• Въздушните възглавници се надуват за
части от секундата в случай на много силен
челен или страничен сблъсък (ако моделът
е оборудван с въздушни възглавници за
страничен удар или с въздушни завеси), с
цел да се предотврати тежко телесно нара-
няване на пътуващите.
• Не може да се дефинира една определе-
на скорост, при която въздушните възглав-
ници ще се надуят. По правило въздушните
възглавници са проектирани да се надуват
в зависимост от силата на удара и неговата
посока. Тези два фактора в комбинация
определят дали датчиците да изработят
електронен сигнал за задействане/ надува-
не на въздушните възглавници.
• Надуването на въздушните възглавници
зависи от голям брой фактори, включващи
скоростта на автомобила, ъглите на удара и
плътността и здравината на автомобилите
или обектите, в които вашия автомобил ще
се удари при сблъсъка. Решаващите факто-
ри обаче не се изчерпват с гореспоменати-
те такива.
• Предните въздушни възглавници се наду-
ват изцяло и веднага след това спадат за

много кратко време.

По време на произшествие практически е
невъзможно да забележите надуването на
въздушните възглавници. Много по-веро-
ятно е просто да забележите вече спадна-
лите въздушни възглавници, които висят от
техните места на съхранение след самия
сблъсък.
• За да се осигури по-добра защита при
много силни сблъсъци, въздушните
възглавници трябва да се надуват много
бързо. Скоростта на надуване на въздуш-
ните възглавници е следствие на изключи-
телно краткото време, през което се случва
сблъсъка, и необходимостта въздушната
възглавница да се озове между пътуващия
и конструкцията на автомобила, преди още
пътуващият да се удари в тази конструк-
ция. Тази скорост на надуване намалява
риска от тежки или животозастрашаващи
наранявания при много силни сблъсъци, и
по този начин се явява необходима състав-
ка от конструкцията на въздушната
възглавница. 
Надуването на въздушните възглавници
обаче само по себе си може да причини
наранявания, които могат да включват
надрасквания на лицето, натъртвания и
счупвания на кости, тъй като голямата ско-
рост на надуването на възглавниците също
така ги кара да се разширяват с много
голяма сила.

• Съществуват даже обстоятелства, при
които контактът с въздушната възглавница
на волана може да нанесе фатални нараня-
вания, особено ако пътуващият се е озовал
прекалено близко до волана.

как�РаботИ�сИстЕМата�На�въЗДУшНИтЕ�въЗглавНИцИ? ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•�За�да�се�избегнат�тежки�телесни
наранявания� или� смърт,� причине-
ни� от� надуването� на� въздушните
възглавници� в� случай�на� сблъсък,
шофьорът� трябва�да� седи�колкото
е� възможно� по-назад� спрямо
въздушната� възглавница� на� вола-
на� (да� бъде� отдалечен� най-малко
на� 250� мм� от� волана).� Предният
пътник�винаги�трябва�да�измества
своята�седалка�колкото�е�възмож-
но�по-назад,�и�да�седи�добре�облег-
нат�в�своята�седалка.
•� в� случай� на� удар� въздушните
възглавници� се� надуват� за
изключително� кратко� време,� и
пътуващите� могат� да� бъдат� нара-
нени�от� силата�на�разширяващите
се� въздушни� възглавници,� ако
пътуващите� не� са� заели� правилно
положение.
•� Надуването� на� въздушните
възглавници� може� да� причини
наранявания,� включващи� одраск-
вания�на�лицето�или�тялото,�нара-
нявания� от� счупени� стъкла� или
изгаряния.

Системи за безопасност във вашия автомобил
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Когато въздушните възглавници се
надуват, те издават много силен шум и
изпускат пушек и прах във въздуха
вътре в автомобила. Това е нормално, и
е резултат от „запалването” на устрой-
ството за надуване на въздушните
възглавници. След като дадена въздуш-
на възглавница се надуе, може да усе-
тите значителен дискомфорт при диша-
нето, вследствие на контакта на вашия
гръден кош, който се е озовал между
предпазния колан и въздушната
възглавница, а също така и поради
вдишването на пушека и прахта. При
първа възможност след удара отворете
вратите и/или стъклата на прозорците,
за да намалите този дискомфорт, и да
попречите на продължителното излага-
не на въздействието на пушека и прах-
та.
Въпреки че пушекът и прахта са неток-
сични, те могат да причинят възпаление
на кожата (очите, носа и гръкляна, и
др.). Ако това се случи с вас, измийте и
изплакнете незабавно засегнатото
място със студена вода, а ако симптоми-
те не отшумят, се консултирайте с
лекар.

Фигура 1JBH3051

Монтирането на предпазна система за
деца на седалката за предния пътник е
забранено, когато въздушната възглав-
ница е активирана.

Никога не поставяйте обърната назад
предпазна система за деца на седалка-
та за предния пътник. В противен слу-
чай, ако въздушната възглавница се
надуе, тя би ударила обърнатата назад
предпазна система за деца, причиня-
вайки тежко или фатално нараняване.
В допълнение, не поставяйте и обърна-
та напред предпазна система за деца на

седалката за предния пътник. Ако
въздушната възглавница за предния
пътник се надуе, тя би могла да причи-
ни тежки или фатални наранявания на
детето.
Ако вашият автомобил е оборудван с
превключвател за включване/ изключ-
ване (ON/OFF) на предната въздушна
възглавница за предния пътник, при
необходимост вие можете да активирате
или деактивирате въздушната възглав-
ница за предния пътник.
За по-големи подробности, моля отнесе-
те се към страница 3-44.

шУМ�И�ПУшЕк

1JBH3051

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
когато�въздушните�възглавници�се
надуят,� свързаните� с� въздушните
възглавници� части� във� волана
и/или�арматурното�табло�и/или�от
двете�страни�на�релсите�на�тавана
над� предните� и� задните� врати� се
нагорещяват�силно.�За�да�се�избег-
не� нараняване,� непосредствено
след� надуването� на� дадена
въздушна� възглавница� не� доко-
свайте�местата,�където�се�съхраня-
ват� вътрешните� части� на� въздуш-
ните�възглавници.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�И�свЕтлИНЕН�ИНДИкатоР�За�въЗДУшНИтЕ�въЗглавНИцИ

Предупреждаващ светлинен индика-
тор за въздушните възглавници

Предназначението на предупреждава-
щият светлинен индикатор за въздуш-
ните възглавници, намиращ се на при-
борното табло на автомобила, е да ви
алармира за потенциален проблем във
вашата система за допълнително
ограничаване чрез въздушни възглав-
ници (SRS).

Когато превключвателят за запалването
се завърти във включеното положение
(ON), предупреждаващият светлинен
индикатор трябва да светне за прибли-
зително 6 секунди, и след това трябва
да угасне.
Ако се случи някое от по-долните неща,

проверете системата:
• Светлинният индикатор не светва за
момент, когато включите запалването
на автомобила (ON).
• Светлинният индикатор остава да
свети след изминаването на приблизи-
телно 6 секунди.
• Светлинният индикатор светва, когато
автомобилът е в движение.
• Когато превключвателят за запалва-
нето е във включеното положение (ON),
светлинният индикатор мига.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
...�Изключително�голяма�опасност!
Никога� не� използвайте� обърната
назад� предпазна� система� за� деца
на� седалка,� която� е� предпазена� с
въздушна�възглавница�пред�нея!
...�Никога�не�поставяйте�предпазни
системи� за� деца� на� седалката� за
предния� пътник.� ако� въздушната
възглавница�за�предния�пътник�се
надуе,� тя� би� могла� да� причини
тежки� или� фатални� наранявания
на�детето.
...� когато� сте� поставили� деца� да
седнат�на�външните�задни�места�на
автомобил,� който� е� оборудван� със
странични� възглавници� и/или
въздушни�завеси,�не�забравяйте�да
монтирате�предпазната�система�за
деца�колкото�е�възможно�по-дале-
че�от�страната�на�вратата,�и�сигур-
но� да� фиксирате� предпазната
система�за�деца�в�това�положение.
Надуването� на� страничната
въздушна� възглавница� и/или� на
въздушната�завеса�може�да�причи-
ни�тежко�нараняване�или�смърт�на
бебето�или�детето.

W7-147
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светлинен� индикатор� за
включена� (ON)� предна
въздушна� възглавница� за
предния� пътник� (ако� е� обо-
рудвана�такава�функция).�
Светлинният индикатор за включена
(ON) предна въздушна възглавница за
предния пътник светва в продължение
на приблизително 4 секунди, след като
превключвателят за запалването се
завърти във включеното положение
(ON).
Светлинният индикатор за включена
(ON) предна въздушна възглавница за
предния пътник също трябва да светне,
когато превключвателят за включване/
изключване (ON/OFF) на предната
въздушна възглавница за предния
пътник се постави в активираното поло-
жение (ON), и трябва да угасне след
приблизително 60 секунди.

Фигура OEL039052
Светлинен индикатор за
изключена (OFF) предна
въздушна възглавница за
предния пътник (ако е оборудвана
такава функция). 

Светлинният индикатор за изключена
(OFF) предна въздушна възглавница за
предния пътник светва в продължение
на приблизително 4 секунди, след като
превключвателят за запалването се
завърти във включеното положение
(ON).
Светлинният индикатор за изключена
(OFF) предна въздушна възглавница за
предния пътник също трябва да светне,
когато превключвателят за включване/
изключване (ON/OFF) на предната
въздушна възглавница за предния
пътник се постави в изключеното поло-
жение (OFF), и трябва да угасне, когато

превключвателят за включване/
изключване (ON/OFF) на предната
въздушна възглавница за предния
пътник се постави в активираното поло-
жение (ON).

OEL039061

вНИМаНИЕ
ако� превключвателят� за� включване/
изключване� (ON/OFF)� на� предната
въздушна� възглавница� за� предния
пътник� не� работи� изправно,� светлин-
ният� индикатор� OFF� за� предната
въздушна� възглавница� за� предния
пътник� няма� да� светне� (светлинният
индикатор� ON� за� предната� въздушна
възглавница� за� предния� пътник� ще
светне,�и�след�приблизително�60�секун-
ди� ще� угасне),� и� предната� въздушна
възглавница� за� предния� пътник�ще� се
надуе� при� челен� удар� -� даже� ако� пре-
включвателят� за� включване/� изключ-
ване� (ON/OFF)� на� предната� въздушна
възглавница� за� предния� пътник� е
поставен� в� неговото� изключено� поло-
жение�(OFF).
ако� това� се� случи� при� вашия� автомо-
бил,� при� първа� възможност� изискайте
от� оторизиран� дилър� на� компанията
HYUNDAI� да� провери� превключвателя
за� включване/� изключване� (ON/OFF)
на� предната� въздушна� възглавница� за
предния� пътник,� и� системата� на
въздушните�възглавници�SRS.

OEL039052
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коМПоНЕНтИ�И�фУНкцИИ�На�сИстЕМата�SRS
Системата SRS се състои от следните ком-
поненти:
1. Модул на предната въздушна възглав-
ница за шофьора*
2. Датчици за удар отпред*
3. Модул за предната въздушна възглав-
ница за предния пътник*
4. Възли за предварително натягане от
ретрактора*
5. Датчици за страничен удар*
6. Модули на въздушните възглавници*
7. Модули на страничните въздушни
възглавници*
8. Управляващ модул за системата SRS
(SRS CM)
9. Предупреждаващ светлинен индикатор
за въздушните възглавници
10. Възел за предварително натягане
откъм регулиращата котва* (от страната
на шофьора)
11. Превключвател за включване/ изключ-
ване (ON/OFF) на предната въздушна
възглавница за предния пътник*
12. Светлинен индикатор ON/OFF за пред-
ната въздушна възглавница за предния
пътник*

*: Ако е оборудвана такава функция

Когато превключвателят за запалването е
във включеното положение (ON), управля-
ващият модул (SRS CM) непрекъснато
извършва мониторинг на всички елементи,

за да определи дали даден челен удар,
близък до челния удар или даден страни-
чен удар е достатъчно силен, за да изиска
надуване на въздушните възглавници или
задействане на устройството за предвари-
телно натягане на предпазните колани.

Предупреждаващият светлинен индикатор
за въздушните възглавници SRS, намиращ

се на приборното табло, ще светне за
около 6 секунди, след като превключвате-
лят за запалването се завърти във включе-
ното положение (ON), след което пред-
упреждаващият светлинен индикатор за
въздушните възглавници трябва да угасне.

Фигура B240b01L
Модулите на предните въздушни възглав-
ници са разположени съответно в централ-
ната част на волана и на арматурното
табло пред предния пътник (над жабката).
Когато модулът SRS СМ открие достатъчно
силен удар върху предницата на автомо-
била, той автоматично ще надуе предните
въздушни възглавници.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ако� се� случи� някое� от� посочените
по-долу� обстоятелства,� това� ще
показва� повреда� в� системата� SRS.
Изискайте� при� първа� възможност
оторизиран� дилър� на� компанията
HYUNDAI�да�провери�системата�на
въздушните�възглавници.
•�светлинният�индикатор�не�светва
за�момент,�когато�включите�запал-
ването�в�положението�ON.
•� светлинният� индикатор� про-
дължава�да�свети,�след�изминава-
нето�на�приблизително�6�секунди.
•� светлинният� индикатор� светва
по� време� на� движение� на� автомо-
била.
•� когато� превключвателят� за
запалването� е� поставен� във
включеното�положение�(оN),�свет-
линният�индикатор�мига.

B240B01L

Предна въздушна възглавница за шофьора (1)
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При включване на въздушната възглав-
ница нарочните ръбове, които са вгра-
дени директно в облицовката на цент-
ралната част на волана и на арматурно-
то табло, се отделят под налягането на
разширяващите се въздушни възглавни-
ци. Последващото отваряне на капаците
на волана и на арматурното табло поз-
волява пълно надуване на въздушните
възглавници.

Напълно надутата въздушна възглавни-
ца, в комбинация с правилно поставе-
ния предпазен колан, забавя политане-
то на шофьора или на пътника напред,
с което се намалява рискът от нараня-
ване на главата и на гръдния кош. 

След пълното надуване въздушната
възглавница незабавно започва да
спада, и по този начин позволява на
шофьора да запази видимостта си
напред, и способността си да управлява
автомобила с волана или да задейства
другите командни органи на автомоби-
ла.

B240B02L B240B03L

Предна въздушна възглавница за шофьора (2) Предна въздушна възглавница за шофьора (3)

B240B05L

Предна въздушна възглавница

за предния пътник

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

•�Никога�не�монтирайте�или�не�поставяйте�как-
вито�и�да�било�приспособления,�държатели�за
напитки,� държатели� за� касетки,� стикери� и
други� подобни,� върху� панела� на� арматурното
табло� пред� предния� пътник� (над� жабката),
когато�в�автомобила�има�монтирана�въздушна
възглавница� за� предния�пътник.� такива�пред-
мети�могат�да�се�превърнат�в�опасни�„снаряди”
и� да� причинят� наранявания,� ако� въздушната
възглавница�за�предния�пътник�се�надуе.

•� когато� в� купето� на� автомобила� монтирате
флакон�с�течен�освежител�за�въздуха,�не�поста-
вяйте� този� флакон� в� съседство� с� приборното
табло�или�отгоре�на�арматурното�табло.

в� противен� случай�флаконът�може� да� се� пре-
върне�в�опасен�„снаряд”�и�да�предизвика�нара-
няване,� в� случай,� че� въздушната� възглавница
за�предния�пътник�се�надуе.
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Предна въздушна възглавница за шофь-
ора и за предния пътник, (ако е оборуд-

вана такава функция)

Вашият автомобил е оборудван със
система за допълнително ограничаване
(с въздушни възглавници) и с поясно/
раменни предпазни колани както за
шофьора, така и за седалката за пред-
ния пътник.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•� Ако някоя от въздушните
възглавници се надуе, може да се
чуе много силен шум, последван
от освобождаване на фин прах
вътре в автомобила. тези обстоя-
телства са нормални и не са опас-
ни - въздушните възглавници са
опаковани в такъв фин прах.
Прахът, който се изхвърля по
време на надуването на въздуш-
ните възглавници, може да пре-
дизвика възпаление на кожата и
на очите, а също така да влоши
състоянието на хора, които стра-
дат от астма. След произшествие,
при което въздушните възглавни-
ци са били надути, винаги изми-
вайте старателно всички открити
участъци на кожата с хладка
вода и неутрален сапун.

•��системата�SRS�може�да�функцио-
нира�само�когато�превключвателят
за� запалването� е� във� включеното
положение� (ON).� ако� предупреж-
даващият� светлинен� индикатор� за
въздушните� възглавници� SRS� не
свети,� или� остане� непрекъснато
светнал,�след�като�е�бил�светнал�за
около�6�секунди,�когато�превключ-
вателят� за� запалването� е� бил

завъртян�във�включеното�положе-
ние�(ON),�или�след�запалването�на
двигателя,�или�светне�по�време�на
движение,�това�означава,�че�систе-
мата�SRS�не�работи�изправно.�ако
това� се� случи� във� вашия� автомо-
бил,� изискайте� незабавната� му
повреда� от� оторизиран� дилър� на
компанията�HYUNDAI.
•� �Преди�да�пристъпите�към� смяна
на�предпазител�или�към�разединя-
ване� на� някои� от� полюсните
накрайници� на� акумулаторната
батерия,�трябва�да�завъртите�пре-
включвателя� за� запалването� в
положението� LOCк� (заключен
волан)� и� да� извадите� контактния
ключ� от� гнездото.� Никога� не
изваждайте� или� не� сменяйте
свързаните�с�въздушните�възглав-
ници� предпазители,� когато� пре-
включвателят� за� запалването� е
във� включеното� положение� (ON).
Неспазването� на� това� предупреж-
дение� ще� доведе� до� светване� на
предупреждаващия� светлинен
индикатор� за� системата� въздушни
възглавници�SRS.

OEL039037

OEL039038

Предна въздушна възглавница за шофьора

Предна въздушна възглавница за предния пътник
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Признаците за наличието на тази систе-
ма са буквите „AIR BAG” (въздушни
възглавници), които са гравирани на
капака на централната част за въздуш-
ната възглавница на волана, и върху
арматурното табло пред предния пътник
(над жабката).

Системата SRS се състои от въздушни
възглавници, монтирани под капаци в
центъра на волана и на арматурното
табло пред предния пътник (над жабка-
та).
Предназначението на системата SRS е
да осигури допълнителна защита за
шофьора на автомобила и/или за пред-
ния пътник към защитата, която се оси-
гурява от системата на предпазните
колани в случаите на челен удар с
много голяма сила. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
винаги�използвайте�предпазните�кола-
ни� и� предпазни� системи� за� деца� -� при
всяко� пътуване,� по� всяко� време,� за
всеки�пътуващ!�въздушните�възглавни-
ци�се�надуват�със�значителна�сила�и�за
изключително�кратък�период�от�време.
Предпазните� колани� придържат� пъту-
ващите�в�правилното�положение,�за�да
се� възползват� максимално� от� въздуш-
ните�възглавници.�Даже�при�наличието
на�въздушни�възглавници,�неправилно
седналите� и� непоставили� предпазни
колани�пътуващи�могат�да�бъдат�тежко
наранени,�когато�въздушната�възглав-
ница�се�надуе.�винаги�спазвайте�пред-
пазните� мерки� относно� предпазните
колани,� въздушните� възглавници� и
безопасността� на� пътуващите,
съдържащи�се�в�настоящия�„Наръчник
на�собственика”.
За�да�се�намали�опасността�от�тежки
или�фатални�наранявания�и�да�се
получи�максимално�полезна�безопас-
ност�от�вашата�система�за
ограничаване,� спазвайте� следните
неща:
•�Никога�не�поставяйте�дете,�седнало�в
какъвто�и�да�било�вид�предпазна�систе-
ма�за�деца�или�допълнителна�седалка,

на�седалката�за�предния�пътник.
•� азбучната� истина� гласи:� винаги
„закопчавайте”� децата� на� задната
седалка.� Задната� седалка� е� най-без-
опасното�място� за� пътуване� на� децата
от�всяка�възраст.
•� Предните� въздушни� възглавници� и
въздушните�възглавници�за� страничен
удар� могат� да� наранят� пътуващите,
които�са�седнали�неправилно�на�пред-
ните�седалки.
•� Премествайте� шофьорската� седалка
колкото� е� възможно� по-назад� и� по-
далече�от�предните�въздушни�възглав-
ници,�като�все�още�запазвате�управле-
ние�върху�автомобила.
•�вие�и�вашите�пътници�никога�не�тряб-
ва�да�сядате�или�да�се�облягате�ненуж-
но� близо� до� въздушните� възглавници.
Неправилно� седналите� шофьори� и
пътници�могат�да�бъдат�изключително
тежко� наранени� от� надуването� на
въздушните�възглавници.
•�Никога� не� се� облягайте� към� вратите
или�към�централната�конзола�-�винаги
седете�в�изправено�положение.
•� Не� трябва� да� се� поставят� никакви
предмети�върху�или�в�съседство�с�моду-
лите�на�въздушните�възглавници�нами-
ращи�се�във�волана,�вътре�в�арматурно-

Системи за безопасност във вашия автомобил



3 49

надува�предните�въздушни�възглавни-
ци� само� когато� ударът� е� достатъчно
силен,� и� когато� ъгълът� на� удара� е� по-
малък�от�30�градуса�спрямо�надлъжна-
та�ос�на�автомобила,�насочена�напред.
в�допълнение,�ще�споменем�отново,�че
въздушните� възглавници� могат� да� се
надуват� само� веднъж.� През� цялото
време� трябва� да� носите� поставени
предпазните�колани.
•� Предните� въздушни� възглавници� не
са� предназначени� да� се� надуват� при
страничен�удар,�при�удар�отзад�или�при
произшествия� с�преобръщане�на�авто-
мобила.� в� допълнение,� предните
въздушни� възглавници� няма� да� се
надуят�дори�при�челни�удари,�които�са
по-малки�по�сила�от�прага�за�надуване-
то�им.
•�Предпазните�системи�за�деца�никога
не� трябва� да� се� поставят� на� предната
седалка.� в� противен� случай� при
възникване�на�пътно-транспортно�про-
изшествие�бебето�или�детето�би�могло
да� бъде� тежко� наранено� или� убито� от
надуването� на� въздушната� възглавни-
ца.
•�Децата�на�възраст�12�години�или�по-
малки� трябва� винаги� да� бъдат
ограничавани� на� задната� седалка.
Никога�не�позволявайте�деца�да�пъту-

то�табло�и�върху�панела�на�арматурно-
то� табло� пред� предния� пътник� (над
жабката),�тъй�като�всеки�такъв�предмет
би�могъл�да�причини�наранявания,�ако
автомобилът� участва� в� сблъсък,
достатъчно�силен�да�причини�надуване
на�въздушните�възглавници.
•�Никога�не�правете�опит�за�внасяне�на
модификации� или� за� изключване� на
окабеляването�на�системата�SRS�или�на
други�компоненти�на� системата�SRS.�в
противен� случай� това�може� да� доведе
до� нараняване� вследствие� на� неволно
надуване� на� въздушните� възглавници,
или�посредством�поставяне�на�система-
та�SRS�в�неработещо�състояние.
•� ако� предупреждаващият� светлинен
индикатор�за�въздушните�възглавници
SRS� остане� да� свети� непрекъснато,
докато�автомобилът�е�в�движение,�при
първа�възможност�изискайте�проверка
на�системата�въздушни�възглавници�от
оторизиран� дилър� на� компанията
HYUNDAI.
•�въздушните�възглавници�могат�да�се
задействат�само�еднократно�-�незабав-
но� след� задействането� им� изискайте
оторизиран� дилър� на� компанията
HYUNDAI� да� подмени� въздушните
възглавници.
•� системата� SRS� е� проектирана� да

ват� на� седалката� за� предния� пътник.
ако� се�наложи�дете�на�възраст�над�12
години� да� седне� на� предната� седалка,
той�или�тя�трябва�да�постави�правилно
предпазния� си� колан,� и� предната
седалка�трябва�да�бъде�изместена�кол-
кото�е�възможно�по-назад.
•� За� осигуряване� на� максимална� без-
опасност� при� всички� типове� пътно-
транспортни� произшествия,� всички
пътуващи,� включително� шофьорът,
трябва� винаги� да� са� поставили� своите
предпазни�колани,�независимо�дали�за
тяхното�положение�на� сядане�е�осигу-
рена�допълнителна�защита�от�въздуш-
ни� възглавници,� за� да� се� намали� до
минимум� рискът� от� тежко� нараняване
или� смърт� в� случай� на� произшествие.
Никога� не� сядайте� или� не� се� облягайте
ненужно�близо�до�въздушната�възглавни-
ца,�когато�автомобилът�се�намира�в�дви-
жение.
•� Неправилният� седеж� или� сядането
извън�определеното�положение�може�да
доведе�в�резултат�до�тежко�или�фатално
нараняване� в� случай� на� произшествие.
всички�пътуващи�трябва�да�седят�изпра-
вени�при�облегалка�на�седалката�в�изпра-
веното�положение,�да�седят�в�средата�на
възглавницата�за�сядане,�с�поставен�съот-
ветния�предпазен�колан,�с�удобно�протег-
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Превключвател
за включване / изключване (ON/OFF) на
предната въздушна възглавница за
предния пътник (ако е оборудвана така-
ва функция).

Предната въздушна възглавница за пред-
ния пътник може да се деактивира
посредством превключвателя за включва-
не/ изключване (ON/OFF) на предната
въздушна възглавница за предния
пътник, ако на седалката за предния
пътник е монтирана предпазна система за
деца, или ако на седалката за предния
пътник няма седнал пътуващ.
За да се гарантира безопасността на
вашето дете, въздушната възглавница за
предния пътник винаги трябва да се деак-

тивира, когато има крайна необходимост
от монтиране на обърната назад предпаз-
на система за деца на предната седалка -
но само в изключителни случаи.

Фигура OLM039052L
Деактивиране (изключване) или
повторното активиране (включване) на
предната въздушна възглавница за
предния пътник става по следния
начин:

За да деактивирате предната въздушна
възглавница за предния пътник, трябва
да пъхнете главния контактен ключ в пре-
включвателя за включване/ изключване
(ON/OFF) на предната въздушна възглав-
ница за предния пътник и да завъртите
превключвателя в неговото изключено
положение (OFF).
Светлинният индикатор за изключена
(OFF) предна въздушна възглавница за
предния пътник ( ) трябва да светне, и

трябва да продължи да свети дотогава,
докато предната въздушна възглавница
за предния пътник бъде активирана отно-
во.
Повторното активиране на предната
въздушна възглавница за предния пътник
става с пъхане на главния контактен ключ
в превключвателя за включване/ изключ-
ване (ON/OFF) на предната въздушна
възглавница за предния пътник и
завъртането му в неговото включено
положение (ON). Светлинният индикатор
за изключена (OFF) предна въздушна
възглавница за предния пътник ( )
[Графичният знак (с цифрата 2) на това
място в оригинала липсва, но е добре да
се постави (за еднаквост) – бел.прев.]
трябва да угасне, а светлинният индика-
тор за включеното положение (ON) на
предната въздушна възглавница за пред-
ния пътник ( ) трябва да светне за при-
близително 60 секунди.

нати�крака�и�стъпала�стъпили�на�пода�на
автомобила,� чак� докато� автомобилът
бъде� паркиран� и� контактния� ключ� се
извади�от�гнездото.
•�системата�на�въздушните�възглавни-
ци� SRS� трябва� да� се� привежда� в� дей-
ствие�много� бързо,� за� да� осигури� пра-
вилна�защита�по�време�на�пътно-транс-
портно� произшествие.� ако� някой� от
пътуващите�се�озове�извън�правилното
положение�на�седеж�заради�това,�че�не
е�поставил�и� закопчал� своя�предпазен
колан,� въздушната� възглавница� може
да�влезе�в�контакт�с�него�с�много�голя-
ма� сила,� която� може� да� причини� на
пътуващия�тежки�или�фатални�нараня-
вания.

OLM039052LOEL039054
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*ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато превключвателят за включване/
изключване (ON/OFF) на предната
въздушна възглавница за предния
пътник е поставен в неговото включено
положение (ON), предната въздушна
възглавница за предния пътник е активи-
рана, и на седалката за предния пътник
не трябва да се монтира детско или
бебешко столче.
• Когато превключвателят за включване/
изключване (ON/OFF) на предната
въздушна възглавница за предния
пътник е поставен в неговото изключено
положение (OFF), предната въздушна

възглавница за предния пътник се поста-
вя в нейното деактивирано положение.

вНИМаНИЕ
•� ако� превключвателят� за� включ-
ване/� изключване� (ON/OFF)� на
предната�въздушна�възглавница�за
предния�пътник�не�работи�изправ-
но,�предупреждаващият�светлинен
индикатор�за�въздушните�възглав-
ници�( ),�намиращ�се�на�прибор-
ното�табло,�ще�светне.
също� така� светлинният� индикатор
за� изключена� предна� въздушна
възглавница� за� предния� пътник
( )� няма� да� свети� (светлинният
индикатор� за� предната� въздушна
възглавница�за�предния�пътник�ще
светне� и� след� приблизително� 60
секунди� ще� угасне),� управлява-
щият�модул�SRS�ще�активира�отно-
во�предната�въздушна�възглавница
за� предния� пътник,� и� предната
въздушна�възглавница� за�предния
пътник�ще� се� надуе� при� произше-
ствие�с�челен�удар�-�даже�в�случаи-
те,� когато� превключвателят� за
включване/� изключване� (ON/OFF)
на�предната�въздушна�възглавница
за�предния�пътник�е�поставен�в�
(Продължение)

(Продължение)
неговото� изключено� положение
(OFF).
ако�това�се�случи�за�вашия�автомо-
бил,� при� първа� възможност� изис-
кайте� от� упълномощен� дилър� на
компанията� HYUNDAI� да� провери
превключвателя� за� включване/
изключване� (ON/OFF)�на�предната
въздушна�възглавница� за�предния
пътник,� системата� на� предобте-
гачите� за� предпазните� колани� и
системата� въздушни� възглавници
SRS.
•�ако�предупреждаващият�светли-
нен� индикатор� за� въздушните
възглавници�SRS�мига�или�не�свет-
ва,� когато� превключвателят� за
запалването� се� завърти� във
включеното� положение� (ON),� или
ако�той�светне�по�време�на�движе-
ние,� при� първа� възможност� изис-
кайте� от� упълномощен� дилър� на
компанията� HYUNDAI� да� провери
превключвателя� за� включване/
изключване� (ON/OFF)�на�предната
въздушна�възглавница� за�предния
пътник,� системата� на� предобте-
гачите� за� предпазните� колани� и
системата� въздушни� възглавници
SRS.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При� някои� модели� превключвате-
лят� за� включване/� изключване
(ON/OFF)� на� предната� въздушна
възглавница�може�да�се�включва�с
използването� на� друг� подобен
малък,�твърд�предмет.�винаги�про-
верявайте� какво� е� състоянието� на
превключвателя� за� включване/
изключване�(ON/OFF)�на�предната
въздушна�възглавница�за�предния
пътник�и�на�светлинния�индикатор
за� включено/� изключено� положе-
ние�(ON/OFF)�на�предната�въздуш-
на�възглавница�за�предния�пътник.
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Странични въздушни възглавници (ако
са оборудвани такива)

Вашият автомобил е оборудван за всяка
от предните седалки със странична
въздушна възглавница.   Предназна-
чението на тази въздушна възглавница
е да осигури допълнителна защита
спрямо тази, предлагана от системата
на предпазните колани за шофьора на
автомобила и/или за предния пътник. 

(Продължение)
•�Даже�в� случаите,�когато�вашият
автомобил� е� оборудван� с� пре-
включвател� за� включване/
изключване�(ON/OFF)�на�предната
въздушна�възглавница�за�предния
пътник,� никога� не� монтирайте
предпазна� система� за� деца� на
седалката� за� предния� пътник.� На
предната�седалка�никога�не�трябва
да�се�поставя�предпазна�система�за
деца.� Децата,� които� са� прекалено
големи� за� поставяне� в� предпазна
система�за�деца,�трябва�винаги�да
сядат� на� задната� седалка� и� да
използват� наличните� предпазни
колани� от� поясно/� раменен� тип.
Децата� получават� най-висока� сте-
пен� безопасност� в� случай� на� про-
изшествие,�когато�са�ограничени�в
правилна� предпазна� система� за
деца,�монтирана�на�задната�седал-
ка.
•�веднага�след�като�необходимост-
та� от� предпазна� система� за� деца,
монтирана� на� седалката� за� пред-
ния� пътник,� отпадне,� активирайте
отново� предната� въздушна
възглавница�за�предния�пътник.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•�шофьорът�носи�цялата� отговор-
ност� за� правилното� положение� на
превключвателя� за� включване/
изключване�(ON/OFF)�на�предната
въздушна�възглавница�за�предния
пътник.
•�Деактивирайте�предната�въздуш-
на�възглавница�за�предния�пътник
само� когато� превключвателят� за
запалването�е�поставен�в�неговото
изключено�положение,�в�противен
случай�в�управляващия�модул�SRS
може�да�се�получи�повреда.
също� така� може� да� има� опасност
страничната� въздушна� възглавни-
ца� за� шофьора� и/или� за� предния
пътник�и�въздушните�възглавници
да�не�успеят�да�се�надуят,�или�да�не
се� надуят� правилно� по� време� на
сблъсък.
•� Никога� не� монтирайте� обърната
назад� предпазна� система� за� деца
на� седалката� за� предния� пътник,
освен� в� случаите� когато� предната
въздушна�възглавница�за�предния
пътник�не�е�била�деактивирана.�в
противен� случай,� при� произше-
ствие� бебето� или� детето� може� да
бъде�тежко�наранено�или�убито�от
надуването� на� въздушната
възглавница.
(Продължение)

OEL039039
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• Страничните въздушни възглавници
са проектирани да се надуват само при
някои видове странични удари, в зави-
симост от силата, ъгъла, скоростта и
мястото на удар при сблъскването.
• Страничните въздушни възглавници
се надуват не само от страната на
удара, а също така и от отсрещната
страна. 

(Продължение)
ните� седалки� (шофьорът� и� пред-
ният�пътник)�трябва�да�са�седнали
в�изправено�положение�с�правилно
поставени� предпазни� колани.
Ръцете� на� шофьора� трябва� да� са
разположени� на� волана� на� поло-
женията�9:00�и�3:00�на�часовника.
Ръцете� на� предния� пътник� трябва
да�са�поставени�на�скута.
•�Никога�не�използвайте�покрива-
ла�на�седалките.
•� Използването� на� покривала� на
седалките� може� да� намали� ефек-
тивността� на� системата,� или� да� я
блокира�съвсем.
•�Никога�не�монтирайте�каквито�и
да�било�аксесоари�от�страната�или
в�близост�до�страничните�въздуш-
ни�възглавници.
•�Никога� не� поставяйте� каквито� и
да�било�предмети�върху�въздушни-
те� възглавници,� или� между
въздушната�възглавница�и�себе�си.
•�Никога� не� поставяйте� каквито� и
да�било�предмети�(чадъри,�чанти�и
др.� подобни)� между� предната
врата� и� предната� седалка.� такива
предмети�могат�да�се�превърнат�в
опасни� „снаряди”,� и� да� причинят
нараняване,� ако� допълнителните
странични�въздушни�възглавници�

(Продължение)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•� страничните� въздушни� възглав-
ници�се�явяват�допълнителни�към
системите� на� предпазните� колани
за�шофьора�и�за�предния�пътник,�и
не� се� явяват� техни� заместители.
следователно�вие�трябва�да�бъде-
те� с� поставени� и� закопчани� пред-
пазни� колани� през� цялото� време,
докато�автомобилът�е�в�движение.
въздушните� възглавници� се� наду-
ват� само� при� някои� обстоятелства
на� странични� удари,� които� са
достатъчно� силни� да� причинят
значителни� наранявания� на� пъту-
ващите�в�автомобила.�
•� За� да� се� гарантира� най-добрата
възможна� защита� от� системата� на
страничните� въздушни� възглавни-
ци,�и�да�се�избегне�нараняване�от
надуването�страничните�въздушни
възглавници,�пътуващите�на�пред

(Продължение)
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(Продължение)
се�надуят.
•� За� да� избегнете� неочаквано� и
нежелано�надуване�на� странични-
те� въздушни� възглавници,� които
могат� да� нанесат� телесно� нараня-
ване,�избягвайте�да�удряте�датчи-
ка� за� страничен� удар,� когато� пре-
включвателят� за� запалването� е� в
неговото� включено� положение
(ON).
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Въздушни завеси (ако са оборудвани
такива)

Въздушните завеси са разположени по
дължината на двете страни на тавана на
купето, над предните и задните врати.
Въздушните възглавници са проектира-
ни да спомогнат за предпазване на гла-
вите на пътуващите на предните седал-
ки и на пътуващите на външните места

на задната седалка при някои видове
странични удари.

• Въздушните завеси са проектирани да
се задействат при сблъсквания с някои
видове странични удари, и в зависимост
от силата, ъгъла, скоростта и мястото на
удара.
• Въздушните завеси няма да се надуят
само от страната на удара, но също така
и от срещуположната страна.
• Въздушните завеси не са проектирани
да се надуват при всички видове стра-
нични удари.

OXM039055

OXM039056

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•� За� да� осигурите� възможност
страничните� въздушни� възглавни-
ци� и� въздушните� завеси� да� осигу-
рят�най-добрата�възможна�защита,
двамата� пътуващи� на� предните
седалки� и� двамата� пътуващи� на
външните�места�на�задната�седал-
ка� трябва� да� седят� в� изправено
положение,� с� правилно� поставени
съответните� предпазни� колани.
важно�е�също�децата�да�се�поста-
вят�да�сядат�в�правилно�подбрани
предпазни�системи�за�деца�на�зад-
ната�седалка.
•� когато� децата� са� поставени� да
седнат�на�външните�места�на� зад-
ната� седалка,� те� трябва� да� се
поставят� в� правилно� подбрани
предпазни�системи�за�деца.�винаги
проверявайте� дали� предпазната
система�за�деца�е�поставена�колко-
то� е� възможно� по-далече� от� стра-
ната� на� вратата,� и� обездвижвайте
предпазната�система�за�деца�в�ней-
ното�заключено�(фиксирано)�поло-
жение.
•� Никога� не� позволявайте� на
пътниците�да�облягат�главите�или�

(Продължение)
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(Продължение)
телата�си�към�вратите,�да�поставят
ръцете� си� на� вратите,� да� протягат
ръцете� си� извън� прозорците,� или
да� поставят� предмети� между� вра-
тите� и� пътуващите,� когато� са� сед-
нали�на�места,�които�са�оборудва-
ни� със� странични� въздушни
възглавници� и/или� въздушни
завеси.
•� Никога� не� правете� опит� да� раз-
глобявате�или�ремонтирате�какви-
то�и�да�било�компоненти�на�систе-
мата�странични�въздушни�възглав-
ници� и� въздушни� завеси.� това
може�да�се�извършва�само�от�ото-
ризирани� дилъри� на� компанията
HYUNDAI.
Неспазването� на� горепосочените
указания�може�да�доведе�в�резул-
тат� до� нараняване� или� смърт� на
пътуващите�в�автомобила�в�случай
на�произшествие.

Системи за безопасност във вашия автомобил
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Защо�НЕ�са�сЕ�ЗаДЕйствалИ�въЗДУшНИтЕ�въЗглавНИцИ�На�Моя�автоМобИл�ПРИ�сблъсък?
(Обстоятелства за надуване или за
ненадуване на въздушните възглав-
ници)

Съществуват много видове пътно-транс-
портни произшествия, при които не се
очаква надуване на въздушните
възглавници с цел осигуряване на
допълнителна защита.
Тези случаи включват удари отзад,
втори или трети удари при произше-
ствие с неколкократен брой удари, а
също така при сблъсквания с ниска ско-
рост. С други думи, не трябва да се
учудвате, че в някои случаи въздушни-
те възглавници не са се надули само
защото вашият автомобил е силно
повреден или даже станал изцяло
неизползваем.

Датчици за удар за въздушните
възглавници
(1) Управляващ модул SRS
(2) Датчик за удар отпред

(3) Датчик за страничен удар (ако е
оборудвана такава функция)

OLM039040/OLM039041/OLM039042/OEL039044

1 2 3
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Условия�за�надуване�на
въздушните�възглавници

Предни въздушни възглавници

Предните въздушни възглавници са
проектирани да се надуват при челен
удар, в зависимост от силата на удара,
скоростта или ъглите на удара от чел-
ния сблъсък.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•�Никога�не�удряйте�и�не�позволя-
вайте� никакви� предмети� да� удрят
местата,� на� които� са� поставени
въздушните� възглавници� или� дат-
чиците�за�тях.
това� може� да� предизвика� неочак-
вано� надуване� на� въздушните
възглавници,�което�може�да�дове-
де� в� резултат� до� тежко� телесно
нараняване�или�смърт.
•�ако�мястото�или�ъгълът�на�мон-
тиране� на� датчиците� бъде� проме-
нено� по� какъвто� и� да� било� начин,
въздушните�възглавници�могат�да
се� надуят� в� случаи,� когато� не� би
трябвало�да�се�надуват,�или�могат
да�не�се�надуят�в�случаи,�когато�би
трябвало� да� се� надуят,� при� което
могат�да� се�причинят� тежко�нара-
няване�или�смърт.
По� тази� причина� не� трябва� да� се
опитвате� да� извършвате� под-
дръжка�на�или�в�съседство�с�датчи-
ците� за� въздушните� възглавници.
Изисквайте� тези� проверки� и
поправки� на� автомобила� да� се
извършват�от�оторизиран�дилър�на
компанията�HYUNDAI.
(Продължение)

(Продължение)
...�ако�монтажните�ъгли�на�датчика
се�променят�вследствие�на�дефор-
миране�на�предната�броня,�на�кор-
пуса� на� автомобила� или� на� цент-
ралната�и�задната�колонки,�където
са�монтирани�датчиците�за�страни-
чен� удар,� могат� да� възникнат
повреди.� Изискайте� проверка� и
ремонт�на�автомобила�от�оторизи-
ран� дилър� на� компанията� HYUN-
DAI.
•�вашият�автомобил�е�проектиран
така,�че�при�някои�видове�сблъсък
да� поглъща� ударите� и� да� надува
въздушната�възглавница�(въздуш-
ните� възглавници).� Монтирането
на� допълнителни� елементи� към
бронята� или� подмяната� на� някоя
броня� с�неоригинални�части�може
да� повлияе� отрицателно� на� каче-
ството� на� реакцията� на� вашия
автомобил� и� на� надуването� на
въздушните�възглавници�в� случай
на�сблъсък.

1VQA2084
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Странични въздушни възглавници и
въздушни завеси (ако са оборудвани
такива)

Страничните въздушни възглавници
и/или въздушни завеси са проектирани
да се надуват, когато се открие удар от
датчиците за страничен сблъсък, в
зависимост от силата, посоката и ъглите

на удара, генерирани в резултат от
сблъскване със страничен удар. 

Въпреки че предните въздушни
възглавници (въздушните възглавници
за шофьора и за предния пътник) са
проектирани да се надуват само при
челни удари, те могат да се надуят също
и при някои видове други сблъсъци, ако
датчиците за челен удар открият
достатъчна сила на удара. Страничните
въздушни възглавници (възглавниците
за страничен удар и/или въздушните
завеси) са проектирани да се надуват
само при сблъсъци със страничен удар,
но те могат да се надуят и при други
видове удари, ако датчиците за страни-
чен удар открият достатъчна сила на
удара.
Ако шасито на автомобила бъде ударено
от неравности или предмети на пътя,
или от движение по изоставени пътища
или по банкета, въздушните възглавни-
ци също могат да се надуят. Шофирайте
много внимателно по изоставени пъти-
ща или по терени, които не са проекти-
рани за движение на автомобили, за да
избегнете неочаквано надуване на
въздушните възглавници.

Условия, които не довеждат до надува-
не на въздушните възглавници

• При някои видове сблъсъци с ниска
скорост въздушните възглавници могат
да не се надуят. Въздушните възглавни-
ци са проектирани да не се надуват в
такива случаи, тъй като при такива
сблъсъци те няма да могат да осигурят
допълнителна защита извън тази, която
се осигурява от предпазните колани.

1VQA2086

OVQ036018N

OXM039057
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• Въздушните възглавници не са про-
ектирани да се надуват при удари
отзад, тъй като вследствие на силата на
удара пътуващите „политат” назад. В
такъв случай надутите въздушни
възглавници не биха осигурили каквато
и да било допълнителна защита.

• При сблъсъци отстрани предните
въздушни възглавници могат да не се
надуят, тъй като пътуващите ще се
задвижат към посоката на удара, и по
този начин при страничните удари
надуването на предните въздушни
възглавници не би осигурило каквато и
да било защита на пътуващите.
• Ако обаче автомобилът ви е оборудван
със странични въздушни възглавници и
въздушни завеси, тези елементи могат
да се надуят в зависимост от силата на
удара, скоростта на автомобила и ъгли-
те на удара.

• При сблъскване под ъгъл силата на
удара може да задвижи пътуващите в
посока, в която въздушните възглавни-
ци не биха имали възможност да осигу-
рят каквато и да било допълнителна
защита, и вследствие на това датчиците
могат да не задействат надуване на
никакви въздушни възглавници. 

1VQA2089OVQ036018NOUN036087
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• Непосредствено преди самият удар
шофьорите често прилагат много интен-
зивно спиране. Такова интензивно спи-
ране води до понижаване на предната
част на автомобила, което спомага за
„потъване” под автомобили с по-висок
пътен просвет. В такива ситуации с
„потъване на предницата” въздушните
възглавници могат да не се надуят, тъй
като силите на отрицателното ускоре-
ние, които се откриват от датчиците,
могат да бъдат значително намалени от
такива удари с „потъване на предница-
та”.

• Въздушните възглавници могат да не
се надуят при произшествия с пре-
обръщане на автомобила, тъй като
надуването на въздушните възглавници
не би осигурило допълнителна защита
на пътуващите.
Страничните въздушни възглавници
и/или въздушните завеси обаче могат
да се надуят, когато автомобилът се
преобърне вследствие на сблъсък със
страничен удар, ако автомобилът е обо-
рудван със странични въздушни
възглавници и въздушни завеси.

• Въздушните възглавници могат да не
се надуят, ако автомобилът се сблъска с
обекти от рода на стълбове или дърве-
та, при които точката на удара е кон-
центрирана в една тясна зона, и пълна-
та сила на удара не се предава към дат-
чиците.

Фигура

1VQA2090 1VQA2091 1VQA2092
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ПолагаНЕ�На�гРИЖИ�За�сИстЕМата�SRS
Системата SRS практически не изисква
никаква сервизна поддръжка, и по тази
причина няма компоненти, които вие
бихте могли самостоятелно и безопасно
да обслужвате сервизно. Ако пред-
упреждаващият светлинен индикатор за
въздушните възглавници SRS не светне,
или остане да свети непрекъснато,
закарайте незабавно вашия автомобил
за проверка от оторизиран дилър на
компанията HYUNDAI.

Всички работи по системата SRS, като
демонтиране, монтиране, ремонт, или
каквато и да било работа по волана,
трябва задължително да се изпълняват
от оторизиран дилър на компанията
HYUNDAI. Неправилното боравене със
системата SRS може да доведе в резул-
тат до тежко телесно нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•� внасянето� на� модификации� в
компонентите�или�опроводяването
на� системата� SRS,� включително
добавянето� на� каквито� и� да� било
декоративни� елементи� към� съот-
ветните� капаци� на� въздушните
възглавници,� или� внасянето� на
модификации� в� конструкцията� на
корпуса� на� автомобила,� могат� да
повлияят� отрицателно� на� каче-

ството� на� работата� на� системата
SRS,�и�могат�да�доведат�до�възмож-
ност�за�нараняване.
•� За� почистването� на� капаците� на
въздушните� възглавници� изпол-
звайте� само� парче� мек� сух� плат,
или�парче�плат,�което�е�навлажне-
но�само�с�чиста�вода.�Използването
на� разтворители� или� почистващи
вещества�може�да�повлияе�отрица-
телно� на� капаците� на� въздушните
възглавници�и�да�доведе�до�непра-
вилно�задействане�на�системата.
•�върху�или�в�съседство�с�модули-
те� на� въздушните� възглавници� не
трябва� да� се� поставят� никакви
предмети� -� на� волана,� на� прибор-
ното�табло�и�на�панела�на�арматур-
ното� табло� пред� предния� пътник
(над� жабката),� тъй� като� всеки
такъв� предмет� може� да� причини
вреди,� ако� автомобилът� се� удари
достатъчно�силно,�което�да�доведе
до� надуване� на� въздушните
възглавници.
•� ако� въздушните� възглавници� се
надуят,�те�трябва�да�бъдат�подме-
нени� с� нови� от� оторизиран� дилър
на�компанията�HYUNDAI.
•�Никога�не�внасяйте�промени�или
не� изключвайте� опроводяването

Системи за безопасност във вашия автомобил

на� системата� SRS,� или� на� другите
компоненти� на� системата� SRS.� в
противен�случай�това�би�довело�в
резултат� до� нараняване,� вслед-
ствие� на� неочаквано� надуване� на
въздушните� възглавници,� или
вследствие� на� привеждане� на
системата� SRS� в� неработещо
състояние.
•� ако� трябва� да� изхвърлите� за
отпадъци�компоненти�на�системата
въздушни� възглавници,� или� ако
автомобилът� ви� трябва� да� бъде
предаден� за� вторични� суровини,
трябва� да� се� спазват� известни
предпазни�мерки�по�отношение�на
безопасността.� тези� предпазни
мерки�се�познават�от�всички�отори-
зирани� дилъри� на� компанията
HYUNDAI,�които�могат�да�ви�предо-
ставят�необходимата�информация.
Неспазването� на� тези� предпазни
мерки� и� процедури� би� увеличило
опасността�от�телесно�нараняване.
ако� автомобилът� ви� бъде� навод-
нен,�и�стелките�на�пода�са�напоени
с�вода�или�върху�пода�има�вода,�не
трябва�да�правите�опит�да�запалва-
те� двигателя.� в� такива� случаи
трябва� да� поръчате� изтегляне� на
автомобила� до� оторизиран� дилър
на�компанията�HYUNDAI.



623

ДоПълНИтЕлНИ�ПРЕДПаЗНИ�МЕРкИ,�свъРЗаНИ�с�бЕЗоПасНостта
• Никога не позволявайте пътниците да пътуват
в товарната зона или седнали върху сгънати
задни седалки. Всички пътуващи трябва да
седят изправени, напълно облегнати в своите
седалки, с поставени съответните предпазни
колани и стъпала, стъпили на пода на автомо-
била.
• Докато автомобилът е в движение, пътниците
не трябва да се преместват от едно място на
друго, или да разменят седалките си. В случай
на произшествие или при внезапно спиране
всеки пътник, който не е поставил предпазния
си колан, може да бъде изхвърлен към вътреш-
ността на купето на автомобила, към други
пътуващи, или даже извън автомобила.
• Всеки предпазен колан е проектиран за
ограничаване само на един пътуващ. Ако един и
същи предпазен колан се използва от повече от
едно лице, в случай на пътно-транспортно про-
изшествие тези лица могат да бъдат тежко нара-
нени или убити.
• Никога не използвайте каквито и да било
аксесоари върху предпазните колани. В  случай
на пътно-транспортно произшествие устрой-
ствата, за които се рекламира, че подобряват
комфорта или разместването на предпазния
колан, могат да намалят степента на защита,
която се осигурява от предпазния колан, и да
увеличат вероятността от тежко нараняване.
• Пътниците не трябва да поставят никакви
твърди или остри предмети между себе си и
въздушните възглавници. Поставянето на
твърди или остри предмети в скута или в устата
може да доведе до наранявания, ако въздушни-
те възглавници се надуят.
• Следете пътуващите винаги да бъдат далече

от капаците на въздушните възглавници.
Всички пътуващи трябва да седят изправени,
напълно облегнати в своите седалки с поставе-
ни и закопчани предпазни колани и стъпала,
стъпили на пода на автомобила. Ако пътуващи-
те се намират прекалено близо до капаците на
въздушните възглавници, те могат да бъдат
наранени, в случай, че въздушните възглавници
се надуят.
• Никога не закрепвайте или поставяйте пред-
мети върху или в съседство с капаците на
въздушните възглавници. Всеки предмет, който
е закрепен към или поставен върху капаците на
предните или страничните въздушни възглавни-
ци, може да попречи на правилното действие на
тези въздушни възглавници.
• Никога не внасяйте промени в предните
седалки. Внасянето на модификации в предните
седалки може да попречи на работата на съот-
ветните компоненти на датчиците на допълни-
телната система за ограничаване или на работа-
та на страничните въздушни възглавници.
• Никога не поставяйте каквито и да било пред-
мети под предните седалки. Поставянето на
предмети под предните седалки може да попре-
чи на работата на съответните компоненти на
датчиците на допълнителната система за
ограничаване и на съответните кабелни форми.
• Никога не дръжте бебета или деца в скута си.
Бебето или детето може да бъде тежко наране-
но или убито в случай на пътно-транспортно
произшествие. Всички бебета и деца трябва да
бъдат правилно ограничавани в съответни пред-
пазни системи за деца, или с предпазни колани
на задната седалка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•� ако� седите� неправилно� или� в
изместено� положение,� това� може
да� доведе� до� преместването� ви
прекалено�близо�до�надуващата�се
въздушна� възглавница,� до� удар� в
конструкцията� на� интериора� или
до� изхвърляне� извън� автомобила,
имащи� за� резултат� тежко� нараня-
ване�или�смърт.
•�винаги�седете�изправени,�с�обле-
галка�поставена�в�изправено�поло-
жение,�в�средата�на�възглавницата
за� сядане� и� с� поставен� предпазен
колан,�с�удобно�протегнати�крака�и
стъпала,�стъпили�на�пода�на�авто-
мобила.
Добавяне� на� оборудване� или� вна-
сяне� на� модификации� във� вашия
автомобил,� който� е� оборудван� с
въздушни�възглавници
ако� внесете� промени� във� вашия
автомобил,�като�променяте�шасито
на� автомобила,� системата� на� бро-
ните,� в� предните� или� страничните
панели�на�корпуса�или�във�височи-
ната�на�автомобила,�това�може�да
засегне� работата� на� системата
въздушни�възглавници�на�автомо-
била.

Системи за безопасност във вашия автомобил
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Предупреждаваща табелка за въздуш-
ните възглавници (ако е оборудвана
такава функция)

В купето са поставени предупреждава-
щи табелки за въздушните възглавници,
които да предупреждават шофьора и
пътниците за потенциалните опасности
от самата система въздушни възглавни-
ци.

Обърнете внимание, че тези предупреж-
дения, помествани по правителствени
изисквания, са фокусирани главно
върху опасностите за децата-пътници.
Бихме желали да ви предупредим също
и за рисковете, на които са изложени и
възрастните пътуващи. Тези рискове са
описани в предходните страници на
наръчника.

Тип B

OLM039050

Тип A

OLM039050L
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Запишете си някъде номера на
вашия ключ.

Кодовият номер на ключа е отпечатан
върху етикета с баркод, който е прикре-
пен към връзката ключове. Ако загуби-
те вашите ключове, този номер ще поз-
воли на оторизираните дилъри на ком-
панията HYUNDAI лесно да изработят
нови дубликати. Извадете етикета с
баркода и го съхранявайте на безопас-
но място. Освен това, препишете кодо-
вия номер и го пазете също на безопас-
но и удобно място, но в никакъв случай
не в автомобила.

Операции, извършвани с контактните
ключове
•  Използват се за запалване на двига-
теля.
• Използват се за заключване и отключ-
ване на вратите.
• Използват се за заключване и отключ-
ване на жабката (ако е оборудвана
такава функция).

КЛЮЧОВЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - За контакт-
ния ключ
Оставянето на деца без наблюдение в
автомобила заедно с контактния ключ
е опасно - даже в случаите, когато кон-
тактният ключ не е поставен в гнездо-
то. Децата имитират действията на въз-
растните, и биха могли да пъхнат кон-
тактния ключ в гнездото на превключ-
вателя за запалването. Контактният
ключ би дал възможност на децата да
задействат електрическите стъкла или
други регулировки, или даже да подка-
рат автомобила, което би могло да има
за резултат тежко телесно нараняване
или даже смърт. Никога не оставяйте
ключовете в автомобила заедно с деца,
оставени без надзор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За превключвателя за запалването на вашия автомобил използвайте само оригинал-
ни части на компанията HYUNDAI. Ако използвате неоригинални контактни ключове,
превключвателят за запалването може да не се върне в положението „включено
запалване” (ON), след като е бил завъртян в положението „стартер” (START). Ако това
се случи, стартерът ще продължи да работи, което ще доведе до повреда на електро-
мотора на стартера, и съществува опасност от пожар вследствие на прекомерно дъл-
гото протичане на силни токове по опроводяването.

OFD047001-B
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СИСтЕМА НА ИМОбИЛАйЗЕРА
Вашият автомобил може да е оборудван
с имобилайзер - електронна система за
имобилизиране (обездвижване) на дви-
гателя, за да се намали опасността от
неоторизирано използване на автомо-
била.
Системата на вашия имобилайзер се
състои от малко приемопредавателче,
вградено в контактния ключ, и елек-
тронни устройства вътре в автомобила.
Когато автомобилът ви е оборудван със
система на имобилайзер, при всяко
пъхане на контактния ключ в превключ-
вателя на запалването и завъртането му
във включеното положение (ON), тази
система проверява контактния ключ и
решава дали контактният ключ е вали-
ден или не.
Ако системата определи, че контактният
ключ е валиден, двигателят ще запали.
Ако системата определи, че контактният
ключ е невалиден, двигателят няма да
запали.

Деактивиране на системата на имо-
билайзера:
Пъхнете контактния ключ в ключалката
на превключвателя за запалването, и
завъртете ключа във включеното поло-
жение (ОN).

Активиране на системата на имоби-
лайзера:
Завъртете контактния ключ в изключе-
ното положение (OFF). Системата на
имобилайзера ще се активира автома-
тично. Без наличието на валиден кон-
тактен ключ за вашия автомобил двига-
телят няма да може да запалва.

* ЗАБЕЛЕЖКА
Когато запалвате двигателя, не изпол-
звайте контактния ключ заедно с поста-
вени наоколо други ключове с имобилай-
зери. В противен случай двигателят може
да не запали, или може да загасне малко
след запалването. След като получите
вашия нов автомобил, дръжте всички
контактни ключове поотделно, за да
избегнете евентуални повреди.

* ЗАБЕЛЕЖКА
Ако се нуждаете от допълнителни кон-
тактни ключове, или загубите някой от
вашите собствени контактни ключове,
трябва да се консултирате с оторизиран
дилър на компанията HYUNDAI.

ВНИМАНИЕ
Никога не поставяйте метални
аксесоари в съседство с контактния
ключ.
В противен случай двигателят
може да не запали, тъй като метал-
ните аксесоари могат да попречат
на сигнала на приемопредавател-
чето да се излъчва и приема нор-
мално.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
С цел недопускане кражби на
вашия автомобил, никога не оста-
вяйте резервни ключове където и
да било в автомобила. Паролата на
вашия имобилайзер е уникална за
всеки собственик на автомобил, и
трябва да се държи в тайна. Никога
не оставяйте този номер вътре в
автомобила.
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ВНИМАНИЕ
Приемопредавателчето, което е
вградено във вашия контактен
ключ, представлява важна състав-
на част на системата на имобилай-
зера. то е проектирано да осигуря-
ва няколко години безпроблемно
функциониране, вие обаче трябва
да избягвате излагането на кон-
тактния ключ на въздействието на
влага, на статично електричество и
на груби манипулации. В противен
случай може да се получи повреда
в работата на системата на имоби-
лайзера.

ВНИМАНИЕ
Никога не внасяйте промени, и не
правете поправки или настройки в
системата на имобилайзера, тъй
като това може да доведе до непра-
вилно функциониране на система-
та на имобилайзера. По тази причи-
на системата на имобилайзера
трябва да се обслужва сервизно
само от оторизирани дилъри на
компанията HYUNDAI.
Неправилното функциониране,
причинено от неподходящи проме-
ни, поправки или настройки на сис-
темата на имобилайзера, не се пок-
рива от гаранциите на производи-
теля на вашия автомобил.

Функции и възможности на вашия автомобил
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Операции, извършвани с дистанц   -
ионното устройство за влизане в
автомобила без ключ
• тип А
За да разгънете ключа, трябва да натис-
нете освобождаващия бутон, при което
контактния ключ ще се разгъне автома-
тично.
За да сгънете ключа, трябва да сгънете

ключа на ръка, като в същото време
натискате освобождаващия бутон.

• тип В
За да извадите механичния контактен
ключ, трябва да натиснете и задържите
натиснат освобождаващия бутон, и в
същото време да извадите механичния
контактен ключ.
За да върнете обратно на мястото му
механичния контактен ключ, пъхнете кон-
тактния ключ в отвора и го натиснете
навътре, докато чуете звук на „щраква-
не”.

Бутонче за заключване (1)
Когато натиснете бутончето за заключва-
не, се заключват всички странични врати
(и вдигащата се задна врата). Ако всички
врати са затворени, мигащата аварийна
сигнализация ще присветне еднократно,
за да покаже, че всички врати са заклю-
чени. Ако обаче някоя от вратите е оста-
нала отворена, мигащата аварийна сигна-

лизация няма да присветне. Затворете
съответната врата, и опитайте отново да
заключите вратите.

Бутонче за отключване (2)
При натискане на бутончето за отключва-
не се отключват всички врати.
Мигащата аварийна сигнализация ще
присветне двукратно, за да покаже, че
всички врати са отключени.
След като сте натиснали това бутонче,
вратите ще се заключат автоматично
отново, освен ако не отворите някоя от
вратите в рамките на 30 секунди след
отключването им с бутончето.

Бутонче за отключване на вдигащата
се задна врата (3) (ако е оборудвана
такава функция)
Вдигащата се задна врата се отключва,
когато бутончето се натисне за повече от
1 секунда.
Мигащата аварийна сигнализация ще
присветне двукратно, за да покаже, че
вдигащата се задна врата е отключена.
Ако обаче в продължение на 30 секунди
след продължителното натискане на това
бутонче не отворите вдигащата се задна
врата, тя ще се заключи автоматично
отново.
Също така, след като вдигащата се задна
врата се отвори и след това затвори,
същата ще се заключи автоматично.

ДИСтАНЦИОННО УСтРОйСтВО ЗА ВЛИЗАНЕ В АВтОМОбИЛА бЕЗ КЛЮЧ (АКО Е ОбОРУДВАНА тАКАВА ФУНКЦИЯ)

OEL049210L

*Тип В (ако е оборудвана такава функция

OEL049002

* ... Тип А (ако е оборудвана такава функция

ВНИМАНИЕ
Никога не опитвайте да сгънете
ключа, без да натискате освобож-
даващия бутон. В противен случай
контактният ключ може да се пов-
реди.

Функции и възможности на вашия автомобил
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* ЗАБЕЛЕЖКА
Предавателчето няма да работи, ако се
случи някое от следните неща.
• Когато контактният ключ е пъхнат в
гнездото на превключвателя за запалва-
нето.
• Когато се превиши граничният работен
обхват на дистанционното управление
(около 10 метра).
• Когато батерийката на предавателчето е
изтощена.
• Когато други автомобили или обекти
може да са блокирали сигнала му.
• При изключително студено време.
• Когато предавателчето се намира в
съседство с радиопредавател, например
радиостанция или летище, които могат да
попречат на нормалната му работа.

Когато предавателчето не работи пра-
вилно, отваряйте и затваряйте вратите с

помощта на механичния контактен
ключ. Ако имате проблем с предавател-
чето, трябва да се свържете с оторизи-
ран дилър на компанията HYUNDAI.

Смяна на батерийката
Предавателчето използва литиева бате-
рийка с напрежение 3 волта, която нор-
мално осигурява захранване в продъл-
жение на няколко години. Когато се
наложи нейната замяна, използвайте
посочената тук процедура.
1. Пъхнете остър инструмент в процепа
и внимателно отворете (чрез открехва-
не) централното капаче на предавател-
чето.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДАВАтЕЛЧЕтО НА ДИСтАНЦИОННОтО УПРАВЛЕНИЕ

Тип В

OFD047003

* Тип А

OEL049005

ВНИМАНИЕ
Промени или модификации, които
не са изрично одобрени от институ-
цията, която е отговорна за съот-
ветствието, може да доведе до
загуба на правото на потребителя
да използва оборудването. Ако сис-
темата за влизане в автомобила
без ключ се повреди вследствие на
промени или модификации, които
не са изрично одобрени от институ-
цията, отговорна за съответствие-
то, тази система няма да бъде пок-
рита от гаранцията на производи-
теля на вашия автомобил.

ВНИМАНИЕ
Пазете предавателчето от попада-
не във вода или в каквато и да било
друга течност. Ако системата за
влизане в автомобила без ключ се
повреди вследствие на излагането
й на въздействието на вода или
течности, тя няма да бъде покрита
от гаранцията на производителя на
автомобила.

Функции и възможности на вашия автомобил
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2. Сменете батерийката с нова
(CR2032). Когато сменяте батерийката,
винаги проверявайте дали положител-
ният електрод на батерийката (+) сочи
нагоре, както е показано на фигурата
тук.
3. Монтирайте батерийката в ред, обра-
тен на реда на демонтирането й.

За смяна на предавателчетата трябва да
се обърнете към оторизиран дилър на
компанията HYUNDAI, който трябва да
извърши съответното препрограмиране.

ВНИМАНИЕ
• Предавателчето на системата за
влизане в автомобила без ключ е
проектирано да ви осигурява дълги
години безпроблемно използване.
то обаче може да се повреди, ако
се изложи на въздействието на
влага или статично електричество.
Ако не сте сигурни как трябва да
използвате вашето предавателче,
или как да сменяте батерийката,
трябва да се свържете с оторизи-
ран дилър на компанията HYUNDAI.
• Използването на неправилен тип
батерийка може да доведе до пов-
реда на предавателчето. Винаги
използвайте правилния тип бате-
рийка.
• За да избегнете повреда на пред-
авателчето, не го изпускайте,
избягвайте намокрянето му или
излагането му на въздействието на
силна топлина или на директна
слънчева светлина.

ВНИМАНИЕ
Ако изхвърлите изтощена батерий-
ка по неподходящ начин, това
може да бъде вредно за околната
среда и за човешкото здраве.
Винаги изхвърляйте изтощените
батерийки в съответствие с местни-
те закони или разпоредби.

Функции и възможности на вашия автомобил



84

Посредством интелигентния контактен
ключ можете да заключвате или
отключвате дадена врата (и вдигащата
се задна врата), и даже да запалвате
двигателя, без да пъхате контактния
ключ в гнездото му.
Функциите на бутончетата на интели-
гентния контактен ключ са подобни на
тези на дистанционното устройство за
влизане в автомобила без ключ.
(Отнесете се към частта „Дистанционно
устройство за влизане в автомобила без
ключ” в този раздел).

Функции на интелигентния кон-
тактен ключ
Когато носите със себе си интелиген-
тния контактен ключ, можете да
заключвате и отключвате вратите на
автомобила (и вдигащата се задна
врата). Също така можете да запалвате
двигателя. За по-подробна информация
се отнесете към представените по-долу
подробни описания.

Заключване
Натискането на бутона на някоя от
предните външни дръжки на вратите,
при затворени всички странични врати
(включително вдигащата се задна
врата), когато някоя от вратите е оста-
нала отключена, води до заключване на
всички врати (включително вдигащата
се задна врата). Мигащата аварийна
сигнализация ще присветне еднократ-
но, за да покаже, че всички врати
(включително вдигащата се задна
врата) вече са заключени. Бутонът ще
може да се задейства само когато инте-
лигентният контактен ключ се намира в
границите на 0,7 до 1 метър от външна-
та дръжка на съответната врата. Ако
искате да проверите дали вратата е
заключена или не, трябва да проверите
състоянието на вътрешния бутон за
заключване на вратата, или да издърпа-
те външната дръжка на вратата.

ИНтЕЛИГЕНтЕН КОНтАКтЕН КЛЮЧ (АКО Е ОбОРУДВАН тАКЪВ)

OXM049001L OLM049007
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Даже ако сте натиснали бутона на една
от външните дръжки на вратите, врати-
те няма да се заключат, и в продълже-
ние на 3 секунди ще се излъчва музика-
лен сигнал, ако се случи едно от след-
ните обстоятелства:
• Ако интелигентният контактен ключ се
намира вътре в автомобила.
• Ако бутонът за запалване/ загасяне на
двигателя е в положението АСС или в
положението ON.
• Ако е отворена някоя от вратите (с
изключение на вдигащата се задна
врата)

Отключване
Натискането на бутона на една от вън-
шните дръжки на предните врати, при
затворени и заключени всички врати
(включително вдигащата се задна
врата), води до отключване на всички
врати (включително вдигащата се задна
врата). Мигащата аварийна сигнализа-
ция ще присветне двукратно, за да
покаже, че всички врати (включително
вдигащата се задна врата) вече са
отключени. Бутонът ще може да се
задейства само когато интелигентният
контактен ключ се намира в границите
на 0,7 до 1 метър от съответната вън-
шна дръжка на вратата.
Когато се разпознае наличието на инте-
лигентния контактен ключ в рамките на
0,7 до 1 метър от съответната външна
дръжка на някоя от предните врати,
други хора също могат да отварят някоя
от вратите, без да имат интелигентния
ключ у себе си.

Отключване на вдигащата се
задна врата
Ако се намирате в границите на 0,7 до 1
метър от външната дръжка на вдигаща-
та се задна врата, като носите със себе
си интелигентния контактен ключ, при
натискане на превключвателя на дръж-
ката на вдигащата се задна врата,
същата ще се отключи и отвори.
Мигащата аварийна сигнализация ще
присветне двукратно, за да покаже, че
вдигащата се задна врата е отключена.
Освен това, след като вдигащата се
задна врата бъде отворена и след това
затворена, същата ще се заключи авто-
матично.

Запалване на двигателя
Можете да запалвате двигателя и без да
пъхате контактния ключ в гнездото. За
по-подробна информация се отнесете
към частта „Запалване на двигателя с
интелигентен контактен ключ” в раздел
5.

Функции и възможности на вашия автомобил
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ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ИНтЕЛИГЕНтНИЯ КОНтАКтЕН Я КЛЮЧ
* ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако по някаква причина загубите своя
интелигентен контактен ключ, няма да
можете да запалвате двигателя. В такъв
случай при необходимост трябва да пред-
приемете теглене на автомобила и да се
свържете с оторизиран дилър на компа-
нията HYUNDAI.
• За един автомобил могат да бъдат регис-
трирани максимум 2 броя интелигентни
контактни ключове. Ако загубите един от
интелигентните контактни ключове,
трябва незабавно да закарате автомобила
при вашия оторизиран дилър на компа-
нията HYUNDAI, като носите със себе си
другия интелигентен контактен ключ, за
да се предпазите от потенциална кражба
на автомобила.
• Интелигентният контактен ключ няма
да работи, ако се случи някое от посоче-
ните по-долу обстоятелства:
- Когато интелигентният контактен ключ
се окаже в близост с радиопредавател,
например радиостанция или летище,
които могат да попречат на нормалната
работа на интелигентния ключ.
- Когато интелигентният контактен ключ
се окаже в съседство с мобилна двупосоч-
на радиосистема или с мобилен телефон.
- Когато близо до вашия автомобил се
работи с интелигентен контактен ключ
на друг автомобил.
Когато интелигентният контактен ключ

не работи изправно, можете да отваряте и
затваряте вратата с механичния контак-
тен ключ. Ако имате проблеми с интели-
гентния контактен ключ, трябва да се
свържете с оторизиран дилър на компа-
нията HYUNDAI.

Заключване/ отключване на
вратите при аварийни ситуации
Ако интелигентният контактен ключ не
работи нормално, можете да заключва-
те или отключвате вратите, като изпол-
звате механичния контактен ключ.
1. Натиснете и задръжте натиснат осво-
бождаващото бутонче (1) и извадете
механичния контактен ключ (2).
2. Пъхнете механичния контактен ключ
в ключалката на външната дръжка на
вратата. За отключване завъртете
ключа към задната част на автомобила,
а за заключване - към предницата на
автомобила.
Обратното прибиране на механичния
контактен ключ става с пъхането му в
отвора и натискането му, докато чуете
звук на „щракване”.

ВНИМАНИЕ
Пазете интелигентния контактен
ключ от изпускане във вода или в
каквито и да било други течности.
Ако системата за влизане в автомо-
била без ключ се повреди вследст-
вие на въздействието на вода или
течности, тя няма да се покрива от
гаранцията на производителя на
автомобила.

OLM049210L
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  Тази система е проектирана да осигуря-
ва защита от неоторизирано влизане в
автомобила. Системата се използва в три
режима: първият режим се нарича режим
„охрана”, вторият се нарича режим
„алармена сигнализация”, а третият се
нарича „изключен режим „охрана”.
Когато бъде задействана, системата
издава звукова алармена сигнализация,
придружена от присветвания на мигаща-
та аварийна сигнализация.

Включен режим „охрана”
Паркирайте автомобила и загасете дви-
гателя.
Системата се включва в режим „охрана”
по описания по-долу начин.
1. Извадете контактния ключ от пре-
включвателя за запалването, или загасе-

те двигателя.
2. Проверете дали всички врати, вклю-
чително вдигащата се задна врата и
капакът на двигателното отделение, са
затворени и заключени (фиксирани).
3. • Заключете вратите с натискане на
бутончето за заключване на вратите,
намиращо се на предавателчето (или на
интелигентния ключ).
След изпълнението на посочените по-
горе стъпки, мигащата аварийна сигна-
лизация ще присветне еднократно, за да
покаже, че системата се е включила в
режим „охрана”.
Ако някоя от страничните врати или вди-
гащата се задна врата е оставена отворе-
на (или не е плътно затворена), мигаща-
та аварийна сигнализация няма да се
задейства, и системата срещу кражби
няма да се включи в режим „охрана”.
Затворете плътно съответната врата, и
опитайте отново да заключите вратите.
• Заключете вратите с натискане на
бутона на една от външните дръжки на
предните врати, като носите със себе си
интелигентния ключ.
След изпълнението на горните стъпки
мигащата аварийна сигнализация ще
присветне еднократно, за да покаже, че
системата се е включила в режим „охра-
на”.
Ако някоя от страничните врати (и вди-
гащата се задна врата) е оставена отво-

рена (или не е плътно затворена), мига-
щата аварийна сигнализация няма да се
задейства, и системата срещу кражби
няма да се включи в режим „охрана”.
Затворете плътно съответната врата и
опитайте отново да заключите вратите.
Ако капакът на двигателното отделение
е останал отворен, мигащата аварийна
сигнализация няма да се задейства, и
системата срещу кражби няма да се
включи в режим „охрана”. Затворете
капака на двигателното отделение.
Мигащата аварийна сигнализация ще
присветне еднократно, и системата
срещу кражби ще се включи в режим
„охрана”.
• Никога не включвайте системата в
режим „охрана” преди всички пътници да
са излезли от автомобила. Ако системата
се включи в режим „охрана”, докато в
автомобила има останал пътник (или
пътници), алармената сигнализация
може да се задейства, когато останалият
вътре пътник (или пътници) напусне
(напуснат) автомобила. Ако някоя врата,
капакът на багажника или капакът на
двигателното отделение се отвори в рам-
ките на 30 секунди след включването на
системата в режим „охрана”, системата
ще се изключи от режим „охрана”, за да
се избегне ненужно включване на алар-
мената сигнализация.

СИСтЕМА СРЕЩУ КРАЖбИ (АКО Е ОбОРУДВАНА тАКА ФУНКЦИЯ)

Включен
режим

„охрана”

Включен
режим „алар-
мена сигна-

лизация”

Изключен
режим

„охрана”
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Режим „включена алармена сигнализа-
ция”
Алармената сигнализация ще се вклю-
чи, ако се реализира кое да е от посо-
чените по-долу обстоятелства, когато
системата срещу кражби е била включе-
на в режим „охрана”.
• Когато се отвори някоя предна или
задна врата, без да се използват бутон-
четата на предавателчето (или бутонче-
тата на интелигентния контактен ключ).
• Когато се отвори вдигащата се задна
врата, без да се използват бутончетата
на предавателчето (или бутончетата на
интелигентния контактен ключ).
• Когато се отвори капакът на двигател-
ното отделение.
В тези случаи се включва сирената, и
мигащата аварийна сигнализация
започва да присветва непрекъснато в
продължение на 27 секунди, освен ако
системата срещу кражби не е била в
„изключен режим „охрана”. За да
изключите системата срещу кражби,
трябва да отключите вратите посредст-
вом предавателчето (или посредством
интелигентния контактен ключ).

Изключен режим „охрана”
Системата ще се изключи от режима
„охрана”, когато:
За моделите с предавателче
- Когато се натисне бутончето за
отключване на вратите.
- Когато се запали двигателят.
- Когато превключвателят за запалване-
то се намира във включеното положе-
ние („ON”) в продължение на 30 секун-
ди или по-продължително.

За моделите с интелигентен контак-
тен ключ
- Когато се натисне бутончето за
отключване на вратите.
- Когато се натисне някой от бутоните
на външните дръжки на предните врати,
и носите със себе си интелигентния кон-
тактен ключ.
- Когато се запали двигателят.

След отключването на вратите мигаща-
та аварийна сигнализация ще присветне
двукратно, за да покаже, че системата
се е изключила от режима „охрана”.
След натискането на бутончето за
отключване, ако никоя от вратите (или
вдигащата се задна врата) не се отвори
в рамките на 30 секунди, системата ще
се включи отново в режим „охрана”.

* ЗАБЕЛЕЖКА - За системата на имоби-
лайзера
• Ако системата не е изключена от режим
„охрана” посредством предавателчето,
пъхнете контактния ключ в гнездото на
превключвателя за запалването, и запа-
лете двигателя. След това системата ще се
изключи от режима „охрана”.
•  Ако загубите вашите контактни ключо-
ве, трябва да се консултирате с вашия
оторизиран дилър на компанията
HYUNDAI.

ВНИМАНИЕ
Не внасяте промени, не правете
опити за поправяне и не настрой-
вайте системата срещу кражби, тъй
като това може да доведе до непра-
вилно функциониране на система-
та. Системата срещу кражби трябва
да се обслужва сервизно само от
упълномощени дилъри на компа-
нията HYUNDAI.
Повредите, причинени от непра-
вилни промени, настройки или
модификации, извършени на сис-
темата срещу кражби, не се покри-
ват от гаранцията на производите-
ля на вашия автомобил.

Функции и възможности на вашия автомобил
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Управление на ключалките на врати-
те, когато сте извън автомобила
• За отключване трябва да завъртите
ключа към задната част на автомобила,
а за заключване трябва да завъртите
ключа към предницата на автомобила.
• Ако заключвате/ отключвате вратата с
ключ, всички врати на автомобила ще
се заключват/ отключват автоматично
(ако е оборудвана такава функция).
• Вратите могат също така да се заключ-
ват и отключват с бутончето на пред-
авателчето (или с бутончето на интели-
гентния контактен ключ).
• След като вратите бъдат отключени,
те могат да се отварят с издърпване на
външните дръжки.
• Когато затваряте дадена врата, трябва
да правите това с избутване на вратата

с ръка. След това проверявайте дали
вратите са затворени плътно.

* ЗАБЕЛЕЖКА
• При студен и влажен климат ключалки-
те на вратите и механизмите на вратите
могат да не работят изправно вследствие
на замръзване на влага или вода.
• Ако някоя от вратите бъде заключвана/
отключвана многократно в бърза послед-
ователност - или с използване на контакт-
ния ключ на автомобила, или с използва-
не на превключвателя за централното
заключване на вратите, системата може
да спре временно работа, с цел да се пред-
пазят електрическите вериги от прегря-
ване, и да не се допусне повреда на компо-
нентите на системата.

• Ако искате да заключите дадена врата
без ключа, трябва да натиснете вътреш-
ния бутон за заключване на вратата (1)
към положението „Lock” (заключено
положение), и след това да затворите
вратата (2).
• Ако заключите вратата посредством
превключвателя за централното
заключване на вратите, всички врати на
автомобила ще се заключат автоматич-
но.
• Винаги, когато оставяте автомобила си
без надзор, изваждайте контактния
ключ, задействайте спирачката за пар-
кирането, затваряйте всички прозорци
и заключвайте всички врати.

КЛЮЧАЛКИ НА ВРАтИтЕ

OLM049008

Заключване

Отключване
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РАбОтА С КЛЮЧАЛКИтЕ НА ВРАтИтЕ, КОГАтО СЕ НАМИРАтЕ ВЪтРЕ В АВтОМОбИЛА

Посредством бутона за заключване
на вратите
• За да отключите дадена врата, трябва
да натиснете вътрешния бутон за
заключване на вратата (1) към положе-
нието „Unlock” (отключено положение).
В този момент от бутона ще се покаже
неговата червена маркировка (2).
• За да заключите дадена врата, трябва
да натиснете вътрешния бутон за
заключване на вратата (1) към положе-
нието „Lock” (заключено положение).
Ако вратата се заключи правилно, чер-
вената маркировка (2) на бутона за
заключване на вратите ще престане да
се вижда.
• Отварянето на вратата става с издър-
пване на вътрешната дръжка (3) към
вас (навън).

• Ако вътрешната дръжка на вратата от
страната на шофьора (или от страната
на предния пътник) се издърпа, когато
вътрешният бутон за заключване на
вратата е поставен в неговото заключе-
но положение, бутонът ще се отключи и
вратата ще се отвори (ако е оборудвана
такава функция).
• Предните врати не могат да се
заключват, ако контактния ключ е пос-
тавен в гнездото на превключвателя за
запалването и някоя от предните врати
е оставена отворена.
• Вратите не могат да се заключват, ако
интелигентният контактен ключ се
намира вътре в автомобила, и има отво-
рена някоя врата.

Посредством превключвателя за цен-
тралното заключване на вратите
Заключването и отключването на врати-
те става посредством натискане на пре-
включвателя за централното заключва-
не на вратите.
• Когато натиснете надолу предната
част (1) на превключвателя, се извър-
шва заключване на всички врати на
автомобила.
• Когато натиснете надолу задната част
(2) на превключвателя, се извършва
отключване на всички врати на автомо-
била.
• Ако обаче някоя врата (и вдигащата се

задна врата) е оставена отворена, вра-
тите няма да се заключат даже при
натискане на предната част (1) на пре-
включвателя за централното заключва-
не на вратите.
• Ако обаче интелигентният контактен
ключ се намира вътре в автомобила и
някоя от вратите е останала отворена,
вратите няма да се заключат даже кога-
то се натисне предната част (1) на пре-
включвателя за централното заключва-
не на вратите.

OLM049010

Заключване

Отключване

OLM049011

Врата на шофьора

Функции и възможности на вашия автомобил
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Напълно блокиращи ключалки (ако е
оборудвана такава функция)
Някои автомобили са оборудвани със
система за напълно блокиращо заключ-
ване. След като напълно блокиращите
ключалки са били задействани, те не
допускат отваряне на вратите нито
отвътре, нито отвън, с което се осигуря-

ва допълнителна мярка за сигурността
на автомобила.
За да заключите автомобила с изпол-
зване на функцията „напълно блокира-
що заключване”, вратите трябва да
бъдат заключени с използване на (инте-
лигентния) контактен ключ, или с пред-
авателчето на дистанционното управле-
ние за влизане в автомобила без ключ.
За отключване на автомобила отново
трябва да използвате (интелигентния)
контактен ключ или предавателчето на
дистанционното управление.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - За врати-
те
• Когато автомобилът е в движе-
ние, вратите трябва да бъдат вина-
ги плътно затворени и заключени,
за да се избегне тяхното неволно
отваряне. Заключените врати също
така отблъскват потенциалните
опити за влизане в автомобила на
неоторизирани лица, когато авто-
мобилът е спрял или се движи
много бавно.
• Внимавайте, когато отваряте вра-
тите, и следете за наличието на
други автомобили, мотоциклети,
велосипеди или пешеходци, които
се приближават към автомобила в
зоната на отваряне на вратата.
Отварянето на дадена врата, кога-
то нещо се приближава към авто-
мобила, може да доведе до повре-
да или нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не заключвайте вратите с
(интелигентния) контактен ключ
или с предавателчето на дистанци-
онното управление, когато в авто-
мобила има останали хора. В про-
тивен случай пътникът в автомоби-
ла няма да може да отключи вра-
тите с бутона за заключване на
вратата. така например, ако врата-
та е заключена с предавателчето
на дистанционното управление,
пътникът вътре в автомобила няма
да може да отключи вратата без
използване на предавателчето.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - За неза-
ключен автомобил
Оставянето на вашия автомобил
незаключен действа като „покана”
към крадците, или води до въз-
можна вреда за вас или за други от
някого, който се е скрил във вашия
автомобил, докато сте били извън
него. Винаги, когато оставяте авто-
мобила без надзор, изваждайте
контактния ключ, задействайте
спирачката за паркирането, затва-
ряйте всички прозорци и заключ-
вайте всички врати. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - За оставя-

не на деца без надзор
температурата в затворения авто-
мобил може да се повиши извън-
редно много, което може да причи-
ни смърт или тежко нараняване на
оставени без надзор деца или
домашни любимци, които не могат
да излязат от автомобила. Освен
това децата могат да задействат
функции на автомобила, които
могат да доведат до тяхното нара-
няване, или те могат да получат
други увреждания, вероятно от
лица, проникнали неоторизирано в
автомобила. Никога не оставяйте
във вашия автомобил деца или
домашни любимци без надзор.

Функции и възможности на вашия автомобил
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СИСтЕМА ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ВРАтИтЕ С ДАтЧИК ЗА СКОРОСттА (АКО Е ОбОРУДВАНА тАКАВА ФУНКЦИЯ)

След като скоростта на автомобила пре-
виши 15 км/ч, всички врати ще се
заключат автоматично. След като зага-
сите двигателя или извадите контактния
ключ, всички врати ще се отключат
също автоматично (ако е оборудвана
такава функция).
Предвидените обезопасителни ключал-
ки за деца помагат да не се допусне
деца да отворят случайно задните врати
отвътре. Обезопасителните ключалки
на задните врати трябва да се използват
всеки път, когато в автомобила се возят
деца.
1. Отворете задната врата.
2. Натиснете обезопасителната ключал-
ка за деца, разположена на задния ръб
на вратата до положението „Lock”
(заключено положение).
Когато обезопасителната ключалка за
деца се намира в положението „Lock
( )” (заключено положение), задната
врата няма да може да се отвори даже
при издърпване на вътрешната дръжка
на вратата.

3. Затворете задната врата.
За да отворите задната врата, трябва да
издърпате външната дръжка на съответ-
ната врата.
Даже когато вратите може да са отклю-
чени, задната врата няма да може да се
отваря чрез издърпване на вътрешната
дръжка на вратата (1), докато не се
деблокира обезопасителната ключалка
за деца на задната врата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ЗА ОбЕЗ-
ОПАСИтЕЛНИтЕ КЛЮЧАЛКИ НА
ЗАДНИтЕ ВРАтИ
Ако деца-пътници отворят по нев-
нимание задните врати, докато
автомобилът е в движение, те
могат да изпаднат извън автомоби-
ла и да бъдат тежко наранени или
убити. За да не се допусне отваря-
не на задните врати от деца отвът-
ре винаги, когато в автомобила се
возят деца, трябва да използвате
обезопасителните ключалки на
задните врати.

OLM049012
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• Вдигащата се задна врата се отключва
или заключва заедно със заключването
или отключването на всички останали
врати с контактния ключ, с предавателче-
то на дистанционното управление (или с
интелигентния контактен ключ), или с
превключвателя за централното заключ-
ване на вратите.
• Когато е отключена, вдигащата се задна
врата може да се отваря чрез натискане
на дръжката и издърпване на дръжката
нагоре.
• Когато всички врати са заключени, ако
бутончето за отключване на вдигащата се
задна врата, намиращо се на интелиген-
тния контактен ключ, се натисне в про-
дължение на повече от 1 секунда, вдига-
щата се задна врата ще се отключи. Ако
след това вдигащата се задна врата се
отвори и след това отново затвори, тя ще

се заключи автоматично.
* ЗАБЕЛЕЖКА
При студен и влажен климат механизмите за
отключване и заключване на вдигащата се
задна врата могат да не работят изправно,
вследствие на замръзването на водни пари
или вода в тях.

Затваряне на вдигащата се задна
врата
Затварянето на вдигащата се задна врата
става със смъкването й надолу и послед-
ващо силно натискане на вратата надолу.

Винаги проверявайте дали вдигащата се
задна врата е фиксирана сигурно в затво-
реното положение.

ВДИГАЩА СЕ ЗАДНА ВРАтА

OLM049013

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вдигащата се задна врата се отваря
нагоре. Преди отварянето на вдига-
щата се задна врата проверявайте в
близост до задната част на автомоби-
ла да няма обекти или хора.

ВНИМАНИЕ
Преди да потеглите, винаги прове-
рявайте дали вдигащата се задна
врата на автомобила е затворена.
Ако преди потеглянето на автомо-
била вдигащата се задна врата не е
затворена, може да се получи пов-
реда на амортисьорите за повдига-
не на вратата и свързаните с тях
механизми.

OLM049014

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Внимавайте дали ръцете, краката и
други части на тялото ви се намират
в безопасност извън пътя на затваря-
не на вдигащата се задна врата.

ВНИМАНИЕ
При затварянето на вдигащата се
задна врата, внимавайте в близост
до фиксатора й да няма никакви
предмети. В противен случай фик-
саторът на вдигащата се задна
врата може да се повреди.

Функции и възможности на вашия автомобил
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Аварийно обезопасяващо освобожда-
ване на вдигащата се задна врата

Вашият автомобил е оборудван с осво-
бождаващо лостче за аварийно обез-
опасяващо освобождаване на вдигаща-
та се задна врата, разположено в дол-
ния край на вратата. Когато някой по
невнимание се заключи в багажното
отделение, вдигащата се задна врата
може да се отвори чрез избутване на
освобождаващото лостче, и избутване
на вдигащата се задна врата за отваря-
нето й.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ЗА ЕМИ-
СИИтЕ ОтРАбОтИЛИ ГАЗОВЕ
Ако шофирате с отворена вдигаща
се задна врата, вие ще позволите
навлизане на опасни пàри от отра-
ботилите газове вътре в купето на
автомобила, което може да причи-
ни тежко нараняване или смърт на
пътуващите в автомобила.
Ако се налага да пътувате с отворе-
на вдигаща се задна врата, дръжте
всички вентилационни отвори и
всички прозорци отворени, така че
вътре в купето на автомобила да
постъпва непрекъснато свеж вън-
шен въздух.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ЗА
бАГАЖНАтА ЗОНА ОтЗАД
Пътуващите в автомобила никога не
трябва да пътуват в задната багажна
зона, където нямат на разположение
никакви средства за ограничаване.
За да се избегнат наранявания в слу-
чай на произшествие или при внезап-
ни спирания, пътуващите винаги
трябва да бъдат правилно огранича-
вани.

OLM049015

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• За да сте подготвени за аварийни
обстановки, винаги разучавайте
къде е разположено лостчето за
аварийно обезопасяващо освобож-
даване на вдигащата се задна
врата в автомобила и как се отваря
тази врата, ако по невнимание
бъдете заключени в багажното
отделение.
• Не позволявайте на никого, по
никое време да се озовава в багаж-
ното отделение на автомобила. В
случаите на пътно-транспортни
произшествия багажното отделе-
ние се явява изключително опасно
място за пътуване.
• Използвайте освобождаващото
лостче само при аварийни случаи.
Използвайте това лостче с изклю-
чително голямо внимание, особено
когато автомобилът е в движение.

Функции и възможности на вашия автомобил
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(1) Превключвател за електрическото
стъкло на вратата на шофьора
(2) Превключвател за електрическото
стъкло на вратата на предния пътник

(3) Превключвател за електрическото
стъкло на задната врата (отляво)
(4) Превключвател за електрическото
стъкло на задната врата (отдясно)

(5) Отваряне и затваряне на стъклата
(6) Автоматично вдигане*/смъкване*
на електрическите стъкла
(7) Превключвател за блокиране на
електрическите стъкла
*: Ако е оборудвана такава функция

* ЗАБЕЛЕЖКА
При студен и влажен климат електричес-
ките стъкла могат да не работят изправно
вследствие на замръзвания.

ПРОЗОРЦИ

OLM049020

Функции и възможности на вашия автомобил



204

ЕЛЕКтРИЧЕСКИ СтЪКЛА
За да можете да управлявате електри-
ческите стъкла, превключвателят за
запалването трябва да бъде поставен
във включеното положението (ON).
Всяка врата разполага със свой собст-
вен превключвател за съответното
електрическо стъкло, което управлява
стъклото на тази врата. Шофьорът раз-
полага с превключвател за блокиране
на електрическите стъкла, с който може
да блокира задействането на стъклата
на пътниците на задната седалка (или
на предния пътник).
Електрическите стъкла могат да се
управляват в продължение на прибли-
зително 30 секунди, след като контакт-
ният ключ се извади от гнездото, или се
завърти в положението АСС, или в поло-
жението LOCK. Ако обаче предните
врати се отворят, електрическите стък-
ла няма да могат да се управляват даже
в рамките на този 30-секунден интер-
вал. На вратата на шофьора се намира и
един главен превключвател на електри-
ческите стъкла, с който могат да управ-
ляват всички стъкла на автомобила.

* ЗАБЕЛЕЖКА
Когато шофирате при смъкнати задни
стъкла или с отворен (напълно или час-
тично) люк на покрива (ако е оборудван
такъв), в купето на автомобила може да
възникне ударна въздушна струя или пул-
сиращ шум. Този шум е нормално след-
ствие от отворените стъкла, и може да се
намали или отстрани съвсем чрез пред-
приемане на следните действия. Ако този
шум се получава, когато са смъкнати едно
или и двете задни стъкла, трябва частич-
но да смъкнете и двете предни стъкла -
приблизително с 2 до 3 см. Ако разберете,
че шумът е вследствие на отворения люк
на покрива, трябва да намалите малко
степента на отваряне на люка на покри-
ва.

Отваряне и затваряне на електричес-
ките стъкла
За да отворите или затворите дадено
стъкло, натиснете надолу или издърпай-
те нагоре предната част на съответния
превключвател до първата позиция с
отстъп (5).

OLM049021
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Автоматично смъкване на стъклото
(ако е оборудвана такава функция)
(за стъклото на шофьора)
Натискането за момент на превключвателя за
електрическото стъкло на шофьора до вто-
рия отстъп (6) води до пълно смъкване на
стъклото на шофьора, даже ако веднага след
натискането превключвателят се освободи.
За да спрете стъклото в желаното от вас
положение, докато стъклото се движи, тряб-
ва да издърпвате превключвателя за момент
в обратната посока на движението на стъкло-
то.

Фигура OLM049023
Автоматично вдигане/ смъкване на
стъклото (ако е оборудвана такава
функция) (за стъклото на шофьора)

Натискането или издърпването на превключ-
вателя за електрическото стъкло до второто
положение на отстъп (6) води до смъкване
или вдигане на стъклото докрай, даже кога-

то превключвателят се освободи веднага
след натискането или издърпването му. За да
спрете стъклото в желано от вас положение,
докато стъклото още се движи, издърпайте
нагоре или натиснете надолу и веднага след
това освободете превключвателя.
Ако електрическото стъкло не се управлява
нормално, системата за автоматично управ-
ление на електрическите стъкла трябва да се
рестартира по следния начин:
1. Завъртете превключвателя за запалването
в неговото включено положение (ON).
2. Затворете стъклото на шофьора и продъл-
жете да издърпвате нагоре превключвателя
за стъклото на шофьора в продължение на
най-малко 1 секунда след пълното затваряне
на стъклото.

Фигура OUN026013
Автоматично обръщане на посоката на дви-
жение на стъклото
Ако при движението на електрическото стък-

ло нагоре същото се блокира от предмет или
от части на тялото на някого от пътуващите,
стъклото ще открие повишеното съпротивле-
ние и ще спре движението си нагоре. След
това стъклото ще се смъкне на разстояние
приблизително 30 см, за да позволи обектът
да се отстрани от пътя на стъклото.
Ако електрическото стъкло открие съпротив-
лението, докато превключвателят за елек-
трическото стъкло се държи непрекъснато в
издърпано нагоре положение, стъклото ще
спре движението си нагоре, и след това ще
се смъкне надолу на разстояние приблизи-
телно 2,5 см. И ако превключвателят за
електрическото стъкло се държи отново
непрекъснато издърпан нагоре, в рамките на
5 секунди след като стъклото е било смъкна-
то малко надолу от функцията за автоматич-
но връщане на стъклата, функцията за авто-
матично връщане на стъклата ще престане да
работи.

4 21
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* ЗАБЕЛЕЖКА
Функцията за автоматично връщане на
стъклото (за стъклото на шофьора) е
активирана само когато се използва дру-
гата функция „автоматично вдигане на
стъклото” чрез напълно издърпване на
превключвателя нагоре. Функцията за
автоматично обръщане на движението на
стъклото няма да работи, ако стъклото се
вдига с използване на междинното поло-
жение на превключвателя за електричес-
кото стъкло.

Бутон за блокиране на електрически-
те стъкла
• Шофьорът може да блокира превключ-
вателите за електрическите стъкла на
вратите на задните пътници чрез натис-
кане на бутона за блокиране на елек-
трическите стъкла, който се намира на
вратата на шофьора, в неговото блоки-
рано положение (в натиснато положе-
ние) (LOCK).
• Когато превключвателят за блокиране
на електрическите стъкла е в неговото
включено положение (ON), главният
управляващ превключвател на шофьора
няма да може да управлява електричес-
ките стъкла на задните пътници.

ВНИМАНИЕ
• За да се избегне възможна пов-
реда на системата на електричес-
ките стъкла, никога не отваряйте
или затваряйте две или повече
електрически стъкла едновремен-
но. това също така ще гарантира
по-дълъг живот на съответния
предпазител.
• Никога не правете опити да
използвате главния превключва-
тел за електрическите стъкла (на
вратата на шофьора) и индивиду-
алния превключвател за съответ-
ното стъкло на вратата за задвиж-
ване на стъклото в противополож-
ни посоки едновременно. Ако
направите това, движението на
стъклото ще спре, и след това то
няма да може да се отваря или зат-
варя.

OLM049024

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги преди да пристъпите към
вдигане на което и да било стъкло,
проверявайте за наличието на пре-
пятствия по пътя на затварянето
му, за да избегнете наранявания
или повреда на автомобила. Ако
между стъклото и горното гнездо
за стъклото бъде захванат предмет
с диаметър по-малък от 4 мм, фун-
кцията „автоматично обръщане на
посоката на движение на стъклото”
няма да може да открие повишено-
то съпротивление, и няма да спре
вдигането на стъклото с последва-
що обръщане на посоката.

Функции и възможности на вашия автомобил
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Функции и възможности на вашия автомобил

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ЗА ПРО-
ЗОРЦИтЕ НА АВтОМОбИЛА
• НИКОГА не оставяйте контактния
ключ вътре в автомобила.
• НИКОГА не оставяйте деца в
автомобила без надзор. Даже
много малки деца могат случайно
да задвижат автомобила, да бъдат
захванати от електрическите стък-
ла, или да наранят себе си или
други хора по някакъв друг начин.
• Винаги извършвайте повторни
проверки, за да се уверите дали
всички ръце, глави и други пре-
пятствия са на безопасно разстоя-
ние от пътя на затварянето на
дадено електрическо стъкло.
• Никога не позволявайте децата
да си играят с електрическите
стъкла. Винаги дръжте превключ-
вателя за блокиране на електри-
ческите стъкла (намиращ се на
шофьорската врата) в неговото
блокирано положение (LOCK) (в
натиснатото положение). В проти-
вен случай неволното задействане
на стъклата от някое дете може да
доведе в резултат до тежко нара-
няване.
• По време на движение никога не
изваждайте главата или ръцете си
извън прозорците на автомобила.
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Отваряне на капака на двигателното
отделение
1. Издърпайте освобождаващата ръчка,
за да освободите фиксирането на капа-
ка на двигателното отделение. Капакът
трябва да отскочи леко нагоре.

2. Застанете пред автомобила, повдиг-
нете леко капака на двигателното отде-
ление, издърпайте допълнителния фик-
сатор (1), намиращ се от вътрешната
страна на централната част на капака, и
след това повдигнете капака нагоре (2).

3. Издърпайте навън поддържащият
лост.
4. Подпрете капака в отвореното поло-
жение с поддържащия лост.

КАПАК НА ДВИГАтЕЛНОтО ОтДЕЛЕНИЕ

OLM049025 OLM049026 OLM049027

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ЗА НАГО-
РЕЩЕНИ ЧАСтИ
Хващайте поддържащия лост само
в участъка, който е облицован с
гумен слой. Пластмасата няма да
позволи изгаряне от нагорещения
метал на лоста, когато двигателят
е бил нагорещен.

Функции и възможности на вашия автомобил
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ЗАтВАРЯНЕ НА КАПАКА НА ДВИГАтЕЛНОтО ОтДЕЛЕНИЕ
1. Преди да пристъпите към затваряне
на капака на двигателното отделение,
проверете следните неща:
... Всички капачки на отвори в двига-
телното отделение трябва да бъдат пра-
вилно поставени.
... Всички ръкавици, постелки и каквито
и да било други запалими материали
трябва да се премахнати от двигателно-
то отделение.
2. Върнете поддържащият лост в него-
вата скоба, за да се избегне неговото
„играене” (тракане).
3. Смъкнете капака на двигателното
отделение, докато се окаже на около 30
см над затвореното положение, и го
оставете да падне свободно от тази
височина. След това проверете дали е
фиксиран добре в затвореното положе-
ние.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ЗА КАПА-
КА НА ДВИГАтЕЛНОтО ОтДЕЛЕНИЕ
• Преди да пристъпите към затва-
ряне на капака на двигателното
отделение, проверете дали сте
отстранили всички препятствия
под капака. Затварянето на капака,
когато под него се намират някак-
ви препятствия, може да доведе в
резултат до повреда на автомоби-
ла или до тежко телесно наранява-
не.
• Никога не оставяйте в двигател-
ното отделение ръкавици, постел-
ки или каквито и да било други
запалими материали. В противен
случай от високата температура
може да възникне пожар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Преди да потеглите, винаги
извършвайте повторна проверка,
за да сте сигурни, че капакът на
двигателното отделение е сигурно
фиксиран (заключен). Ако капакът
на двигателното отделение не е
сигурно фиксиран, той може да
отскочи и да се отвори по време на
движение на автомобила, което да
доведе до пълна загуба на види-
мостта ви напред, което от своя
страна може да доведе в резултат
до пътно транспортно произшест-
вие.
• Винаги, когато проверявате дви-
гателното отделение, поддържа-
щият лост трябва да се пъха док-
рай в съответния отвор. това ще
позволи да се избегне изпадане на
капака на двигателното отделение
с последица евентуално наранява-
не.
• Никога не премествайте или
шофирайте автомобила с вдигнат
капак на двигателното отделение.
Вашият поглед напред ще бъде
блокиран, а самият капак би могъл
да изпадне или да се повреди.

Функции и възможности на вашия автомобил
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Отваряне на външната капачка на
резервоара за гориво
Външната капачка (вратичка) на резер-
воара за гориво трябва да се отваря,
когато се намирате вътре в автомобила,
чрез издърпване на ръчката на меха-
низма за отваряне на капачката.

* ЗАБЕЛЕЖКА
Ако външната капачка на резервоара за
гориво не може да се отвори, заради
образувало се около нея заледяване, почу-
кайте леко върху нея, или натиснете
капачката, за да разчупите леденото пок-
ритие и освободите капачката. Никога не
правете опит да открехвате капачката със
сила. В случай на необходимост нанесете
спрей срещу заледяване около капачката
с одобрена марка спрей (не използвайте за

целта антифриз от радиатора), или пре-
местете автомобила на по-топло място и
оставете ледът да се разтопи.

Фигура OLM049028
1. Загасете двигателя.
2. За да отворите външната капачка на
резервоара за гориво, издърпайте ръч-
ката за отваряне на капачката на резер-
воара нагоре.
3. Издърпайте външната капачка на
резервоара за гориво (1) до пълното й
отваряне.
4. Свалянето на вътрешната капачка на
резервоара за гориво (2) става със
завъртането й по посока, обратна на
часовниковата стрелка. 
5. Налейте необходимото количество
гориво.

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

ВЪНШНА КАПАЧКА НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ГОРИВО

OSA047022 OLM049028
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ЗА
ЗАРЕЖДАНЕтО НА ГОРИВО
• Ако намиращото се под налягане
гориво изпръска навън, то може да
попие върху вашите дрехи или
кожа, и по този начин ще ви изло-
жи на опасност от пожар и изгаря-
ния. Затова винаги сваляйте вът-
решната капачка на резервоара за
гориво внимателно и бавно. Ако
през капачката излизат струйки
гориво или ако чуете съскащ звук,
изчакайте, докато това състояние
се прекрати, преди да свалите
окончателно вътрешната капачка
на резервоара за гориво.
• Никога не зареждайте гориво
„догоре”, след като накрайникът
на маркуча за зареждане на гориво
е изключил автоматично зарежда-
нето на гориво.
• След зареждането винаги прове-
рявайте дали вътрешната капачка
на резервоара за гориво е сигурно
и здраво затегната, за да се избег-
не разливането на гориво в случай
на пътно-транспортно произшест-
вие.

(Продължение)
отвора на резервоара на автомоби-
ла, или от другите източници на
възпламеними пàри.
• Никога не се връщайте обратно в
автомобила, след като сте започна-
ли да зареждате гориво, тъй като
вие самите можете да генерирате
статично електричество чрез докос-
ване, триене или плъзгане на тяло-
то или ръцет по каквито и да било
предмети или тъкани (от полиестер,
сатен, найлон и други подобни),
които имат способност да генерират
статично електричество.
Разреждането на статичното
електричество може да възпламени
пàрите на горивото, и в резултат
може да се получи бързо запалване.
Ако се наложи да се върнете вътре в
автомобила, ще трябва след това
още веднъж да отстраните потенци-
ално опасното статично електри-
чество, като го разредите чрез
докосване на метална част на авто-
мобила, намирайки се далече в този
момент от отвора на резервоара, от
накрайника на маркуча за зарежда-
не на гориво или от други източни-
ци на бензин.
• Когато използвате одобрен пре-
носим контейнер за гориво

(Продължение)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ЗА ОПАС-
НОСтИтЕ ПРИ ЗАРЕЖДАНЕтО НА
ГОРИВО
Автомобилните горива са силно
запалими вещества. Когато зареж-
дате гориво, моля обръщайте вни-
мание на посочените по-долу ука-
зания. Неспазването на тези указа-
ния може да доведе в резултат до
тежко телесно нараняване, тежки
изгаряния или смърт от пожар или
експлозия.
• Прочетете и спазвайте всички
предупреждаващи надписи, поста-
вени по съоръженията на бензи-
ностанциите.
• Преди да започнете зареждането
на гориво, обърнете внимание
къде се намира устройството за
аварийно прекъсване на зарежда-
нето с бензин (ако има такова уст-
ройство).
• Преди да се докоснете до накрай-
ника на маркуча за зареждане на
гориво, трябва да отстраните
потенциално опасното статично
електричество чрез разреждането
му с докосване на друга метална
част на автомобила, като в този
момент се намирате на безопасно
разстояние от накрайника на мар-
куча за зареждане на гориво, от

(Продължение)
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(Продължение)
(туба за гориво), не забравяйте да
поставите този контейнер на земя-
та, преди да започнете зареждане-
то на гориво. Статичното електри-
чество, което се разрежда от
тубата, може да запали пàрите на
горивото и да предизвика пожар.
След като започне наливането на
гориво, контактът с автомобила
трябва да се поддържа непрекъс-
нато, докато завърши изцяло
зареждането на гориво.
Използвайте само преносими
пластмасови туби за гориво, които
са предназначени за пренасяне и
съхранение на бензин.
• По време на зареждането на
гориво никога не използвайте
мобилни телефони. Електричес-
кият ток и/или електронните сму-
щения от мобилните телефони
могат потенциално да възпламенят
пàрите на горивото и да предизви-
кат пожар.
•  Когато зареждате гориво в авто-
мобила, винаги загасяйте двигате-
ля. Искрите, които се генерират от
електрическите компоненти, които
са свързани с двигателя, могат да
възпламенят пàрите на горивото и
да предизвикат пожар. След като

(Продължение)

(Продължение)
зареждането на гориво приключи,
проверете дали вътрешната и вън-
шната капачка на резервоара за
гориво са сигурно затворени,
преди да запалите двигателя.
•  Когато се намирате в района на
бензиностанция, никога не изпол-
звайте кибрит или запалки, и не
пушете, и не оставяйте запалени
цигари във вашия автомобил, осо-
бено по време на зареждането на
гориво. Автомобилните горива са
силно възпламеними материали, и
при тяхното запалване може да
възникне пожар.
•  Ако по време на зареждането на
гориво възникне пожар, веднага се
отдалечете от автомобила, и неза-
бавно потърсете контакт с управи-
теля на бензиностанцията и след
това се свържете с местната проти-
вопожарна служба. Спазвайте
всички указания за безопасност,
които ще получите от тях.

ВНИМАНИЕ
• Винаги проверявайте дали
зареждате гориво във вашия авто-
мобил, като спазвате изисквания-
та, дадени в частта „Изисквания
към горивото”, представени в раз-
дел 1.
• Ако вътрешната капачка на
резервоара за гориво се нуждае от
подмяна, използвайте само ориги-
нални капачки HYUNDAI или техен
еквивалент, който е проектиран
специално за вашия автомобил.
Използването на неправилен вид
вътрешна капачка за резервоара
на гориво може да доведе в резул-
тат до тежка повреда на горивната
система или на системата за управ-
ление на емисиите.
• Никога не позволявайте разлива-
не на гориво върху външните
повърхности на автомобила.
Всички видове гориво, които се
разливат върху боядисаните и
лакирани повърхности, могат да
повредят лаковото покритие.
• След зареждането на гориво,
винаги проверявайте дали вътреш-
ната капачка за гориво е монтира-
на сигурно, за да се избегне разли-
ването на гориво в случай на
пътно-транспортно произшествие.
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Ако вашият автомобил е оборудван с
люк на покрива, можете да отваряте
неговия капак чрез плъзгане или
накланяне, като използвате ръчката за
управление на люка, която е разполо-
жена на конзолата на тавана на
купето.

Люкът на покрива може да се отваря,
затваря или накланя само когато пре-
включвателят за запалването е в него-
вото включено положение (ON).

* ЗАБЕЛЕЖКА
• При студен и влажен климат люкът на
покрива може да не работи изправно
вследствие на заледяване.
• След измиване на автомобила или след
пътуване в дъждовно време не забравяйте
да отстраните евентуално попадналата
вода, която се намира върху капака на
люка на покрива, преди да го задействате.

* ЗАБЕЛЕЖКА
Капакът на люка на покрива не може да
се отваря или затваря чрез накланяне,
когато се намира в положението на плъз-
гане, но той може да се плъзга, когато се
намира в наклонено положение.

ПАНОРАМЕН ЛЮК НА ПОКРИВА (АКО Е ОбОРУДВАН тАКЪВ)

OLM049030

ВНИМАНИЕ
Не продължавайте да задържате
ръчката за управление на люка на
покрива, след като капакът на
люка на покрива се е отворил
напълно, затворил напълно, или
наклонил докрай. В противен слу-
чай може да се получи повреда на
електромоторчето или на компо-
нентите на системата на люка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Никога не регулирайте капака на
люка на покрива или сенника по
време на движение на автомобила.
това може да доведе до загуба на
контрол върху управлението на
автомобила и до пътно-транспор-
тно произшествие, което може да
доведе до смърт, тежко наранява-
не или повреда на автомобила.
• Ако желаете да пренасяте багаж
на багажника на покрива на авто-
мобила с използване на напречни
елементи, не трябва да задейства-
те люка на покрива.
• Когато пренасяте товари на
багажника на покрива, никога не
поставяйте тежки предмети над
люка на покрива или над остъкле-
ната част на покрива.
• Никога не позволявайте деца да
управляват люка на покрива.
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Управление на люка на покрива чрез
плъзгане
Преди да пристъпите към отваряне или
затваряне на люка на покрива, трябва
да отворите ролковия сенник.
Отварянето на люка на покрива става с
издърпване на ръчката за управление
на люка назад.
Затварянето на люка на покрива става с
избутване или издърпване на ръчката
за управление на люка с превключвате-
ля за безопасност (1) напред или над-
олу.

Автоматично отваряне на люка на
покрива:
Издърпайте ръчката за управление на
люка назад до втория отстъп, и след
това я освободете. Капакът на люка на
покрива ще се плъзне до пълно отваря-
не на люка.
За спиране на плъзгането на капака на
люка на покрива в желаното от вас
положение трябва да издърпате или да
натиснете за момент ръчката за управ-
ление на люка.

Автоматично затваряне на люка на
покрива:
Натиснете напред ръчката за управле-
ние на люка до втория отстъп, и след
това я освободете. Капакът на люка на
покрива ще се затвори изцяло.
За да спрете плъзгането на капака на
люка на покрива в желаното от вас
положение, трябва за момент да натис-
нете или издърпате ръчката за управле-
ние на люка.

Автоматична промяна посоката на
движение на капака на люка на покри-
ва
Ако по време на автоматичното затваря-
не на капака на люка на покрива се
открие препятствие от предмет или част
от тялото на някого от пътуващите,
капакът ще смени посоката на движе-
ние, и след това ще спре.
Функцията „автоматично обръщане на
посоката” няма да сработи, ако между
плъзгащия се стъклен капак и рамката
на люка се озове някакво минимално по
размери препятствие. Преди да пристъ-
пите към затварянето на люка на покри-
ва винаги трябва да проверявате дали
всички пътуващи и евентуални предме-
ти се намират далече от него.

OLM049031 OXM049029
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Накланяне на капака на
люка на покрива
Преди да пристъпите към отваряне или
затваряне на люка на покрива, трябва
да отворите ролковия сенник.
Отварянето на люка на покрива става с
натискане на ръчката за управление на
люка нагоре.
Затварянето на люка на покрива става с
издърпване на ръчката за управление
на люка на покрива с превключвателя
за безопасност (1) надолу, докато капа-
кът на люка на покрива се придвижи до
желаното от вас положение.

OLM049032

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - За люка
на покрива
• Внимавайте главите, ръцете или
части от тялото на някого от пъту-
ващите да не бъдат захванати от
затварящия се капак на люка на
покрива.
• Никога не изваждайте главата
си, врата, ръцете или тялото през
люка на покрива, когато автомоби-
лът се движи.
• Винаги проверявайте дали ръце-
те и главата ви са безопасно дале-
че от пътя на затварянето, преди
да пристъпите към затваряне наВНИМАНИЕ

• Отстранявайте периодично всич-
ки евентуални замърсявания,
които може да са се натрупали по
водещите релси.
• Ако направите опит да отворите
капака на люка на покрива, когато
температурата е под нулата или
когато люкът на покрива е покрит
със сняг или лед, стъклото на люка
или електромоторчето му могат да
се повредят.
• Никога не оставяйте ролковия
сенник затворен, докато люкът е
отворен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Никога не опитвайте да постави-
те каквато и част да било от ваше-
то тяло нарочно, за да активирате
функцията „автоматично обръща-
не на посоката”.
• Функцията „автоматично обръ-
щане на посоката” може да не сра-
боти, ако нещо бъде захванато в
момента преди пълното затваряне
на капака на люка на покрива.
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Ролков сенник
Вътре в люка на покрива и в остъклена-
та част на покрива е монтиран ролков
сенник.
Когато се нуждаете от сенника, той
трябва да се отваря и затваря на ръка.
Преди да пристъпите към отваряне или
затваряне на люка на покрива, трябва
да отворите предварително ролковия
сенник.

* ЗАБЕЛЕЖКА
Вследствие на особеностите на материа-
ла, използван за изработването на сенни-
ка, с течение на времето върху него е нор-
мално да се образуват набръчквания.

Рестартиране на люка на покрива
След всяко изключване или силно раз-
реждане на акумулаторната батерия на
автомобила се налага да извършите
рестартиране на системата на люка,
като изпълнявате следните указания:

1. Поставете превключвателя за запал-
ването в неговото включено положение
(ON).
2. Отворете ролковия сенник.
3. Затворете люка на покрива.
4. Освободете ръчката за управление на
люка на покрива.
5. Натиснете напред ръчката за управ-
ление на люка в посоката на затваряне
(в продължение на около 10 секунди),
докато капакът на люка на покрива се
задвижи малко. След това освободете
ръчката.
6. Натиснете напред ръчката за управ-
ление на люка в посоката на затваряне,
докато капакът на люка на покрива се
задвижи както следва:

TILT OPEN (отваряне с накланяне) →
SLIDE OPEN (отваряне с плъзгане) →
SLIDE CLOSE (затваряне с плъзгане)

След това освободете ръчката.

Когато горните операции бъдат завър-
шени, рестартирането на системата на
люка на покрива е изпълнено.

OXM049031
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Електрически сервоволан (ако
е оборудвана такава функция) 
Електрическият сервоволан използва
електромотор за подпомагане на ваши-
те усилия при управляването на автомо-
била с волана. Ако двигателят е зага-
сен, или ако системата на сервоволана
се повреди, автомобилът пак ще може
да се управлява, но неговото управле-
ние ще изисква повишени усилия при
работата с волана.
Задвижваният от електромотор сервово-
лан се управлява от блока за управле-
ние на сервоволана, който следи въртя-
щия момент на волана и скоростта на
автомобила, за да издава команди към
електромотора.
Когато скоростта на автомобила се уве-
личи, работата с волана става по-труд-
на, а когато скоростта на автомобила
намалее, работата с волана става по-
лека - за осигуряване на по-добро кор-
милно управление.
Ако забележите каквато и да било про-
мяна в усилията, изисквани за управле-
нието на волана на автомобила при нор-
мална работа на автомобила, изискайте
проверка на сервоволана от оторизиран
дилър на компанията HYUNDAI.

* ЗАБЕЛЕЖКА
По време на нормалната работа на авто-
мобила могат да се забележат следните
признаци:
• Предупреждаващият светлинен индика-
тор ЕPS за сервоволана не светва.
• Незабавно след завъртането на пре-
включвателя за запалването във включе-
ното положение (ON) усилията за управ-
ление на волана са по-големи. Това е
така, тъй като системата изпълнява диаг-
ностика на системата EPS (системата на
сервоволана). Когато диагностиката
завърши, сервоволанът ще се върне в
неговото нормално състояние.
• Когато превключвателят за запалването
се завърти във включеното положение
(ON) или в положението LOCK (заключен
волан), от релето за сервоволана EPS
може да се чуе звук на прищракване.
• Когато автомобилът е спрял или се
движи с ниска скорост, може да чуете звук
от работата на електромотор.
• Усилията за работата с волана могат
рязко да се повишат, ако работата на сис-
темата на сервоволана (EPS) се прекрати,
за да не се допуснат тежки пътно-транс-
портни произшествия, когато посредст-
вом самодиагностиката се открие повреда
в системата на сервоволана (EPS).
• Усилията за работа с волана се увелича-
ват, ако воланът се върти продължително
време, когато автомобилът е спрял. След

няколко минути обаче сервоволанът ще
се върне в своето нормално състояние.
• Ако системата на електрическия серво-
волан не работи нормално, на приборното
табло ще светне съответният предупреж-
даващ светлинен индикатор. В такъв слу-
чай работата с волана може да стане по-
трудна, или ще се възприема по необича-
ен начин. При първа възможност зака-
райте автомобила при оторизиран дилър
на компанията HYUNDAI и изискайте
неговата проверка там.
• Когато използвате сервоволана при
ниски температури, може да чуете необи-
чаен шум. Ако температурата се повиши
(нормализира), шумът ще изчезне. Това е
нормално състояние.

ВОЛАН
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„Чупещият” волан ви позволява да регу-
лирате волана, преди да потеглите.
Можете също така да повдигате волана,
за да осигурите по-голямо пространство
за краката си при излизане от и влиза-
не в автомобила (ако е оборудвана
такава функция).

Воланът трябва да се регулира в такова
положение, че да ви позволява удобна
работа с него, и в същото време трябва
да ви позволява да наблюдавате пред-
упреждаващите светлинни индикатори
и прибори на приборното табло.

За да промените ъгъла на волана, тряб-
ва да издърпате надолу ръчката за
освобождаване на блокировката (1),
след това да регулирате волана до
желаните от вас ъгъл (2) и височина (3)
(ако е оборудвана такава функция),
след това трябва да издърпате ръчката
за освобождаване на блокировката
нагоре, за да фиксирате волана в ново-
то положение. Не забравяйте, че регу-
лирането на волана до желаното поло-
жение трябва да става винаги преди
потегляне.

Клаксон
Включването на клаксона става с натис-
кане на символа на клаксон, разполо-
жен на волана.
Проверявайте клаксона редовно, за да
сте сигурни, че работи изправно.

* ЗАБЕЛЕЖКА
Включването на клаксона става с натис-
кане на участъка, отбелязан със символа
за клаксон на вашия волан (виж фигура-
та по-горе). Клаксонът се включва само
когато се натисне този участък.
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„ЧУПЕЩ” ВОЛАН

ВНИМАНИЕ
При използването на клаксона избягвайте да го удряте много силно или да
го удряте с юмрук. Избягвайте да използвате клаксона, като натискате съот-
ветния участък с остри предмети. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Никога не регулирайте ъгъла и
височината на волана по време на
движение на автомобила. В проти-
вен случай може да загубите кон-
трол върху управлението на авто-
мобила и да предизвикате тежки
телесни наранявания или пътно-
транспортни произшествия.
• След регулирането на волана
трябва да го раздвижите нагоре-
надолу, за да сте сигурни, че е фик-
сиран добре в новото положение.

OLM049034OLM049033L
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Вътрешно огледало за обратно виждане
Регулирайте вътрешното огледало за обрат-
но виждане така, че погледът ви през зад-
ното стъкло да се разположи централно
спрямо него. Винаги извършвайте тази
регулировка преди потегляне.
Положения на вътрешното огледало за
обратно виждане при дневно шофирани/
при шофиране нощем
Извършвайте тази регулировка още преди
потегляне, и когато ръчката за дневно

шофиране/ шофиране нощем се намира в
положението „dневно шофиране”.
За да намалите заслепяването от фаровете
на автомобилите, които се движат зад
вашия автомобил, при шофиране нощем
трябва да издърпате ръчката за дневно
шофиране/ шофиране нощем по-близо до
вас.
Не забравяйте, че в положението „шофира-
не нощем” до известна степен се загубва
яснотата на погледа назад.

Електрохроматично огледало (ЕСМ)(ако е
оборудвана такава функция)

Електрическото вътрешно огледало за
обратно виждане регулира автоматично
заслепяването от фаровете на автомобили-
те, които се движат зад вашия при шофира-

не нощем, или при шофиране с ниска осве-
теност. Датчикът, който е монтиран в огле-
далото, измерва нивото на осветеност около
автомобила, и задава автоматично намаля-
ване на заслепяването от фаровете на авто-
мобилите, които се движат зад вашия в
същата посока.
Когато двигателят работи, намаляването на
заслепяването се регулира автоматично от
датчика, който е монтиран във вътрешното
огледало за обратно виждане.
При всяко превключване на лоста за смяна
на предавките в положението „заден ход”
(R), огледалото автоматично ще се пре-
включва в режим на най-ясно изображение,
с цел да се подобри видимостта на шофьора
зад автомобила.

ОГЛЕДАЛА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ-За види-
мостта назад
Никога не поставяйте багаж на
задната седалка или в товарната
зона, които биха могли да попре-
чат на вашия поглед през огледа-
лото за обратно виждане. 

OEL049035

ВНИМАНИЕ
Когато почиствате вътрешното
огледало, използвайте хартиени
кърпички или друга подобна
материя, навлажнена с препарат
за почистване на стъкла. Не
напръсквайт със спрей препара-
ти за почистване на стъкла
директно върху огледалото, тъй
като това може да доведе до
проникване на течния почистващ
препарат вътре в корпуса на
огледалото

Шофиране денем

Шофиране нощем

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не регулирайте вътрешното
огледало за обратно виждане по
време на движение на автомобила. В
противен случай това може да дове-
де в резултат до загуба на контрол
върху управлението на автомобила и
до произшествие, което би причини-
ло смърт, тежко нараняване или пов-
реди на автомобила.

Функции и възможности на вашия автомобил
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Управление на електрическото вът-
решно огледало за обратно виждане
• Включването на функцията за автома-
тично затъмняване става с натискане на
бутона включване/ изключване
(ON/OFF) (1). Светлинният индикатор
на огледалото трябва да светне.
Изключването на автоматичното затъм-
няване на огледалото става с повторно
натискане на същия бутон. Светлинният
индикатор на огледалото трябва да
угасне.
• При всяко завъртане на превключва-
теля за запалването във включеното
положение (ON) огледалото автоматич-
но преминава в режима ON (включена
функция за автоматично затъмняване).

Електрохроматично огледало (ЕСМ) с
компас
1. Бутон за управление на функциите
2. Светодиоден индикатор за състоянието
3. Датчик за осветяването отзад
4. „Прозорец” на дисплея
Вътрешното огледало за автоматично
затъмняване контролира автоматично
заслепяването от фаровете на автомо-
билите, които се движат зад вашия в
същата посока, когато тази функция е
включена чрез натискане и задържане
натиснат показания по-горе бутон за
повече от 3 секунди, но по-малко от 6
секунди. При повторно натискане на
бутона за същото време тази функция
ще се изключи.

1. Използване на функцията „компас”
Натиснете и отпуснете веднага бутона
за управление на функциите, при което
на дисплея ще се покаже посоката на

движение на автомобила. Изключването
на дисплея става с повторно натискане
и освобождаване на същия бутон.

Посоки на дисплея
- Е: Изток
- W: Запад
- S: Юг
- N: Север
Например NE означава посоката „севе-
роизток”.

2. Процедура на калибриране
Натиснете и задръжте натиснат бутона
за управление на функциите за повече
от 9, но за по-малко от 12 секунди.
Когато паметта на компаса се нулира,
на дисплея ще се появи символът “C”
(компас).

- Карайте автомобила в кръг със скорост
по-малка от 8 км/ч, докато направите
два пълни кръга, или докато на дисплея
се появи посоката на компаса.
- Движението в кръг може да се извър-
шва както в дясна посока, така и в про-
тивоположната лява посока, и когато
калибрирането бъде завършено, на
огледалото ще се появят посоките по
компаса.
- Продължавайте да се движите в кръг,
докато на дисплея в огледалото се
появят посоките на компаса.

OLM049037L

Светлинен
индикатор

Датчик

Дисплей за обратно виждане

OLM049036L
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ЗОНИ ЗА КОМПАСА
Фигура (съставена от 6 сегмента)

OUN046101L
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3. Задаване на зоната за компаса
1. Открийте къде се намира вашият
автомобил в момента, и номера на вари-
антната зона (отклонението спрямо
истинската посока „север”) върху кар-
тата със зоните.
2. Натиснете и задръжте натиснат буто-
на по-продължително от 6 секунди, но
по-малко от 9 секунди. На дисплея ще
се появи номерът на зададената в
момента зона.
3. Натискайте последователно бутона,
докато на дисплея се появи номерът на
новата зона (където се намирате в
момента). След като спрете да натиска-
те бутона, в рамките на няколко секун-
ди на дисплея ще се покажат посоките
на компаса.

4. Смяна на ъгъла на регулиране на
вътрешното огледало за обратно
виждане
(ако е оборудвана такава функция):
Тъй като вътрешното огледало за обрат-
но виждане е разположено под ъгъл
спрямо положението на шофьора, огле-
далото за компаса също трябва да се
компенсира за шофьорите, които са
седнали в лявата страна на автомобила
(за моделите с ляв волан) или за
шофьорите, които са седнали в дясната
страна на автомобила (за моделите с

десен волан).

Регулирането на вътрешното огледало
за обратно виждане за модел с ляв
волан („L”) или за модел с десен волан
(„R”) става по следния начин:
1. Натиснете и задръжте натиснат буто-
на за управление на функциите за пове-
че от 12 секунди.
2. Освобождавайте и след това натис-
кайте същия бутон, за да превключвате
алтернативно между положенията „L” и
„R”.

* ЗАБЕЛЕЖКА
Тази процедура води също до необходи-
мост от ново калибриране на компаса.

3. За да калибрирате отново компаса,
карайте автомобила в кръг до извър-
шване на два пълни кръга със скорост
под 8 км/ч.

ВНИМАНИЕ
1. Никога не монтирайте багажник за
ски, антена и други подобни аксесоа-
ри, които се закрепват към автомоби-
ла посредством магнит. В противен
случай този магнит може да повлияе
отрицателно на работата на компаса.
2. Ако малко време след като сте пов-
торили настройката на компаса,
посоката, показвана от компаса, се
различава от действителната, изис-
кайте проверка на компаса от отори-
зиран дилър на компанията
HYUNDAI.
3. Компасът може да не показва пра-
вилната посока в тунели или при дви-
жение нагоре или надолу по стръмни
наклони.
(След като автомобилът се придвижи
до такъв участък, където земното
магнитно поле се стабилизира отно-
во, компасът ще се върне към показ-
ване на правилните посоки.)
4. Когато почиствате огледалото,
използвайте хартиени кърпички или
други подобни материи, навлажнени
с препарат за почистване на стъкла.
Не напръсквайте директно течност за
почистване на стъкла върху огледа-
лото, тъй като течният препарат за
почистване на стъкла може да про-
никне вътре в корпуса на огледалото.

Функции и възможности на вашия автомобил
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ВНИМАНИЕ
Ако огледалото е блокирано от лед,
не правете опит да го регулирате
със значително усилие. За да осво-
бодите заледения механизъм,
използвайте одобрен спрей против
обледяване (но в никакъв случай
антифриз от радиатора), или пре-
местете автомобила на топло
място, и оставете леда да се разто-
пи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не регулирайте и не сгъ-
вайте външните огледала за обрат-
но виждане, когато автомобилът е
в движение. В противен случай
това може да доведе в резултат до
загуба на контрол върху управле-
нието на автомобила, и до пътно-
траспортно произшествие, което
може да причини смърт, тежко
нараняване или повреда на иму-
щество.

ВЪНШНИ ОГЛЕДАЛА ЗА
ОбРАтНО ВИЖДАНЕ
Не забравяйте преди потегляне да
регулирате ъгъла на външните
огледала за обратно виждане.
Вашият автомобил е оборудван с
ляво и дясно външно огледало за
обратно виждане. Огледалата
могат да се регулират дистанцион-
но, посредством превключвателя
за дистанционно регулиране.
Огледалата могат да се сгъват
назад, за да се избегне поврежда-
нето им при преминаването на
автомобила през автоматични
автомивки, или при шофиране по
много тесни улици.

ВНИМАНИЕ
Никога не изстъргвайте леда от
повърхността на външните огледа-
ла за обратно виждане, тъй като
това може да повреди повърхност-
та на стъклото. Ако регулирането
на огледалото е възпрепятствано
от заледяване, не прилагайте по-
големи усилия за регулирането на
огледалата. За отстраняване на
леда използвайте спрей против
обледяване, или гъба или меко
парче плат, навлажнено с гореща
вода.

Функции и възможности на вашия автомобил
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ДИСтАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Електрически тип (ако е оборудвана
такава функция)
Превключвателят за електрическото
дистанционно регулиране на външните
огледала за обратно виждане ви позво-
лява да регулирате положението на
лявото и дясното външно огледало за
обратно виждане. За да регулирате
положението на кое да е от огледалата,
преместете лостчето (1) в положението
R или L, за да изберете дясното или
лявото външно огледало, след това
трябва да натиснете съответната посока
на превключвателя за регулиране на
огледалата, за да преместите избраното
външно огледало нагоре, надолу, наля-
во или надясно.
След регулировката поставете лостчето
в неговото неутрално положение, за да

се избегне неволно разрегулиране.

Сгъване на външните огледала за
обратно виждане

Сгъване от ръчен тип
Сгъването на дадено външно огледало
за обратно виждане става с обхващане
корпуса на огледалото и последващо
сгъване към задната част на автомоби-
ла.

OLM049039

ВНИМАНИЕ
Когато външните огледала за

обратно виждане достигнат макси-
малните ъгли за регулиране, те
спират да се движат, но съответно-
то електромоторче продължава да
работи, докато превключвателят е
натиснат. Затова никога не натис-
кайте превключвателя по-дълго от
необходимото, в противен случай
електромоторчето може да се пов-
реди.
• Никога не правете опит да регу-
лирате външните огледала за
обратно виждане на ръка. В проти-
вен случай компонентите на огле-
далата могат да се повредят.

OLM049042
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Сгъване от електрически тип (ако е обо-
рудвана такава функция)
Сгъването на външните огледала на
обратно виждане става с натискане на
показания тук бутон.
Връщането на огледалата в работно
положение става с повторно натискане
на същия бутон.

OLM049041

ВНИМАНИЕ
Когато автомобилът ви е оборуд-
ван с електрически тип външни
огледала за обратно виждане,
никога не сгъвайте тези огледала
на ръка. В противен случай съот-
ветното електромоторче може да
се повреди.

ВНИМАНИЕ
Електрическият тип външни огле-
дала за обратно виждане могат да
се регулират даже когато пре-
включвателят за запалването е в
неговото изключено положение
(OFF). За да не допуснете обаче
ненужно разреждане на акумула-
торната батерия на автомобила, не
регулирайте огледалата по-дълго
от необходимото, когато двигате-
лят не работи.

Функции и възможности на вашия автомобил
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ПРИбОРНО тАбЛО

1. Оборотомер

2. Скоростомер

3. Термометър за температурата на дви-
гателя

4. Датчик за горивото

5. Предупреждаващи и обикновени свет-
линни индикатори (ако са оборудвани
такива)

6. Светлинни индикатори за мигачите

7. Одометър/ компютър за пътуването
(ако е оборудвана такава функция)

OEL049304/OEL049300

* Действителното приборно табло на
вашия автомобил може да се различава
от показаните на фигурата. 

За по-подробна информация се отнесете
към частта „Контролно-измервателни
прибори и индикатори” на следващите
страници.

• Тип А

• Тип В

Функции и възможности на вашия автомобил
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ОСВЕтЯВАНЕ НА ПРИбОРНОтО тАбЛО (АКО Е ОбОРУДВАНА тАКАВА ФУНКЦИЯ)

При включени габаритни светлини или
предни фарове на автомобила, натис-
кайте бутона за осветяването на при-
борното табло, за да регулирате интен-
зитета на осветяването на приборното
табло.

Контролно измервателни
прибори и индикатори
Скоростомер
Скоростомерът показва скоростта на
движение на автомобила в посока
напред. 
Скоростомерът е калибриран в мили за
час и/или в километри за час.

Оборотомер
Оборотомерът показва приблизителния
брой обороти на двигателя в минута
(rpm).
Използвайте оборотомерa за избиране
на правилните моменти за смяна на
предавките, и за да избягвате работата
на двигателя при прекалено ниски или
прекалено високи обороти.

OLM049052

OLM049052R

За моделите с ляв волан

За моделите с десен волан OEL049307

• Тип А

• Тип B

OEL049309

OEL049305

OEL049306

• Тип А с бензинов

двигател

Функции и възможности на вашия автомобил

• Тип А с дизелов

двигател

• Тип В с бензинов

двигател

• Тип В с дизелов

двигател
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Стрелката на оборотомера може да се
отклони в значителна степен, когато
превключвателят за запалването е в
положението АСС или в положението
ОN, и двигателят не работи. Това откло-
няване е нормално и не влияе по ника-
къв начин на точността на оборотомера,
след като двигателят започне да рабо-
ти.

Термометър за температурата на
двигателя
Този термометър показва температурата
на охлаждащата двигателя течност,
когато превключвателят за запалването
е поставен във включеното положение
(ON).
Не продължавайте шофирането при
прегрял двигател. Ако автомобилът ви
прегрее, отнесете се към частта „Ако
двигателят прегрее” в раздел 6.

ВНИМАНИЕ
Ако стрелката на термометъра се
отклони отвъд нормалния обхват
към положението „ ”, това
показва прегряване, което може да
повреди двигателя.

ВНИМАНИЕ
Никога не оставяйте двигателя да
работи в ЧЕРВЕНАтА ЗОНА на обо-
ротомера. В противен случай това
може да доведе до тежка повреда
на двигателя.

OEL049311

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не развивайте капачката на
радиатора, когато двигателят е
горещ. Охлаждащата двигателя
течност се намира под налягане, и
може да причини тежки изгаряния.
Преди да долеете охлаждаща теч-
ност в резервоара, изчакайте дви-
гателя да се охлади.

Функции и възможности на вашия автомобил



4 45

Индикатор за нивото на горивото
(горивомер)
Индикаторът за нивото на горивото в
резервоара (горивомерът) показва при-
близителното количество гориво, което
е останало в резервоара за гориво.
Вместимостта на резервоара за гориво е
посочена в раздел 8. Горивомерът е
допълнен от предупреждаващ светли-
нен индикатор за ниско ниво на гориво-
то, който светва, когато резервоарът за
гориво се изпразни почти напълно.
При движение по наклон или в завой
стрелката на горивомера може да се
колебае, или предупреждаващият свет-
линен индикатор за ниско ниво на гори-
вото може да светне по-рано от обичай-
ното - това е следствие от раздвижване-
то на горивото в резервоара.

Термометър за външната темпера-
тура
Външната температура се показва от
този прибор на стъпки по 1° C (1°
Фаренхайт). Измерваният температурен
обхват обхваща температурите между
минус 40° C до плюс 60° C (от минус 40
градуса Фаренхайт до плюс 140 градуса
Фаренхайт).
• Външната температура, която се
показва на дисплея, не се променя
моментално, както при обикновените
термометри, за да се избегне отвличане
на вниманието на шофьора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ЗА ГОРИ-
ВОМЕРА
Пълното свършване на горивото
може да изложи пътуващите с
автомобила на опасност.
Когато предупреждаващият свет-
линен индикатор за ниско ниво на
горивото светне, или когато стрел-
ката на горивомера се приближи
съвсем близо до маркировката „0”
(празен резервоар), при първа въз-
можност трябва да спрете и да
заредите допълнително количест-
во гориво. 

ВНИМАНИЕ
Избягвайте да шофирате с остана-
ло крайно ниско ниво на горивото.
Пълното свършване на горивото
може да доведе до неправилно
запалване на двигателя, при което
каталитичният преобразувател ще
се повреди.

OEL049312 OEL049127L
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Компютър за пътуването
Когато превключвателят за запалването
се намира във включеното положение
(ON), компютърът за пътуването изпъл-
нява ролята на информационна система
за шофьора, която се управлява от мик-
рокомпютър и показва на дисплей
информация, свързана с шофирането,
например показанията на одометъра, на
киломртражните броячи за отделните
пътувания, пробегът без ново зарежда-
не на гориво, средната скорост, средни-
ят разход на гориво, моментният разход
на гориво и изминалото време от нача-
лото на пътуването. Ако акумулаторна-
та батерия се изключи, цялата запаме-
тена информация за пътуването (с
изключение на информацията на одоме-
търа, за пробега с оставащото количест-

во гориво и за моментния разход на
гориво) се рестартира.

Одометър (километри или мили)
Одометърът показва общият пробег,
изминат от автомобила от самото нача-
ло на неговата експлоатация.
Информацията, показвана от одометъ-
ра, ще ви бъде много полезна, за да
определяте кога трябва да извършвате
периодичната сервизна поддръжка на
автомобила.

* Ако е оборудвана такава
функция

OEL049319OLM049059
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на отделните пътувания
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Моментен разход на гориво*

Включване/ изключване
(ON/OFF) на екологосъобраз-

ния режим (ЕСО)*
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Километражни броячи за отделните
пътувания (километри или мили)
При този режим на дисплея се показват
разстоянията на отделните пътувания,
които сте избрали, и изминати след
последното нулиране на съответния
брояч.
Работният обхват на броячите на отдел-
ните пътувания варира от 0,0 до 999,9
км (от 0,0 мили до 999,9 мили).
Нулирането на километражните броячи
за отделните пътувания (до показание
0,0) става с натискане на бутона TRIP
(информация за пътуването) по-про-
дължително от една секунда, когато на
дисплея се показва индикацията на
този брояч.

Пробег с оставащото количество
гориво (километри или мили)
При този режим на дисплея се показва
приблизителна оценка на разстоянието,
което може да се измине до пълно
изпразване на резервоара, изчислено
на базата на оставащото в резервоара
гориво и на разхода на гориво, което се
подава към двигателя. Когато пробегът
с оставащото количество гориво нама-
лее под 50 км (30 мили), на дисплея ще
се покажат три чертички („- - -”), и
светлинният индикатор за пробега с
оставащото количество гориво ще
започне да мига.
Работният обхват на този прибор е от 50
до 999 км (от 30 до 999 мили).

Среден разход на гориво (ако е обо-
рудвана такава функция) (литри/100
км или мили с един галон)
При този режим се изчислява средният
разход на гориво, на базата на общото
количество изразходвано гориво и раз-
стоянието, изминато след последното
нулиране на индикацията за среден раз-
ход на гориво. Общото изразходвано гори-
во се изчислява на базата на подаваната
информация за разхода на гориво. За да
се получат по-точни изчисления, трябва
да изминете повече от 50 м (0,03 мили).
Натискането на бутона TRIP (информация
за пътуването) за повече от една секунда,
когато на дисплея се показва индикацията
за средния разход на гориво, води до
нулиране на индикацията за средния раз-
ход на гориво (- - . -).

OEL049321 OEL049323OLM049320
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Моментен разход на гориво, (ако е
оборудвана такава функция) (литри/
100 км или мили с един галон)
При този режим се извършва изчислява-
не на моментния разход на гориво през
последните няколко секунди.

* ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако автомобилът не се намира на равно
място, или ако захранването от акумула-
торната батерия е било прекъснато, фун-
кцията „пробег с оставащото количество
гориво” може да не работи правилно.
Компютърът за пътуването може да не
регистрира допълнително налятото гори-
во, ако количеството му е по-малко от 6
литра.
• Стойностите, показвани за разхода на
гориво и за пробега с оставащото коли-
чество гориво, могат да варират значи-

телно в зависимост от условията на дви-
жение на автомобила, навиците ви за
шофиране и от състоянието на автомоби-
ла.
• Пробегът с оставащото количество
гориво представлява приблизителна
оценка за това, какво разстояние можете
да изминете с оставащото ви гориво. Тази
стойност може да се различава от дей-
ствителното разстояние, което бихте
могли да изминете с автомобила с остава-
щото гориво.

Средна скорост (км/ч или мили/ч)
При този режим се изчислява средната
скорост на автомобила, като изчисле-
нието се извършва след момента на
последното нулиране на средната ско-
рост.
Даже ако автомобилът не се движи,
изчисляването на средната скорост на
автомобила продължава, докато двига-
телят все още работи.
Натискането на бутона TRIP (информа-
ция за пътуването) в продължение на
повече от 1 секунда, когато на дисплея
се показва индикацията за средната
скорост, води до нулиране на показа-
нието за средната скорост (- - -).

OEL049325OEL049324
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Време, изминало от началото на пътува-
нето
При този режим на дисплея се показва
общото време на пътуването, изминало
след последното нулиране на това показа-
ние.
Даже ако автомобилът не се движи, докато
двигателят работи, индикацията за времето
на пътуването ще продължава да се отчита.
Работният обхват на този измервателен
прибор е от 0:00 до 99:99 (от 0 до 99 часа
и 99 минути).
Натискането на бутона TRIP (информация
за пътуването) в продължение на повече от
една секунда, когато на дисплея се показ-
ва индикацията за времето на пътуването,
води до нулиране на показанието за време-
то на пътуването (0:00).

Режим „включване и изключване (ON/OFF)
на екологосъобразния режим (ЕCO)” (само
за моделите с бензинов двигател, кога-
то са оборудвани с тази функция)
При този режим можете да включвате или
изключвате индикатора ЕСО (екологосъоб-
разен режим), намиращ се на приборното
табло. Ако натиснете бутона TRIP (инфор-
мация за пътуването) за повече от една
секунда, при включен екологосъобразен
режим (ЕСО ON), на дисплея ще се покаже
съобщението „ЕСО OFF” (изключен еколо-
госъобразен режим), и светлинният инди-
катор ЕСО ще угасне и ще остане угаснал,
докато автомобилът се движи.
Ако желаете да включите отново светлин-
ния индикатор ЕСО, трябва да натиснете
бутона TRIP (информация за пътуването) за
повече от една секунда, когато индикато-

рът се намира в режима „ЕСО OFF” , след
което на екранчето ще се покаже режимът
ЕСО ON.
Когато този индикатор се намира в режима
ЕСО (изключен екологосъобразен режим) и
натиснете бутона TRIP (информация за
пътуването) за по-малко от една секунда,
режимът му ще се промени на режим „кило-
метражни броячи за отделните пътувания”.

Предупреждения и светлини индикатори
При завъртането на превключвателя за
запалването във включеното положение
(ON) (но без още да запалвате двигателя)
се извършва проверка на всички пред-
упреждаващи светлинни индикатори.
Всички светлинни индикатори, които в този
момент не светват, трябва да се проверят
от оторизиран дилър на компанията
HYUNDAI.
След запалването на двигателя трябва да
проверите дали всички предупреждаващи
светлинни индикатори са угаснали. Ако
някой от тях остане да свети, това показва
ситуация, която се нуждае от внимание.
Когато освободите спирачката за паркира-
нето, предупреждаващият светлинен инди-
катор за спирачната система трябва да
угасне. Ако нивото на горивото в резервоа-
ра е ниско, предупреждаващият светлинен
индикатор за ниско ниво на горивото ще
остане да свети.

OEL049327OEL049326
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Обикновен светлинен
индикатор ЕСО (ако е обо-
рудван такъв) ...
Режим ЕСО ON/OFF (режим
на включване и изключване на еколого-
съобразния режим) (само за моделите с
бензинов двигател)
Индикаторът ЕСО (екологосъобразен
режим) представлява система, която ви
помага да шофирате икономично вашия
автомобил.
... Обикновеният светлинен индикатор
ЕСО (зелен цвят) ще светва, когато
шофирате икономично, намирайки се в
режима ЕСО ON (включен екологосъоб-
разен режим).
Ако не желаете показване на този инди-
катор на дисплея, можете да превклю-
чите режима ЕСО ON в неговото изклю-
чено положение (OFF) с натискане на
бутона TRIP (информация за пътуване-
то).

За начина на включване и изключване
(ON/OFF) на режима ЕСО (екологосъоб-
разен режим) се отнесете към предход-
ната страница.
... Икономичното шофиране зависи от
навиците на шофиране на шофьора и от
пътните условия.
... Обикновеният светлинен индикатор
ЕСО не работи при следните положения
на лоста за смяна на предавките: Р
(паркиране), N (неутрално положение)
и R (заден ход).

Активна екологосъобразна система
(ЕСО) (само за моделите с дизелов
двигател)
Когато активната система за екологосъ-
образно шофиране работи, обикновени-
ят светлинен индикатор ЕСО има зелен
цвят.
По-подробна информация по въпроса е
дадена в частта „Активна екологосъоб-
разна система (ЕСО)” в раздел 5.

Предупреждаващ светли-
нен индикатор за въздуш-
ните възглавници (ако е
оборудвана такава фун-
кция) ...
При всяко завъртане на превключвате-
ля за запалването в неговото включено
положение (ON) този предупреждаващ
светлинен индикатор ще светва за при-
близително 6 секунди.
Този светлинен индикатор ще светне
също, когато системата SRS не работи
изправно. Ако предупреждаващият
светлинен индикатор AIRBAG не светне,
или продължи да свети, след като е бил
светнал за около 6 секунди, когато сте
завъртели превключвателя за запалва-
нето в неговото включено положение
(ON) или сте включили стартера за
запалване на двигателя, или ако този
предупреждаващ светлинен индикатор
светне по време на движение, изискай-
те проверка на системата SRS от отори-
зиран дилър на компанията HYUNDAI.

eco

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Избягвайте да наблюдавате непре-
къснато този светлинен индикатор
по време на движение. това би
довело до отклоняване на внима-
нието ви от шофирането, и може да
причини пътно-транспортно произ-
шествие, имащо за резултат тежко
телесно нараняване.
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Предупреждаващ светли-
нен индикатор за антибло-
киращата спирачна систе-
ма (ABS) (ако е оборудвана
такава функция) ...

Този светлинен индикатор светва, кога-
то превключвателят за запалването се
завърти в неговото включено положе-
ние (ON), и трябва да угасне след при-
близително 3 секунди, ако тази система
работи нормално.
Ако предупреждаващият светлинен
индикатор ABS остане да свети непре-
къснато, светне по време на движение,
или не светне изобщо, когато пре-
включвателят за запалването се завър-
ти в неговото включено положение
(ON), това показва, че може да има пов-
реда в системата ABS.
Ако това се случи, при първа възмож-
ност изискайте проверка на автомобила
от оторизиран дилър на компанията
HYUNDAI. Нормалната спирачна система
все още ще може да работи нормално,
но ще работи без помощта на антибло-
киращата спирачна система.

Предупрежда-
ващ светлинен
индикатор за
системата за
електронно разпределение на спирач-
ната сила (EBD)...
Ако по време на движение едновремен-
но светнат тези два предупреждаващи
светлинни индикатора, може да има
повреда в системата ABS и в системата
EBD на вашия автомобил.
В този случай системата ABS и обикно-
вената спирачна система могат да не

работят нормално. При първа възмож-
ност изискайте проверка на автомобила
от оторизиран дилър на компанията
HYUNDAI.

* ЗАБЕЛЕЖКА
Ако предупреждаващият светлинен инди-
катор ABS или предупреждаващият свет-
линен индикатор EBD светне и остане да
свети непрекъснато, скоростомерът или
одометърът/ километражните броячи за
отделните пътувания може да не работят.
Може също така да светне предупрежда-
ващият светлинен индикатор ЕPS (елек-
трически сервоволан) и усилията за рабо-
та с волана могат да се увеличат или
намалят спрямо тези до момента. В такъв
случай при първа възможност изискайте
проверка на автомобила от оторизиран
дилър на компанията HYUNDAI.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако и двата предупреждаващи
светлинни индикатора (ABS и
Brake) светнат едновременно и
останат да светят непрекъснато,
спирачната система на вашия авто-
мобил няма да работи нормално.
Вследствие на това при внезапно и
рязко спиране можете да попадне-
те в неочаквана и опасна ситуация.
В такъв случай избягвайте шофи-
рането с висока скорост и резките
спирания.
При първа възможност закарайте
вашия автомобил за проверка при
оторизиран дилър на компанията
HYUNDAI. 
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Предупреждение и музика-
лен сигнал за предпазните
колани (ако е оборудвана
такава функция) ...

Предупреждаващ светлинен индикатор
за предпазните колани
Като напомняне към шофьора, пред-
упреждаващият светлинен индикатор за
предпазния колан ще мига или ще свети
в продължение на 6 секунди при всяко
завъртане на превключвателя за запал-
ването в неговото включено положение
(ON), независимо от това дали предпаз-
ният колан е поставен или не.
За по-подробна информация се отнесе-
те към частта за предпазните колани в
раздел 3.

Обикновени светлинни
индикатори за мигачите ...
Мигащите зелени стрелки на
приборното табло показват посоката,
която се сигнализира от мигачите. Ако
някоя от стрелките светне, но не мига,
мига с по-голяма от нормалната често-
та, или не светне въобще, това показва
повреда в системата на мигачите.
Трябва да се консултирате с вашия
дилър за ремонтиране на системата.
Този светлинен индикатор мига също и

когато е включена мигащата аварийна
сигнализация.

Обикновен светлинен инди-
катор за включени къси
светлини на фаровете (ако
е оборудвана такава фун-
кция) ...
Този светлинен индикатор светва, кога-
то фаровете са включени.

Обикновен светлинен инди-
катор за включени дълги
светлини ...
Този светлинен индикатор
свети, когато фаровете са включени и е
избрано положението „дълги светлини”
на фаровете, или когато лостчето за
мигачите е издърпано към вас до поло-
жението „присветване за пропускане на
други автомобили” (светлинен клаксон).

Обикновен светлинен индикатор за
включени външни светлини
(ако е оборудвана такава
функция) ...
Този обикновен светлинен
индикатор свети, когато са включени
задните габаритни светлини или пред-
ните фарове.
Обикновен светлинен индикатор за

включени предни фарове за
мъгла (ако е оборудвана
такава функция) ...
Този светлинен индикатор
свети, когато предните фарове за мъгла
са във включеното положение (ON).

Обикновен светлинен индикатор за
включени задни индикатори за мъгла
(ако е оборудвана такава
функция)...
Този обикновен светлинен
индикатор свети, когато зад-
ните индикатори за мъгла са в тяхното
включено положение (ON).
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Предупреждаващ светлинен
индикатор за налягането на
маслото в двигателя ...
Този предупреждаващ светлинен
индикатор светва, когато налягането на мас-
лото в двигателя е ниско.
Ако предупреждаващият светлинен индика-
тор светне по време на движение:
1. Придвижете се безопасно встрани на пътя
и спрете автомобила.
2. При загасен двигател проверете нивото на
моторното масло. Ако нивото му е ниско,
долейте моторно масло, колкото е необходи-
мо.
Ако предупреждаващият светлинен индика-
тор остане да свети и след доливането на
моторно масло, или ако не разполагате с

моторно масло в момента, трябва да се свър-
жете с оторизиран дилър на компанията
HYUNDAI.
Предупреждаващ светлинен
индикатор за нивото на масло-
то в двигателя (за моделите с
дизелов двигател, ако е обо-
рудвана такава функция) ...
Предупреждаващият светлинен индикатор за

нивото на маслото в двигателя светва,
когато се появи необходимост от проверка
на нивото на маслото в двигателя.
Ако предупреждаващият светлинен инди-
катор светне, проверете при първа въз-
можност нивото на маслото в двигателя, и
долейте необходимото количество мотор-
но масло.
Доливайте бавно препоръчваният тип
моторно масло на отделни малки порции с
помощта на фуния. (Количество на доли-
ваното масло: Приблизително 0,6 до 1
литър).
Използвайте само указания тип моторно
масло. (Отнесете се към частта
„Препоръчвани видове смазочни материа-
ли и техните вместимости” в част 8).
Никога не наливайте големи порции
моторно масло, за да се гарантира, че
нивото на маслото няма да превиши мар-
кировката F (пълно) на масломерната
щека.
* ЗАБЕЛЕЖКА
След като изминете приблизително 50 км,
след като сте долели моторно масло, този
предупреждаващ светлинен индикатор
трябва да угасне.
Ако в рамките на 10 секунди включите и
изключите запалването на двигателя три
пъти, предупреждаващият светлинен инди-
катор ще угасне незабавно. Ако обаче
изключите предупреждаващият светлинен
индикатор, без да сте долели моторно масло,
след като изминете приблизително 50 км
този светлинен индикатор ще светне отново.

ВНИМАНИЕ
Ако предупреждаващият светлинен индика-
тор за налягането на маслото остане да
свети, когато двигателят работи, може да се
получи тежка повреда на двигателя.
Предупреждаващият светлинен индикатор
за налягането на маслото светва всеки път,
когато налягането на маслото спадне под
необходимата стойност. При нормална рабо-
та този индикатор трябва да светва при
завъртането на превключвателя за запалва-
нето във включеното положение (ON), и
след запалването на двигателя трябва да
угасне. Ако предупреждаващият светлинен
индикатор за налягането на маслото остане
да свети непрекъснато при работещ двига-
тел, това е признак за сериозна повреда.
Ако това се случи с вашия автомобил, спрете
автомобила при първа възможност, когато е
възможно да направите това, загасете дви-
гателя и проверете нивото на моторното
масло. Ако нивото на маслото е ниско,
долейте моторно масло до правилното ниво
и запалете двигателя отново. Ако светлин-
ният индикатор остане да свети непрекъсна-
то при работещ двигател, загасете незабав-
но двигателя. При всички случаи, когато
светлинният индикатор за ниско налягане на
маслото остане да свети при работещ двига-
тел, двигателят трябва да бъде проверен от
оторизиран дилър на компанията HYUNDAI,
преди да използвате автомобила отново.

ВНИМАНИЕ
Ако не загасите двигателя незабав-
но след светването на предупреж-
даващия светлинен индикатор за
налягането на маслото в двигате-
ля, може да се получи тежка повре-
да на двигателя.
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Предупреждаващ светлинен индика-
тор за спирачката за паркирането и
за спирачната течност ...
Предупреждение за спирачката за пар-
кирането
Този светлинен индикатор светва, кога-
то спирачката за паркирането се задей-
ства, при положение, че превключвате-
лят за запалването е завъртян в поло-
жението START (стартер) или във вклю-
ченото положение (ON). След освобож-
даване на спирачката за паркирането
този предупреждаващ светлинен инди-
катор трябва да угасне.
Предупреждение за ниско ниво на спи-
рачната течност
Ако предупреждаващият светлинен
индикатор остане да свети непрекъсна-

то, това може да е индика-
ция, че нивото на спирачна-
та течност в съответния
резервоар е ниско.
Ако предупреждаващият светлинен
индикатор остане да свети непрекъсна-
то:
1. Карайте внимателно до най-близкото
безопасно място, и спрете автомобила.
2. При загасен двигател проверете
незабавно нивото на спирачната теч-
ност, и добавете спирачна течност кол-
кото е необходимо. След това провере-
те за отсъствие на теч от всички компо-
ненти на спирачната система.
3. Ако откриете течове, ако предупреж-
даващият светлинен индикатор остане
да свети непрекъснато, или ако спирач-
ките не действат по нормалния начин,
спрете да ползвате автомобила.
Организирайте тегленето му до някой
оторизиран дилър на компанията
HYUNDAI за проверка и извършване на
необходимите ремонти на спирачната
система.

Вашият автомобил е оборудван с дву-
кръгова диагонална спирачна система.
Това означава, че вие все още ще може-
те да спирате две от колелата на авто-
мобила, даже ако една от двете спирач-
ни системи откаже. Когато обаче работи
само една от двукръговата спирачна
система, за спиране на автомобила ще
бъде необходим по-дълъг работен ход

на спирачния педал и упражняване на
по-голям натиск върху педала. Също
така, когато работи само един от двата
кръга на спирачната система, автомоби-
лът няма да има нормалния къс спира-
чен път. Ако спирачките откажат по
време на движение, превключете на по-
ниска предавка, за да се възползвате от
допълнителното двигателно спиране, и
спрете автомобила при първата възмож-
ност, когато е безопасно да направите
това.
За да проверите изправността на самата
индикаторна лампичка, проверете дали
предупреждаващият светлинен индика-
тор за спирачката за паркирането и за
спирачната течност ще светне, когато
завъртите превключвателя за запалва-
нето във включеното положение (ON).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Шофирането на автомобила при
светнал този предупреждаващ
светлинен индикатор е опасно. В
случаите, когато предупреждава-
щият светлинен индикатор за спи-
рачките остане да свети непрекъс-
нато, изискайте незабавно провер-
ка и ремонт на спирачките от
оторизиран дилър на компанията
HYUNDAI.

ВНИМАНИЕ
Ако светлинният индикатор про-
дължи да свети непрекъснато след
доливане на моторното масло и
изминаване на приблизително 50
км, закарайте вашия автомобил
при най-близкия оторизиран дилър
на компанията HYUNDAI и изискай-
те проверка на системата.
Даже ако този светлинен индика-
тор не светне след запалването на
двигателя, маслото в двигателя
трябва да се проверява и допълва
на редовни интервали.
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Светлинен индикатор TPMS (система
за мониторинг на налягането в гуми-
те) (ако е оборудвана
такава функция) 
Индикатор за понижено
налягане в гумите 

Индикатор за мястото на
гумата с понижено наляга-
не

Индикаторът за понижено налягане в
гумите светва за 3 секунди след завър-
тането на превключвателя за запалва-
нето във включеното положение („ON”).
Индикаторът за понижено налягане в
гумите и индикаторът за мястото на
гумите с понижено налягане светват,
когато се установи значително пониже-
ние на налягането в една или повече от
гумите на вашия автомобил.
Когато се открие повреда в системата за
мониторинг на налягането в гумите,
индикаторът за понижено налягане в
гумите ще светне постоянно, след като
мига в продължение приблизително на
една минута.
Ако това се случи при вашия автомобил,
при първа възможност изискайте про-
верка на системата от оторизиран дилър
на компанията HYUNDAI.
За по-подробна информация се отнесе-

те към частта „TPMS” в раздел 6.

Светлинни индикатори за включения
в момента режим на трансмисията
(ако е оборудвана такава функция)

Този светлинен индикатор
показва избраното от
шофьора положение на
лоста за смяна на предав-
ките на автоматичната

трансмисия.

(Режимите са Р, R, N-D и спортен
режим)

Светлинен индикатор за смяна на
предавките при механична трансми-
сия (ако е оборудвана такава фун-
кция)

Този индикатор ви информи-
ра кога е желано да смените
предавката по време на дви-

жение, с цел икономия на гориво.
Пример:

Тази индикация показва, че е жела-
телно да преминете на по-горната

трета предавка (в момента лостът за
смяна на предавките се намира в поло-
жение на втора предавка).

Тази индикация показва, че е жела-
телно да преминете на по-долната

трета предавка (в момента лостът за
смяна на предавките се намира в поло-
жение на четвърта предавка).

* ЗАБЕЛЕЖКА
Когато системата не работи изправно,
индикаторните стрелки за превключване
на по-горна/ по-долна предавка и самата
включена предавка няма да се показват
на дисплея.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - За без-
опасно спиране на автомобила
• Системата TPMS не може да ви
предупреждава незабавно за
много тежки и резки повреди на
гумите, причинени от външни фак-
тори.
• Ако констатирате каквато и да
било нестабилност на автомобила,
незабавно свалете крака си от
педала на газта, задействайте пос-
тепенно спирачките с упражняване
на лек натиск върху педала на спи-
рачките, и бавно се придвижете
към безопасно място извън пътя.
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Предупреждение за заряд-
ната система 
Този предупреждаващ свет-
линен индикатор показва
повреда или в генератора, или в елек-
трическата зарядна система.
Ако предупреждаващият светлинен
индикатор светне, когато автомобилът е
в движение:
1. Придвижете автомобила до най-близ-
кото безопасно място.
2. При загасен двигател проверете зад-
вижващия ремък за генератора - за раз-
хлабване или скъсване.
3. Ако задвижващият ремък е регулиран
правилно, това означава, че има повре-
да на друго място в електрическата
зарядна система. Изискайте при първа
възможност отстраняване на повредата
от оторизиран дилър на компанията
HYUNDAI.

Предупреждаващ светли-
нен индикатор за неплътно
затворена врата 
Този предупреждаващ свет-
линен индикатор светва, когато някоя
от вратите не е плътно затворена, като
превключвателят за запалването може
да е поставен в произволно положение.

Предупреждаващ светли-
нен индикатор за отворена
вдигаща се задна врата  
Този предупреждаващ свет-
линен индикатор светва, когато вдига-
щата се задна врата не е плътно затво-
рена, като превключвателят за запалва-
нето може да е поставен в произволно
положение.

Индикатор за мястото на
неплътно затворената
врата (включително вдига-
щата се задна врата) 
Този светлинен индикатор светва, кога-
то някоя от страничните или вдигащата
се задна врата не е плътно затворена.
Светлинният индикатор показва коя от
страничните врати или вдигащата се
задна врата е отворена (не е плътно
затворена).

Светлинен индикатор за
имобилайзера (ако е оборуд-
вана такава функция) 
За моделите без система с интелигентен
контактен ключ
Този светлинен индикатор светва, кога-
то контактният ключ с имобилайзера
бъде пъхнат в гнездото и се завърти до
включеното положение (ON) за запал-

ване на двигателя.
В този момент можете да запалите дви-
гателя. Светлинният индикатор след
запалването на двигателя трябва да
угасне. Ако този светлинен индикатор
мига, когато превключвателят за запал-
ването се завърти във включеното поло-
жение (ON), но още преди да запалите
двигателя, изискайте проверка на сис-
темата от оторизиран дилър на компа-
нията HYUNDAI.
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За моделите със система с интели-
гентен контактен ключ
Ако се случи някое от описаните по-
долу обстоятелства при автомобил, обо-
рудван с интелигентен контактен ключ,
светлинният индикатор за имобилайзе-
ра светва, започва да мига или угасва:
• Когато интелигентният контактен
ключ се намира вътре в автомобила, ако
бутонът ENGINE START/STOP се намира
в положението АСС или в положението
ON, светлинният индикатор ще светне
за приблизително 30 секунди, за да
покаже, че можете да запалите двигате-
ля. Когато обаче интелигентният кон-
тактен ключ не се намира вътре в авто-
мобила, ако натиснете бутона ENGINE
START/STOP, светлинният индикатор ще
мига в продължение на няколко секун-
ди, за да ви покаже, че няма да можете
да запалите двигателя.
• Ако светлинният индикатор светне
само за две секунди и след това угасне,
когато бутонът ENGINE START/STOP се
включи в положението ON, при положе-
ние, че интелигентният контактен ключ
се намира вътре в автомобила, изискай-
те проверка на системата от оторизиран
дилър на компанията HYUNDAI.
• Когато батерийката на контактния
ключ е изтощена, при натискане на
бутона ENGINE START/STOP светлинният
индикатор ще мига, и няма да можете да

запалите двигателя. Двигателя обаче
можете да запалите, като пъхнете инте-
лигентния контактен ключ в държателя
за интелигентния контактен ключ.
Светлинният индикатор ще мига също и
когато има повреда в компонентите,
свързани със системата на интелиген-
тния контактен ключ.

Предупреждение за ниско
ниво на горивото  
Този предупреждаващ свет-
линен индикатор показва, че
горивото в резервоара е близо до при-
вършване. Когато този светлинен инди-
катор светне, при първа възможност
трябва да заредите гориво в резервоа-
ра. Продължаването да шофирате при
светнал предупреждаващ светлинен
индикатор за ниско ниво на горивото,
или когато нивото на горивото спадне
под маркировката „Е” (празен резерво-
ар), нормалното запалване на двигате-
ля може да се наруши и каталитичният
преобразувател може да се повреди.

Лампичка-индикатор за пов-
реда (MIL) (светлинен инди-
катор за проверка на двига-
теля) 
Този светлинен индикатор е част от сис-
темата за управление на двигателя,
която следи различните компоненти на

системата за управление на емисиите.
Ако този светлинен индикатор светне по
време на движение, това е индикация,
че някъде в системата за управление на
емисиите е открита възможна повреда.
Този светлинен индикатор светва също,
когато превключвателят за запалването
се завърти във включеното положение
(ON), и няколко секунди след запалва-
нето на двигателя трябва да угасне. Ако
този светлинен индикатор светне по
време на движение, или ако не светне,
когато превключвателят за запалването
се завърти във включеното положение
(ON), закарайте автомобила до най-
близкия до вас оторизиран дилър на
компанията HYUNDAI и изискайте про-
верка на системата.
По правило ще можете да продължите
да карате автомобила, но трябва своев-
ременно да проверите системата при
оторизиран дилър на компанията
HYUNDAI.
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ВНИМАНИЕ - ЗА МОДЕЛИтЕ С
ДИЗЕЛОВ ДВИГАтЕЛ (АКО СА
ОбОРУДВАНИ С ФИЛтЪР DPF)

Когато светлинният индикатор за
повреда мига, той може да спре да
мига, когато повишите скоростта
на автомобила над 60 км/ч, или
когато се движите известно време
на предавка, по-висока от втората
при обороти на двигателя от 1 500
до 2 000 (в продължение на около
25 минути).
Ако лампичката-индикатор за пов-
реда продължи да мига и след
изпълнението на горната процеду-
ра, моля посетете оторизиран
дилър на компанията HYUNDAI и
изискайте проверка на системата
DPF.
Ако продължите да шофирате
автомобила продължително време
при мигаща лампичка-индикатор
за повреда, системата DPF може да
се повреди, и разходът на гориво
може да се увеличи.

ВНИМАНИЕ - ЗА МОДЕЛИтЕ С
ДИЗЕЛОВ ДВИГАтЕЛ
Ако светлинният индикатор за пов-
реда в системата за управление на
емисиите мига, може да е възник-
нала грешка, свързана с регулира-
нето на количеството впръсквано
гориво, което може да доведе в
резултат до загуба на мощност от
двигателя, до повишаване на шума
от детонациите и до влошаване на
емисиите отработили газове. При
първа възможност изискайте про-
верка на системата за управление
на двигателя от оторизиран дилър
на компанията HYUNDAI.

ВНИМАНИЕ
Продължителното каране на авто-
мобила при светнал индикатор за
повреда в системата за управление
на емисиите може да предизвика
повреда в системите за управление
на емисиите, която повреда може
да повлияе на възможностите за
придвижване на автомобила и/или
да повиши разхода на гориво.

ВНИМАНИЕ - ЗА МОДЕЛИтЕ С
бЕНЗИНОВ ДВИГАтЕЛ
Ако светлинният индикатор за пов-
реда в системата за управление на
емисиите светне, е възможна пов-
реда в каталитичния преобразова-
тел, която би довела в резултат до
загуба на мощност от двигателя.
При първа възможност изискайте
проверка на системата за управле-
ние на двигателя от оторизиран
дилър на компанията HYUNDAI.
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Светлинен индикатор ESP
(електронна стабилизира-
ща програма) 
(ако е оборудвана такава
функция) 
Светлинният индикатор ESP трябва да
светне, когато превключвателят за
запалването се завърти във включеното
положение (ON), но след приблизител-
но 3 секунди трябва да угасне. Когато
функцията ESP е включена, тя следи
условията за движение на автомобила.
При нормални условия на движение
светлинният индикатор ESP ще остане
угаснал. Когато се открият условията
„хлъзгав път” или „понижено сцепле-
ние”, системата ESP ще се задейства и
светлинният индикатор ESP ще започне
да мига, за да покаже, че системата ESP
вече е задействана.
Ако обаче системата ESP е повредена,
нейният светлинен индикатор ще светне
и ще остане да свети непрекъснато.
Закарайте автомобила при оторизиран
дилър на компанията HYUNDAI и изис-
кайте проверка на системата.

Светлинен индикатор ESP OFF
(ако е оборудвана такава функция) 
Светлинният индикатор ESP OFF ще
светне, когато превключвателят за
запалването се завърти във включеното
положение (ОN), но след около 3 секун-

ди трябва да угасне. За да преминете в
режима ESP OFF (изключена електронна
стабилизираща програма), трябва да
натиснете бутона ESP OFF. Светлинният
индикатор ESP OFF ще светне, което
показва, че системата ESP е деактиви-
рана.

Светлинен индикатор за
системата за автоматич-
но поддържане на постоян-
на скорост (темпомат или
„круиз контрол”)
(ако е оборудвана такава функция)
Светлинен индикатор за системата
„круиз контрол” 
Този светлинен индикатор светва, кога-
то се разреши действието на системата
за автоматично поддържане на постоян-
на скорост („круиз контрол”).
Светлинният индикатор за системата
„круиз контрол” на приборното табло
светва, когато натиснете бутона ON/OFF
за управление на системата „круиз кон-
трол”, разположен на волана.
Когато бутонът ON/OFF за управление
на системата „круиз контрол” се натис-
не отново, светлинният индикатор ще
угасне. По-подробна информация
относно начина на работа със системата
„круиз контрол” е дадена в частта
„Система за автоматично поддържане на
постоянна скорост („круиз контрол”)” в

раздел 5.

Светлинен индикатор за
включена система за авто-
матично поддържане на
постоянна скорост (темпо-
мат или „круиз контрол”) (SET) 

Този светлинен индикатор светва, кога-
то превключвателят за управление на
системата „круиз контрол” (-SET или
RES+) е във включеното положение
(ON).

Светлинният индикатор
SЕT за системата „круиз
контрол”, разположен на
приборното табло, светва,
когато се натисне превключвателя
за управление на системата „круиз
контрол” (-SET или RES+).
Светлинният индикатор SET за система-
та „круиз контрол” не свети, когато е
натиснат превключвателят CANCEL
(отмяна) за управление на системата
„круиз контрол”, или когато системата е
изключена.

SeT
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Светлинен индикатор DBC
(управление на спирането
при спускане по наклон) (ако
е оборудвана такава фун-
кция) 

Светлинният индикатор DBC ще светне,
когато бутонът DBC е натиснат и систе-
мата е включена.
Когато се спускате по стръмен наклон
със скорост под 35 км/ч, системата DBC
ще заработи и светлинният индикатор
DBC ще започне да мига, за да покаже,
че системата DBC работи.
Ако светне червеният светлинен инди-
катор, в системата DBC може да има
повреда. Закарайте автомобила при
оторизиран дилър на компанията
HYUNDAI и изискайте проверка на сис-
темата.

Светлинен индикатор KEY OUT
(ако е оборудвана такава функция) 

Когато бутонът ENGINE START/STOP се
намира в положението АСС или ON, и
някоя от вратите е отворена, системата
проверява за наличието на интелиген-
тния контактен ключ. Ако интелиген-
тният контактен ключ не се намира
вътре в автомобила, светлинният инди-

катор ще започне да мига, а ако всички
врати са затворени, в продължение на
около 5 секунди ще се издава и музика-
лен сигнал. Когато автомобилът потег-
ли, светлинният индикатор ще угасне.
Винаги дръжте интелигентния контак-
тен ключ вътре в автомобила или го
пъхайте в държателя за интелигентния
контактен ключ.

Предупреждаващ музикален
сигнал за напомняне за кон-
тактния ключ
(ако е оборудвана такава
функция) 

Ако отворите вратата на шофьора, кога-
то контактният ключ е оставен пъхнат в
превключвателя за запалването (в
положението АСС или LOCK), ще се
издаде предупреждаващ музикален сиг-
нал за напомняне за контактния ключ.
Това се прави, за да не се допусне
заключване на контактните ключове
вътре в автомобила. Музикалният сиг-
нал ще продължи да се излъчва, докато
контактният ключ не бъде изваден от
превключвателя за запалването, или не
се затвори вратата на шофьора.

key
ouT
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Светлинен индикатор за под-
гревните свещи
(за моделите с дизелов дви-
гател) 
Този светлинен индикатор светва, когато
превключвателят за запалването се
завърти във включеното положение (ON).
След като светлинният индикатор за под-
гряването на цилиндрите угасне, двигате-
лят може да бъде запален.
Продължителността на светенето на този
индикатор зависи от температурата на
охлаждащата двигателя течност, от вън-
шната температура и от състоянието на
акумулаторната батерия.

* ЗАБЕЛЕЖКА
Ако двигателят не запали след 10 секунди
работа на стартера, след като предварител-
ното подгряване на цилиндрите е завърши-
ло, завъртете контактния ключ отново в
положението LOCK (заключен волан) за 10
секунди, и след това го завъртете във вклю-
ченото положение (ON), за да повторите под-

гряването на цилиндрите.

Предупреждаващ светлинен
индикатор за горивния фил-
тър (за моделите с дизелов
двигател) 
Този предупреждаващ светлинен индика-
тор светва за 3 секунди след поставяне на
превключвателя за запалването във вклю-
ченото положение (ON), и след това тряб-
ва да угасне. Ако той светне по време на
работа на двигателя, това показва, че
вътре в горивния филтър има насъбрана
вода. Ако това се случи, трябва да източи-
те водата от горивния филтър. За по-под-

робна информация се отнесете към частта
„Горивен филтър” в раздел 7.

Предупреждаващ светлинен
индикатор за системата
4WD (ако е оборудвана така-
ва функция) 
Когато превключвателят за запалването
се включи в положението ON, светлинният
индикатор 4WD (за задвижването „4х4”)
ще светне и след няколко секунди трябва
да угасне.
Ако предупреждаващият светлинен инди-
катор за системата 4WD светне, това
показва, че в системата 4WD има повреда.
Ако това се случи при вашия автомобил,
при първа възможност изискайте проверка
на автомобила от оторизиран дилър на
компанията HYUNDAI.

Светлинен индикатор 4WD
LOCK (ако е оборудвана така-
ва функция) 
Светлинният индикатор 4WD LOCK светва,
когато натиснете бутона 4WD LOCK.
Предназначението на режима 4WD LOCK е
да се подобрят възможностите за задвиж-
ване на автомобила при движение по
пътища със суха повърхност, по мокра
настилка, при движение по покрити със
сняг пътища и/или при движение без път.
Светлинният индикатор 4WD LOCK се
изключва посредством повторно натиска-
не на същия бутон.

ВНИМАНИЕ
Когато предупреждаващият свет-
линен индикатор за горивния фил-
тър е светнал, мощността на двига-
теля (скоростта на автомобила и
оборотите на празен ход) може да
намалее.
Ако продължите да шофирате при
светнал този предупреждаващ
светлинен индикатор, може да пов-
редите частите на двигателя на
вашия автомобил и инжекционната
система на общата горивна магист-
рала. Ако това се случи при вашия
автомобил, при първа възможност
изискайте проверка на автомобила
от оторизиран дилър на компания-
та HYUNDAI.

ВНИМАНИЕ
Ако светлинният индикатор за под-
гряването на цилиндрите продъл-
жи да свети или мига, след като
двигателят вече е загрял или по
време на движение, при първа въз-
можност изискайте проверка на
системата от оторизиран дилър на
компанията HYUNDAI.

Функции и възможности на вашия автомобил
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Предупреждаващ светли-
нен индикатор за темпера-
турата на охлаждащата
двигателя течност
(ако е оборудвана такава функция)...

Този предупреждаващ светлинен инди-
катор светва, когато температурата на
охлаждащата двигателя течност се
повиши над 120±3 °C.
Никога не продължавайте шофирането с
прегрял двигател. Ако автомобилът ви
прегрее, отнесете се към частта
„Прегряване” в раздел 6.

* ЗАБЕЛЕЖКА
Ако предупреждаващият светлинен
индикатор за температурата на охлаж-
дащата двигателя течност светне, това
показва прегряване, което може да
доведе до повреда на двигателя.

Предупреждаващ светли-
нен индикатор за система-
та на електронния серво-
волан (EPS)
(ако е оборудвана такава функция)...

Този светлинен индикатор светва след
поставяне на превключвателя за запал-
ването във включеното положение
(ON), и след това трябва да угасне.
Този светлинен индикатор светва също,
когато в системата EPS възникнат
някакви повреди. Ако индикаторът
светне по време на движение, изискай-
те проверка на автомобила от оторизи-
ран дилър на компанията HYUNDAI.

ePSВНИМАНИЕ
Не използвайте режима 4WD LOCK
при движение по сухи павирани
пътища или при движение по
магистрала, тъй като това може да
доведе до издаване на силен шум,
възникване на вибрации или пов-
реда на свързаните със задвижва-
нето „4х4” части.

Функции и възможности на вашия автомобил



4 63

Предупреждения
посредством
течно-кристал-
ния дисплей
(LCD) (ако е обо-
рудвана такава
функция)

Контактният ключ не е в автомоби-
ла

Ако интелигентният контактен ключ не
се намира вътре в автомобила, и ако
някоя от вратите се отвори или затвори,
когато бутонът ENGINE START/STOP се
намира в режима АСС, ON или START, на
течно-кристалния дисплей ще се появи
това предупреждение. Освен това, кога-
то интелигентният контактен ключ не е
вътре в автомобила и вратата се затво-
ри, ще започне да се издадава музика-
лен сигнал в продължение на 5 секунди.
Винаги носете със себе си интелиген-
тния контактен ключ.

 Контактният
ключ не е
открит

Ако интелигентни-
ят контактен ключ
не се намира
вътре в автомоби-
ла, или ако не бъде открит, и натиснете
бутона ENGINE START/STOP, на течно-
кристалния дисплей в продължение на
10 секунди ще светне горното пред-
упреждение. Освен това, в продълже-
ние на 10 секунди ще мигат светлинни-
ят индикатор за имобилайзера и свет-
линният индикатор на държателя за
контактния ключ.

Изтощена бате-
рийка на кон-
тактния ключ
Ако бутонът
ENGINE START/
STOP се превклю-
чи в изключеното
положение (OFF),
когато батерийката на интелигентния
контактен ключ е разредена, на течно-
кристалния дисплей в продължение на
около 10 секунди ще светне горното
предупреждение. Освен това ще се
излъчи еднократно предупреждаващ
музикален сигнал.
Сменете батерийката на ключа с нова.
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Натиснете педа-
ла на спирачки-
те, за да запали-
те двигателя
(за моделите с
автоматична
трансмисия)

Ако бутонът ENGINE START/ STOP се
включи в режима АСС два пъти, чрез
повтарящо се натискане на бутона, без
да натискате педала на спирачките, на
течно-кристалния дисплей в продълже-
ние на около 10 секунди ще се появи
горното предупреждение, за да ви пока-
же, че за да запалите двигателя трябва
да натиснете педала на спирачките.

Натиснете педа-
ла на съедините-
ля, за да запали-
те двигателя
(за моделите с
механична тран-
смисия)

Ако бутонът ENGINE START/ STOP се
постави два пъти в режима АСС чрез
неколкократно натискане на бутона, но
без да натискате педала на съедините-
ля, на течно-кристалния дисплей в про-
дължение на около 10 секунди ще свет-
не горното съобщение, за да ви покаже,
че трябва да натиснете педала на съе-
динителя, за да запалите двигателя.

Превключете
трансмисията в
положението Р
(паркиране)

Ако се опитате да
загасите двигате-

ля, без да сте поставили лоста за смяна
на предавките в положението Р (парки-
ране), бутонът ENGINE START/ STOP ще
се превключи автоматично в режима
АСС. Ако този бутон се натисне още
веднъж, той ще се включи в режима ON.
Горното предупреждение ще светне на
течно-кристалния дисплей в продълже-
ние на около 10 секунди, за да ви пока-
же, че за да загасите двигателя, трябва
да натиснете бутона ENGINE
START/STOP, когато лостът за смяна на
предавките е в положението Р (парки-
ране).
Освен това, в продължение на около 10
секунди ще се излъчва предупрежда-
ващ звуков сигнал (ако е оборудвана
такава функция).
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Извадете кон-
тактния ключ

Когато загасите
двигателя, при
положение, че
интелигентният

контактен ключ се намира в държателя
за интелигентния контактен ключ, на
течно-кристалния дисплей в продълже-
ние на около 10 секунди ще светне гор-
ното предупреждение. Освен това свет-
линният индикатор на държателя за
интелигентния контактен ключ ще мига
в продължение на около 10 секунди.
За да извадите интелигентния контак-
тен ключ, натиснете ключа еднократно
навътре и след това го издърпайте
извън държателя за интелигентния кон-
тактен ключ.

Пъхнете кон-
тактния ключ

Ако натиснете
бутона ENGINE
START/STOP, дока-
то на течно-крис-

талния дисплей свети съобщението „Key
is not detected” (контактният ключ не е
открит), в продължение на около 10
секунди ще светне предупреждението
„Insert key” (пъхнете контактния ключ).
Освен това светлинните индикатори за
имобилайзера и на държателя за кон-
тактния ключ ще мигат в продължение
на около 10 секунди.

Натиснете
отново бутона
за запалване на
двигателя

Ако не успеете да
задействате буто-

на ENGINE START/ STOP, когато има пов-
реда в системата на този бутон, на
течно-кристалния дисплей в продълже-
ние на 10 секунди ще светне горното
съобщение, и ще се излъчва непрекъс-
нат музикален сигнал, за да ви покаже,
че бихте могли да запалите двигателя с
натискане на бутона ENGINE
START/STOP още веднъж.
Ако системата на бутона ENGINE
START/STOP работи нормално, или ако
алармената система срещу кражби е
включена в режим „охрана”, музикални-
ят сигнал ще спре. Ако горното пред-
упреждение светва при всяко поредно
натискане на бутона ENGINE
START/STOP, закарайте автомобила при
оторизиран дилър на компанията
HYUNDAI и изискайте проверка на сис-
темата.
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За запалване на
двигателя пре-
включете тран-
смисията в поло-
жението „Р” или
в положението
„N”

Ако направите опит да запалите двига-
теля, при положение, че лостът за
смяна на предавките не е поставен в
положението P (паркиране) или в поло-
жението N (неутрално положение), на
течно-кристалния дисплей в продълже-
ние на около 10 секунди ще свети гор-
ното предупреждение.
Вие можете да запалите двигателя също
и когато лостът за смяна на предавките
е в положението „N” (неутрално поло-
жение), но от съображения за безопас-
ност винаги запалвайте двигателя,
когато лостът за смяна на предавките е
поставен в положението P (паркиране).

Натиснете буто-
на за запалване
на двигателя,
като в същото
време раздвижва-
те волана

Ако воланът не се отключи по нормал-
ния начин, когато натиснете бутона
ENGINE START/ STOP, на течно-кристал-
ния дисплей в продължение на 10
секунди ще светне горното предупреж-
дение. Освен това еднократно ще се
излъчи предупреждаващият музикален
сигнал, и светлинния индикатор на
бутона ENGINE START/STOP ще мига в
продължение на 10 секунди.
Когато получите горното предупрежде-
ние, натиснете бутона ENGINE START/
STOP, като в същото време раздвижвате
волана надясно и наляво.

Проверете
заключването на
волана
Ако воланът не се
заключва по нор-
малния начин,
когато бутонът

ENGINE START/ STOP се превключи в
изключеното положение (OFF), на
течно-кристалния дисплей в продълже-
ние на 10 секунди ще светне горното
предупреждение. Освен това в продъл-
жение на 3 секунди ще се излъчва пред-
упреждаващият музикален сигнал, и
светлинният индикатор в бутона ENGINE
START/STOP ще мига в продължение на
10 секунди.
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Системата за подпомагане на паркира-
нето на заден ход се явява в помощ на
шофьора при движението на автомоби-
ла назад, чрез издаване на музикален
сигнал, ако се открие някакво препятст-
вие в рамките на 120 см зад автомоби-
ла. Тази система е само допълнителна,
и не е предназначена, нито пък замест-
ва необходимостта от полагането на
изключително голямо внимание от стра-
на на шофьора. Обхватът на откриване
на препятствия и вида на откриваните
препятствия от задните датчици е огра-
ничен. Винаги, когато автомобилът се
движи на заден ход, упражнявайте
изключително голямо внимание спрямо
обстановката зад автомобила, така
както бихте внимавали, ако автомоби-
лът ви беше без система за подпомага-
не на паркирането на заден ход.

Начин на действие на системата за
подпомагане на паркирането на заден
ход

Условия за включване на системата в
действие
• Тази система се активира, когато авто-
мобилът се движи на заден ход, при
превключвател за запалването поста-
вен във включеното положение (ON).
Ако автомобилът се движи назад със
скорост, по-голяма от 10 км/ч, система-
та няма да може да се активира правил-
но.
• Тази система ще се активира само
когато светлинният индикатор OFF в
бутона на системата за паркиране на

заден ход не свети. Ако желаете да
деактивирате (изключите) системата за
подпомагане на паркирането на заден
ход, трябва да натиснете още веднъж
бутона OFF (на системата за подпомага-
не на паркирането на заден ход).
(Светлинният индикатор в бутона ще
светне.) Включването на системата
става с повторно натискане на бутона.
(Светлинният индикатор в бутона ще
угасне.)

СИСтЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПАРКИРАНЕтО НА ЗАДЕН ХОД (АКО Е ОбОРУДВАНА тАКАВА ФУНКЦИЯ)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Системата за подпомагане на пар-
кирането на заден ход има само
допълващи функции. Работата на
системата за подпомагане на пар-
кирането на заден ход може да се
повлияе от различни фактори
(включително условията на окол-
ната среда). Само шофьорът носи
цялата отговорност винаги да про-
верява участъка зад автомобила -
преди и по време на движението на
автомобила на заден ход. 

OEL049223
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• Разстоянието на откриване на пре-
пятствия, когато системата за подпома-
гане на паркирането на заден ход е в
действие, е приблизително 120 см.
• Когато едновременно бъдат открити
повече от две препятствия, по-близкото
препятствие ще бъде разпознато най-
напред.

Видове звукови предупреждения
• Когато дадено препятствие се намира
на разстояние от 120 см до 81 см от зад-
ната броня: Издава се прекъсван зуме-
рен сигнал.
• Когато дадено препятствие се намира
в интервала от 80 см до 41 см от задна-
та броня: Зумерният сигнал се издава с
повишена честота.
• Когато дадено препятствие се намира
на разстояние до 40 см от задната
броня:
Зумерният сигнал се издава непрекъс-
нато.

Вид на предупреждаващия индикатор
(ако е оборудвана такава функция)

*1: Това показва обхвата на откриване
на препятствието от всеки от датчиците.
(ляв, централен, десен датчик).

**: В случай, че препятствието се нами-
ра между датчиците, или по-близо,
индикаторът може да има различен вид.

Условия, които не позволяват нормална
работа на системата за подпомагане на
паркирането на заден ход

Системата за подпомагане на паркира-

нето на заден ход може да не работи
правилно, когато:
1. Върху датчика има замръзнала влага.
(Когато влагата бъде отстранена, датчи-
кът ще възстанови нормалната си рабо-
та.)
2. Датчикът е покрит с чужди материи,
например сняг или вода, или капакът на
датчика е блокиран. (Датчикът ще въз-
станови нормалната си работа, когато
чуждата материя бъде отстранена, или
блокирането на датчика се отстрани.)
3. При движение по пътища с неравна
повърхност (пътища без настилка, дви-
жение по чакъл, по път с неравности, по
път с наклон).
4. В обхвата на откриване на датчика се
намират обекти, които генерират прека-
лено силен шум (клаксони на автомоби-
ли, шумни двигатели на мотоциклети
или въздушни спирачки на камиони).
5. Когато е налице проливен дъжд или
напръскване с водни струи.
6. Когато в обхвата на откриване на
датчика се намират безжични предава-
тели или мобилни телефони.
7. Когато датчикът е покрит със сняг.
8. При теглене на ремарке

Функции и възможности на вашия автомобил

Разстояние от
препятствието

Предупреждава
щ индикатор

По-малко от 40 см
...*1

От 41 см до 80 см
...*1

От 81 до 120 см
...*1
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Обхватът на откриване на препятствие
може да намалее в следните случаи:
1. Когато датчикът е зацапан с чужди
материи, например сняг или вода.
(Обхватът на откриване на датчика
обаче ще се възстанови, когато чуждата
материя бъде отстранена.)
2. Когато температурата на външния
въздух е изключително висока или
изключително ниска.

Датчиците могат да не са в състояние да
разпознават следните типове обекти и
препятствия:
1. Остри или тънки предмети, например
въжета, вериги или малки колчета.
2. Обекти, които имат тенденция да пог-
лъщат честотата на датчика, например
текстилна материя, гъбест материал или
сняг.
3. Неоткриваеми са препятствия, които
са с височина под един метър и са по-
тесни от 14 см в диаметър.

Предпазни мерки относно системата за
подпомагане на паркирането на заден
ход
• В зависимост от скоростта на автомо-
била и от формата на откритите обекти
и препятствия, системата за подпомага-
не на паркирането на заден ход може да
не издава звуковите предупреждения в
описаната последователност.

• Системата за подпомагане на паркира-
нето на заден ход може да работи неп-
равилно, ако височината на бронята на
автомобила или монтажът на датчика са
били променени или повредени. Всяко
нефабрично монтирано оборудване или
аксесоари също така могат да попречат
на качеството на работата на датчици-
те.
• Датчикът може да не разпознае пре-
пятствия, които са на разстояние по-
малко от 40 см от датчика, или може да
отчете неправилна дистанция.
Упражнявайте изключително голямо
внимание.
• Когато е замръзнал или зацапан със
сняг, нечистотии или вода, датчикът
може да не е в състояние да работи,
докато не отстраните замърсяването с
помощта на парче мек плат.
• Никога не упражнявайте натиск, не
надрасквайте и не удряйте датчика. В
противен случай датчикът може да се
повреди.

* ЗАБЕЛЕЖКА
Настоящата система може да открива
само обекти и препятствия в обхвата на
откриване и на разположение на датчици-
те. Системата не може да открива обекти
и препятствия в другите зони, където
няма монтирани датчици. Също така
малки или тънки обекти и препятствия,

от рода на тънки стълбове или препятст-
вия, разположени точно между датчици-
те, могат да не бъдат открити от датчици-
те.
Когато шофирате на заден ход, винаги
проверявайте визуално обстановката зад
автомобила.
Не забравяйте да информирате другите
шофьори, които ще управляват автомо-
била, и които може да не са запознати със
системата, относно възможностите и
ограниченията на системата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Упражнявайте изключително голя-
мо внимание, когато автомобилът
се движи близо до препятствия на
пътя, и особено спрямо пешеход-
ците, и изключително много спря-
мо децата. Не забравяйте, че някои
обекти и препятствия могат да не
бъдат открити от датчиците, зара-
ди разстоянието до обекта или пре-
пятствието, размера или материа-
ла на същите, като всичките тези
фактори могат да ограничат ефек-
тивността на датчика. Винаги
извършвайте визуална проверка,
за да сте сигурни, че около автомо-
била няма никакви препятствия,
преди да потеглите с автомобила в
каквато и да било посока.

Функции и възможности на вашия автомобил



704

САМОДИАГНОСтИКА
Ако при превключването на лоста за
смяна на предавките в положението R
(заден ход) не чуете никакъв пред-
упреждаващ звуков сигнал, или ако
зумерът започне да издава прекъсван
звук, това може да означава повреда в
системата за подпомагане на паркира-
нето на заден ход. Ако това се случи,
при първа възможност изискайте про-
верка на автомобила от оторизиран
дилър на компанията HYUNDAI.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Гаранцията за вашия нов автомо-
бил не покрива никакви произ-
шествия или повреди на автомоби-
ла или наранявания на пътуващите
в него, дължащи се на неправилна
работа на системата за подпомага-
не на паркирането на заден ход.
Винаги управлявайте автомобила
безопасно и с повишено внимание.

Функции и възможности на вашия автомобил

ВИДЕОКАМЕРА ЗА ОбРАтНО
ВИЖДАНЕ
(АКО Е ОБОРУДВАНА ТАКАВА ФУН-
КЦИЯ)
Видеокамерата за обратно виждане се
активира (включва), когато светлините
за заден ход са във включеното положе-
ние (ON) при превключвател за запалва-
нето във включеното положение (ON) и
лостът за смяна на предавките поставен
в положението R (заден ход).
Настоящата система представлява спо-
магателна система, която показва обста-
новката зад автомобила посредством
дисплей в огледалото за обратно вижда-
не, когато автомобилът се движи на
заден ход. 

Тип В
Когато видеокамерата за обратно вижда-
не е активирана (включена), тя може да
се изключи с натискане на бутона
ON/OFF.
За повторно включване на видеокамера-
та, трябва да натиснете бутона ON/OFF
отново, когато превключвателят за
запалването се намира във включеното
положение (ON) и лостът за смяна на
предавките се намира в положението R
(заден ход). Видеокамерата също така се
включва автоматично след всяко послед-
ователно изключване и включване на
превключвателя за запалването.
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МИГАЩА АВАРИЙНА СИГНАЛИЗАЦИЯ
Мигащата аварийна сигнализация тряб-
ва да се използва всеки път, когато се
появи необходимост да спрете автомо-
била на опасно място. Когато се наложи
да извършите такова спиране при ава-
рийни обстоятелства, винаги се изтег-
ляйте възможно по-далече от пътя.
Мигащата аварийна сигнализация се
включва с натискане на показания по-
горе превключвател. Това включва
всички мигачи в режим на мигане.
Мигащата аварийна сигнализация ще
работи даже когато контактния ключ не
е включен в превключвателя за запал-
ването.
Изключването на мигащата аварийна
сигнализация става с натискане на
показания превключвател за втори път.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Настоящата система притежава
само спомагателни функции.
Цялата отговорност на шофьора е
винаги да проверява обстановката
посредством вътрешното и вън-
шните огледала за обратно вижда-
не и участъка зад автомобила,
преди и по време на движението на
заден ход, тъй като има т. нар.
„мъртва зона”, която не може да се
наблюдава посредством видеока-
мерата.
• Винаги поддържайте обектива на
видеокамерата чист. Ако обекти-
вът е покрит с чужди материи,
видеокамерата може да не работи
правилно.

OLM049081

OLM049084

OEL049083

Тип В
OEL049082

Тип А

Дисплей за обратно виждане

Дисплей за обратно виждане

Функции и възможности на вашия автомобил
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Функция „съхраняване на заряда на
акумулаторната батерия”

• Предназначението на тази функция е
да не допусне разреждане на акумула-
торната батерия. Системата изключва
автоматично габаритните светлини,
когато шофьорът извади контактния
ключ за запалването, и отвори вратата
от страната на шофьора.
• Благодарение на тази функция габа-
ритните светлини ще се изключат авто-
матично, когато шофьорът е паркирал
автомобила встрани от пътя нощем.
При необходимост да оставите външни-
те светлини включени, когато контакт-
ния ключ е изваден от гнездото, изпъл-
нете следните операции:
1) Отворете вратата от страната на
шофьора.
2) Изключете светлините за паркиране
и ги включете отново, като използвате
превключвателя за фаровете и външни-
те светлини, който е разположен на
кормилната колонка.

Функция „съпровождащо осветяване с
фаровете”
(ако е оборудвана такава функция)

Ако завъртите превключвателя за
запалването в положението АСС или в
положението OFF, при включени фаро-

ве, фаровете (и/или задните габаритни
светлини) ще останат включени в про-
дължение на около 20 минути. Ако
обаче след това отворите и затворите
вратата на шофьора, фаровете ще се
изключат след 30 секунди.
Фаровете могат да се изключват с дву-
кратно натискане на бутончето за
заключване, намиращо се на предава-
телчето или на интелигентния контак-
тен ключ, или със завъртане на пре-
включвателя за външните светлини в
изключеното положение (OFF) или в
положението AUTO (автоматично управ-
ление).
Ако обаче завъртите превключвателя за
фаровете и външните светлини в поло-
жението Auto (автоматично управле-
ние), когато навън е тъмно, фаровете
няма да се изключат.

Управление на фаровете и външните
светлини

Превключвателят за фаровете и вън-
шните светлини има положение „фаро-
ве” и положение „светлини за паркира-
не”.
Включването на фаровете и външните
светлини става с завъртане на копчето,
разположено накрая на лостчето за
мигачите в едно от следните положе-
ния:
(1) Изключено положение (OFF)
(2) Положение „светлини за паркиране”
(3) Положение „фарове”
(4) Положение „автоматично управле-
ние на светлините” (Auto) (ако е обо-
рудвана такава функция)

ФАРОВЕ И ВЪНШНИ СВЕтЛИНИ

OBK049045N

Функции и възможности на вашия автомобил
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Положение „светлини за паркиране”

Когато превключвателят за фаровете и
външните светлини се постави в поло-
жението „светлини за паркиране”, се
включват задните габаритни светлини,
предните габаритни светлини, осветя-
ването на регистрационния номер и
осветяването на приборното табло.

Положение „фарове” 
Когато превключвателят за фаровете и
външните светлини се постави в поло-
жението „фарове”, се включват фарове-
те, задните габаритни светлини, пред-
ните габаритни светлини, осветяването
на регистрационния номер и осветява-
нето на приборното табло.

* ЗАБЕЛЕЖКА
За включване на фаровете превключвате-
лят за запалването трябва да бъде във
включеното положение (ON).

Положение „автоматично управле-
ние” (Auto) (ако е оборудвана такава
функция)
Когато превключвателят за фаровете и
външните светлини се постави в поло-
жението AUTO (автоматично управле-
ние), задните габаритни светлини и
фаровете ще се включват или изключ-
ват автоматично, в зависимост от сте-
пента на околната осветеност около
автомобила.

OBK049047N OBK049048NOBK049046N
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744

Включване на дългите светлини

Включването на дългите светлини на
фаровете става с с избутване на лостче-
то за мигачите по-далече от вас. За
обратно включване на късите светлини
придърпайте лостчето обратно към вас.
Когато се включат дългите светлини на
фаровете, ще светне светлинният инди-
катор за включени дълги светлини.
За да избегнете разреждане на акуму-
латорната батерия на автомобила,
никога не оставяйте фаровете и вън-
шните светлини включени за продължи-
телни периоди от време, когато двига-
телят не работи.

Използване на „светлинния клаксон”
За да използвате „присветване” с фаро-
вете, трябва да издърпате лостчето за
мигачите по-близо до вас. Когато осво-
бодите лостчето, то ще се върне обрат-
но в своето нормално средно положение
(къси светлини). За да използвате фун-
кцията „светлинен клаксон”, не е необ-
ходимо превключвателят за фаровете и
външните светлини да е бил поставен
във включеното положение.

OBK049049N OBK049050N

ВНИМАНИЕ
• Никога не поставяйте каквото и
да било над датчика (1), разполо-
жен на арматурното табло, тъй
като по този начин се гарантира по-
добро автоматично управление на
светлините.
• Никога не почиствайте датчика с
използване на препарати за
почистване на стъкла, тъй като
почистващият препарат може да
остави тънък филм, който може да
попречи на работата на датчика.
• Ако автомобилът ви е с тонирано
предно стъкло или с друг тип пок-
ритие на предното стъкло, система-
та за автоматично управление на
фаровете и външните светлини
може да не работи правилно.

Функции и възможности на вашия автомобил
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Мигачи и сигнали за смяна на лентата
на движение

За да могат мигачите да работят, пре-
включвателят за запалването трябва да
бъде във включеното положение (ON).
Включването на мигачите става с премест-
ване на лостчето за мигачите нагоре или
надолу (А). Зелените светлинни индикато-
ри с форма на стрелки, разположени на
приборното табло, показват кои мигачи са
включени.
След излизането от завоя мигачите се
изключват автоматично. Ако обаче свет-
линният индикатор за мигачите продължи
да мига и след излизането от завоя, тряб-
ва на ръка да върнете лостчето за мигачи-
те в неговото изключено положение (OFF).
За да сигнализирате само смяна на лента-

та за движение, трябва да преместите
лостчето за мигачите само леко и да го
задържите в първото положение на съпро-
тива (В). Когато се освободи, лостчето за
мигачите ще се върне автоматично в него-
вото изключено положение (OFF).
Ако светлинният индикатор за мигачите
остане да свети постоянно и не мига, или
започне да мига с необичайна честота,
може да е изгоряла някоя от крушките на
мигачите, което ще изисква нейната замя-
на.
Функция „смяна на лентата на движение с
едно докосване”
(ако е оборудвана такава функция)
За да активирате функцията „смяна на
лентата на движение с едно докосване”,
трябва да преместите само леко лостчето
за мигачите в нужната посока, и след това
да го освободите. Съответните мигачи ще
присветнат трикратно.

* ЗАБЕЛЕЖКА
Ако някой от светлинните индикатори за
мигачите мига ненормално бързо или бавно,

може да има изгоряла крушка на мигачите,
или в електрическата верига може да има
лош електрически контакт.

Предни фарове за мъгла (ако е оборудва-
на такава функция)

Предните фарове за мъгла се използват за
осигуряване на по-добра видимост, когато
видимостта напред е намалена вследствие
на мъгла, дъжд или сняг, и при други под-
обни условия. Предните фарове за мъгла
се включват посредством превключвателя
за фаровете за мъгла (1), след като сте
включили светлините за паркиране.
Изключването на фаровете за мъгла става
с поставяне на превключвателя за фаро-
вете за мъгла (1) в изключеното положе-
ние (OFF).

OBK049052N

ВНИМАНИЕ
Когато са включени, фаровете за
мъгла консумират значително коли-
чество електрическа енергия.
Използвайте фаровете за мъгла само
когато видимостта е намалена.

OBK049051N
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Задни индикатори за мъгла (ако е обо-
рудвана такава функция)

Включването на задните индикатори за
мъгла става със завъртане на превключ-
вателя за фаровете в положението
„включени фарове” и завъртане на пре-
включвателя за задните индикатори за
мъгла (1) в неговото включено положе-

ние.

Задните индикатори за мъгла се включ-
ват, когато превключвателят за задните
индикатори за мъгла се постави във
включеното положение, след като пре-
включвателят за предните фарове за
мъгла (ако са оборудвани такива) е пос-
тавен във включеното положение, и
превключвателят за фаровете е поста-
вен в положението „светлини за парки-
ране”.
Изключването на задните индикатори за
мъгла става с повторно завъртане на
превключвателя за задните индикатори
за мъгла в неговото включено положе-
ние, или чрез изключване на превключ-
вателя за фаровете.

* ЗАБЕЛЕЖКА
За да можете да работите с превключвате-
ля за задните индикатори за мъгла, пре-
включвателят за запалването трябва да
бъде във включеното положение (ON).

Шофиране с включени фарове през
деня (ако е оборудвана такава фун-
кция)

Шофирането с включени фарове през
деня (DRL) може да улесни виждането
на предницата на вашия автомобил от
останалите участници в движението при

шофиране през деня. Функцията DRL
може да е полезна при много различни
условия на шофиране, и е особено
полезна при зазоряване и преди залез
слънце.

Системата DRL ще изключи фаровете,
когато:
1. Превключвателят за светлините за
паркиране се постави във включеното
положение (ON).
2. Когато двигателят се загаси.

OEL049046

Тип В

OAM049046L

Тип А

Функции и възможности на вашия автомобил
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   Устройство за регулиране на височи-
ната на лъча на фаровете (ако е обо-
рудвана такава функция)

Регулирането на височината на лъча на
фаровете, за да отговаря на броя на
пътниците и на условията на натоварва-
нето в багажното отделениеа, става със

завъртане на превключвателя за регу-
лирането на височината на лъча на
фаровете.

Колкото по-голямо е числото на поло-
жението на превключвателя, толкова
по-ниско е насочен лъчът на фаровете.
Винаги поддържайте височината на
лъча на фаровете на правилното ниво, в
противен случай фаровете ви могат да
заслепят останалите участници в дви-
жението.
По-долу са изброени примери за пра-
вилното регулиране на този превключ-
вател. За условия на натоварване, раз-
личаващи се от изброените по-долу,
трябва да регулирате превключвателя в
такова положение, че нивото на лъча на
фаровете да бъде най-близо до усло-
вията, които са изброени в списъка.

OLM049211L

OLM049211R

За моделите с ляв волан

За моделите с десен волан

Условия на
натоварване

Положение
на пре-

включвате-
ля

Само шофьорът 0

Шофьорът плюс предния
пътник

0

Пълно натоварване с
пътници (включително
шофьора)

1

Пълно натоварване с
пътници (включително
шофьора + максимално
допустимото натоварване
с багаж)

2

Шофьорът + максимално
допустимото натоварване
с багаж

3

Функции и възможности на вашия автомобил
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Чистачка/ устройство за напръсква-
не на задното стъкло
A: Регулиране на скоростта на чистач-
ките (за предното стъкло)

- Единично почистване на стъклото

O - Изключено положение
--- – - Работа на чистачките с паузи

AUTO* - Автоматично управление на
чистачките
1 - Ниска скорост на чистачките
2 - Висока скорост на чистачките

B: Регулиране на паузите при работата
на чистачките с паузи

C: Напръскване с кратко задействане на

чистачките (за предното стъкло)

D: Управление на задната чистачка/уст-
ройство за напръскване на задното
стъкло

- Непрекъсната работа на чистачка-
та

--- – - Работа на чистачката с паузи (ако
е оборудвана такава функция)

O - Изключено положение

E: Напръскване с кратко задействане на
чистачката (за задното стъкло)

*: Ако е оборудвана такава функция

ЧИСтАЧКИ И УСтРОйСтВА ЗА НАПРЪСКВАНЕ НА СтЪКЛАтА

OXM049230L/OAM049048L

Функции и възможности на вашия автомобил
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ЧИСтАЧКИ ЗА ПРЕДНОтО СтЪКЛО
Когато превключвателят за запалването
е поставен във включеното положение
(ON), чистачките се управляват по
следния начин.

: За извършване на единичен
цикъл на почистване на стъклото:

Преместете лостчето за чистачките в
показаното тук положение и след това
го освободете. Ако лостчето се задър-
жи в това положение, чистачките ще
започнат да работят непрекъснато.

O: Чистачките не работят.
---: Чистачките работят с паузи, с едни
и същи интервали между включванията.
Използвайте този режим при слаб дъжд
или при роса. Промяната на скоростта
на работа на чистачките става със
завъртане на копчето за управление на
скоростта.

1: Нормална скорост на чистачките
2: Висока скорост на чистачките

* ЗАБЕЛЕЖКА
За да гарантирате тяхната правилна
работа, ако върху предното стъкло има
натрупано голямо количество сняг или
лед, трябва да разскрежавате предното
стъкло в продължение на около 10 мину-
ти, или докато снегът и/или заледяването
се премахнат, преди да използвате чистач-
ките за предното стъкло.

Автоматично управление (ако е обо-
рудвана такава функция)
Датчикът за дъжд, който е разположен в
горния край на предното стъкло, измер-
ва количеството капки дъжд и управля-
ва цикъла на почистване от чистачките,
като подбира правилни по продължи-
телност паузи. Колкото по-силен е дъж-
дът, толкова по-бързо ще работят чис-
тачките. Когато дъждът спре, чистачки-
те се изключват автоматично.

За да промените зададената скорост на
чистачките, трябва да завъртите копче-
то за управление на скоростта (1).
Когато превключвателят за чистачките
е поставен в режима AUTO (автоматично
управление), при превключвател за
запалването поставен във включеното
положение (ON), чистачките ще се

включат еднократно, за да се изпълни
самопроверка на системата. Когато чис-
тачките не се използват, винаги поста-
вяйте превключвателя за чистачките в
изключеното положение (OFF).

ВНИМАНИЕ
Когато превключвателят за запал-
ването е поставен във включеното
положение (ОN) и превключвате-
лят за чистачките за предното
стъкло е поставен в режима AUTO
(автоматично управление), в посо-
чените по-долу случаи упражня-
вайте изключително голямо вни-
мание, за да избегнете евентуални
наранявания на ръцете или други
части на тялото:
• Никога не докосвайте горната
част на предното стъкло, където е
разположен датчикът за дъжд.
• Никога не изтривайте горната
част на предното стъкло с намокре-
но или навлажнено парче плат.
• Никога не упражнявайте натиск
върху предното стъкло.

OEL049900

Датчик за дъжд

Функции и възможности на вашия автомобил

AUTO (автоматично управление)
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Устройство за напръскване на пред-
ното стъкло

Когато лостчето за чистачките е в
изключеното положение (OFF), можете
да напръскате измиваща течност върху
предното стъкло с леко издърпване на
лостчето за чистачките към вас, при
което чистачките ще се включат за 1 до
3 цикъла на почистване.
Използвайте тази функция, когато
предното стъкло е замърсено.
Напръскването на предното стъкло и
работата на чистачките ще продължа-
ват, докато не освободите лостчето за
чистачките.
Ако устройствата за напръскване на
предното стъкло не работят, проверете
какво е нивото на измиващата течност.

Ако нивото на измиващата течност не е
достатъчно, трябва да долеете в резер-
воара за измиваща течност подходяща
неабразивна измиваща течност.
Гърловината на резервоара за измива-
ща течност се намира в предната част
на двигателното отделение, от страната
на предния пътник.

ВНИМАНИЕ
За да избегнете възможна повреда
на помпата на устройството за
напръскване на стъклото, не
включвайте напръскването, когато
резервоарът за измиваща течност е
празен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не използвайте напръсква-
не на стъклата при температури
под нулата, без преди това да сте
подгрели предното стъкло с уст-
ройствата за разскрежаване. В
противен случай измиващият раз-
твор може да замръзне върху
предното стъкло и да наруши види-
мостта ви напред.

ВНИМАНИЕ
Когато измивате автомобила, вина-
ги поставяйте превключвателя за
чистачките в изключеното положе-
ние (OFF), за да сте сигурни, че
автоматичното управление на чис-
тачките е изключено.
Ако превключвателят за чистачки-
те е оставен в режима AUTO (авто-
матично управление), при преми-
наване на автомобила през авто-
мивка чистачките могат да се
задействат и да бъдат повредени.
Никога не отстранявайте капачето
на датчика, разположен в горния
край на предното стъкло от страна-
та на предния пътник. В противен
случай може да се получи повреда
в частите на системата, която може
да не се покрива от гаранцията на
вашия автомобил.
Когато потегляте с автомобила
през зимата, винаги поставяйте
превключвателя за чистачките в
изключеното положение (OFF). В
противен случай чистачките могат
да се задействат автоматично и
ледът върху стъклото може да пов-
реди перата на чистачките. Преди
да включите чистачките за предно-
то стъкло, винаги отстранявайте
евентуално попадналия върху
стъклото сняг и лед, и разскрежа-
вайте правилно предното стъкло.

OXM049048E

Функции и възможности на вашия автомобил
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Превключвател за чистачката и за
устройството за напръскване на зад-
ното стъкло

Превключвателят за чистачката и за
устройството за напръскване на задното
стъкло е разположен в края на лостчето
за чистачките. Включването на чистач-
ката и на устройството за напръскване
на задното стъкло става със завъртане
на превключвателя в желаното положе-
ние.

- Нормална работа на чистачката.

--- - Работа на чистачката с паузи (ако
е оборудвана такава функция)

O - Чистачката не работи.

Ако искате да напръскате измиваща
течност върху задното стъкло и да
включите задната чистачка от 1 до 3
цикъла, натиснете лостчето по-далече
от вас. Напръскването на измиваща теч-
ност и работата на чистачката ще про-
дължава, докато не освободите лостче-
то (ако е оборудвана такава функция).

ВНИМАНИЕ
• За да избегнете евентуална пов-
реда на чистачките или на предно-
то стъкло, никога не включвайте
чистачките, когато предното стък-
ло е сухо.
• За да избегнете повреда на пера-
та на чистачките, никога не изпол-
звайте бензин, керосин, разреди-
тел за бои или други разтворители
върху или в близост с тях.
• За да избегнете повреда на пера-
та на чистачките, на рамената на
чистачките и на други техни компо-
ненти, никога не опитвайте да зад-
вижвате чистачките на ръка.

OXM049103E OXM049125L

Функции и възможности на вашия автомобил
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Осветление за разчитане на карти
(ако е оборудвана такава функция)

Включването или изключването на
осветлението за разчитане на карти
става с натискане на прозрачната леща
(1).
• :  Това осветление (заедно с
общо осветление на купето) остава
включена постоянно.
• : Това осветление (заедно с общо
осветление на купето) се включва,
когато се отвори коя да е от вратите (с
изключение на вдигащата се задна
врата), независимо от положението на
превключвателя за запалването. Когато
вратите на автомобила (с изключение
на вдигащата се задна врата) се отклю-
чат посредством предавателчето (или
посредством интелигентния контактен
ключ), това осветление (заедно с общо
осветление на купето) ще се включи за
приблизително 30 секунди, докато не се
отвори някоя от вратите (с изключение
на вдигащата се задна врата).

Ако вратата (с изключение на вдигаща-
та се задна врата) се затвори, това
осветление (заедно с общо осветление
на купето), ще угасне постепенно след
приблизително 30 секунди. Ако обаче
превключвателят за запалването е пос-
тавен във включеното положение (ON),
или ако всички врати, с изключение на
вдигащата се задна врата, са заключе-
ни, това осветление ще угасне незабав-
но.
Ако някоя врата (с изключение на вди-
гащата се задна врата) се отвори, кога-
то превключвателят за запалването се
намира в положението АСС или LOCK,
това осветление (заедно с общо освет-
ление на купето) ще остане включено в
продължение на около 20 минути. Ако

обаче някоя врата (с изключение на
вдигащата се задна врата) се отвори,
при положение, че превключвателят за
запалването е поставен във включеното
положение (ОN), това осветление (заед-
но с общо осветление на купето) ще
остане да свети непрекъснато.
• : Това осветление се изключва,
даже ако се отвори някоя от вратите.

**: Когато това осветление се включи с
натискане на прозрачната леща (1), то
няма да се изключи даже ако превключ-
вателят (2) се постави в изключеното
положение (OFF).

ВЪтРЕШНО ОСВЕтЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ
Не използвайте вътрешното освет-
ление за продължителни периоди
от време, когато двигателят не
работи. В противен случай това
може да доведе до разреждане на
акумулаторната батерия.

OEL049100

Функции и възможности на вашия автомобил
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Общо вътрешно осветление

Включването или изключването на
общото вътрешно осветление става с
натискане на показания по-горе бутон.

Осветление за огледалото за оглеж-
дане (ако е оборудвана такава фун-
кция)

• : При натискане на показания тук
бутон това осветление ще се включи.
• : При натискане на показания тук
бутон това осветление ще се изключи.

Осветление на багажното отделение
(ако е оборудвана такава функция)

Осветлението на багажното отделение
се включва при отваряне на капака на
багажника.

OLM049105 OLM049103OEL049101

ВНИМАНИЕ - ЗА ОСВЕтЛЕНИЕтО ЗА ОГЛЕДАЛОтО ЗА ОГЛЕЖДАНЕ (АКО Е
ОбОРУДВАНА тАКАВА ФУНКЦИЯ)

• Когато осветлението за огледалото за оглеждане не се използва, винаги
поставяйте неговия превключвател в изключеното положение. Ако сенни-
кът се затвори, без да сте изключили това осветление, това може да доведе
до разреждане на акумулаторната батерия, или до повреда на сенника.
• Преди да върнете сенника в неговото нормално положение, изключвайте
това осветление.

Функции и възможности на вашия автомобил
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Осветление на жабката (ако е оборуд-
вана такава функция)

Осветлението на жабката се включва
при отваряне на капака на жабката.
За да функционира осветлението на
жабката, светлините за паркиране или
фаровете трябва да са във включеното
положение.

OLM049102

Функции и възможности на вашия автомобил
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* ЗАБЕЛЕЖКА
Ако желаете да разскрежите и премахнете
замъгляването на предното стъкло, отне-
сете се към частта „Разскрежаване и пре-
махване на замъгляването на предното
стъкло” по-нататък в този раздел.

Устройство (реотани)за разскрежава-
не на задното стъкло

Когато  двигателят работи, устройството
(реотаните) за разскрежаване на задно-
то стъкло подгрява стъклото за отстра-
няване на заскрежаването, замъглява-

нето и тънкия слой лед от вътрешната и
външната повърхност на задното стък-
ло.

Включването на устройството за раз-
скрежаване на задното стъкло става с
натискане на бутона за устройството за
разскрежаване на задното стъкло, който
е разположен на централния лицев
панел с превключватели. Когато уст-
ройството за разскрежаване е включено
(ON), светлинният индикатор в бутона
за устройството за разскрежаване на
задното стъкло свети.
Ако върху задното стъкло има натрупа-
но голямо количество сняг, преди да
включите устройството за разскрежава-
не на задното стъкло трябва да отстра-
ните снега с четка.
Устройството за разскрежаване на зад-
ното стъкло се изключва автоматично
след приблизително 20 минути работа,
или когато превключвателят за запал-
ването се изключи.
Изключването на устройството за раз-
скрежаване става с повторно натискане
на бутона за устройството за разскре-
жаване на задното стъкло.

РАЗСКРЕЖАВАНЕ НА СтЪКЛАтА

ВНИМАНИЕ
За да избегнете повреда на провод-
ниците, които са залепени към вът-
решната повърхност на задното
стъкло, никога не използвайте за
почистването му остри предмети
или препарати за почистване на
стъкла, съдържащи абразивни
вещества.

OLM049110

• Тип В
OLM049109

• Тип А

Функции и възможности на вашия автомобил
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Устройства за разскрежаване на вън-
шните огледала за обратно виждане
(ако е оборудвана такава функция)

Ако вашият автомобил е оборудван с
устройства за разскрежаване на вън-
шните огледала за обратно виждане, те
ще се включват всеки път, когато
включвате устройството за разскрежа-
ване на задното стъкло.

Устройство срещу обледяване на
чистачките
(ако е оборудвана такава функция)

За моделите без интелигентен кон-
тактен ключ
За да можете да използвате тази фун-
кция, двигателят трябва да работи. За
да включите устройството срещу обле-
дяване на предните чистачки, трябва да
натиснете показания по-горе бутон.
Когато устройството срещу обледяване
на чистачките е включено, светлинният
индикатор в бутона свети.
Устройството срещу обледяване на
предните чистачки се изключва автома-
тично след 20 минути, или когато пре-
включвателят за запалването се изклю-
чи. Изключването на устройството

срещу обледяване на чистачките става с
повторно натискане на показания по-
горе бутон.

За моделите с интелигентен контак-
тен ключ
Ако вашият автомобил е оборудван с
устройство срещу обледяване на чис-
тачките, то ще се включва всеки път,
когато включвате устройството за раз-
скрежаване на задното стъкло.

OLM049104

Функции и възможности на вашия автомобил
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КЛИМАтИЧНА УРЕДбА С РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ (АКО Е ОбОРУДВАНА тАКАВА ФУНКЦИЯ)

OEL049111/OEL049111U

1. Копче за управление на скоростта
на вентилатора
2. Бутон за максимално бързо раз-
скрежаване (MAX) (устройство за
разскрежаване на предното стъкло)
3. Бутон за избиране на максимално
действие на климатичната уредба
(MAX A/C) (ако е оборудвана такава
функция)
4. Копче за управление на темпера-
турата
5. Бутон за климатизиране на възду-
ха в купето (ако е оборудвана така-
ва функция)
6. Бутон за избиране на режима на
работа
7. Бутон за управление на режима за
входящия въздушен поток

тип А

тип В

Функции и възможности на вашия автомобил
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OEL049120

Функции и възможности на вашия автомобил

Отопляване и климатизиране на въздуха
в купето 

1. Запалете двигателя.
2. Изберете желания от вас режим. За под-
обряване на ефективността на отопляване-
то и охлаждането на въздуха в купето:
- За отопляване: (ниво на краката)
- За охлаждане: (ниво на лицето)

3. Поставете регулатора за температурата в
желаното от вас положение.
4. Поставете регулатора за входящия въз-
душен поток в положението „свеж външен
въздух”.
5. Поставете регулатора за скоростта (обо-
ротите) на вентилатора в желаното от вас
положение.
6. Ако желаете охлаждане на въздуха,
включете климатичната уредба (ако е обо-
рудвана такава функция).
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Избиране на режима за изходящия въз-
душен поток
Бутоните за избиране на режима за
изходящия въздушен поток управляват
разпределянето на въздушния поток
посредством вентилационната система.
Когато натиснете някой от бутоните
еднократно, съответният превключва-
тел ще се включи, а ако натиснете пов-
торно същия бутон, превключвателят
ще се изключи.

Ниво разскрежаване (A, D)
По-голямата част от изходя-
щия въздушен поток се

насочва към предното стъкло, а малка
част от този поток се насочва за раз-
скрежаване на страничните стъкла. 

Ниво на лицето (B, D)
Изходящият въздушен поток
се насочва към горната част
на тялото и към лицето.

Допълнително всеки вентилационен
отвор може да се регулира, за да се
променя посоката на въздуха, който
излиза от вентилационния отвор.

Ниво на краката
(C, E, A, D)
По-голямата част от изходя-

щия въздушен поток се насочва към
пода на автомобила.

Ниво разскрежаване
(А, D)
• По-голямата част от изхо-
дящия въздушен поток се

насочва към предното стъкло.

Можете също да избирате едновременно
и два или три режима, за да получите
желаното разпределение на изходящия
въздушен поток.

- Към лицето ( ) + към пода ( )

- Към лицето( )+разскрежаване ( )

- Към пода( ) + разскрежаване ( )    
- Към лицето ( ) + към пода ( ) +

разскрежаване ( )

Максимално действие на климатичната
уредба на нивото на лицето (B, D) (MAX
A/C-Level (B, D)) (ако е оборудвана
такава функция)
Режимът MAX A/C (максимално действие
на климатичната уредба) се използва за
по-бързо охлаждане на вътрешността
на автомобила. Изходящият въздушен
поток се насочва към горната част на
тялото и към лицето.
При този режим на работа се извършва
автоматично избиране на включване на
климатичната уредба и режим за входя-
щия въздушен поток „затворена цирку-
лация”.

OEL049112 OEL049113

Функции и възможности на вашия автомобил
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Вентилационни отвори на арматур-
ното табло
Вентилационните отвори могат да се
отварят или затварят поотделно, като
използвате предвиденото за целта регу-
лиращо колелце.
Освен това можете да настройвате посо-
ката на изходящия въздушен поток,
излизащ от тези вентилационни отвори,
като използвате ръчката за управление
на вентилационния отвор така, както е
показано на фигурата по-горе.

Управление на температурата
Копчето за управление на температура-
та ви позволява да регулирате темпера-
турата на изходящия въздушен поток от
вентилационната система. Ако желаете
да промените температурата на въздуха
в пътническото купе, трябва да завър-
тите копчето надясно - за затопляне и
издухване на затоплен въздух, или
наляво - за издухване на охладен въз-
дух.

Управление на режима за входящия
въздушен поток
Управлението на режима за входящия
въздушен поток се използва за избира-
не на положението „свеж външен въз-
дух” или положението „затворена цир-
кулация”.
Смяната на положението за режима на
входящия въздушен поток става с
последователно натискане на управля-
ващия бутон. 

OEL049114 OEL049115 OEL049116

Функции и възможности на вашия автомобил
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Положение „затворена циркулация”

Когато е избрано
положението „затво-
рена циркулация”,
въздухът от пътничес-
кото купе се прекарва
през отоплителната
система и се подгрява

или охлажда в съответствие с избраната
функция.

Положение „свеж външен въздух”

Когато е избрано
положението „свеж
външен въздух”, въз-
духът за вентилацион-
ната система се взема
отвън, и се подгрява
или охлажда в съот-

ветствие с избраната функция.

* ЗАБЕЛЕЖКА
Продължителното използване на отопля-
ване на въздуха в купето в положението
„затворена циркулация” (без да сте избра-
ли положението за климатизиране на въз-
духа) може да доведе до замъгляване на
предното и на страничните стъкла, и въз-
духът вътре в пътническото купе може да
не се усеща свеж.

В допълнение, продължителното изпол-
зване на климатизирането на въздуха в
купето при избрано положение „затворе-
на циркулация” за входящия въздушен
поток ще доведе в резултат до прекалено
изсушаване на въздуха в пътническото
купе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Продължителното използване на
климатичната уредба в положе-
нието „затворена циркулация”
може да доведе до повишаване на
влажността вътре в автомобила,
при което стъклата може да се
замъглят и видимостта да се
влоши.
• Никога не спете в автомобила
при включена климатична уредба
или система за отопляване. В про-
тивен случай може да се стигне до
тежко увреждане или смърт
вследствие на спадане на нивото
на кислорода във въздуха и/или
спадане на телесната температура.
• Продължителното използване на
климатичната уредба в положе-
нието „затворена циркулация”
може да причини дрямка или сън-
ливост, и да доведе до загуба на
контрол върху управлението на
автомобила. По време на движение
на автомобила за режима за входя-
щия въздушен поток избирайте
колкото се може по-често положе-
нието „свеж външен въздух.

Функции и възможности на вашия автомобил
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Управление на скоростта (обороти-
те) на вентилатора
За да работи вентилаторът, превключ-
вателят за запалването трябва да бъде
поставен във включеното положение
(ОN).
Копчето за управление на скоростта на
вентилатора ви позволява да управля-
вате дебита на въздуха, който се изпус-
ка от вентилационната система.
Промяната на скоростта на вентилатора
става със завъртане на копчето надясно
- за по-голяма скорост, или наляво - за
по-малка скорост.
Поставянето на копчето за управление
на скоростта на вентилатора в положе-
нието „0” води до изключване на венти-
латора.

Климатизиране на въздуха в купето
(ако е оборудвана такава функция)
Включването на климатичната уредба
става с натискане на бутона А/С (свет-
линният индикатор ще светне). Ако
искате да изключите климатичната
уредба, трябва да натиснете същия
бутон отново.

Начин на работа на климатичната
уредба

Вентилация (проветряване)
1. Поставете режима на работа за изхо-
дящия въздушен поток в положението

(ниво на лицето).

2. Поставете управлението за режима
на входящия въздушен поток в положе-
нието „свеж външен въздух”.
3. Поставете регулатора за температу-

рата в желаното от вас положение.
4. Поставете регулатора за скоростта на
вентилатора в желаното от вас положе-
ние.

Отопляване

1. Поставете режима за изходящия въз-
душен поток в положението (ниво
на краката).
2. Поставете регулатора за режима за
входящия въздушен поток в положение-
то „свеж външен въздух”
3. Поставете регулатора за температу-
рата в желаното от вас положение.
4. Поставете регулатора за скоростта на
вентилатора в желаното от вас положе-
ние.
5. Ако желаете отопляване с подсуша-
ване на въздуха, включете климатична-
та уредба (ако е оборудвана такава
функция).
• Ако предното стъкло се замъгли,
задайте режим за изходящия въздушен
поток в положението (ниво на кра-
ката) или в положението (разскре-
жаване).

OEL049118OEL049117
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Съвети за работата с вентилационна-
та система/ с климатичната уредба
• За да се предпазите от проникване в
купето на автомобила на прах или
неприятни изпарения отвън посредст-
вом вентилационната система, времен-
но може да поставите регулатора за
режима за входящия въздушен поток в
положението „затворена циркулация”.
Не забравяйте обаче да върнете управ-
лението в положението „свеж външен
въздух” веднага след като неблагопри-
ятната зона бъде отмината, за да под-
държате навлизане на свеж външен
въздух в автомобила. Това ще помогне
на шофьора да поддържа повишено
внимание и да се чувства комфортно.
• Въздухът в системата за отопляване/
охлаждане се поема през жалузите,
които са разположени непосредствено
пред предното стъкло. Трябва да пола-
гате грижи тези отвори да не бъдат бло-
кирани от опадали листа, сняг, лед или
други препятствия.
• За да избегнете замъгляване на вът-
решната повърхност на предното стък-
ло, поставете регулатора за режима за
входящия въздушен поток в положение-
то „свеж външен въздух” и скоростта на
вентилатора в желаното от вас положе-
ние, след това включете климатичната
уредба и настройте регулатора за тем-

пературата за желаната от вас темпера-
тура. 

Климатизиране на въздуха в купето
(ако е оборудвана такава функция)
Всички климатични уредби на компа-
нията HYUNDAI са заредени с еколого-
съобразния хладилен агент R-134a,
който не уврежда озоновия слой на
атмосферата.
1. Запалете двигателя. Натиснете буто-
на за климатизиране на въздуха в
купето.
2. Задайте режим за изходящия възду-
шен поток в положението (ниво на
лицето).
3. Поставете регулатора за режима за
входящия въздушен поток в положение-
то „свеж външен въздух” или в положе-
нието „затворена циркулация”. 
4. Настройте регулатора за скоростта на
вентилатора и регулатора за температу-
рата за поддържане на максимален ком-
форт.
• Когато желаете да постигнете макси-
мално охлаждане на въздуха в купето,
настройте регулатора за температурата
в крайното ляво положение (натиснете
бутона за избиране на положението
MAX A/C (ако е оборудвана такава фун-
кция)), и след това поставете регулато-
ра за скоростта на вентилатора в поло-

жението за максимална скорост (оборо-
ти).

* ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато използвате климатичната уред-
ба, трябва непрекъснато да следите тер-
мометъра за температурата на охлажда-
щата двигателя течност, когато изкачвате
наклони, или при претоварен трафик,
когато външната температура е висока.
Работата на климатичната уредба може
да доведе до прегряване на двигателя.
Ако индикаторът за температурата на
охлаждащата двигателя течност покаже
прегряване на двигателя, продължете да
използвате вентилатора на климатичната
уредба, но изключете самата климатична
уредба.
• Когато отваряте стъклата на прозорците
при влажно време, работата на климатич-
ната уредба може да доведе до появата на
малки водни капчици вътре в автомоби-
ла. Тъй като голямото количество малки
водни капчици може да доведе до повреда
на електрическото оборудване, климатич-
ната уредба в такива случаи трябва да се
използва само при затворени прозорци на
купето.

Функции и възможности на вашия автомобил
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Съвети за работата с климатичната
уредба
• Ако автомобилът е бил паркиран в
горещо време на директна слънчева
светлина, трябва да отворите стъклата
на прозорците за кратък период от
време, за да позволите на нагорещения
въздух вътре в купето да излезе навън. 
• За да се намали влагата по вътрешна-
та повърхност на стъклата при дъждов-
но или влажно време, можете да нама-
лите влажността вътре в автомобила
чрез включване на климатичната уред-
ба.
• По време на работата на климатична-
та уредба от време на време, при
включване и изключване на компресора
на климатичната уредба, може да забе-
лежите лека промяна на оборотите на
двигателя. Това са нормални характе-
ристики на работата на системата.
• За поддържане на максимално високо
качество на работа на климатичната
уредба, трябва да я включвате всеки
месец да работи само по няколко мину-
ти.
• Когато използвате климатичната уред-
ба, може да забележите прокапване
(или даже струйка) на чиста вода на
земята под автомобила, откъм страната
на предния пътник. Това е нормална
характеристика на работата на клима-

тичната уредба.
• Работата на климатичната уредба в
положението „затворена циркулация”
осигурява максимално охлаждане.
Продължителната работа обаче в този
режим може да доведе до усещане за
въздуха в купето като „застоял”.
• По време на операцията „охлаждане”
понякога може да забележите излизане
на мъгла вследствие на бързото охлаж-
дане и навлизането на влажен въздух.
Това е нормална характеристика на
работата на системата.

Въздушен филтър на климатичната
уредба
(ако е оборудвана такава функция)

Въздушният филтър на климатичната
уредба, който е монтиран под жабката,
пречиства въздуха, който се поема
отвън и вкарва в автомобила, от прах
или други замърсители, и след това този
въздух преминава през системата за
отопляване или климатизиране. Ако
след известен период от време във фил-
търа се насъберат прах или други
замърсители, дебитът на въздушния
поток от вентилационните отвори може
да намалее, което се изразява като
поява на влага по вътрешната повър-
хност на предното стъкло, даже когато

сте избрали положението „свеж външен
въздух”. Ако това се случи при вашия
автомобил, изискайте смяна на въздуш-
ния филтър на климатичната уредба от
оторизиран дилър на компанията
HYUNDAI.

Функции и възможности на вашия автомобил
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* ЗАБЕЛЕЖКА
• Сменяйте филтъра в съответствие с гра-
фика за сервизното обслужване.
Ако автомобилът се кара при силно
неблагоприятни условия, например по
прашни и неравни пътища, се налага да
извършвате по-чести проверки и смени
на въздушния филтър за климатичната
уредба.
• Когато дебитът на въздушния поток
намалее рязко, климатичната уредба
трябва да се провери от оторизиран
дилър на компанията HYUNDAI.

Проверка на количеството на хладил-
ния агент на климатичната уредба и
на смазването на компресора

Когато количеството на хладилния
агент е понижено, качеството на работа
на климатичната уредба се влошава.
Препълването на климатичната уредба с
хладилен агент също оказва отрицател-
но влияние на работата на климатична-
та уредба.
По тази причина, ако забележите
необичайна работа на климатичната
уредба, изискайте нейната проверка от
оторизиран дилър на компанията
HYUNDAI.

* ЗАБЕЛЕЖКА
Когато се извършва сервизно обслужване
на климатичната уредба, много е важно
да се използват правилните типове и
количества смазочни вещества и хладил-
ни агенти. В противен случай компресо-
рът може да се повреди и работата на кли-
матичната уредба може да се влоши.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сервизното обслужване на клима-
тичната уредба трябва да се извър-
шва от оторизиран дилър на ком-
панията HYUNDAI. Неправилното
сервизно обслужване може да при-
чини тежко нараняване на лицето,
което извършва сервизното
обслужване.

Функции и възможности на вашия автомобил
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КЛИМАтИЧНА УРЕДбА С АВтОМАтИЧНО ДЕйСтВИЯ (АКО Е ОбОРУДВАНА тАКАВА ФУНКЦИЯ)

OEL049121/OEL049121R

1. Бутон AUTO (автоматично действие)
2. Бутон за управление на температу-
рата от страната на шофьора
3. Дисплей за климатичната уредба
4. Бутон за управление на температу-
рата от страната на предния пътник
5. Бутон за избиране на разделно
управление на температурата (двузо-
нов режим)
6. Бутон за изключване (OFF)
7. Бутон за разскрежаване на предното
стъкло
8. Бутон за климатизиране на въздуха*
9. Бутон за управление на скоростта на
вентилатора
10. Бутон за управление на режима за
входящия въздушен поток
11. Бутон за избиране на режима за
изходящия въздушен поток

Тип А

Тип В

Функции и възможности на вашия автомобил
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Климатичната уредба с автоматично
действие се управлява много лесно,
като трябва да зададете само жела-
ната температура.
Системата FATC (напълно автоматично
управление на температурата) управля-
ва автоматично отопляването и работа-
та на климатичната уредба, както след-
ва:

1. Натиснете бутона AUTO (автоматично
действие). Със задаването на темпера-
турата режимите за изходящия възду-
шен поток, скоростта на вентилатора,
режимът за входящия въздушен поток и
климатизирането на въздуха ще се
управляват автоматично.
2. Настройте бутона за температурата
за желаната от вас температура.
3. Ако искате да изключите автоматич-
ното действие, можете да изберете кой
да е от следните бутони:
... Бутона за избиране на режима за
изходящия въздушен поток
... Бутона за разскрежаване на предно-
то стъкло
... Бутона за управление скоростта на
вентилатора
Избраната от вас функция ще започне
да се управлява ръчно, а останалите
функции ще продължат да се изпълня-
ват автоматично.

За ваше удобство и за подобряване на
ефективността на климатизирането на
въздуха в купето, използвайте бутона
AUTO и задавайте за температура на
въздуха стойността 22 °C (за страните
извън Европа - температура 23 °C).

* ЗАБЕЛЕЖКА
Никога не поставяйте каквото и да било
върху датчика, който се намира на арма-
турното табло, за да се гарантира по-
добро управление на системите за отопля-
ване и охлаждане на въздуха в купето.

АВтОМАтИЧНО ОтОПЛЯВАНЕ И КЛИМАтИЗИРАНЕ НА ВЪЗДУХА

OLM049154

OEL049122R

Тип В

OEL049122

Тип А

Функции и възможности на вашия автомобил



984

Ръчно управление на системата за
отопляване и на климатизирането на
въздуха в купето

Системата за отопляване и охлаждане
на въздуха в купето може да се управ-
лява и ръчно, чрез натискане на буто-
ните или завъртане на някое копче
(някои копчета), различни от бутона
AUTO. В тези случаи системата ще се
включва последователно в различни
режими, в зависимост от реда на избра-
ните бутони или копче (копчета).
1. Запалете двигателя.
2. Настройте режима в желаното поло-
жение.
За подобряване на ефективността на
отопляването и охлаждането:

- Отопляване (ниво на краката)

- Охлаждане: (ниво на лицето)

3. Настройте регулатора за температу-

рата в желаното от вас положение.
4. Настройте регулатора за режима за
входящия въздушен поток в положение-
то „свеж външен въздух”.
5. Настройте регулатора за скоростта на
вентилатора в желаната от вас скорост.
6. Ако желаете климатизиране на въз-
духа в купето, включете климатичната
уредба.
Ако искате да преминете към напълно
автоматично действие на климатичната

уредба, трябва да натиснете бутона
AUTO.

Избиране на режима за изходящия въз-
душен поток
Бутоните за избиране на режима за
изходящия въздушен поток управляват
разпределението на изходящия възду-
шен поток от вентилационната система.
Отнесете се към фигурата в частта
„Климатична уредба с ръчно управле-
ние”.

Ако натиснете някой от бутоните едно-
кратно, ще се включи съответния пре-
включвател, а ако натиснете същият
бутон отново, превключвателят ще се
изключи.

Ниво на лицето (B, D)
Изходящият въздушен поток
се насочва към горната част
на тялото и към лицето.

Допълнително всеки вентилационен
отвор може да се регулира, за да проме-
ня посоката на въздуха, който излиза от
вентилационния отвор.

Ниво на краката
(C, E, A, D)
По-голямата част от изходя-

щия въздушен поток се насочва към
пода на автомобила.

Ниво разскрежаване (А, D)
По-голямата част от изхо-
дящия въздушен поток се
насочва към предното

стъкло.
Можете също да избирате едновременно
и 2 или 3 режима, за да получите жела-
ното разпределение на изходящия въз-
душен поток.

- Към лицето ( ) + към пода ( )

- Към лицето ( ) + разскрежаване

( )

- Към пода ( ) + разскрежаване( )

- Към лицето ( ) + към пода ( ) +

разскрежаване ( )

OEL049123
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Режим за максимално интензивно раз-
скрежаване (МАХ)
Когато изберете режима за максимално
разскрежаване, се извършва автоматич-
но настройване на посочените по-долу
параметри:
• Климатичната уредба ще се включи.
• Ще се избере положението „свеж вън-
шен въздух”.
• Скоростта на вентилатора ще се наст-
рои на висока скорост.
Изключването на режима за максимално
бързо разскрежаване става с повторно
натискане на бутона за режима, на
бутона за максимално бързо разскрежа-
ване или на бутона AUTO.

Вентилационни отвори на арматур-
ното табло
Вентилационните отвори могат да се
отварят или затварят поотделно, като се
използват посочените регулиращи
колелца.
Освен това можете да регулирате посо-
ката на въздушната струя, излизаща от
тези вентилационни отвори, като изпол-
звате управляващата ръчка така, както
е показано на фигурата по-горе. Управление на температурата

Когато задържате натиснат бутона ^
(нагоре), температурата ще се повиша-
ва към максималната стойност (HI).
Когато задържате натиснат бутона ⱱ
(надолу), температурата ще се намаля-
ва към минималната стойност (Lo).

OEL049124 OEL049114
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Когато натискате последователно буто-
на, температурата ще се увеличава или
намалява на стъпки по 0,5 °C. Когато
изберете най-ниската възможна темпе-
ратура, климатичната уредба ще работи
непрекъснато.

Индивидуално регулиране на темпе-
ратурата от страната на шофьора и
от страната на предния пътник (дву-
зонов режим)
1. Ако желаете да регулирате поотдел-
но температурата от страната на
шофьора и от страната на предния път-
ник, трябва да натиснете бутона DUAL
(разделно регулиране на температура-
та; двузонов режим). Освен това, ако се
задейства бутонът за управление на
температурата от страната на предния
пътник, режимът на работа на клима-
тичната уредба ще се промени автома-
тично в режима DUAL (двузонов режим).

2. Задействайте регулатора за темпера-
турата от страната на шофьора, за да
зададете температура на въздуха от
страната на шофьора. Задействайте
регулатора на температурата от страна-
та на предния пътник, за да зададете
температура от страната на предния
пътник.

Когато температурата от страната на
шофьора се зададе в най-високата (HI)
или в най-ниската стойност (Lo), режи-
мът DUAL ще се отмени - за постигане
на максимално отопляване или макси-
мално охлаждане.

OEL049126R

Тип В

OEL049126

Тип А
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Едновременно настройване на темпера-
турата от страната на шофьора и от
страната на предния пътник (двузонов
режим)

1. Натиснете отново бутона DUAL (дву-
зонов режим), за да деактивирате
(изключите) режима DUAL.
Температурата от страната на предния
пътник ще бъде зададена на същата
стойност, както от страната на шофьо-
ра.

2. Задействайте бутона за управление
на температурата от страната на
шофьора. Температурата от страната на
шофьора и от страната на предния път-
ник ще се настройва по един и същи
начин.

Преобразуване на температурата
(ако е оборудвана такава функция)
Можете да превключвате от режим на
показване на температурата в градуси
по Целзий към градуси по Фаренхайт и
обратно, по следния начин:

Натиснете и задръжте натиснат бутона
OFF, и едновременно с това натиснете
бутона AUTO за 3 секунди или по-про-
дължително.

Дисплеят ще промени индикацията си
от градуси по Целзий на градуси по
Фаренхайт, или от градуси по
Фаренхайт в градуси по Целзий. Ако

акумулаторната батерия на автомобила
се разреди или бъде изключена дори за
момент, режимът за показване на тем-
пературата ще се рестартира в градуси
по Целзий.

Управление на режима за входящия
въздушен поток
Тези регулатор се използва за избиране
на положението „свеж външен въздух”
или на положението „затворена цирку-
лация”.

Смяната на положението на регулатора
за режима за входящия въздушен поток
става с натискане на показания по-горе
управляващ бутон.

Положение „затворена
циркулация”

Когато е избрано положе-
нието „затворена циркула-
ция”, въздухът от купето

се изсмуква от купето, прекарва се през
системата за отопляване, и се подгрява
или охлажда в съответствие с избраната
функция.

Положение „свеж външен
въздух”

Когато е избрано положе-
нието „свеж външен въздух”, в купето
се вкарва въздух отвън, който се под-
грява или охлажда в съответствие с
избраната функция.

OEL049128
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* ЗАБЕЛЕЖКА
Продължителната работа на системата за
отопляване в положението „затворена
циркулация” (без да е избрано климати-
зиране на въздуха), може да причини
замъгляване на предното и на странични-
те стъкла, и въздухът вътре в пътничес-
кото купе може да се усеща като „засто-
ял”.
В допълнение: Продължителното изпол-
зване на климатизиране на въздуха в
купето при избрано положение „затворе-
на циркулация” ще доведе в резултат до
прекалено изсушаване на въздуха в път-
ническото купе.

Управление на скоростта (обороти-
те) на вентилатора
Скоростта на вентилатора може да се
регулира до желаната от вас стойност
чрез двойния бутон за управление на
скоростта на вентилатора.

За да промените скоростта на вентила-
тора, натиснете страната ( +) на двой-
ния бутон - за по-висока скорост, или
натиснете страната (- ) на същия
бутон - за по-ниска скорост.
Изключването на регулатора за регули-
ране на скоростта на вентилатора става
с натискане на бутона за изключване
(OFF) на предния вентилатор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Продължителното използване на
климатичната уредба в положе-
нието „затворена циркулация”
може да доведе до повишаване на
влажността вътре в автомобила,
което от своя страна може да дове-
де до замъгляване на стъклата и до
нарушаване на видимостта ви
навън.
• Никога не спете в автомобила
при включено климатизиране на
въздуха или включена отоплител-
на система. това може да доведе
до тежко увреждане или смърт
вследствие на спадане на нивото
на кислорода и/или понижение на
телесната температура.
• Продължителното използване на
климатичната уредба в положе-
нието „затворена циркулация”
може да предизвика дрямка или
сънливост и загуба на контрол
върху управлението на автомоби-
ла. По време на движение поста-
вяйте регулатора за режима на
входящия въздушен поток колкото
се може по-често в положението
„свеж външен въздух”.

OEL049129R

Тип В

OEL049129

Тип А
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Климатизиране на въздуха в купето
Включването на климатичната уредба
става с натискане на бутона А/С (свет-
линният индикатор в бутона трябва да
светне).

Изключването на климатичната уредба
става с повторно натискане на същия
бутон.

Режим OFF (изключена климатична
уредба)
Изключването на предната климатична
уредба става с натискане на бутона за
изключване (OFF) на предния вентила-
тор. Докато обаче превключвателят за
запалването се намира във включеното
положение (ON), все още ще можете да

използвате бутоните за режима за вхо-
дящия въздушен поток.

OEL049130R

Тип В

OEL049130

Тип А

OEL049131R

OEL049131
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• За максимално бързо разскрежаване
завъртете регулатора за температурата
в крайното дясно положение (най-висо-
ка температура), а регулатора за ско-
ростта на вентилатора - в положението
на най-висока скорост.

• Ако по време на разскрежаването или
премахването на замъгляването желае-
те да насочвате топъл въздух към пода
на автомобила, поставете режима в

положението „към пода - разскрежава-
не”.

• Преди потегляне премахвайте натру-
пания сняг и лед от предното стъкло, от
задното стъкло, от външните огледала
за обратно виждане и от всички стра-
нични стъкла.

• Почиствайте изцяло снега и леда от
капака на двигателното отделение и от
въздухозаборния отвор под решетката,
за да подобрите ефективността на рабо-
тата на системата за отопляване и за
разскрежаване, и да се намали опас-
ността от замъгляване на вътрешната
повърхност на предното стъкло.

Климатична уредба с ръчно управле-
ние

Премахване на замъгляването на пред-
ното стъкло отвътре

1. Регулирайте скоростта на вентилато-
ра в желаното от вас положение.

2. Изберете желаната от вас температу-
ра.

УСтРОйСтВО ЗА РАЗСКРЕЖАВАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ЗАМЪГЛЯВАНЕтО НА ПРЕДНОтО СтЪКЛО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ЗА ПОД-
ГРЯВАНЕтО НА ПРЕДНОтО
СтЪКЛО

Не използвайте положението 
(разскрежаване на предното стък-
ло) по време на охлаждане на въз-
духа в купето при изключително
влажно време. Разликата между
температурите на външния въздух
и предното стъкло може да доведе
до замъгляване на външната
повърхност на предното стъкло,
което ще причини влошаване на
видимостта навън. В такива случаи
поставяйте избрания режим за
изходящия въздушен поток в поло-
жението (ниво на лицето), а
управлението на скоростта на вен-
тилатора - в положение на по-
ниска скорост.

OEL049132

Тип В

OEL049132U

Тип А
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3. Изберете положението (разскре-
жаване).

4. За входящия въздушен поток ще се
избере автоматично режима „свеж вън-
шен въздух”. Ако е избрано положение-
то (разскрежаване), ще се извърши
също автоматично избиране на клима-
тизиране на въздуха (ако е оборудвана
такава функция).

Ако климатизирането на въздуха (ако е
оборудвана такава функция) и/или
положението „свеж външен въздух” не
бъдат избрани автоматично, трябва да
натиснете съответния бутон на ръка.

Разскрежаване на външната повър-
хност на предното стъкло
1. Регулирайте скоростта на вентилато-
ра в положението на най-висока ско-
рост.

2. Регулирайте температурата на най-
високата възможна стойност.

3. Изберете положението (разскре-
жаване).

4. Автоматично ще се изберат положе-
нието „свеж външен въздух” и климати-
зиране на въздуха (ако е оборудвана
такава функция).

OEL049133

OEL049133U
Тип В

Тип А

Функции и възможности на вашия автомобил
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КЛИМАтИЧНА УРЕДбА С АВтОМАтИЧНО УПРАВЛЕНИЕ

Премахване на замъгляването
отвътре на предното стъкло
1. Регулирайте скоростта на вентилато-
ра на най-високата възможна стойност.

2. Изберете желаната от вас температу-
ра.

3. Натиснете бутона за разскрежаване
( ).

4. Климатичната уредба ще се включи в
съответствие с отчетената външна тем-
пература, и за входящия въздушен
поток ще се избере автоматично режи-
мът „свеж външен въздух”.

Ако не се извърши автоматично избира-
не на климатизиране на въздуха, регу-
лирайте съответния бутон на ръка. Ако
е избрано положението (разскрежа-
ване), по-ниската скорост на вентилато-
ра се регулира към по-висока скорост.

Разскрежаване на външната повър-
хност на предното стъкло
1. Регулирайте скоростта на вентилато-
ра в най-високата възможна стойност.

2. Регулирайте температурата до най-
високата възможна стойност (HI).

3. Натиснете бутона за разскрежаване
( ).

OEL049135R

OEL049135

OEL049134R

OEL049134

Функции и възможности на вашия автомобил

Тип В

Тип А

Тип В

Тип А



4 107

4. В зависимост от отчетената външна
температура ще се включи климатизи-
ране на въздуха, и за режима на входя-
щия въздушен поток автоматично ще се
избере положението „свеж външен въз-
дух”.

Функции и възможности на вашия автомобил
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Тези отделения и ниши могат да се
използват за съхраняване на дребни
предмети, които трябва да са под ръка

на шофьора или на пътниците.

Централна конзола за съхранение на
предмети
(ако е оборудвана такава функция)

Тези отделения могат да се използват за
съхраняване на дребни предмети, които
трябва да са под ръка на шофьора или
на предния пътник.

Отварянето на централната конзола за
съхранение на дребни предмети става с
издърпване на ръчката нагоре.

Жабка

Жабката може да се заключва и отключ-
ва с ключ (ако е оборудвана такава
функция).

Отварянето на жабката става с издър-
пване на дръжката, при което жабката
ще се отвори автоматично. След изпол-
зване винаги затваряйте жабката.

ОтДЕЛЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДРЕбНИ ПРЕДМЕтИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ЗА ЗАПА-
ЛИМИтЕ МАтЕРИАЛИ

Никога не съхранявайте в автомо-
била запалки за цигари, флакони с
газ пропан, или други запалими/
избухливи материали.
такива предмети или вещества
могат да се запалят и/или избух-
нат, ако автомобилът бъде изло-
жен на много високи температури
продължителни периоди от време.

ВНИМАНИЕ
• За да избегнете опасността от
кражби, никога не оставяйте в жаб-
ката ценни предмети.
• По време на движение винаги
дръжте капаците на нишите и отде-
ленията за съхранение на дребни
предмети затворени. Никога не пра-
вете опити да поставяте прекалено
много предмети в отделенията за
съхранение на дребни предмети,
което може да доведе до невъзмож-
ност за сигурно затваряне на капака
на съответното отделение.

OEL049151 OLM049152

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За намаляване на риска от нараня-
ване при пътно-транспортно про-
изшествие или при внезапно спи-
ране, винаги дръжте вратичката на
жабката затворена по време на
движение на автомобила.

Функции и възможности на вашия автомобил
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Охладителна кутия (ако е оборудвана
такава функция)

Можете да съхранявате изстудени
кутийки с напитки или други предмети,
като използвате ръчката за отваряне/
затваряне (1) на вентилационния отвор,
монтиран вътре в жабката.

1. Включете климатизирането на възду-
ха.

2. Плъзнете ръчката за отваряне/ затва-
ряне (1) на вентилационния отвор,
който е монтиран в жабката, към отво-
реното положение.

3. Когато охладителната кутия не се
използва, плъзнете ръчката (1) в нейно-
то затворено положение.

* ЗАБЕЛЕЖКА
Ако някои предмети в охладителната
кутия блокират вентилационния отвор,
ефективността на охлаждането в охлади-
телната кутия ще намалее.

Държател за слънчеви очила

Отварянето на държателя за слънчеви
очила става с натискане на показания
капак, при което държателят за слънче-
ви очила ще се отвори бавно.

Поставете слънчевите очила във вра-
тичката на отделението, като стъклата
трябва да сочат навън. Затворете дър-
жателя с натискане на капака.

OLM049142
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• В държателя за слънчеви очила
не поставяйте никакви други пред-
мети, освен слънчеви очила. В про-
тивен случай такива предмети
могат да бъдат изхвърлени извън
държателя (в случай на внезапно
спиране или при произшествие), и
съществува опасност от наранява-
не на пътуващите в автомобила.
• Никога не отваряйте държателя
за слънчеви очила по време на
движение на автомобила. В проти-
вен случай огледалото за обратно
виждане може да се блокира от
отворения държател за слънчеви
очила.

OEL049220

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не съхранявайте в охлади-
телната кутия бързо развалящи се
хранителни продукти, тъй като
охладителната кутия може да не е
в състояние да поддържа необхо-
димата постоянна температура за
запазване на храните в прясно със-
тояние.

Функции и възможности на вашия автомобил
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Запалка за цигари (ако е оборудвана
такава функция)

Привеждането на запалката за цигари в
работно състояние е възможно, когато
превключвателят за запалването е в
положението АСС или в положението
ON.

За да използвате запалката за цигари,
трябва да я пъхнете докрай навътре в
гнездото. Когато нагревателният еле-
мент на запалката се нагорещи доста-
тъчно, запалката ще изскочи навън до
положението на готовност.

Никога не задържайте със сила запал-
ката за цигари в пъхнатото докрай
положение. Това може да доведе до
повреда на нагревателния елемент и
може да възникне опасност от пожар.

Ако се появи необходимост от подмяна
на запалката за цигари, използвайте
само оригинални запалки HYUNDAI или
техен одобрен еквивалент. 

Пепелник (ако е оборудвана такава
функция)
За да използвате пепелника, трябва да
отворите капачето му.

За почистване или изпразване на
пепелника, трябва да го издърпате
навън.

ФУНКЦИИ И ВЪЗМОЖНОСтИ НА ИНтЕРИОРА 

OEL049144

ВНИМАНИЕ
В гнездото за запалката за цигари
трябва да се използват само ориги-
нални запалки HYUNDAI.
Използването на други електричес-
ки аксесоари с щепсел (например
електрически самобръсначки,
ръчни прахосмукачки и кафевар-
ки) може да повреди контакта или
да причини електрическа повреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ЗА НАЧИ-
НИтЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕПЕЛ-
НИКА
• Никога не използвайте пепелни-
ците на автомобила като кутийки
за отпадъци.
• Оставянето на незагасени цигари
или на запалени клечки кибрит в
пепелника, заедно с други запали-
ми материали, може да доведе до
възникването на пожар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Никога не задържайте със сила
запалката за цигари в натиснатото
докрай положение, когато тя вече
е загряла, тъй като същата може да
прегрее.
• Ако запалката за цигари не
изскочи навън в продължение на
30 секунди, извадете я със сила, за
да избегнете прегряването й.

OEL049145

Функции и възможности на вашия автомобил
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ЧАШКОДЪРЖАтЕЛИ

В чашкодържателите могат да се
поставят само чашки или малки
кутийки с напитки.

Предни сенници
Използвайте сенниците за предпазване
от директна светлина, попаднала през
предното или през страничните стъкла.

Използването на сенника става пос-
редством смъкването му надолу.

За да използвате сенника откъм стра-
ничното стъкло, трябва най-напред да
го издърпате надолу, да го откачите от

скобата (1) и да го завъртите назад (3)
(ако е оборудвана такава функция).

Използването на огледалото става, като
най-напред издърпате сенника надолу,
и плъзнете капака на огледалото наст-
рани (4).

Включването или изключването на
осветлението за оглеждане става с
натискане на показания на фигурата
превключвател (ако е оборудвана така-
ва функция).

• : Осветлението е включено.

• O: Осветлението е изключено.

Държателят за билети (5) е предвиден
за поставяне на билети за пътни и
магистрални такси (ако е оборудвана
такава функция).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ЗА ГОРЕ-
ЩИтЕ НАПИтКИ
• Когато автомобилът е в движе-
ние, никога не поставяйте непок-
рити чаши или горещи напитки в
чашкодържателите. Ако горещата
напитка се разлее, може да полу-
чите изгаряния. такова едно изга-
ряне на шофьора може да доведе
до загуба на контрол върху управ-
лението на автомобила.
• За намаляване на опасността от
телесно нараняване в случай на
внезапно спиране или при произ-
шествие, никога не поставяйте в
чашкодържателите незатворени
или необездвижени бутилки,
чаши, кутийки или други подобни,
докато автомобилът е в движение.

OLM049147

В задната част на

автомобила (ако са

оборудвани такива)

OEL049146

В предната част на автомобила

OLM049207

Функции и възможности на вашия автомобил
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Контакти за захранване 12 волта

Контактите за захранване 12 волта са
проектирани да осигуряват захранване
за мобилни телефони или други устрой-
ства, проектирани да работят съвместно
с електрическите системи на автомоби-
ла. Консумацията на такива устройства
трябва да бъде по-малка от 10 ампера,
при работещ двигател.

ВНИМАНИЕ - За осветлението
за огледалото за оглеждане (ако е
оборудвана такава функция)
• Винаги, когато осветлението за
огледалото за оглеждане не се
използва, дръжте превключвателя
в неговото изключено положение.
Ако сенникът е затворен, без освет-
лението да е изключено, това може
да доведе до разреждане на акуму-
латорната батерия на автомобила
или до повреда на сенника.
• Винаги използвайте удължителя
на сенника едва след като сте
завъртели сенника настрани.

OEL049150

OLM049153

В предната част на купето

В задната част на купето (ако

е оборудван такъв контакт)

ВНИМАНИЕ
• Използвайте контактите за захран-
ване 12 волта само когато двигателят
работи, a след като сте използвали
даден аксесоар, изваждайте щепсела
от контакта. Използването на аксе-
соари, включени с щепсел към кон-
такта продължителни периоди от
време, когато двигателят не работи,
може да доведе до разреждане на
акумулаторната батерия на автомо-
била.
• Използвайте само електрически
аксесоари за напрежение 12 волта,
които имат консумация на електри-
чество по-малка от 10 ампера.
• Когато използвате контактите за
захранване 12 волта, регулирайте
климатичната уредба или системата
за отопляване на автомобила на най-
ниската степен на работа.
• Винаги затваряйте капачето на кон-
такта, когато същият не се използва.
• Някои електронни устройства могат
да генерират електронни смущения,
когато се включват към някой от
електрическите контакт 12 волта на
автомобила. такива устройства могат
да причиняват допълнителни звуко-
ви смущения и неправилна работа на
други електронни системи или уст-
ройства, които използвате във вашия
автомобил.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не пъхайте пръстите си или
чужди предмети (щифтове и други
подобни) в контактите за захран-
ване 12 волта, и не докосвайте
контакта с мокри ръце. В противен
случай може да получите електри-
чески удар. 

Функции и възможности на вашия автомобил
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След всяко разединяване на полюсните
накрайници на акумулаторната бате-
рия, или след изгаряне на свързаните с
часовника предпазители, трябва да све-
рявате отново часовника.

Когато превключвателят за запалването
се намира в положението АСС или ON,

бутоните на часовника изпълняват
следните функции:

Сверяване на часовника
При изключена аудиосистема

1. Натискайте бутона за сверяване
(SETUP), докато показанието на часов-
ника на дисплея започне да мига.

2. Сверете часовника посредством
завъртане на копчето (1), и след това
натиснете това копче.

При включена (работеща) аудиосистема

1. Натискайте бутона за сверяване
(SETUP).

2. Изберете режима „часовник” (CLOCK)
чрез завъртане на копчето (1), и след
това натиснете това копче.

3. Сверете часовника посредством
завъртане на копчето (1), и след това
натиснете това копче.

Допълнителен входен съединител,
съединител USB и съединител за
iPod (ако са оборудвани такива фун-
кции)
Ако автомобилът ви е оборудван със
спомагателен входен съединител и/или
USB порт (универсална серийна шина),
или с входен порт за устройство iPod,
можете да използвате спомагателния

вход за аудиосистемата за свързване на
преносими аудиоустройства, порта USB
- за свързване към него на устройства
USB, а порта iPod -за свързване към
него устройства iPod.

ЗАБЕЛЕЖКА
Когато използвате преносимо аудиоуст-
ройство, свързано към контакта за
захранване 12 волта, по време на възпро-
извеждането от това устройство може да
възникне шум. Ако се появи такъв шум,
препоръчва се да използвате собствения
източник на захранване на преносимото
аудиоустройство.

**: iPod представлява запазена търговска
марка на компанията Apple Inc.

ЦИФРОВ ЧАСОВНИК (АКО Е ОбОРУДВАНА тАКАВА ФУНКЦИЯ)

OLM049208

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не сверявайте часовника по
време на движение на автомобила.
В противен случай може да загуби-
те контрол върху управлението на
автомобила и да се стигне до тежко
телесно нараняване или до произ-
шествия.

OEL049195

Функции и възможности на вашия автомобил
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Фиксатори за стелките за под (ако са
оборудвани такива)

Когато използвате стелка за под, поста-
вена върху предната облицовка на пода
на автомобила, винаги проверявайте
дали същата е фиксирана към фиксато-
ра (фиксаторите) за стелки за под във
вашия автомобил. Това ще предпази
стелката за под от плъзването й напред.

Мрежа за багажа (с държатели за мре-
жата) (ако е оборудвана такава фун-
кция)

За да избегнете разместване на предме-
тите в товарната зона, можете да изпол-
звате четирите държателя, разположе-

ни в товарната зона, за закрепване на
мрежата за багаж.

При необходимост от получаване на
мрежа за багаж се свързвайте с вашия
оторизиран дилър на компанията
HYUNDAI.

OEL049222

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Винаги проверявайте дали стел-
ката за под е правилно поставена
върху облицовката на пода на
автомобила.
Ако стелката за под се плъзне и
попречи на движението на педали-
те по време на движение на авто-
мобила, това може да предизвика
пътно-транспортно произшествие.
• Никога не поставяйте допълни-
телни стелки за под върху закрепе-
ната с фиксатори стелка за под - в
противен случай допълнителната
стелка за под може да се плъзне
напред и да попречи на движение-
то на педалите.

OLM049202L

ВНИМАНИЕ
За да избегнете повреда на багажа
или на автомобила, винаги трябва
да внимавате много, когато превоз-
вате чупливи или обемисти пред-
мети в багажното отделение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете нараняване на
очите, никога не опъвайте прека-
лено силно мрежата за багаж.
Винаги дръжте лицето и тялото си
извън траекторията на опъване на
мрежата за багаж. Никога не
използвайте мрежата за багаж,
когато лентите й показват ясно
видими признаци на износване и
повреда.

Тип А Тип B

Функции и възможности на вашия автомобил
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Покривало за сигурност на багажа
(ако е оборудвана такава функция)

Използвайте покривалото за сигурност
на багажа за прикриване на вещите,
които съхранявате в товарната зона.

Използването на покривалото за сигур-
ност на багажа става с издърпването на
дръжката му назад, и пъхане на краи-
щата в съответните процепи.

Когато не се използва, поставяйте пок-
ривалото за сигурност на багажа в дол-
ната част на товарната зона (ако е обо-
рудвана такава функция).

OLM049203 OLM049204 OLM049205

Функции и възможности на вашия автомобил
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Никога не поставяйте каквито и
да било предмети върху покрива-
лото за сигурност на товара.
такива предмети могат да бъдат
изхвърлени във вътрешността на
автомобила и да създадат опасност
от нараняване на пътуващите в
автомобила по време на произ-
шествие или при рязко спиране.
• Никога не позволявайте на кого-
то и да било да пътува в багажното
отделение. това отделение е пред-
назначено само за багаж.
• Поддържайте правилен баланс
при натоварването на автомобила,
и разполагайте товарите колкото е
възможно по-напред.

ВНИМАНИЕ
Никога не поставяйте върху покри-
валото багаж, когато е в работно
положение, тъй като покривалото
за сигурност на багажа може да се
повреди или деформира.

Функции и възможности на вашия автомобил
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Багажник на покрива (ако е оборудвана
такава функция)

Ако автомобилът ви притежава багаж-
ник на покрива, можете да товарите

багажи върху автомобила.

* ЗАБЕЛЕЖКА
Ако автомобилът е оборудван с люк на
покрива, внимавайте да разпределяте
товара върху багажника по такъв начин,
че същият да не може да попречи на рабо-
тата на люка на покрива.

ФУНКЦИИ И ВЪЗМОЖНОСтИ НА ЕКСтЕРИОРА (Продължение)
потегляния, резките спирания,
острите завои, резките маневри или
високите скорости, които могат да
доведат в резултат до загуба на кон-
трол върху управлението на автомо-
била или до преобръщането му,
имащи за резултат пътно-транспор-
тно произшествие.
• Винаги шофирайте бавно и вземай-
те внимателно завоите, когато пре-
возвате товари на багажника на пок-
рива. Много силните въздушни
завихряния, причинени от изпревар-
ващи ви автомобили или от бурни
ветрове, могат да предизвикат рязко
насочено нагоре налягане върху
предметите, натоварени на багажни-
ка на покрива. това важи с особена
сила, когато пренасяте големи плос-
ки предмети, например дървени
плоскости или матраци. това може
да доведе до изпадане на тези пред-
мети от багажника и да причини пов-
реда на вашия автомобил или на
автомобилите около вас.
• За да не допуснете повреда или
изпадане на товарите по време на
движение, проверявайте състояние-
то на товара преди потегляне и
периодично по време на движение,
за да сте сигурни, че товарите на
багажника на покрива са сигурно
закрепени.

ВНИМАНИЕ
• Когато превозвате товари на
багажника на покрива, вземайте
необходимите предпазни мерки, за
да не допуснете повреда на покри-
ва на автомобила от товара.
• Когато пренасяте на багажника
на покрива обемисти предмети,
винаги проверявайте те да не пре-
вишават габаритната дължина или
широчина на покрива.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Показаната по-долу спецификация
указва максималното тегло, което
може да се натовари на багажника
на покрива на автомобила.
Разпределяйте натоварването колко-
то е възможно по-равномерно върху
багажника, и закрепвайте сигурно
товара.

Натоварването на товари или багаж
над специфицираното ограничение
за теглото на багажника на покрива
може да причини повреда на вашия
автомобил.
• Центърът на тежестта на автомоби-
ла се повдига, когато на багажника
на покрива има натоварен багаж. В
такива случаи избягвайте резките 
(Продължение)

OLM049206
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Антена

Антена на покрива
За приемането на сигналите на радио-
станции както на дълги и средни вълни,
така и в обхвата УКВ, вашият автомобил
използва антена на покрива. Тази анте-
на може да се демонтира.
Демонтирането на антената става със
завъртането й по посока, обратна на
часовниковата стрелка. Монтирането на
антената става със завивантването й по
посока на часовниковата стрелка.

АУДИОСИСТЕМА

ВНИМАНИЕ
• Преди навлизане в места с огра-
ничение за височината винаги про-
верявайте дали антената е напълно
смъкната надолу или демонтирана.
• Преди вкарването на автомобила
в автоматични автомивки за изми-
ването му, не забравяйте да демон-
тирате антената, в противен случай
тя може да се повреди.
• Когато монтирате обратно анте-
ната, от особена важност е същата
да бъде добре затегната, и регули-
рана в изправеното положение, за
да се гарантира правилно приема-
не на радиовълните. Но когато пар-
кирате автомобила или когато
товарите багаж на багажника на
покрива на автомобила, антената
може да се сгъне надолу или да се
демонтира изцяло.
• Когато на багажника на покрива
на автомобила има натоварен
багаж, никога не поставяйте бага-
жа в съседство с тялото на антена-
та, за да се гарантира правилно
приемане на радиовълните.

OHM048154

Тип А Тип В
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Дистанционно управление на аудио-
системата (ако е оборудвана такава
функция)
За да се стимулира безопасното шофи-
ране, на волана са разположени бутони
за дистанционно управление на аудио-
системата на автомобила.

Двоен бутон VOL (сила на звука) (+/–)
(1)
• Увеличаването на силата на звука
става с натискане на горната част (+)
на показания двоен бутон.
• Намаляването на силата на звука

става с натискане на долната част (–) на
показания двоен бутон.

Двоен бутон SEEK (търсене) ( / )
(2)
Ако бутонът SEEK се натисне в продъл-
жение на 0,8 секунди или по-продължи-
телно, във всеки от режимите той ще
работи по показания по-долу начин.

Режим РАДИОПРИЕМНИК
Този двоен бутон ще функционира като
бутон за избиране на функцията AUTO
SEEK (автоматично търсене на радио-
станции).

Режим CDP
Този двоен бутон ще функционира като
бутон за бързо преминаване напред/
бързо преминаване назад (FF/REW).

Режим CDC
Този двоен бутон ще функционира като
бутон за избор на диск (диск нагоре/
диск надолу) (DISC UP/DOWN).

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

Режим РАДИОПРИЕМНИК
Този двоен бутон ще работи като буто-

ни за избиране на предварително наст-
роени радиостанции (PRESET STATION).

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

Режим CDC
Този двоен бутон ще функционира като
бутон за пиеса нагоре/ пиеса надолу
(TRACK UP/DOWN).

На следващите страници в този раздел е
посочена подробна информация за
бутоните за управление на аудиосисте-
мата.

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

Бутон МUTE (моментно изключване
на звука) (4)
... Натискането на бутона MUTE води до
изключване на звука на аудиосистема-
та.
... Повторното натискане на бутона
MUTE включва отново звука на аудио-
системата.

ВНИМАНИЕ
Никога не натискайте едновремен-
но два или повече бутона на дис-
танционното управление за аудио-
системата.

OLM049194
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Как работи аудиосистемата на автомобила?
Радиостанциите от средновълновия и дълго-
вълновия обхват (АМ) и радиосигналите от
УКВ обхвата се излъчват от радиопредава-
телни антени, разположени навсякъде из
вашия град. Тези сигнали се приемат от
радиоантената на вашия автомобил. След
това този сигнал се приема от радиоприем-
ника и се подава към високоговорителите на
вашия автомобил.
Когато до вашия автомобил достигне доста-
тъчно силен радиосигнал, прецизното инже-
нерно проектиране на вашата аудиосистема
гарантира най-доброто възможно качество
на възпроизвеждане на звука. В някои слу-
чаи обаче сигналът, който достига до вашия
автомобил, може да не бъде достатъчно
силен и чист от смущения. Това може да се
дължи на такива фактори, като голямото раз-
стояние от антената на радиостанцията, на
близостта ви до други силни радиостанции,
или на наличието на големи сгради, мостове
или други големи препятствия в района.

Радиопредаванията в обхвата на сред-
ните и дългите вълни могат да се при-
емат на по-големи разстояния, отколко-
то радиопредаванията в УКВ обхвата.
Това е така, тъй като радиовълните на
дългите и средните вълни се предават с
по-ниски честоти. Тези по-дълги и по-
нискочестотни радиовълни могат да
следват кривината на земната повър-
хност, а не да се разпространяват пра-
волинейно през атмосферата. В допъл-
нение тези радиовълни могат да заоби-
калят препятствията, и по този начин се
осигурява по-добро покритие с добър
сигнал.

Радиопредаванията в УКВ обхвата се
излъчват на много високи честоти, и по
тази причина те не могат да се „огъват”,
за да следват кривината на земната
повърхност. Заради този факт радио-
предаванията в УКВ обхвата по правило
започват да затихват още при не много
големи разстояния от радиостанциите.
Освен това УКВ сигналите лесно се пов-
лияват от високите сгради, планинските
възвишения или други препятствия.
Всичките тези обстоятелства в резултат
създават определени пречки за слуша-
нето на радиопрограмата, които могат
да ви накарат да сметнете, че има пов-
реда във вашия радиоприемник.
Изброените по-долу обстоятелства са
нормални, и не са признак за повреда в
радиоприемника:

JBM001 JBM002

Приемане на УКВ радиостанции

Йоносфера
Йоносфера

Приемане на радиосигнали в обхвата
АМ (средни и дълги вълни)

JBM003

Радиостанции в УКВ обхвата

Планини

Високи
здания

Свободна от
препятствия

зона

Метални
мостови

конструкции
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• Фадинг: Когато автомобилът ви се
движи, отдалечавайки се от радиостан-
цията, сигналът отслабва и звукът ще
започне да затихва. Когато се случи
това, ви предлагаме да изберете друга,
по-силна радиостанция.
• Неравномерен звук/ статични смуще-
ния: Слабите УКВ сигнали или големите
препятствия между радиопредавателя и
вашия радиоприемник могат да внесат
смущения в сигнала, причинявайки ста-
тични смущения или неравномерен по
сила звук. Намаляването на нивото на
високите звукови честоти може да
отслаби този ефект, докато смущенията
престанат.

• Размяна на радиостанциите: Когато
УКВ сигналът отслабне, радиоприемни-
кът може да улови и започне да възпро-
извежда по-силния сигнал на друга

радиостанция, която има близка често-
та. Това е така, тъй като вашият радио-
приемник е проектиран да се „заключ-
ва” към най-чистия приеман сигнал. Ако
това се случи, трябва да изберете друга
радиостанция с по-силен сигнал.
• Замиране на сигнала вследствие на
многопосочно разпространение:
Радиосигналите, които се приемат от
различни посоки, могат да причинят
изкривяване или модулация на звука.
Това може да се причини от директния и
отразения сигнал от една и съща радио-
станция, или от сигналите на две радио-
станции с близки честоти. Ако това се
случи, изберете друга радиостанция,
докато преминете проблемния участък.

Използване на мобилни телефони или
на приемо-предавателни преносими
радиостанции
Когато вътре в автомобила използвате
мобилен телефон, от аудиосистемата
може да се чуе известен шум. Това не е
признак, че има повреда в аудиосисте-
мата. В такива случаи използвайте
мобилния телефон на място, което е
възможно най-далече от аудиосистема-
та.

JBM004 JBM005
ВНИМАНИЕ

Когато използвате комуникацион-
на система, от рода на мобилните
телефони или на радиоприемник
вътре в автомобила, трябва да мон-
тирате отделна външна антена.
Когато даден мобилен телефон или
радиоприемник се използва само с
вътрешната антена, това може да
внесе смущение в електрическата
система на автомобила и да повли-
яе отрицателно на безопасната
работа на автомобила.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не използвайте мобилен
телефон по време на шофиране. За
да използвате мобилния телефон,
трябва задължително да спрете на
безопасно място.

Функции и възможности на вашия автомобил
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Полагане на грижи за компактдиско-
вете (ако е оборудвана такава фун-
кция)

• Ако температурата вътре в купето на
автомобила е прекалено висока, преди
да включите аудиосистемата на вашия
автомобил отворете стъклата, за да про-
ветрите купето.
• Презаписването и използването на
файлове MP3/ WMA/ AAC/ WAVE без раз-
решение е незаконно. Използвайте ком-
пактдискове, които са произведени
само по законен начин.
• Никога не използвайте за почистване
на компактдисковете летливи вещества,
например бензол или разредители, нор-
мални почистващи препарати и магнит-
ни спрейове, които са произведени за
стария тип грамофонни плочи.
• За да предпазите повърхността на
компактдисковете от повреда, хващайте
и пренасяйте компактдисковете само за
външните ръбове и централния отвор.
• Преди да заредите компактдиска,
почиствайте повърхността му с парче
мек плат (изтриването трябва да става
от центъра към външния ръб).
• Не допускайте повреда на повърхност-
та на диска и не залепвайте тиксо или
хартиени етикети върху тях.

• Не допускайте пъхане на каквито и да
било нежелани материи в плейъра за
компактдискове, освен самите компакт-
дискове (не зареждайте повече от един
компактдиск наведнъж).
• След използване съхранявайте ком-
пактдисковете в техните кутийки, за да
ги предпазите от надраскване или
замърсяване.
• В зависимост от типа на компактдис-
ковете (CD-R или CD-RW), някои ком-
пактдискове могат да не работят нор-
мално в зависимост от компаниите,
които са ги произвели, или от начините
на производство и запис. В такива слу-
чаи, ако продължите да използвате
такива компактдискове, те могат да
причинят повреда на аудиосистемата на
вашия автомобил.

* ЗАБЕЛЕЖКА - За възпроизвеждането
на несъвместими аудио компакт-дискове,
защитени от презапис
Някои компактдискове, които са защите-
ни от презапис, които не са съвместими с
международните стандарти за аудио ком-
пактдискове (червената книга), могат да
не се възпроизвеждат от аудиосистемата
на вашия автомобил. Моля обърнете вни-
мание, че ако се опитате да възпроизвеж-
дате компактдискове срещу защита
срещу презапис и плейърът за компакт-

дискове не работи изправно, причината
може би е в дефектните компактдискове,
а не във вашия плейър за компактдиско-
ве.

Функции и възможности на вашия автомобил
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1. Бутон за включване и изключване
на захранването (ON/OFF) и копче
за регулиране силата на звука

2. Бутон за избиране на обхвата УКВ
3. Бутон за избиране на обхвата на

средните и дългите вълни
4. Бутон за автоматично избиране на

каналите
5. Бутон за предварително запаметя-

ване на радиостанции
6. Бутон AST (AUTO STORE) (за автома-

тично запаметяване на радиостан-
ции)

7. Бутон SETUP (конфигуриране, наст-
ройки)

8. Копче за ръчно избиране на канали-
те и за управление на качеството на
звука

9. Бутон DISP (DARK) (за затъмняване
на дисплея)

РАДИОПРИЕМНИК, КОНФИГУРАЦИЯ НА АУДИО-СИСТЕМАТА, РЕГУЛИРАНЕ
НА СИЛАТА НА ЗВУКА (ЗА ОСНОВНАТА ВЕРСИЯ)

**: Ако не се поддържа функцията , на аудиосистемата няма нанесено логото … 

Функции и възможности на вашия автомобил
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РАДИОПРИЕМНИК, КОНФИГУРАЦИЯ НА АУДИО-СИСТЕМАТА, РЕГУЛИРАНЕ
НА СИЛАТА НА ЗВУКА (ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ВЕРСИЯ RDS)

Функции и възможности на вашия автомобил

**: Ако не се поддържа функцията , на аудиосистемата няма нанесено логото … 

1. Бутон за включване и изключване на захран-
ването (ON/OFF) и копче за регулиране силата
на звука

2. Бутон за избиране на обхвата УКВ

3. Бутон за избиране на обхвата на средните и
дългите вълни

4. Бутон за автоматично избиране на каналите

5. Бутон за предварително запаметяване на
радиостанции

6. Бутон AST (AUTO STORE) (за автоматично
запаметяване на радиостанции)

7. Бутон SETUP (конфигуриране, настройки)

8. Копче за ръчно избиране на каналите и за
управление на качеството на звука

9. Бутон DISP (DARK) (за затъмняване на дисп-
лея)

10. Бутон за избиране на режима (TA)

11. Бутон PTY (FOLDER) (за типа на програмата/
за директорията)
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1. Бутон за включване и изключване на
захранването (ON/OFF) и копче за регу-
лиране силата на звука
Този бутон включва/ изключва аудиосисте-
мата, когато превключвателя за запалване-
то е в положението АСС или в положението
ON. Ако копчето се завърти надясно, това
води до увеличаване на силата на звука, а
при завъртането му наляво силата на звука
се намалява.
• Аудиосистемата се включва или изключва
с натискането на този бутон. (ТОВА СЕ
ОТНАСЯ САМО ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ВЕРСИЯ)
• В зависимост от вида на модела, ако пре-
включвателят на запалването не се намира
в положението АСС или в положението ON,
10 секунди след включването на захранва-
нето на аудиосистемата на течно-кристал-
ния дисплей се появява съобщението
„Battery Discharge” (разреждане на акуму-
латорната батерия), и захранването на
аудиосистемата ще се изключи автоматич-
но след 1 час работа.
• С това копче се регулира силата на звука
на аудиосистемата на автомобила. При
завъртане на копчето по часовниковата
стрелка силата на звука се увеличава, а
при завъртането му обратно на часовнико-
вата стрелка силата на звука се намалява.
2. Бутон за избиране на УКВ обхвата
При всяко последователно натискане на
този бутон се извършва включване на УКВ
обхвата, и се извършва последователна
смяна между обхватите FM1 и FM 2 (УКВ1 и
УКВ2).

**: При някои модели обхватите могат да се
променят в следния ред: FM1 > FM2 > FMA
3. Бутон за избиране на обхвата на
средните и дългите вълни
С натискането на бутона АМ се избира
обхватът на средните и дългите вълни. На
течно-кристалния дисплей ще се покаже
режимът АМ (средни и дълги вълни).
**: При някои модели обхватите могат да се
променят в следния ред: АМ > АМА
4. Бутон за автоматично избиране на
каналите
• Когато е натиснат бутонът (SEEK )
(търсене нагоре), се извършва настройване
с увеличаване на честотата в обхвата, до
постигане на автоматично избиране на
канала. Ако не се открие никакъв канал,
настройката се връща на предишната чес-
тота.
5. Бутон за предварително запаметява-
не на радиостанции
Натискането на бутоните от 1 до 6 за по-
малко от 0,8 секунди води до възпроизвеж-
дане на канала, който е запаметен към
всеки от тези бутони. Натискането на бутон
за предварително запаметяване на радио-
станции за 0,8 секунди или по-продължи-
телно води до запаметяване на текущия
канал към съответния бутон, като се изда-
ва и звуков сигнал.
6. Бутон AST (AUTO STORE) (за автома-
тично запаметяване на радиостанции)
Когато се натисне този бутон, той извършва
автоматично избиране и запаметяване на
каналите с достатъчно силен сигнал към

бутоните PRESET (от 1 до 6) за предвари-
телно запаметяване на радиостанции, и
води до възпроизвеждане на канала, запа-
метен в бутона PRESET1. Ако след натиска-
нето на бутона AST не се стигне до запаме-
тяване на никакъв радиоканал, аудиосис-
темата ще започне да възпроизвежда пред-
ишния радиоканал.
• При някои модели запаметяването става
само в паметта за предварително запаметя-
ване на радиостанции към бутоните от 1 до
6 в режима FMA или AMA.
7. Бутон SETUP (конфигурация)
С натискането на този бутон аудиосистема-
та преминава към опцията SCROLL (скроли-
ране) и към други режими за настройване.
Ако след натискането на този бутон в про-
дължение на 5 секунди не се предприеме
никакво действие, аудиосистемата ще се
върне към режима на възпроизвеждане.
(След като влезете в режима SETUP, при-
движването между отделните позиции
става с използване на функциите „ляво”,
„дясно” и „PUSH” (натискане) на копчето
TUNE (настройване)).
Конфигурирането се променя в следния
ред:
• ЗА ОСНОВНАТА ВЕРСИЯ (CDP)

Функции и възможности на вашия автомобил
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• ЗА ОСНОВНАТА ВЕРСИЯ (CDC)

• ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ВЕРСИЯ (CDP)

• ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ВЕРСИЯ (CDC)

• SCROLL (скролиране)
Тази функция се използва за показване на
съобщения с дължина по-голяма от дължи-
ната на течно-кристалния дисплей за над-
писи, и може да се включва и изключва

посредством копчето за регулиране на
качеството на звука.
• SDVC (управление на силата на звука в
зависимост от скоростта)
Тази функция настройва автоматично
нивото на силата на звука в съответствие
със скоростта на автомобила, и може да се
включва и изключва посредством копчето
за управление на качеството на звука.
• AF (индикацията AF MENU е възможна
посредством менюто RDS MENU)
Включването или изключването на фун-
кцията AF (алтернативна честота), става с
избирането на тази позиция.
• NEWS (индикацията NEWS MENU е въз-
можна посредством менюто RDS MENU)
Тази функция включва или изключва фун-
кцията „Автоматично приемане на нови-
ни”.
• REGION (индикацията REGION MENU е
възможна посредством менюто RDS MENU)
Тази функция избира дали да се използва
(„ON”) или да не се използва („OFF”) кодът
за регионите (REGION) веднага след като
радиоприемникът определи условията за
преминаване към алтернативна честота
(AF). Ако се избере опцията AUTO, усло-
вието за преминаване към алтернативна
честота се определя автоматично пос-
редством статуса на приемане PI.
• TA VОL (индикацията VOL MENU е въз-
можна посредством менюто RDS MENU)
Тази функция регулира нивото на силата
на звука за режима TA (приемане на съоб-

щения за пътната обстановка).
**: Меню RDS: Менюто RDS MENU включва

последователно следните позиции: AF/ NEWS/

REGION/ TA VOL MENU.

• PHONE (телефон) (ако е налице такава
опция)
С избирането на тази позиция се влиза в
режим на конфигуриране на връзката
BLUETOOTH. За по-подробна информация
по този въпрос се отнесете към частта
„РАБОТА НА ТЕЛЕФОНИТЕ С ВРЪЗКА
BLUETOOTH”.
• CLOCK (часовник)
Натиснете бутона SETUP (конфигуриране).
Използвайте копчето за регулиране на
звука, за да сверите часовника в следния
ред: CLOCK (часовник), ENTER (въвежда-
не), часове или минути. Сверете числото
на часовете, и натиснете бутона ENTER, за
да въведе информацията в часовника.
Използвайте същия метод за сверяване на
числото на минутите, и натиснете бутона
ENTER, за да завършите сверяването на
часовника и да излезете от режима на све-
ряване на часовника. Натискането на
бутона за конфигуриране (SETUP), докато
екранът е с изключено захранване, ще
позволи на потребителя да извърши неза-
бавно сверяванията на часовника.

Функции и възможности на вашия автомобил
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• POWER BASS (P.BASS) (засилени баси)
Като се базира на психоакустичните техно-
логии, тази технология преодолява ограни-
чаването на излъчването на ниските звукови
честоти, което може да се дължи на ограни-
чения брой и размери на високоговорители-
те, за да се предостави на пътуващите висо-
ко качество на динамиката на басите в зву-
ковата картина.
Тази опция позволява регулиране на басите
на три нива LOW/ MID/ HIGH:
OFF ➟ LOW ➟ MID ➟ HIGH (изключено/ ниски
баси/ средни баси/ високи баси)
**: Тази функция не се поддържа в обхватите АМ,
АМА.
**: САМО ЗА РЕЖИМА CDP.
• RETURN (връщане)
Тази функция води до показване на дисплея
на екрана за предишния екран (MODE).
8. Копче за ръчно избиране на каналите и
за управление на качеството на звука
Когато сте в режим на приемане на радиока-
нал, със завъртането на този регулатор се
извършва ръчно настройване на честотата.
Завъртането на регулатора по посока на
часовниковата стрелка води до повишаване
на честотата, а завъртането му обратно на
часовниковата стрелка води до намаляване
на честотата.
Последователното натискане на бутона TUNE
води до следната промяна на режимите:
BASS, MIDDLE, TREBLE, FADER И BALANCE
(баси, средни честоти, високи честоти, пред-
ни/ задни високоговорители и леви/ десни
високоговорители).
Така избраният режим се показва на дисп-
лея. След избирането на всеки режим завър-

тайте копчето за управление на качеството
на звука по посока на часовниковата стрел-
ка или обратно на часовниковата стрелка.
Управление на басите (ниските звукови чес-
тоти) (BASS Control)
За повишаване нивото на басите завъртайте
копчето по посока на часовниковата стрелка,
а за намаляване на нивото на басите, върте-
те копчето по посока, обратна на часовнико-
вата стрелка.
Управление на средните звукови честоти
(MIDDLE Control)
За увеличаване на нивото на средните зву-
кови честоти завъртайте копчето по посока
на часовниковата стрелка, а за намаляване
на нивото на средните звукови честоти вър-
тете копчето по посока, обратна на часовни-
ковата стрелка.
Управление на високите звукови честоти
(TREBLE Control)
За увеличаване на нивото на високите звуко-
ви честоти завъртайте копчето по посока на
часовниковата стрелка, а за намаляване на
нивото на високите звукови честоти въртете
копчето по посока, обратна на часовникова-
та стрелка.
Управление на отношението предни/ задни
високоговорители (FADER Control)
При завъртане на копчето по посока на
часовниковата стрелка се подчертава звукът
на задните високоговорители (звукът от
предните високоговорители се намалява).
Когато копчето се завърта обратно на часов-
никовата стрелка, се подчертава звукът от
предните високоговорители (силата на звука
от задните високоговорители се намалява).
Управление на отношението леви/ десни

високоговорители (BALANCE Control)
Завъртането на копчето по посока на часов-
никовата стрелка води до подчертаване на
звука от десните високоговорители (силата
на звука на левите високоговорители се
намалява).
Когато копчето се завърти по посока, обрат-
на на часовниковата стрелка, се подчертава
силата на звука на левите високоговорители
(силата на звука на десните високоговорите-
ли се намалява).
9. Бутон DISP (DARK) (за затъмняване на
дисплея)
При последователно натискане на бутона
DISP се включва и изключва течно-кристал-
ния дисплей и задната му подсветка.
** : ЗА ОСНОВНАТА ВЕРСИЯ: DISP; ЗА ЕВРО-
ПЕЙСКАТА ВЕРСИЯ: DARK
10. Бутон за избиране на опцията TA
(съобщения за пътната обстановка)
Когато аудиосистемата се намира в един от
режимите FM, CD или AUX, с този бутон се
включва/ изключва приемането на каналите
TA (съобщения за пътната обстановка) на
системата RDS.
11. Бутон PTY (FOLDER) (тип на програма-
та (директорията))
• Когато търсите типа на програмата, при
избиране типа на предаваната радиопрогра-
ма на системата RDS задействайте страната

(надолу) на бутона (PTY(FOLDER)) (наст-
ройване към по-ниските радиочестоти).
• Когато търсите типа на програмата, при
избиране типа на предаваната радиопрогра-
ма на системата RDS задействайте страната

(нагоре) на бутона (PTY(FOLDER)) (наст-
ройване към по-високите радиочестоти).

Функции и възможности на вашия автомобил
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1. Процеп за зареждане на компакт-
диск

2. Бутон за изваждане на компактдиск
3. Бутон INFO (информация)
4. Бутон за автоматично избиране на

пиесите
5. Бутон за възпроизвеждане на пие-

сите в случаен ред (RANDOM)
6. Бутон за повтаряне (REPEAT)
7. Бутон за избиране на компактдис-

ковете
8. Светлинен индикатор за компакт-

дисковете (САМО ЗА РЕЖИМА CDP)
9. Бутон FOLDER (директория)
10. Бутон за търсене/ въвеждане
11. Бутон за сканиране на възпроиз-

веждането (SCAN)
12. Бутон за избиране на диск
13. Бутон за зареждане на компактдиск

(САМО ЗА РЕЖИМА CDC)
14. Бутон за избиране на режима AUX

РЕЖИМИ CDP, CDC, AUX (ЗА ОСНОВНАТА ВЕРСИЯ)

**: Ако не се поддържа функцията , на аудиосистемата няма нанесено логото …

Функции и възможности на вашия автомобил
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РЕЖИМИ CDP, CDC, AUX (ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ВЕРСИЯ RDS)

Функции и възможности на вашия автомобил

1. Процеп за зареждане на компакт-
диск

2. Бутон за изваждане на компактдиск
3. Бутон INFO (информация)
4. Бутон за автоматично избиране на

пиесите
5. Бутон за възпроизвеждане на пие-

сите в случаен ред (RANDOM)
6. Бутон за повтаряне (REPEAT)
7. Бутон за избиране на режимите CD,

AUX
8. Светлинен индикатор CD (само за

режима CDP)
9 Бутон PTY (FOLDER) (тип на програ-

мата (директория))
10. Бутон за търсене/въвеждане
11. Бутон за сканиране на възпроиз-

веждането (SCAN)
12. Бутон за избиране на диск
13. Бутон за зареждане на компактдис-

кове (САМО ЗА РЕЖИМА CDC)

**: Ако не се поддържа функцията , на аудиосистемата няма нанесено логото …
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Функции и възможности на вашия автомобил

1. Процеп за зареждане на компактдиск
Ориентирайте страната на компактдиска с
печатната информация да сочи нагоре, и вни-
мателно пъхнете компактдиска в процепа.
Когато превключвателят за запалването се
намира в положението АСС или в положение-
то ON, и захранването на аудиосистемата е
изключено, захранването на аудиосистемата
ще се включи автоматично, ако в аудиосисте-
мата се зареди компактдиск. Този режим CDP
поддържа само компактдискове с диаметър 12
см. Ако се зареди видеокомпактдиск или ком-
пактдиск със запис на данни, на дисплея ще
се появи съобщението „Reading Error” (грешка
в разчитането), и компактдискът ще се изва-
ди обратно.
2. Бутон за изваждане на компактдиск
Натискането на бутона (изваждане на ком-
пактдиск) за по-малко от 0,8 секунди по
време на възпроизвеждането на компактдис-
ка води до изваждането на компактдиска.
Този бутон може да функционира, когато пре-
включвателят за запалването е в изключено-
то положение OFF.
• Режим ALL ЕJECT (изваждане на всички ком-
пактдискове) (само за режима CDC)
Натискането на този бутон за повече от 0,8
секунди води до изваждане в съответния ред
на всички компактдискове, които са заредени
в аудиосистемата.
3. Бутон INFO (информация)
При всяко последователно натискане на този
бутон на дисплея се показва информацията за
възпроизвежданата в момента пиеса (файл)
от компактдиска.
• Дискове CDDA: Заглавие на диска ➟
изпълнител на диска ➟ заглавие на пиесата ➟

изпълнител на пиесата ➟ цялата пиеса...
• Записи МРЗ/WMA: Име на файла ➟ заглавие
➟ изпълнител ➟ албум ➟ директория ➟ цели-
ят файл... (Ако на диска няма записана така-
ва информация, на дисплея не се показва
нищо.)
4. Бутон за автоматично избиране на пиеси-
те
• Натискането на страната (надолу) на
бутона (SEEK(TRACK) за по-малко от 0,8
секунди започва възпроизвеждане от начало-
то на текущата песен.
• Натискането на страната (надолу) на

бутона (SEEK(TRACK) за по-малко от 0,8
секунди и повторното му натискане в рамките
на 1 секунда води до възпроизвеждане на
предходната песен.
• Натискането на страната (надолу) на

бутона (SEEK(TRACK) за 0,8 секунди или по-
продължително води до започване търсене
бързо назад на текущата песен.
• Натискането на страната (нагоре) на

бутона (SEEK(TRACK) за по-малко от 0,8
секунди води до започването на възпроиз-
веждането на следващата песен.
• Натискането на страната (нагоре) на

бутона (SEEK(TRACK) за 0,8 секунди или по-
продължително води до започване търсене
бързо напред спрямо текущата песен.
5. Бутон RANDOM (за възпроизвеждане в слу-
чаен ред)
Натискането на този бутон за по-малко от 0,8
секунди активира режима „RDM”, а натиска-
нето му за повече от 0,8 секунди активира
режима „ALL RDM”.
• Режим RDM (възпроизвеждане в случаен

ред): Изпълнява се възпроизвеждане само на

файловете/ пиесите, които се съдържат в
дадена директория/ компактдиск.
• Режим ALL RDM (само за записи MP3/WMA):
Изпълнява се възпроизвеждане в случаен ред
на всички файлове, записани на компактдис-
ка.
6. Бутон REPEAT (повтаряне)
Натискането на този бутон за по-малко от 0,8
секунди активира режима „RPT” (повтаряне),
а натискането му за повече от 0,8 секунди
активира режима “FLD RPT”.

• Режим RPT (повтаряне): Изпълнява се
непрекъснато повтаряне само на пиесата
(файла).
• Режим FOLDER RPT (повтаряне на директо-

рия) (само за записи във форматите
МР3/WMA): Изпълнява се непрекъснато пов-
таряне само на файловете в дадената дирек-
тория.
• Режим ALL RPT (само за аудио компактдис-
кове): Изпълнява се непрекъснато възпроиз-
веждане само на файловете в дадения ком-
пактдиск.
7. Бутон за избиране на режима CD или на
режимите CD/AUX
• Бутон за избиране на режима CD
Ако компактдискът е зареден в аудиосистема-
та, н   атискането на този бутон включва режи-
ма CD (компактдиск). Ако няма зареден ком-
пактдиск, на дисплея в продължение на 3
секунди се появява съобщението „NO Disc”
(няма диск) и аудиосистемата се връща в
предходния режим.
• Бутон за избиране на режимите CD/AUX
Ако има свързано външно преносимо ауди-
оустройство, аудиосистемата се превключва в
режима AUX от другия режим, в който е била
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включена до този момент, за да започне въз-
произвеждане на звука от външния плейър.
Ако в аудиосистемата има зареден компакт-
диск, се включва режимът CD (компактдиск),
а ако освен това към входа AUX има свърза-
но външно аудиоустройство, при всяко
поредно натискане на бутона се извършва
последователно превключване между тези
два режима: CD ➟ AUX ➟ CD • (Ако към
аудиосистемата няма свързано външно ауди-
оустройство, аудиосистемата няма да се
включва в режима AUX.)
8. Светлинен индикатор CD (само за режима
CDP)

Когато превключвателят за запалването на
двигателя е в режима АСС или в режима ON
и компактдискът е зареден в аудиосистемата,
този индикатор свети. Ако компактдискът се
извади, този светлинен индикатор трябва да
угасне.
9. Бутон за превключване на директориите

• Натискането на страната (надолу) на
двойния бутон PTY(FOLDER) води до включ-
ване на дъщерната директория (спрямо теку-
щата директория), и води до показване на
дисплея на първата песен в тази директория.
Преместването към показваната на дисплея
директория става с натискане на копчето
TUNE/ENTER (настройване/ въвеждане).
Аудиосистемата ще започне да възпроизвеж-
да първата песен в новата директория.
• Натискането на страната (нагоре) на
двойния бутон PTY(FOLDER) води до включ-
ване на родителската директория (спрямо
текущата директория), и води до показване

на дисплея на първата пиеса в тази директо-
рия. Преместването към показваната на
дисплея директория става с натискане на
копчето TUNE/ENTER (настройване/ въвеж-
дане). Аудиосистемата ще започне да въз-
произвежда първата песен в новата директо-
рия.
10. Бутон Search/ENTER (търсене/въвеждане)

Завъртането на този бутон по посока на
часовниковата стрелка води до показване на
дисплея на пиесите, които са записани след
възпроизвежданата в момента песен.
Завъртането на бутона по посока, обратна на
часовниковата стрелка води до възпроизвеж-
дане на пиесите, записани преди възпроиз-
вежданата в момента песен. Натискането на
бутона води до спиране на възпроизвежда-
нето на текущата песен и до започване на
възпроизвеждане на избраната песен.
11. Бутон SCAN Play (сканиране на възпроиз-
веждането)

Натискането на този бутон започва възпро-
извеждане на първите 10 секунди на всяка
песен, записана на компактдиска. Отмяната
на режима става с повторно натискане на
същия бутон.
12. Бутон за избиране на компактдиска (DISC)

• Натискането на страната (надолу) на
бутона (DISC) за смяна на компактдиска
води до превключване към предходния ком-
пактдиск.
• Натискането на страната (надолу) на
бутона (DISC) за смяна на компактдиска
води до превключване към следващия ком-

пактдиск.
13. Бутон CD LOAD (зареждане на компакт-
диск)

За зареждане на компактдискове в разпола-
гаемия от вас дек CDC (от 1 до 6 гнезда)
трябва да натиснете бутона (LOAD) (зареж-
дане на компактдиск). Ако натиснете бутона
LOAD за повече от 2 секунди, можете да
заредите компактдискове във всички гнезда,
които са свободни. Започва се възпроизвеж-
дане на последния зареден компактдиск. Ако
оставите аудиосистемата 10 секунди без
извършване на никаква операция, процесът
на зареждане на дискове се прекратява.
14. Бутон за избиране на режима AUX

Ако външното аудиоустройство е свързано
към аудиосистемата, натискането на този
бутон води до превключване на аудиосисте-
мата от другите режими в режима AUX, за
възпроизвеждане на звука от външния ауди-
оплеър. Ако няма свързано външно аудиоуст-
ройство, в продължение на 3 секунди на
дисплея ще се появи съобщението „NO
MEDIA” (липсва носител), след което аудио-
системата ще се върне в предходния режим
(САМО ЗА АУДИОСИСТЕМИТЕ ОТ ОСНОВНАТА
ВЕРСИЯ).
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ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСТ-
РОЙСТВА USB

• За да използвате успешно вън-
шно устройство USB, трябва да про-
верите устройството да не е вклю-
чено към аудиосистемата, когато
запалвате двигателя, и да включи-
те устройството след запалването
на двигателя.
• Ако запалите двигателя, когато
USB устройството вече е включено
към аудиосистемата, USВ устрой-
ството може да се повреди (USB
устройствата не са тип ESA).
• Ако двигателят се запали или
загаси, когато към аудиосистемата
има свързано външно USB устрой-
ство, външното USB устройство
може да не работи.
• Аудиосистемата може да не въз-
произвежда неоригинални файло-
ве МР3 или WMA.
(1) Аудиосистемата може да въз-
произвежда само файлове МР3 със
степен на възпроизвеждане от 8
килобита в секунда до 320 килоби-
та в секунда.

(Продължение)

(Продължение)
(2) Аудиосистемата може да въз-
произвежда само музикални фай-
лове WMA със степен на компресия
от 8 килобита в секунда до 320
килобита в секунда.
• Когато включвате или изключва-
те външното USB устройство, взе-
майте мерки за разреждане на ста-
тичното електричество.
• Аудиосистемата не може да
извърши разпознаване на кодира-
ни МР3 плейъри.
• В зависимост от състоянието на
външното USB устройство, свърза-
ното външно USB устройство може
да не бъде разпознато от система-
та.
• Когато параметърът за формати-
ране на байтовете/ секторите на
външните USB устройства не е нито
512 байта, нито 2048 байта, устрой-
ството няма да бъде разпознато от
аудиосистемата.
• Могат да се възпроизвеждат само
USB устройства формирани до FAT
12/16/32.
•  USB устройствата без аутентифи-
кация (IF) може да не се разпозна-
ят от системата.

(Продължение)

(Продължение)
• Внимавайте съединителят за
свързването на USB устройството
да не влиза в контакт с човешкото
тяло или с каквито и да било други
предмети.
• Ако непрекъснато включвате или
изключвате USB устройството в
кратък период от време, това може
да доведе до неговото счупване.
• Когато включвате или изключва-
те дадено USB устройство, можете
да чуете странни звуци.
• Ако изключите външното USB
устройство, когато аудиосистемата
се е намирала в режим на възпро-
извеждане от USB устройство, вън-
шното USB устройство може да се
повреди или да започне да работи
неправилно. Затова включването
на външното USB устройство тряб-
ва да се извършва, когато двигате-
ля е загасен, или когато аудиосис-
темата се намира в друг режим на
работа.
• В зависимост от вида и от капаци-
тета на външното USB устройство,
или от вида на файловете, които са
записани в устройствата, може да е
необходимо различно време за раз-
познаване на устройствата, но това
не е признак за повреда.

(Продължение)

Функции и възможности на вашия автомобил
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(Продължение)
Просто трябва да изчакате за
момент.
• Никога не използвайте USB уст-
ройството за други цели, освен за
възпроизвеждане на музикални
файлове.
• Използването на USB аксесоари
от рода на зарядни устройства или
нагреватели, които използват USB
интерфейс, може да доведе до вло-
шаване на качеството или да при-
чини повреда.
• Ако използвате устройства от
рода на разклонители за USB,
които сте купили допълнително,
аудиосистемата на автомобила
може да не разпознае устройството
USB. В такива случаи свързвайте
USB устройството директно към
мултимедийния съединител на
автомобила.
Ако USB устройството е разделено
на логически драйвъри, автомо-
билната аудиосистема ще разпоз-
нае само музикалните файлове от
драйвъра с най-висок приоритет.

(Продължение)

(Продължение)
• Устройства от рода на МР3 плейъ-
ри/ мобилни телефони/ цифрови
видеокамери, които не се разпоз-
нават от стандарта USB интерфес,
могат да останат неразпознаваеми
за аудиосистемата.
• USB устройствата, които се разли-
чават от стандартното изпълнение
(например USB УСТРОЙСТВА С
МЕТАЛНО ПОКРИТИЕ), могат да не
бъдат разпознати от аудиосистема-
та).
• Четците за USB флаш-памет
(например CF, SD, microSD и други
подобни) или устройствата от типа
на твърди външни дискове могат
да не се разпознаят от системата).
• Музикалните файлове, защитени
от функцията DRM (УПРАВЛЕНИЕ
НА ЦИФРОВИТЕ ЗАПАЗЕНИ ПРАВА)
не могат да се разпознават от
аудиосистемата.
• Когато използвате тази аудиосис-
тема, данните в USB паметта могат
да се загубят. Препоръчва се да
резервирате важните данни в пер-
сонален компютър.

(Продължение)
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(Продължение)
• Избягвайте използването на
памети USB, които могат да се
използват като ключодържатели
или аксесоари за мобилни телефо-
ни, тъй като те биха могли да при-
чинят повреда на съединителя USB.
Моля проверявайте дали
използвате устройства
със съединители от типа,
който е показан на фигу-
рата тук.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСТРОЙСТВА USB (ЗА ОСНОВНАТА ВЕРСИЯ)

1. Бутон INFO (информация) - за изби-
ране на информацията

2. Бутон за смяна на пиесата
3. Бутон за възпроизвеждане в случа-

ен ред (RANDOM)
4. Бутон за повтаряне (REPEAT)
5. Бутон за избиране на режимите USB

(AUX)
6. Бутон за директориите
7. Бутон Search/ENTER (търсене/във-

еждане)
8. Бутон за избиране на сканиране

(SCAN)

**: Ако не се поддържа функцията , на аудиосистемата няма нанесено логото …

Функции и възможности на вашия автомобил
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1. Бутон INFO (информация) - за изби-
ране на информацията

2. Бутон за смяна на пиесата
3. Бутон за възпроизвеждане в случа-

ен ред (RANDOM)
4. Бутон за повтаряне (REPEAT)
5. Бутон за избиране на режимите USB

(AUX)
6. Бутон за типа на програмата

(директорията) (PTY(FOLDER))
7. Бутон Search/ENTER (търсене/във-

еждане)
8. Бутон за избиране на сканиране

(SCAN)

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСТРОЙСТВА USB (ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ВЕРСИЯ RDS)

Функции и възможности на вашия автомобил

**: Ако не се поддържа функцията , на аудиосистемата няма нанесено логото …
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1. Бутон INFO (информация) – За избиране-
то на информацията
На дисплея се показва информацията за
файла, който се възпроизвежда в момента,
в следния ред: Име на файла ➟ заглавие
на файла ➟ изпълнител ➟ албум ➟
директория ➟ целият файл ... (Ако файлът
не съдържа информация за песента, на
дисплея не се показва никаква информа-
ция.)
2. Бутон за избиране на пиеси
• Натискането на страната (нагоре) на
бутона (SEEK(TRACK)) за по-малко от 0,8
секунди води до възпроизвеждане от нача-
лото на песента, която се възпроизвежда в
момента. Натискането на този бутон за по-
малко от 0,8 секунди и повторното му
натискане в рамките на 1 секунда, води до
започване на възпроизвеждане от начало-
то на песента, която се е възпроизвеждала
в момента. Натискането на този бутон за
по-малко от 0,8 секунди и след това пов-
торното му натискане в рамките на 1
секунда води до преместване и започване
на възпроизвеждане на предходната
пиеса. Натискането на този бутон за 0,8
секунди или повече започва да извършва
бързо преминаване през песента в обратна
посока (назад).
• Натискането на страната t (надолу)
на бутона (SEEK(TRACK)) за по-малко от
0,8 секунди води до прескачане към след-
ващата пиеса. Натискането на този бутон
за 0,8 секунди или по-продължително води
до бързо преминаване напред.
3. Бутон RANDOM (за възпроизвеждане в
случаен ред)
Натискането на този бутон за по-малко от

0,8 секунди води до активиране на режима
RDM, а за повече от 0,8 секунди - до акти-
виране на режима „ALL RDM”.
Режим RDM (възпроизвеждане в случаен
ред): Извършва се възпроизвеждане в слу-
чаен ред само на файловете в дадената
директория.
• Режим ALL RDM (А.RDM): Извършва се
възпроизвеждане в случаен ред на всички
файлове в дадената памет USB.
4. Бутон REPEAT (повтаряне)
Натискането на този бутон за по-малко от
0,8 секунди води до активиране на режима
„RPТ”, а натискането му за повече от 0,8
секунди - до активиране на режима „FLD
RPТ”.
• Режим RPT (повтаряне): Извършва се
непрекъснато повтаряне само на файла.
• Режим FOLDER RPT (повтаряне на дирек-
тория): Извършва се непрекъснато повта-
ряне само на файловете в дадена директо-
рия.
5. Бутон за избиране на режима USB(AUX)
Ако USB устройството е свързано, този
бутон превключва аудиосистемата от дру-
гите режими в режима USB, за възпроиз-
веждане на файловете на песните, които
са записани на устройството USB. Ако към
аудиосистемата няма зареден компактдиск
или свързано външно аудиоустройство, на
дисплея за 3 секунди ще се появи съобще-
нието „NO MEDIA” (няма носител), и аудио-
системата ще се върне в предходния
режим.
6. Бутон за превключване на директориите
• Натискането на страната (надолу) на
двойния бутон PTY(FOLDER) води до

включване на дъщерната директория
(спрямо текущата директория), и води до
показване на дисплея на първата песен в
тази директория. Преместването към
показваната на дисплея директория става
с натискане на копчето TUNE/ ENTER (наст-
ройване/ въвеждане). Аудиосистемата ще
започне да възпроизвежда първата песен в
новата директория.
• Натискането на страната (нагоре) на
двойния бутон PTY(FOLDER) води до
включване на родителската директория
(спрямо текущата директория), и води до
показване на дисплея на първата пиеса в
тази директория. Преместването към
показваната на дисплея директория става
с натискане на копчето TUNE/ENTER (наст-
ройване/ въвеждане).
7. Бутон Search/ENTER (търсене/въвежда-
не)
Завъртането на този бутон по посока на
часовниковата стрелка води до показване
на дисплея на пиесите, които са записани
след възпроизвежданата в момента песен.
Завъртането на бутона по посока, обратна
на часовниковата стрелка води до възпро-
извеждане на пиесите, записани преди
възпроизвежданата в момента песен.
Натискането на бутона води до спиране на
възпроизвеждането на текущата песен и до
започване на възпроизвеждане на избра-
ната песен.
8. Бутон за избиране на сканиране (SCAN)
Натискането на този бутон започва възпро-
извеждане на първите 10 секунди на всяка
песен, записана в USB устройството.
Отмяната на сканирането става с повторно
натискане на същия бутон.

Функции и възможности на вашия автомобил
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1. Бутон INFO (за избиране на инфор-
мация)

2. Бутон за превключване на пиесите
3. Бутон за възпроизвеждане в случа-

ен ред (RANDOM)
4. Бутон за повтаряне (REPEAT)
5. Бутон за избиране на режимите

(iPOD AUX)
6. Бутон PRESЕT 6(МЕNU)
7. Бутон Search/ENTER (търсене/във-

еждане)

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ОТ УСТРОЙСТВА IPOD® (ЗА ОСНОВНАТА ВЕРСИЯ)

iPod представлява
търговска марка на
компанията Apple Inc.

Функции и възможности на вашия автомобил

**: Ако не се поддържа функцията , на аудиосистемата няма нанесено логото …
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1. Бутон INFO (за избиране на инфор-
мация)

2. Бутон за превключване на пиесите
3. Бутон за възпроизвеждане в слу-

чаен ред (RANDOM)
4. Бутон за повтаряне (REPEAT)
5. Бутон за избиране на режимите

(iPOD AUX)
6. Бутон PRESЕT 6(МЕNU)
7. Бутон Search/ENTER (търсене/във-

еждане)

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ОТ УСТРОЙСТВО IPOD® (ЗА ЕВРОПЕЙСКА ВЕРСИЯ RDS)

Функции и възможности на вашия автомобил

**: Ако не се поддържа функцията , на аудиосистемата няма нанесено логото …

iPod представлява
търговска марка на
компанията Apple Inc.
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В случай на използване на устройство iPod
специалният кабел се свързва към многок-
ратния съединител, намиращ се вътре в
конзолата от дясната страна на шофьор-
ската седалка. Когато устройството iPod се
свърже, в горния ляв ъгъл на екрана ще се
покаже иконата „iPod”.

1. Бутон INFO (за избиране на инфор-
мация)
С този бутон се избира информацията за
възпроизвеждания в момента файл в
следния ред: Заглавие ➟ изпълнител ➟
албум • (Ако за песента няма записана
такава информация, на дисплея не се
показва никаква информация.)

2. Бутон за превключване на пиесите
• Натискането на страната (надолу)

на бутона (SEEK(TRACK) за по-малко от
0,8 секунди започва възпроизвеждане от
началото на текущата песен. Натискането
на същата страна на този бутон за по-
малко от 0,8 секунди и повторното му
натискане в рамките на 1 секунда води до
възпроизвеждане на предходната песен.
Натискането на същата страна на този
бутон за 0,8 секунди или по-продължител-
но води до започване възпроизвеждане
бързо назад на текущата песен.
• Натискането на страната (нагоре)

на бутона (SEEK(TRACK) за по-малко от
0,8 секунди води до започването на въз-
произвеждането на следващата песен.

Натискането на същата страна на този
бутон за 0,8 секунди или по-продължител-
но води до започване възпроизвеждане
бързо напред спрямо текущата песен.

3. Бутон за възпроизвеждане в случа-
ен ред (RANDOM)
Активирането или деактивирането на въз-
произвеждането в случаен ред на пиесите
в рамките на текущата категория става с
натискане на този бутон за по-малко от
0,8 секунди. Натискането на бутона за
повече от 0,8 секунди води до възпроиз-
веждане в случаен ред на всички песни в
целия албум на устройството iPod.
Повторното натискане на същия бутон
води до отмяна на режима.

4. Бутон REPEAT (повтаряне)
Извършва се повтаряне на възпроиз-
вежданата в момента песен.

5. Бутон за избиране на режимите
(iPod AUX)
Ако устройството iPod e свързано към
аудиосистемата, аудиосистемата се пре-
включва от режима CD в режима iPod, за
да започне да възпроизвежда файловете
на песните, които са записани в устрой-
ството iPod. Ако към аудиосистемата няма
зареден компактдиск и не е свързано вън-
шно аудиоустройство, на дисплея в про-
дължение на 30 секунди се показва съоб-
щението „NO MEDIA“ (няма носител), и

аудиосистемата се връща в предходния
режим.

6. Бутон PRESЕT 6(МЕNU)
Бутонът МЕNU(presеt6) ви дава възмож-
ност да извършвате търсене в по-долните
категории на избраната категория.
Избраният ред на категориите на устрой-
ството IPod е следният: SONG (пиеса),
ALBUMES (албуми), ARTISTS (изпълните-
ли), GENRES (жанрове), и устройство iPod.

7. Бутон Search/ENTER (търсене/във-
еждане)
Когато завъртите този бутон по посока на
часовниковата стрелка, той ще покаже на
дисплея песните (категорията), която е
разположена в съседство с песента, която
се възпроизвежда в момента (категориите
от едно и също ниво).
Също така, когато завъртите бутона
обратно на часовниковата стрелка, той ще
покаже песните в категорията, които са
преди възпроизвежданата в момента
песен (като категориите им са с едно и
също ниво).
Ако желаете да слушате песента, която се
възпроизвежда в същата категория песни,
натиснете бутона, след като той ще пре-
скочи към избраната песен и ще започне
да я възпроизвежда.

Функции и възможности на вашия автомобил
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* ЗАБЕЛЕЖКА ОТНОСНО ИЗПОЛЗВА-
НЕТО НА УСТРОЙСТВАТА IPOD
• Някои модели устройства iPod могат да
не поддържат комуникационния прото-
кол и файловете няма да се възпроиз-
веждат. (Моделите iPod, които се под-
държат са Mini, 4G, Photo, Nano, 5G).
• Редът на търсене или възпроизвежда-
не на песните в устройството iPod може
да бъде различен от реда на търсене в
аудиосистемата.
• Ако устройството iPod се повреди
вследствие на негова вътрешна повре-
да, трябва да рестартирате устройство-
то iPod. (Рестартиране: Отнесете се към
наръчника на собственика на устрой-
ство iPod).
• При спадане на заряда на батерийка-
та устройството iPod може да не работи
по нормалния начин.

(Продължение)
• Деактивирайте (изключвайте)
функцията „eквалайзер” (изравни-
тел) на устройството iPod, когато
регулирате силата на звука от
аудиосистемата, и изключвайте
еквалайзера на аудиосистемата,
когато използвате еквалайзера на
устройството iPod.
• Когато към аудиосистемата има
свързан iPod кабел, системата ще
може да се превключва в режима
AUX, даже без да има свързано уст-
ройство iPod, което може да доведе
до възникване на шумове. Винаги,
когато не използвате устройството
iPod, изключвайте кабела iPod от
аудиосистемата.
• Когато устройството iPod не се
използва от аудиосистемата, iPod
кабелът трябва да се изключва от
iPod устройството. Оригиналният
дисплей на устройството iPod може
да не се показва на екранчето.

ВНИМАНИЕ, КОГАТО ИЗПОЛ-
ЗВАТЕ УСТРОЙСТВА iPod

За да можете да управлявате уст-
ройството iPod с бутоните на аудио-
системата, се нуждаете от специал-
ния кабел за захранване на устрой-
ството iPod. Кабелите за свързване
на устройствата iPod към персонал-
ни компютри, предоставяни от ком-
панията Apple, могат да причинят
неправилно функциониране, и не
трябва да се използват за случаите
на ползване в автомобила.
• Когато свързвате iPod устрой-
ството с iPod кабел, натискайте
съединителя докрай, за да не се
получат смущения в комуникация-
та.
• Когато настройвате звуковите
ефекти на устройството iPod и на
аудиосистемата, звуковите ефекти
на двете устройства могат да се
припокрият случайно, което може
да намали качеството на звука или
да доведе до неговото изкривява-
не.
(Продължение)

Функции и възможности на вашия автомобил
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**: Ако функцията Bluetooth не се под-
държа, аудиосистемата няма да може да
предлага функцията Bluetooth.

1. Бутон VOLUME (сила на звука):
Усилване или намаляване на силата на
звука от високоговорителите.
2. Бутон MUTE (моментно изключване
на звука): Изключване на микрофона по
време на разговора.
3. Бутон TALK (говорене): Активира се
разпознаването на глас.
4. Бутон CALL (повикване): Задаване и
извършване на повиквания.
5. Бутон END (край): Слага край на раз-
говорите, или отменя функциите.

Какво представлява връзката
Bluetooth®?

Връзката Bluetooth® представлява без-
жична технология, която позволява
множество устройства да се свързват на
къси разстояния с маломощни устрой-
ства с радиосигнал, от рода на фун-
кциите „хендс-фри”, стереослушалки,
безжични дистанционни упавление, и
други подобни функции и устройства.
За по-подробна информация посетете
уебсайта за връзката Bluetooth® на
адрес www.Bluetooth.com

• Общи функции и възможности
• Настоящата аудиосистема поддържа
следните функции на връзката
Bluetooth®: Функция „хендс-фри” и
функцията „стереослушалки”
- Функция ХЕНДС-ФРИ: Извършване на
изходящи повиквания или приемане на
входящи повиквания, безжично, чрез
разпознаване на гласови команди.
- Функция СТЕРЕОСЛУШАЛКИ:
Безжично възпроизвеждане на музикал-
ни програми от мобилни телефони
(които поддържат функцията A2DP).

• Системата за разпознаване на глас на
системата Bluetooth® поддържа 10
езика:

Френски
Немски
Английски (Обединено кралство)
Испански
Холандски
Италиански
Датски
Руски
Полски
Шведски

* ЗАБЕЛЕЖКА
• Преди да използвате функциите на връз-
ката Bluetooth®, мобилният телефон
трябва да се свърже към системата.
• В даден момент със системата може да се
използва само един избран (свързан)
мобилен телефон.
• Някои мобилни телефони не са напълно
съвместими с тази система.

РАБОТА НА ТЕЛЕФОНИ С ВРЪЗКА BLUETOOTH

1

5
4 3

2

Функции и възможности на вашия автомобил
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ВНИМАНИЕ ПРИ РАБОТА С
МОБИЛНИТЕ ТЕЛЕФОНИ С
ВРЪЗКА BLUETOOTH®

• Никога не използвайте мобилни
телефони, и не извършвайте наст-
ройки на връзката Bluetooth®
(например свързване на телефон)
по време на движение.
• Някои мобилни телефони, обо-
рудвани с връзката Bluetooth®,
могат да не бъдат разпознати от
системата, или могат да не бъдат
напълно съвместими със система-
та.
• Преди да използвате функциите и
възможностите, свързани с връзка-
та Bluetooth® към аудиосистемата,
отнесете се към наръчника на при-
тежателя на мобилния телефон, за
да видите как работи връзката
Bluetooth® от страна на мобилния
телефон.
• Мобилният телефон трябва да се
свърже предварително към аудио-
системата, за да могат да се изпол-
зват свързаните с връзката
Bluetooth® функции и възможнос-
ти.

(Продължение)

(Продължение)
• Няма да можете да използвате
функцията „хендс-фри”, когато
вашият мобилен телефон (в авто-
мобила) се намира извън обхвата
на покритие на мобилния телефон
(например в тунели, когато автомо-
билът е в подземни гаражи, в пла-
нински райони и при други подобни
условия).
• Ако сигналът за мобилния теле-
фон е слаб, или ако шумът в купето
на автомобила е прекалено силен,
може да имате затруднения при
чуването на гласа на отсрещната
страна по време на телефонния
разговор.
• Никога не поставяйте мобилния
телефон близо до или вътре в
метални предмети (кутии).
В противен случай комуникациите
между системата Bluetooth® или
връзката с радиостанциите на
мобилния телефон могат да се
нарушат.

(Продължение)

(Продължение)
•  Когато даден мобилен телефон е
свързан посредством връзката
Bluetooth®, батерията на вашия
мобилен телефон може да се раз-
реди по-бързо от обичайното, зара-
ди допълнителните операции,
свързани с връзката Bluetooth®.
• Някои мобилни телефони или
други устройства могат да причи-
няват смущения от шум или непра-
вилна работа на аудиосистемата. В
такива случаи положението може
да се коригира, като поставите уст-
ройството на друго място в автомо-
била.

Функции и възможности на вашия автомобил



• Активиране на разпознаването на гласо-
вите команди
• Програмата за разпознаване на гласови-
те команди, която се съдържа в системата
за връзка Bluetooth, може да се активира
при следните условия:
- Активиране с бутон
Системата за разпознаване на гласови
команди ще се активира, когато натиснете
бутона (разпознаване на гласови
команди) и след като чуете звуков сигнал.
- Активно слушане
Системата за разпознаване на гласови
команди може да се активира за известен
период от време, когато системата за раз-
познаване на команди задава въпроси,
изискващи отговори от клиента.
• Системата може да разпознава единич-
ните цифри от 0 до 9, но числата, по-голе-
ми от 10, не могат да се разпознават.
• Ако командата не бъде разпозната, сис-
темата ще произнесе думата „Pardon”
(извинете), или „No input voice signal from
microphone” (от микрофона не постъпва
входен звуков сигнал) (няма отговор).
• В изброените по-долу случаи системата
ще отмени режима за разпознаване на
гласови команди: Когато натиснете бутона

(разпознаване на гласови команди) и
произнесете командата „Cancel” (отмяна),
и след това последва звуков сигнал.

Когато не извършите повикване за изхо-
дящ разговор, и натиснете бутона за
поставяне на слушалката. Когато разпоз-
наването на гласовата команда бъде
извършено три последователни пъти неус-
пешно.
• Всеки път, когато произнесете команда-
та „help” (помощ), системата ще произне-
се всички гласови команди, които са на
разположение в дадения случай.
• „Дърво” на менютата

Дървото на менютата определя фун-
кциите на връзката Bluetooth®, които
са на разположение на системата за
разпознаване на гласови команди.
• Съвети за работата с гласовите коман-
ди
За да се получи най-доброто възможно
качество от системата за разпознаване
на гласови команди, спазвайте следни-
те условия:
- Поддържайте в купето колкото е въз-
можно по-голяма тишина. Затваряйте
стъклата на прозорците, за да отстрани-
те околния шум (шумът от трафика,
шумът от звуковете на вибрации, и
други подобни шумове), които могат да
попречат на правилното разпознаване
на гласовите команди.
- Произнасяйте гласовата команда след
като чуете звуков сигнал, но не по-
късно от 5 секунди след този сигнал. В
противен случай гласовата команда
няма да се възприеме правилно.
- Говорете с естествена интонация, без
да правите паузи между отделните
думи.
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Свързване на телефон

Избиране на телефон

Промяна на приоритет

Изтриване на телефон

Изключена връзка
Bluetooth®

Конфигуриране
на телефона

Добавяне
на запис

Телефонен
бележник

Промяна

Изтриване на име

От телефона

С гласова
команда

Повикване
(разговор)

По име

По номер



<Активно повикване>

Активно повикване - Джон

Активно повикване 0123456789

<Разпознаване на гласови команди>

Слушане

Когато телефонът се свърже, в горния
край на дисплея на аудиосистемата ще
се появи иконата за връзката
Bluetooth®.

• Конфигуриране на телефона
Всички операции, свързани с връзката
Bluetooth®, могат да се изпълнят с гла-
сови команди или посредством ръчни
операции.

- С гласови команди:
Натиснете бутона (разпознаване на
гласови команди), разположен на вола-
на, за да активирате разпознаването на
гласовите команди.
Слушане
- Чрез ръчни операции:
1. Натиснете копчето TUNE (настройва-
не), за да влезете в режима SETUP (кон-

фигуриране).
2. Чрез въртене на копчето TUNE (наст-
ройване) изберете позицията „PHONE”
(телефон), и след това натиснете копче-
то.
3. Изберете желаната позиция чрез
въртене на копчето TUNE (настройва-
не), и след това натиснете копчето.
• Свързване на телефон
Преди да можете да използвате фун-
кциите и възможностите на връзката
Bluetooth®, телефонът трябва да бъде
свързан към (регистриран във) аудио-
системата. Към системата могат да се
свързват до 5 мобилни телефона.
ЗАБЕЛЕЖКА:
• Процедурата на свързване на мобилния
телефон може да се различава в зависи-
мост от модела на всеки телефон. Преди
да направите опит да свържете мобилния
телефон, моля разгледайте наръчника на
потребителя на вашия телефон за съот-
ветните указания.
• След като завършите свързването на
мобилния телефон, няма нужда да свър-
звате този телефон отново, освен ако
мобилния телефон не е бил изтрит ръчно
от аудиосистемата (отнесете се към частта
„Изтриване на телефон”), или когато
информацията за автомобила е била
изтрита от телефона.
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1. Натиснете бутона (разпознаване
на гласови команди).
2. Произнесете гласовата команда „Set Up”
(конфигуриране).
- Системата ще отговори с командите, с
които разполага.
- За да пропуснете информационното съоб-
щение, натиснете бутона (разпозна-
ване на гласови команди) отново, след
което отново ще чуете звуков сигнал.
3. Произнесете гласовата команда „Pair
Phone” (свързване на телефон).
4. Продължете към следващата стъпка.
5. След като получите напомняне, произ-
несете името на вашия мобилен телефон.
- Използвайте произволно име, което едно-
значно да описва вашия телефон.
- Към гласовия етикет използвайте пълно-
то име.
- За гласовите команди не използвайте
съкратени имена или други подобни.
6. Системата Bluetooth® ще повтори
името, което сте задали.
7. Произнесете гласовата команда „Yes”
(да), за да потвърдите името.
8. На дисплея на аудиосистемата ще се
покаже съобщението „searching----
passkey: 0000” (търсене на парола-ключ:
0000), и аудиосистемата ще ви подкани да
започнете процедурата за свързване от
страната на телефона.
9. Включете търсенето на системата за
връзка Bluetooth® на вашия телефон. В

списъка на устройствата Bluetooth® на
вашия телефон трябва да се покаже [името
на модела на вашия автомобил]. След това
опитайте да свържете вашия мобилен
телефон.
10. След като свързването бъде завърше-
но, вашият телефон ще започне да пре-
хвърля списъка с номера на телефони/
контакти към аудиосистемата.
- Този процес може да отнеме от няколко
до над 10 минути, в зависимост от модела
на мобилния телефон и от броя на пози-
циите в списъка на телефоните/ контакти-
те.
11. Посредством ръчна операция:
- В менюто PHONE (телефон) изберете опе-
рацията „PAIR” (свързване), след което
преминете към стъпка 5.
ЗАБЕЛЕЖКА:

• Докато на дисплея на аудиосистемата не се пока-

же съобщението „Transfer Complete” (прехвърля-

нето е завършено), функцията „хендс-фри” на

връзката Bluetooth® може да не бъде изцяло рабо-

тоспособна.

• Ако мобилният телефон бъде свързан към 2 или

повече автомобила от един и същи модел, същест-

вува опасност някои телефони да не могат да

работят правилно с устройствата с връзка

Bluetooth® с това име. В такъв случай може да се

наложи да промените името, което се показва на

вашия телефон. Така например, ако за име на

автомобила е било зададено името HMC, може да

се наложи да промените името, което се показва

на вашия телефон, т.е. то да бъде различно от

НМС.

Отнесете се към наръчника на притежателя на

вашия мобилен телефон, или се свържете с вашия

доставчик на мобилни услуги, или към произво-

дителя на мобилния телефон, за получаване на

допълнителни указания.

•  Свързване на телефон

Когато системата Bluetooth® е активирана, теле-

фонът, който е бил използван преди това, ще бъде

избран автоматично и свързан отново. Ако искате

да изберете различен мобилен телефон спрямо

свързания преди това, мобилния телефон може да

се избере посредством менюто „Select Phone”

(избиране на телефон).

В даден момент със системата „хендс-фри”
може да се използва само избран мобилен
телефон.
1. Натиснете бутона (разпознаване
на гласови команди).
2. Произнесете гласовата команда „Set Up”
(конфигуриране).
3. Произнесете гласовата команда „Select
Phone” (избиране на телефон) (след като
чуете подканящия сигнал).
- Системата ще изчете на глас всички
регистрирани телефонни номера.
4. Произнесете името или номера на жела-
ния телефонен номер от списъка.
5. За потвърждение произнесете гласовата
команда „Yes” (да).
6. Чрез ръчна операция:
- В менюто PHONE (телефон) изберете
позицията „SELECT” (избиране), и след
това изберете желания от вас телефон от
списъка.



• Изтриване на телефон
Свързаните мобилни телефони могат да
се изтриват.
- Когато мобилния телефон бъде изтрит,
цялата информация, свързана с този
мобилен телефон, също ще бъде изтри-
та (включително неговия телефонен
бележник).
- Ако желаете да използвате изтрития
мобилен телефон с аудиосистемата
отново, процедурата на свързването
трябва да се извърши още веднъж.
1. Натиснете бутона (разпознаване
на гласови команди).
2. Произнесете гласовата команда „Set
Up” (конфигуриране).
3. След подканящия сигнал произнесе-
те гласовата команда „Delete Phone”
(изтриване на телефон).
- Системата ще изчете на глас всички
регистрирани телефонни номера.
4. Произнесете името или номера на
желания телефонен номер от списъка.
5. За потвърждаване произнесете гла-
совата команда „Yes” (да).
6. Чрез ръчна операция:
- В менюто PHONE (телефон) изберете
позицията „DELETE” (изтриване), след
това изберете желания мобилен теле-
фон от списъка.

• Промяна на приоритета
Когато към аудиосистемата са свързани
няколко мобилни телефона, при активи-
ране на системата за връзка Bluetooth®
същата използва за свързването посо-
чения по-долу ред: 
1. Свързване към телефона, отбелязан
като приоритетен
2. Свързване към преди това свързания
телефон
3. Отказване на автоматично свързване

1. Натиснете бутона (разпознаване
на гласови команди).
2. Произнесете гласовата команда „Set
Up” (конфигуриране).
3. След сигнала за подкана произнесете
гласовата команда „Change Priority”
(смяна на приоритета).
- Системата ще изчете на глас всички
регистрирани телефонни номера.
4. Произнесете името или номера на
желания телефон от списъка.
5. За потвърждаване произнесете гла-
совата команда „Yes” (да).
6. Чрез ръчна операция
- В менюто PHONE (телефон) изберете
позицията „PRIORITY” (приоритет), след
това изберете желания мобилен теле-
фон от списъка.

• КОНФИГУРИРАНЕ НА ВРЪЗКАТА
Bluetooth®
1. Регулиране на силата на сигнала на
връзката Bluetooth®

Силата на звука на системата
Bluetooth® може да се регулира отдел-
но от основната сила на звука на аудио-
системата.
Регулирането на силата на звука може
да се извършва само посредством ръчна
операция.
- В менюто PHONE (телефон) изберете

позицията „BT VOL” (сила на звука на
връзката Bluetooth®), регулирайте
силата на звука до желаното ниво пос-
редством въртене на копчето TUNE
(настройване), и след това натиснете
отново копчето, за да потвърдите наст-
ройката.
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2. Настройване на езика на връзката
Bluetooth®
В менюто PHONE (телефон) изберете пози-
цията „BT Voice Recognition language”
(език за разпознаване на гласовите
команди за връзката Bluetooth®), задайте
желания от вас език чрез въртене на коп-
чето TUNE (настройване), и след това
натиснете отново копчето за потвържде-
ние на настройката.
Пример: Френски/ немски/ английски
(Обединено кралство)/ испански/ холан-
дски/ италиански/ датски/ руски/ полски/
шведски

ЗАБЕЛЕЖКА:
След като сте сменили езика на системата
Bluetooth®, телефонът трябва да се свърже отно-
во.
• Избягвайте да оставяте пръста си поставен на
бутона за говоренето, тъй като по този начин
може да се получи неволна смяна на езика.
• Включване и изключване на връзката
Bluetooth®
Посредством това меню системата

Bluetooth® може да се разрешава (ОN)
или забранява (OFF).
- Ако системата Bluetooth® е забранена,
при всички гласови команди, които са
свързани със системата Bluetooth®, ще се
издава запитване дали желаете да вклю-
чите системата Bluetooth® или не.
1. Натиснете бутона (разпознаване
на гласови команди).
2. Произнесете гласовата команда „Set
Up” (конфигуриране).
3. След сигнала за подкана произнесете
гласовата команда „Bluetooth Off”
(изключване на системата Bluetooth®).
4. За потвърждение произнесете гласова-
та команда „Yes” (да).
5. Чрез ръчна операция: 
- В менюто PHONE (телефон) изберете
позицията „BT Off” (изключване на систе-
мата Bluetooth®), и след обявяването про-
изнесете гласовата команда „Yes” (да) за
потвърждение.
• Телефонен бележник (в автомобила)
• Добавяне на запис
В телефонния бележник можете да регис-
трирате телефонни номера и гласови ети-
кети. Записите, които са регистрирани в
телефона, могат също така да бъдат пре-
хвърлени към автомобила.
• Добавяне на запис чрез гласови команди
1. Натиснете бутона (разпознаване
на гласови команди).
2. Произнесете гласовата команда
„Phonebook” (телефонен бележник).

- Системата отговаря с всички команди с
които разполага.
- За да пропуснете информационното
съобщение, натиснете отново бутона ...
(разпознаване на гласови команди), и ще
чуете отново звуков сигнал.
3. Произнесете гласовата команда „Add
Entry” (добавяне на запис).
4. За да продължите, произнесете гласо-
вата команда „By Voice” (посредством гла-
сова команда).
5. След подканата произнесете името на
записа.
6. За потвърждение произнесете гласова-
та команда „Yes” (да).
7. След подканата произнесете телефон-
ният номер на този запис.
8. Ако въвеждането на телефонен номер
бъде завършено, произнесете гласовата
команда „Store” (запаметяване).
9. Произнесете типа на телефонния
номер. На разположение са следните
типове номера:
„Home” (домашен номер), „Work” (служе-
бен номер), „Mobile” (мобилен телефон),
„Other” (друг тип телефон) или „Default”
(по подразбиране).
10. За завършване на добавянето на запис
произнесете гласовата команда „Yes” (да).
11. Ако желаете да запишете този контакт
на допълнително място, произнесете гла-
совата команда „Yes” (да), или произнесе-
те гласовата команда „Cancel” (отмяна), за
да завършите процеса.
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* ЗАБЕЛЕЖКА
• Системата може да разпознава единични
цифри от нула до девет. Числата, които са
равни на 10, или са по-големи от 10, не могат
да се разпознават.
• Можете да въвеждате всяка цифра индивиду-
ално, или на групи по цифри заедно, с предпо-
читаната от вас дължина на групите.
• За да ускорите въвеждането, препоръчваме
ви да групирате всички цифри като една
непрекъсната поредица.
• На екрана се появява дисплей, който съот-
ветства на всяка от операциите, както следва:
• Пример на операция за въвеждане:
1. Произнесете: „Nine, nine, five” (девет, девет,
пет)
> На дисплея: „9,9,5”
2. След това произнесете: „Seven, three, four”
(седем, три, четири)
> На дисплея: „995734”
• Добавяне на запис от мобилния
телефон

1. Натиснете бутона (разпознаване
на гласови команди).
2. Произнесете гласовата команда
„Phonebook” (телефонен бележник).
3. След сигнала за подкана произнесете
гласовата команда „Add Entry” (добавя-
не на запис).
4. За да продължите, произнесете гла-
совата команда „By Phone” (от телефо-
на).
5. За потвърждение произнесете гласо-
вата команда „Yes” (да).
6. Вашият телефон ще започне да пре-
хвърля списъка с телефони/контакти
към аудиосистемата.
Този процес може да отнеме над 10

минути, в зависимост от модела на теле-
фона и от броя на записите.
7. Изчакайте докато на дисплея на
аудиосистемата се появи съобщението
„Transfer Complete” (прехвърлянето е
завършено).

• Промяна на име

Регистрираните имена могат да се про-
менят.
1. Натиснете бутона (разпознаване
на гласови команди).
2. Произнесете гласовата команда
„Phonebook” (телефонен бележник).
3. След сигнала за подкана, произнесе-
те гласовата команда „Change Name”
(промяна на име).
4. Произнесете името на записа (гласо-
вия етикет).
5. За потвърждение произнесете гласо-
вата команда „Yes” (да).
6. Произнесете новото пожелано от вас
име.

• Изтриване на име

Регистрираните имена могат да се
изтриват.
1. Натиснете бутона (разпознаване
на гласови команди).
2. Произнесете гласовата команда
„Phonebook” (телефонен бележник).
3. След сигнала за подкана, произнесе-
те гласовата команда ... (изтриване на
име).
4. Произнесете името на записа (гласо-
вия етикет).

5. За потвърждение произнесете гласо-
вата команда „Yes” (да).
• Осъществяване на изходящи телефон-
ни разговори (повиквания)

• Повикване по име

Даден телефонен разговор можете да
извършвате чрез произнасяне на имена-
та, които са регистрирани в аудиосисте-
мата.
1. Натиснете бутона (разпознаване
на гласови команди).
2. Произнесете гласовата команда „Call”
(повикване).
3. След сигнала за подкана, произнесе-
те гласовата команда „Name” (име).
4. Произнесете желаното от вас име
(гласовия етикет).
5. Произнесете желаното местоположе-
ние (типа на телефонния номер). Могат
да се избират само записаните местопо-
ложения.
6. За потвърждение произнесете гласо-
вата команда „Yes” (да), и проведете
разговора.
• ПРАКТИЧЕН СЪВЕТ
За всяка от посочените по-долу фун-
кции може се предлага по-кратък начин
на изпълнение:
1. Произнесете гласовата команда „Call
Name” (повикване на име).
2. Произнесете гласовата команда „Call
<john>” (повикване на Джон).
3. Произнесете гласовата команда „Call
<john> at <home>” (повикване на Джон
на домашния телефон).

Функции и възможности на вашия автомобил
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• Повикване по номер

Даден телефонен разговор може да се
проведе чрез набиране на произнасяни-
те от вас цифри. Системата може да
разпознава единични цифри от нула до
девет.
1. Натиснете бутона (разпознаване
на гласови команди).
2. Произнесете гласовата команда „Call”
(повикване).
3. След сигнала за подкана произнесете
гласовата команда „Number” (телефо-
нен номер).
4. Произнесете цифрите на желания от
вас телефонен номер.
5. За да завършите телефонния номер и
да извършите повикването, произнесете
гласовата команда „Dial” (набиране).
* ПРАКТИЧЕН СЪВЕТ
За всяка от посочените по-долу функции
се предлага съкратен достъп:
1. Произнесете гласовата команда „Dial
Number” (набиране на номер).
2. Произнесете гласовата команда „Dial
<digit>” (набиране на цифра(и)).

• Приемане на входящи телефонни
разговори

Когато получите телефонно повикване,
от високоговорителите се раздава поз-
въняване, и аудиосистемата се пре-
включва в режим на телефон.
Когато приемете телефонно повикване,
на дисплея на аудиосистемата се показ-
ва съобщението „Incoming” (входящо

повикване), и телефонният номер на
викащия абонат (ако е предвидена
такава функция).
• За да отговорите на телефонно повик-
ване:
- Натиснете бутона (разпознаване
на гласови команди) (на волана).
• За да откажете телефонен разговор:
- Натиснете бутона (слагане на слу-
шалката) (на волана).
• За да регулирате силата на позвъня-
ването:
- Използвайте бутоните за силата на
звука (VOLUME)), намиращи се на вола-
на.
• За прехвърляне на повикването към
мобилния телефон (за лични разгово-
ри):
- Натиснете и задръжте натиснат бутона

(вдигане на слушалката) (на вола-
на), докато аудиосистемата прехвърли
повикването към мобилния телефон.

• Говорене по телефона

Когато говорите по телефона, на дисп-
лея на аудиосистемата се показва съоб-
щение „Active Calls” (активни повиква-
ния) и телефонния номер на отсрещна-
та страна (ако е на разположение така-
ва функция).
• За моментно изключване на микрофо-
на (Mute)
- Натиснете бутона (моментно
изключване на микрофона) на волана.
• За приключване на разговора
- Натиснете бутона (поставяне на

слушалката) на волана.

* ЗАБЕЛЕЖКА
В посочените по-долу ситуации вие или
отсрещната страна на разговора може да
имате затруднение да се чувате един друг:
1. Когато двамата абонати говорят по
едно и също време, вашият глас може да
не достига до отсрещната страна, и обрат-
но (това не е признак за повреда). Просто
трябва да говорите един след друг с
отсрещната страна на телефона.
2. Поддържайте силата на сигнала
Bluetooth® на ниско ниво. Високото ниво
на сигнала може да доведе в резултат до
изкривявания на звука и до възникване
на ехо.
3. Когато шофирате по неравен път.
4. Когато шофирате с високи скорости.
5. Когато стъклата на прозорците са отво-
рени.
6. Когато вентилационните отвори на
климатичната уредба са насочени към
микрофона.
7. Когато звукът от работата на вентила-
тора на климатичната уредба е силен.

Функции и възможности на вашия автомобил
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• Използване на централния блок
на аудиосистемата за слушане на
музикални програми по системата
Bluetooth

Централният блок на аудиосистемата
поддържа профила A2DP (усъвършен-
стван профил за разпределение на
аудиопрограми) и профила AVRCP (про-
фил за дистанционно управление на
аудио- и видеопрограми). И двата про-
фила са на разположение за слушане на
музикални програми, записани във фор-
мата МР3 посредством мобилни телефо-
ни по системата Bluetooth, поддържащи
гореспоменатите профили Bluetooth.
За възпроизвеждане на музикална
програма във формàта МР3 от мобилния
телефон със система Bluetooth, трябва
да натискате последователно бутона
[AUX], докато на течно-кристалния
дисплей се появи съобщението „MP3
Play” (възпроизвеждане на записи МР3).
След това се опитайте да възпроизвеж-
дате музиката от телефона.
Когато възпроизвеждате музикална
програма от мобилен телефон по систе-
мата Bluetooth, централният блок на
аудиосистемата ще показва съобщение-
то МР3 MODE (режим МР3).

ЗАБЕЛЕЖКА:
• От аудиосистемата могат да се възпроиз-
веждат не само МР3 файлове, но и всички
звуци и звукови програми, които се под-
държат от телефона.
• Мобилните телефони по система
Bluetooth трябва да поддържат функции-
те A2DP и AVRCP.
• Някои от мобилните телефони по систе-
ма Bluetooth с функции A2DP и AVRCP
могат да не са в състояние да възпроиз-
веждат музикални програми посредством
централния блок още след първия опит за
свързване. В такъв случай опитайте след-
ното:
Например: Menu (меню) > Filemanager
(мениджър на файлове) > Music (музикал-
на програма) > Option (опция) > Play via
Bluetooth (възпроизвеждане през връзка-
та Bluetooth®)
• За по-подробна информация се отнасяй-
те към ръководството на притежателя на
вашия мобилен телефон. За спиране на
музикалната програма: Опитайте да
спрете музикалната програма от телефо-
на, и след това променете режима на
аудиосистемата в някой друг. (Например
в режим FM (УКВ), CD (компактдиск),
iPod устройство, ... .)

Функции и възможности на вашия автомобил
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ� -� ОТРАБОТИЛИТЕ� ГАЗОВЕ� ОТ
АВТОМОБИЛА�МОГАТ�ДА�БЪДАТ�МНОГО�ОПАСНИ!

Пàрите�на�отработилите�(изгорелите)�газове�от�двигате-
ля�могат�да�бъдат�изключително�опасни.�Ако�в�който�и
да� било� момент� доловите� мирис� на� изгорели� газове
вътре�в�купето�на�автомобила,�незабавно�отворете�про-
зорците�на�купето.

•�Избягвайте�да�вдишвате�отработили�(изгорели)�газове.
Отработилите газове от двигателя съдържат въглероден моно-
оксид, който представлява безцветен газ без миризма, който
може да доведе до безсъзнание и смърт от задушаване.

•� Проверявайте� изпускателната� система� да� не� изпуска
по�протежението�си�газове.
Изпускателната система на автомобила трябва да бъде проверя-
вана при всяко повдигане на автомобила на стенд - за проверка
на маслото в двигателя или по каквато и да било друга причи-
на. Ако доловите промяна в звука на изпускателната система,
или ако при шофиране преминете през някакво препятствие,
което удари долната част на автомобила, при първа възможност
изискайте проверка на изпускателната система от оторизиран
дилър на компанията HYUNDAI.

•�Никога�не�оставяйте�двигателя�да�работи�в�затворени
помещения.
Ако оставите двигателя да работи на празен ход в гаража, даже
при отворена врата на гаража, това се явява опасна практика.
Никога не оставяйте двигателя да работи в гаража по-дълго от
времето, което е необходимо за запалване на двигателя и
изкарване на автомобила извън гаража.

•�Избягвайте�продължителната�работа�на�двигателя�на
празен�ход,�когато�вътре�в�автомобила�има�хора.
Ако въпреки това се появи необходимост двигателя да работи на
празен ход продължително време, когато вътре в автомобила
има хора, спазвайте изискването това да става само на открито,
при режим за входящия въздушен поток, поставен в положение
„свеж външен въздух”, и с вентилатор, работещ на една от най-
високите скорости, така че вътре в купето да се вкарва свеж
външен въздух.

Ако�се�наложи�да�шофирате�с�отворена�вдигаща�се�задна
врата� -�поради�превозването�на�дълги�предмети,�които
налагат�това:
1.�Затворете�всички�прозорци.
2.�Отворете�страничните�вентилационни�отвори.
3.�Поставете�регулатора�за�режима�за�входящия�възду-
шен�поток�в�положението�„свеж�външен�въздух”,�регу-
латорът� за� изходящия� въздушен� поток� -� в� положение
„към�пода”�или�в�положение�„към�лицето”,�а�вентилато-
ра�-�на�една�от�най-високите�скорости.

За�да� се� гарантира�правилно�действие�на� системата� за
проветряване,�винаги�проверявайте�дали�вентилацион-
ните�отвори�за�поемане�на�свеж�външен�въздух,�които�са
разположени� непосредствено� пред� долната� част� на
предното� стъкло,� са� чисти� от� сняг,� лед,� опадали� листа
или�други�препятствия.
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Преди�да�влезете�в�автомобила.

• Проверете дали всички стъкла на прозор-
ците, външните огледала за обратно виж-
дане и външните светлини (фаровете) са
чисти.

• Проверете състоянието на гумите.

• Проверете мястото под автомобила - за
отсъствие на каквито и да било признаци
на теч.

• Ако възнамерявате да потеглите на заден
ход, проверете зад автомобила да няма
никакви препятствия.

Необходими проверки

Нивата на работните течности, каквито са
моторното масло в двигателя, охлаждащата
двигателя течност, спирачната течност и
измиващата течност трябва да се проверя-
ват на редовни интервали, като точният
интервал за всяка работна течност зависи
от нейния тип. По-подробна информация е
предоставена в раздел 7 „Поддръжка на
автомобила”.

Преди да потеглите

• Затворете и заключете всички врати.

• Регулирайте седалката така, че да може-
те лесно да достигате всички командни
органи на автомобила.

• Регулирайте външните и вътрешното
огледало за обратно виждане.

• Проверете дали работят всички външни

светлини.

• Проверете работата на всички контролно-
измервателни прибори.

• Когато поставите превключвателя за
запалването във включеното положение
(ON), проверете работата на предупрежда-
ващите светлинни индикатори.

• Освободете спирачката за паркирането и
проверете дали предупреждаващият свет-
линен индикатор за спирачките ще угасне.

За да се гарантира безопасно управление
на автомобила, трябва да сте запознати
изцяло с вашия автомобил и неговото обо-
рудване.

ПРЕДИ�ДА�ПОТЕГЛИТЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги,�когато�автомобилът�е�в�движе-
ние,�всички�пътуващи�трябва�да�са�пос-
тавили� правилно� своите� предпазни
колани.� За� по-подробна� информация
относно� тяхното� правилно� използване
се� отнесете� към� частта� „Предпазни
колани”�в�раздел�3.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Преди� да� поставите� трансмисията� на
вашия�автомобил�в�положение�„движе-
ние”� или� в� положение� „заден� ход”,
винаги� проверявайте� най-близката
окръжаваща� автомобила� зона� за
отсъствието� на� хора,� особено� малки
деца.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато� имате� намерение� да� паркирате
автомобила�или�да�го�спрете�с�работещ
двигател,� внимавайте� да� не� натискате
педала�на�газта�продължително�време.
В� противен� случай� двигателят� или
изпускателната� система� могат� да� пре-
греят�и�да�предизвикат�пожар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ� -� ШОФИРАНЕ
ПОД� ВЪЗДЕЙСТВИЕТО� НА� АЛКО-
ХОЛ�ИЛИ�ЛЕКАРСТВА

Шофирането�след�поемането�на�алкохол�е
опасно.��Шофирането�в�пияно�състояние�е
причина�номер�едно�за�смъртните�случаи
по� магистралите� всяка� година.� Даже
малки�количества�поети�алкохол�ще�пов-
лияят� отрицателно� на� вашите� рефлекси,
на� възприятията� ви� и� на� възможностите
ви��за�преценяване�на�пътната�обстановка.
Шофирането� под� въздействие� на� лекар-
ства�е�също�толкова,�или�даже�по-опасно,
от�шофирането�в�пияно�състояние.
Опасността�от�възникване�на�тежко�пътно-
транспортно� произшествие� е� много� по-
голяма,� ако� шофирате,� след� като� сте
поели� алкохол� или� някои� видове� лекар-
ства.
Ако� сте� поели� алкохол� или� сте� взели
някои�видове�лекарства,�по-добре�е�да�не
шофирате.�Никога�не�пътувайте�с�шофьор,
който� е� поел� алкохол� или� е� взел� някои
конкретни� лекарства.� В� такива� случаи
помолете� друг� да� шофира� автомобила,
или�си�поръчвайте�такси.
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Осветяване на гнездото на пре-
включвателя за запалването (ако е
оборудвана такава функция).

Всеки път, когато някоя от предните
врати се отвори, за ваше удобство пре-
включвателят за запалването ще се
освети - при положение, че превключ-
вателят за запалването не е поставен
във включеното положение (ON). Когато
превключвателят за запалването се
завърти във включеното положение
(ON), или след около 30 секунди след
затварянето на вратата, осветяването
на превключвателя за запалването ще
се намали постепенно до пълно изгасва-
не.

Положения на превключвателя за
запалването

Положение LOCK (заключен волан)

При това положение воланът се заключ-
ва, за да се предпази автомобилът от
кражби. Контактният ключ може да се
изважда само в положението LOCK
(заключен волан). Когато завъртате
превключвателя за запалването към
положението LOCK (заключен волан), в
положението АСС трябва да натиснете
контактния ключ навътре, и при натис-
нато положение да го завъртите към
положението LOCK.

Положение АСС (аксесоари).

При това положение воланът е отклю-
чен, и електрическите аксесоари могат
да се ползват.

* ЗАБЕЛЕЖКА
Ако завъртането на превключвателя за запал-
ването в положението АСС е затруднено,
завъртайте контактния ключ като в същото
време раздвижвате леко волана надясно и
наляво, за да освободите механичното напре-
жение.

Положение ОN (включено запалване)

Преди да включите стартера за запал-
ването на двигателя, можете да прове-
рите предупреждаващите светлинни
индикатори. Това положение е нормал-
ното положение към работата на двига-
теля след неговото запалване.

Никога не оставяйте превключвателя за
запалването в положението ON (вклю-
чено запалване), когато двигателят не
работи, за да се избегне разреждане на
акумулаторната батерия.

Положение START (стартер)

Запалването на двигателя става със
завъртане на превключвателя за запал-
ването в положението START (стартер).
Докато задържате контактния ключ в
това положение, стартерът ще работи;
след това превключвателят за запалва-
нето се връща автоматично в положе-
нието ON (включено запалване). В това
положение може да се провери пред-
упреждаващият светлинен индикатор за
спирачките.

ПОЛОЖЕНИЯ�НА�КОНТАКТНИЯ�КЛЮЧ

OXM059001 OCM059002
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* ЗАБЕЛЕЖКА - За механизма за рязко ускоря-

ване на автомобила (ако е оборудвана такава фун-

кция)

Ако вашият автомобил е оборудван с механизъм

за рязко ускоряване на автомобила (към педала

на газта), този механизъм не позволява шофьора

да подава пълна газ неволно, като го принуждава

да прилага повишен натиск върху педала на

газта. Ако сте натиснали обаче педала повече от

около 80% от работния му ход, автомобилът може

да отвори напълно дроселовата клапа, и в такъв

случай педалът на газта ще може да се натиска

по-лесно. Това не е признак за повреда, а нормал-

но състояние на този механизъм.
Запалване на бензинов двигател (ако е оборуд-
ван такъв тип двигател)

1. Проверете дали спирачката за паркирането е
задействана.

2. За моделите с механична трансмисия:
Натиснете докрай педала на съединителя и пре-
местете лоста за смяна на предавките в неут-
ралното му положение. Докато завъртате пре-
включвателя за запалването в положението на
стартера, дръжте педала на съединителя и
педала на спирачките натиснати докрай.

За моделите с автоматична трансмисия:
Поставете лоста за смяна на предавките в поло-
жението Р (паркиране). След това натиснете
педала на спирачките докрай.

Можете да запалите двигателя също и когато
лостът за смяна на предавките е в положението
N (неутрално).

3. Поставете превключвателя за запалването в
положението START (стартер) и го задръжте в
това положение, докато двигателят запали
(максимум за 10 секунди), след това освободе-
те контактния ключ.

4. При изключително студено време (под минус
18 °C), или след като автомобилът не е бил
каран в продължение на няколко дни, оставете
двигателят да загрее, без да натискате педала
на газта.

Независимо дали двигателят е студен или
загрял, той трябва да се запалва без да натис-
кате педала на газта.

ЗАПАЛВАНЕ�НА�ДВИГАТЕЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-�ЗА�ПРЕВКЛЮЧВА-
ТЕЛЯ�ЗА�ЗАПАЛВАНЕТО
•�Никога�не�поставяйте�превключвателя�за
запалването�в�положението�LOCK�(заключен
волан)�или�АСС�(аксесоари),�когато�автомо-
билът�се�намира�в�движение.�Това�би�довело
в�резултат�до�загуба�на�възможността�ви�за
управление� на� посоката� на� движение� на
автомобила�или�на�функцията�на�спирачна-
та�система,�което�може�да�доведе�до�пътно-
транспортно�произшествие.
•� Заключването� на� кормилната� колонка
срещу�кражби�не�може�да�служи�като�замес-
тител� за� задействането� на� спирачката� за
паркирането.�Преди�да�напуснете�седалката
за�шофьора,�винаги�проверявайте�дали�лос-
тът� за� смяна� на� предавките� е� поставен� в
положение�на�първа�предавка�(за�моделите
с�механична�трансмисия)�или�в�положение-
то�Р�(паркиране)�-�за�моделите�с�автоматич-
на�трансмисия,�дали�сте�задействали�докрай
спирачката�за�паркирането,�и�дали�сте�зага-
сили� двигателя.� Ако� тези� предпазни� мерки
не� бъдат� предприети,� може� да� се� получи
неочакваното� и� рязко� задвижване� на� авто-
мобила.
•�Никога�не�се�пресягайте�към�превключва-
теля�за�запалването�или�към�
каквито� и� да� било� други� командни� органи
през�обръча�на�волана,�докато�автомобилът
е�в�движение.�Ако�ръката�ви�или�дланта�ви
се� окаже� вътре� в� обръча� на� волана,� това
може�да�доведе�до�загуба�на�контрол�върху

(Продължение)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато�управлявате�вашия�автомобил,�вина-
ги� носете� подходящи� обувки.� Неподхо-
дящите� обувки� (обувки� с� високи� токчета,
обувки� за� ски� и� други� подобни),� могат� да
попречат�на�възможностите�ви�да�използва-
те� педалите� на� спирачките� и� на� газта,� и
педала� на� съединителя� (ако� е� оборудвана
такава�функция).

(Продължение)
управлението�на�автомобила,�пътно-транс-
портно�произшествие,�тежко�телесно�нара-
няване�или�смърт.
•� Никога� не� поставяйте� каквито� и� да� било
подвижни� предмети� около� седалката� на
шофьора,�тъй�като�те�могат�да�се�разместят
по�време�на�движение,�да�попречат�на�дей-
ствията� на� шофьора� и� да� предизвикат
пътно-транспортно�произшествие.

Шофиране на автомобила
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Запалване на дизелов двигател

(ако е оборудван такъв тип двига-
тел)

Запалването на дизеловия двигател,
когато двигателят е студен, става след
предварително подгряване преди
запалването на двигателя, след което
двигателят трябва да подгрее преди да
потеглите.

1. Проверете дали е задействана спи-
рачката за паркирането.

2. За моделите с механична трансми-
сия: Натиснете докрай педала на съеди-
нителя и превключете трансмисията в
неутралното положение. Докато завър-
тате превключвателя за запалването в
положението (стартер) дръжте педала
на съединителя и педала на спирачките
натиснати докрай.

За моделите с автоматична трансмисия:
Поставете лоста за смяна на предавките
в положението Р (паркиране).
Натиснете докрай педала на спирачки-
те.

Можете да запалите двигателя също и
когато лостът за смяна на предавките е
в положението N (неутрално).

3. Завъртете превключвателя за запал-
ването във включеното положение
(ON), за да подгреете предварително
цилиндрите на двигателя. При това
положение светлинният индикатор за

подгряването на цилиндрите ще светне.

4. След като светлинният индикатор за
подгряването на цилиндрите угасне,
завъртете превключвателя за запалва-
нето в положението START (стартер) и
го задръжте в това положение, докато
двигателят запали (максимално за 10
секунди), след това освободете контакт-
ния ключ.

• ЗАБЕЛЕЖКА
Ако двигателят не запали в рамките на 10
секунди след завършването на подгряването
на цилиндрите, завъртете превключвателя за
запалването още веднъж в положението LOCK
(заключен волан) за нови 10 секунди, и след
това го завъртете във включеното положение
(ОN), с цел да извършите ново подгряване на
цилиндрите на двигателя.

W-60

Светлинен индикатор за подгрява-
нето на цилиндрите

ВНИМАНИЕ
Ако�двигателят�загасне�по�време�на
движение� на� автомобила,� никога
не� опитвайте� да� преместите� лоста
за�смяна�на�предавките�в�положе-
нието� Р� (паркиране).� Ако� автомо-
билното�движение�и�пътните�усло-
вия� позволяват� това,� можете� да
преместите�лоста�за�смяна�на�пред-
авките�в�положението�N�(неутрал-
но),�докато�автомобилът�все�още�се
движи� по� инерция� и� да� завъртите
превключвателя� за� запалването� в
положението� START� (стартер),� в
опит�да�запалите�двигателя�отново.

ВНИМАНИЕ
Никога� не� оставяйте� стартера
включен� за� повече� от� 10� секунди.
Ако�двигателят�загасне�след�запал-
ване�или�не�успее�да�запали,�преди
повторното�включване�на�стартера
изчакайте� от� 5� до� 10� секунди.
Неправилното�използване�на�стар-
тера�може�да�го�повреди.

Шофиране на автомобила
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Запалване и загасяне на двигателя,
като се вземат предвид нуждите на
междинния охладител (интеркуле-
ра) за турбокомпресора

1. Никога не форсирайте и не повиша-
вайте рязко оборотите на двигателя
веднага след запалването му.

Ако двигателят е студен, оставете го да
работи на празен ход няколко секунди,
за да се гарантира достатъчно добро
смазване на блока на турбокомпресора.

2. След като сте шофирали с високи
обороти на двигателя или продължител-
но време, изискващи тежко натоварване
на двигателя, преди загасянето на дви-
гателя го оставете да поработи на пра-
зен ход около една минута.

Това време за работа на празен ход ще
позволи турбокомпресорът да се охлади
преди загасянето на двигателя.

ВНИМАНИЕ
Никога� не� загасяйте� двигателя
незабавно�след�като�е�работил�при
тежко� натоварване.� В� противен
случай� това� може� да� предизвика
тежка�повреда�на�двигателя�или�на
блока�на�турбокомпресора.

Шофиране на автомобила
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БУТОН�ЗА�ЗАПАЛВАНЕ/�ЗАГАСЯНЕ�НА�ДВИГАТЕЛЯ�(АКО�Е�ОБОРУДВАНА�ТАКАВА�ФУНКЦИЯ)

Осветяване на бутона за запалване/
загасяне на двигателя

При всяко отваряне на предната врата,
за ваше удобство бутонът за запалване/
загасяне на двигателя (ENGINE
START/STOP) ще светва. Осветяването
на бутона ще угасне след около 30
секунди, след като вратата бъде затво-
рена.

Осветяването ще угасне незабавно,
когато системата срещу кражби е вклю-
чена в режим „охрана”.

Състояния на бутона
за запалване/ загасяне
на двигателя.

Състояние OFF (изключе-
но запалване)

• За моделите с механична трансмисия

За загасянето на двигателя (при състоя-
нието START (стартер)/RUN (двигателят
работи), или при включено електричес-
кото захранване на автомобила (състоя-
нието ON) трябва най-напред да спрете
автомобила, и след това да натиснете
бутона за запалване/ загасяне на двига-
теля.

• За моделите с автоматична трансмисия

• Трябва да натиснете бутона за запал-
ване/ загасяне на двигателя при лост за
смяна на предавките, поставен в поло-
жението Р (паркиране).

Когато натиснете бутона за запалване/
загасяне на двигателя, без лостът за
смяна на предавките да е поставен в
положението Р (паркиране), бутонът за
запалване/ загасяне на двигателя няма
да премине в своето изключено състоя-
ние (OFF), а ще премине в състоянието
АСС (аксесоари).

Също така, когато бутонът за запалва-
не/ загасяне на двигателя се намира в
изключеното състояние (OFF) воланът
се заключва, за да се предпази автомо-
билът от кражби. Воланът се заключва в
момента, когато вратата се отвори, или
когато извадите интелигентния контак-
тен ключ от държателя за интелиген-
тния контактен ключ.

Ако воланът не е заключен правилно,
когато отворите вратата на шофьора ще
се издаде предупреждаващ музикален
сигнал. Опитайте се да заключите вола-
на отново. Ако проблемът не се разре-
ши, изискайте ремонт на тази функция
от оторизиран дилър на компанията
HYUNDAI.

В допълнение, ако бутонът за запалва-
не/ загасяне на двигателя се постави в
изключеното положение (OFF), след
отварянето на вратата на шофьора
воланът няма да се заключи и ще се
издаде предупреждаващият музикален
сигнал. В такъв случай затворете врата-
та. След това воланът ще се заключи и
предупреждаващият музикален сигнал
ще спре да се издава.

* ЗАБЕЛЕЖКА
Ако воланът не се отключи правилно, бутонът
за запалване/ загасяне на двигателя няма да
работи. В такъв случай натиснете бутона за
запалване/ загасяне на двигателя, като в също-
то време раздвижвате волана наляво и надяс-
но, за да освободите механичното напрежение,
което възпрепятства отключването на волана.

OLM059005

Не е осветено

Шофиране на автомобила
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Състояние АСС (аксе-
соари)

• За моделите с механич-
на трансмисия

Натиснете бутона за
запалване/ загасяне на
двигателя, когато същият
се намира в изключеното
състояние (OFF), без да
натискате педала на съе-
динителя.

• За моделите с автоматична трансмисия

Натиснете бутона за запалване/ загася-
не на двигателя, когато същият се нами-
ра в изключеното състояние (OFF), без
да натискате педала на спирачките.

Воланът ще се отключи и ще можете да
ползвате електрическите аксесоари. 

Ако бутонът за запалване/ загасяне на
двигателя се намира в състоянието АСС
в продължение на повече от един час,
бутонът ще се изключи автоматично, за
да не се допусне разреждане на акуму-
латорната батерия.

Състояние ON (вклю-
чено захранване)

• За моделите с механич-
на трансмисия

Натиснете бутона за
запалване/ загасяне на
двигателя когато същият
се намира в състоянието
АСС, без да натискате
педала на съединителя.

• За моделите с автоматична трансмисия

Натиснете бутона за запалване/ загася-
не на двигателя когато същият се нами-
ра в състоянието АСС, без да натискате
педала на спирачките.

Предупреждаващите светлинни индика-
тори могат да се проверяват преди
запалването на двигателя. Никога не
оставяйте бутона за запалване/ загася-
не на двигателя в състоянието ON про-
дължително време. В противен случай
акумулаторната батерия може да се
разреди, тъй като двигателят не работи.

Светлинният
индикатор на
бутона свети с

оранжева
светлина

Светлинният
индикатор в

бутона свети със
синя светлина

ВНИМАНИЕ
Вие�можете�да� загасяте� двигателя
(START/RUN)� или� да� изключвате
захранването� на� автомобила
(положението� ON)� само� когато
автомобилът�не�е�в�движение.�При
аварийни� обстоятелства,� когато
автомобилът� е� в� движение,� имате
възможност�да� загасяте�двигателя
и� да� преминавате� в� състоянието
АСС� с� натискане� на� бутона� за
запалване/� загасяне� на� двигателя
за�повече�от�2�секунди�непрекъсна-
то,� или� с� бързо,� последователно
натискане� 3� пъти� в� рамките� на� 3
секунди.�Ако�автомобилът�все�още
се� движи,� можете� да� запалите
отново�двигателя,�без�да�натискате
педала�на�спирачките,�с�натискане
на� бутона� за� запалване/� загасяне
на�двигателя�при�лост�за�смяна�на
предавките,� поставен� в� положе-
нието�N�(неутрално).

Шофиране на автомобила
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... За моделите с меха-
нична трансмисия

Запалването на двигате-
ля става с едновременно
натискане на педала на
съединителя и педала на
спирачките, след което
трябва да натиснете
бутона за запалване/
загасяне на двигателя, при лост за
смяна на предавките, поставен в поло-
жението N (неутрално).

... За моделите с автоматична
трансмисия

За да запалите двигателя, трябва да
натиснете педала на спирачките и след
това - бутонът за запалване/ загасяне
на двигателя, при лост за смяна на
предавките, поставен в положението Р
(паркиране), или в положението N
(неутрално). От гледна точка на без-
опасността винаги запалвайте двигате-
ля, когато лостът за смяна на предавки-
те е поставен в положението Р (парки-
ране).

* ЗАБЕЛЕЖКА
Ако натиснете бутона за запалване/ загасяне
на двигателя, без да сте натиснали педала на
съединителя (за моделите с механична тран-
смисия) или без да сте натиснали педала на

спирачките (за моделите с автоматична тран-
смисия), двигателят няма да запали, и бутонът
за запалване/ загасяне на двигателя ще проме-
ня своето състояние в следния ред:

OFF > ACC > ON > OFF или ACC

* ЗАБЕЛЕЖКА
Ако оставите бутона за запалване/ загасяне на
двигателя в състоянието АСС или ON продъл-
жително време, акумулаторната батерия ще се
разреди.

СЪСТОЯНИЕ�START/RUN

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•� Никога� не� натискайте� бутона� за
запалване/� загасяне� на� двигателя
по� време� на� движение� на� автомо-
била.� В� противен� случай� това� би
довело�до�загуба�на�управлението
на�автомобила�с�кормилната�уред-
ба�и�до�загуба�на�спирачната�фун-
кция,� което� може� да� доведе� до
пътно-транспортно�произшествие.
•� Заключването� на� кормилната
колонка�срещу�кражби�не�може�да
се� разглежда� като� заместител� на
спирачката�за�паркирането.�Преди
да�напуснете�седалката�за�шофьо-
ра,�винаги�проверявайте�дали�лос-
тът�за�смяна�на�предавките�е�пос-
тавен� в� положението� Р� (паркира-
не),� дали� сте� задействали� спирач-
ките� за� паркирането� докрай,� и
дали� сте� загасили� двигателя.� Ако
тези�предпазни�мерки�не�са�спазе-
ни,�може�да�се�получи�неочаквано
и�внезапно�самоволно�задвижване
на�автомобила.

(Продължение)

(Продължение)
•�Никога�не�се�пресягайте�към�пре-
включвателя� за� запалването� или
към� каквито� и� да� било� други
командни� органи� през� обръча� на
волана,� докато� автомобилът� е� в
движение.�Ако�ръката�ви�или�длан-
та� ви� се� окаже� вътре� в� обръча� на
волана,� това� може� да� доведе� до
загуба� на� контрол� върху� управле-
нието�на�автомобила,�пътно-транс-
портно� произшествие,� тежко
телесно�нараняване�или�смърт.
•�Никога� не� поставяйте� каквито� и
да�било�подвижни�предмети�около
седалката�на�шофьора,�тъй�като�те
могат�да�се�разместят�по�време�на
движение,� да� попречат� на� дей-
ствията�на�шофьора�и�да�предизви-
кат�пътно-транспортно�произшест-
вие.

Светлинният
индикатор в

бутона не свети

Шофиране на автомобила
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Запалване на бензинов двигател

(ако е оборудван такъв тип двигател)

1. Носете със себе си интелигентния
контактен ключ, или го оставете вътре в
купето на автомобила.

2. Проверете дали спирачката за парки-
рането е задействана.

3. За моделите с механична трансми-
сия: Натиснете докрай педала на съеди-
нителя и преместете лоста за смяна на
предавките в неутралното му положе-
ние. Докато завъртате превключвателя
за запалването в положението на стар-
тера, дръжте педала на съединителя и
педала на спирачките натиснати док-
рай.

За моделите с автоматична трансмисия:
Поставете лоста за смяна на предавките

в положението Р (паркиране). След това
натиснете педала на спирачките док-
рай.

Можете да запалите двигателя също и
когато лостът за смяна на предавките е
в положението N (неутрално).

4. Натиснете бутона ENGINE START/
STOP (за запалване/ загасяне на двига-
теля).

5. При изключително студено време
(под минус 18 °C), или след като авто-
мобилът не е бил каран в продължение
на няколко дни, оставете двигателят да
загрее, без да натискате педала на
газта.

Независимо дали двигателят е студен
или загрял, той трябва да се запалва
без да натискате педала на газта.

Запалване на дизелов двигател

(ако е оборудван такъв тип двигател)

Запалването на дизеловия двигател,
когато двигателят е студен, става след
предварително подгряване преди
запалването на двигателя, след което
двигателят трябва да подгрее преди да
потеглите.

1. Проверете дали е задействана спи-
рачката за паркирането.

2. За моделите с механична трансми-
сия: Натиснете докрай педала на съеди-

нителя и превключете трансмисията в
неутралното положение. Дръжте педала
на съединителя и педала на спирачките
натиснати докрай и натиснете бутона
ENGINE START/STOP (за запалване/
загасяне на двигателя) до състояноето
му START (стартер).

За моделите с автоматична тран-
смисия: Поставете лоста за смяна
на предавките в положението Р
(паркиране). Натиснете докрай
педала на спирачките.

Можете да запалите двигателя също и
когато лостът за смяна на предавките е
в положението N (неутрално).

ЗАПАЛВАНЕ�НА�ДВИГАТЕЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато�управлявате�вашия�автомо-
бил,� винаги� носете� подходящи
обувки.� Неподходящите� обувки
(обувки� с� високи� токчета,� обувки
за� ски�и�други�подобни),�могат�да
попречат� на� възможностите� ви� да
използвате�педалите�на�спирачки-
те�и�на�газта,�и�педала�на�съедини-
теля� (ако� е� оборудвана� такава
функция).

Шофиране на автомобила
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3. Натиснете бутона за запалване/ зага-
сяне на двигателя, като в същото време
натискате педала на спирачките.

4. Продължете да натискате педала на
спирачките, докато светналият светли-
нен индикатор за подгряването на
цилиндрите угасне (приблизително 5
секунди).

5. Когато светлинният индикатор за
подгряването на цилиндрите угасне,
двигателят ще запали.

* ЗАБЕЛЕЖКА
Ако по време на подгряването на цилиндрите
натиснете още веднъж бутона за запалване/
загасяне на двигателя, двигателят може да
запали.

Запалване и загасяне на двигателя за

моделите с междинен охладител (интер-
кулер) за турбокомпресора

1. Никога не форсирайте и не увелича-
вайте рязко оборотите на двигателя
незабавно след запалването му.

Ако двигателят е студен, оставете го да
работи на празен ход няколко секунди,
за да се гарантира достатъчно смазване
на блока на турбокомпресора.

2. След шофиране с високи скорости
или продължително време, изискващи
тежко натоварване на двигателя, оста-
вете двигателя да работи на празен ход
около 1 минута, преди да го загасите.

Това време на работа на празен ход ще

позволи турбокомпресорът да се охлади
преди да загасите двигателя.

• Даже в случаите, когато интелиген-
тният контактен ключ се намира вътре в
автомобила, ако той е далече от шофьо-
ра, двигателят може да не запали.

• Когато бутонът за запалване, загасяне
на двигателя се намира в състоянието

АСС или в друго, по-високо състояние,
при отваряне на коя да е врата, систе-
мата извършва проверка за наличието
на интелигентния контактен ключ. Ако
интелигентния контактен ключ не се
намира вътре в автомобила, започват да
мигат светлинният индикатор и
светлинният индикатор „KEY OUT” (клю-
чът е извън автомобила). А ако бъдат
затворени всички врати, в продължение
на 5 секунди ще се издава музикален
сигнал. Когато автомобилът потегли,
светлинният индикатор или предупреж-
дението ще се изключат. Винаги носете
със себе си интелигентния контактен
ключ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Двигателят� ще� може� да� запали
само�когато�интелигентния�контак-
тен�ключ�е�вътре�в�автомобила.
Никога� не� оставяйте� деца� или
други�хора,�които�не�са�запознати�с
автомобила,� да� докосват� или
натискат� бутона� за� запалване/
загасяне�на�двигателя�или�свърза-
ните�с�него�части.

ВНИМАНИЕ
Никога� не� загасяйте� двигателя
незабавно,�след�като�е�бил�подло-
жен�на� тежко�натоварване.�В�про-
тивен�случай�това�може�да�нанесе
тежка�повреда�на�двигателя�или�на
блока�на�турбокомпресора.

W-60

Светлинен индикатор за подгряването
на цилиндрите

Шофиране на автомобила
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* ЗАБЕЛЕЖКА
... Ако батерийката на интелигентния контак-
тен ключ е изтощена, или ако самият интели-
гентен контактен ключ работи неизправно,
можете да запалите двигателя с поставяне на
интелигентния контактен ключ в държателя
за интелигентния контактен ключ. Когато
издърпате интелигентния контактен ключ от
държателя, трябва най-напред да го натиснете
навътре, след това да го изтеглите навън.

(Продължение)

(Продължение)
... Когато предпазителят за стоп-светлините е
изгорял, няма да можете да запалите двигате-
ля по нормалния начин. В такъв случай тряб-
ва да смените предпазителя с нов. Ако това се
окаже невъзможно, можете да запалите двига-
теля с натискане на бутона запалване/ загася-
не на двигателя в продължение на 10 секунди,
докато в същия се намира в състоянието АСС.
Двигателят може да бъде запален без да натис-
кате педала на спирачките. Но заради вашата
собствена безопасност, преди запалване на
двигателя винаги натискайте педала на спи-
рачката докрай.

ВНИМАНИЕ
Никога� не� натискайте� бутона� за
запалване/� загасяне� на� двигателя
за�повече�от�10�секунди,�с�изключе-
ние� на� случая,� когато� предпазите-
лят�за�стоп-светлините�е�изгорял.

OEL059006

ВНИМАНИЕ
Ако�двигателят�загасне�по�време�на
движение�на�автомобила,�не�опит-
вайте� да� превключвате� лоста� за
смяна�на�предавките�в�положение-
то�Р�(паркиране).�Ако�обстановката
на�автомобилния�трафик�и�пътните
условия� позволяват� това,� можете
да� преместите� лоста� за� смяна� на
предавките�в�положението�N�(неут-
рално),�докато�автомобилът�още�се
движи�по�инерция,�и�да�натиснете
бутона� за� запалване/� загасяне� на
двигателя�в�опит�да�запалите�отно-
во�двигателя.

Шофиране на автомобила
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Начин на работа на механичната
трансмисия

   Механичната трансмисия има 5 (или 6*)
предавки за движение напред.

Схемата на превключване на предавки-
те е нанесена върху ръкохватката на
лоста за смяна на предавките.
Трансмисията е напълно синхронизира-
на за всички предавки за движение
напред, така че превключването на по-
висока или на по-ниска предавка се
осъществява много лесно.

Преди да пристъпите към смяна на
предавката, трябва да натиснете докрай
педала на съединителя, и след това да
го отпуснете постепенно.

Преди да превключите лоста за смяна
на предавките в положението R (заден
ход), този лост трябва да се върне в
неутралното положение. Когато пре-
включвате лоста за смяна на предавки-
те в положението R (заден ход), пръсте-
нът който е разположен непосредствено
до ръкохватката на лоста за смяна на
предавките трябва да се издърпа наго-
ре. (Тип А)

Преди да превключите трансмисията в
положението (R) заден ход, трябва да
сте сигурни, че автомобилът е напълно
спрял.

Никога не оставяйте двигателя да рабо-
ти, когато стрелката на оборотомера
сочи в червената зона.

МЕХАНИЧНА�ТРАНСМИСИЯ�(АКО�Е�ОБОРУДВАН�ТАКЪВ�ТИП�ТРАНСМИСИЯ)

OEL059009/OLM059009L

Лостът за смяна на предавките може да се пре-
включва без да издърпвате пръстена (1) нагоре).

Когато премествате лоста за смяна на предавки-
те в посочените случаи, пръстенът (1) трябва да
се издърпва нагоре.

* Тип А

* Тип В

ВНИМАНИЕ
•� Когато� превключвате� надолу� от
5-та� предавка� на� 4-та� предавка,
трябва�да�внимавате�особено�много
да� не� натиснете� неволно� лоста� за
см���яна� на� предавките� настрани
вляво�по�начин,�по�който�трансми-
сията�ще�се�включи�на�втора�пред-
авка.�При�такова�драстично,�рязко
сменяне� на� предавките� надолу,
оборотите�на�двигателя�могат�да�се
увеличат� до� точката,� при� която
оборотомерът�ще�навлезе�в�черве-
ната�зона.�Такова�прекомерно�фор-
сиране�на�двигателя�може�да�пред-
извика�повреда�на�двигателя.
•�Никога�не�превключвайте�надолу
предавките�на�повече�от�две�пред-
авки,� и� не� превключвайте� на� по-
ниска�предавка,�когато�двигателят
работи� на� високи� обороти� (5� 000
об/мин�или�по-високи).�В�противен
случай� такова� превключване� на
по-долна�предавка�може�да�доведе
до�повреда�на�двигателя.

Шофиране на автомобила
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• При много студено време превключва-
нето на предавките може да е затрудне-
но, докато маслото на трансмисията
подгрее. Това е нормално обстоятелство
и не е вредно за скоростната кутия.

• Ако сте спрели напълно автомобила,
но превключването на лоста за смяна на
предавките на първа предавка или в
положението R (заден ход) е затрудне-
но, превключете лоста за смяна на
предавките в положението N (неутрал-
но) и освободете педала на съедините-

ля. След това натиснете педала на съе-
динителя обратно докрай, и след това
превключете лоста за смяна на предав-
ките в положението „първа предавка”
или в положението „R” (заден ход).

• Ако вашият автомобил е оборудван с
механична трансмисия, която не е обо-
рудвана с превключвател за блокиране
на запалването, той може да се задвижи
и да предизвика тежко пътно-транспор-
тно произшествие, когато запалвате
двигателя без да сте натиснали педала
на съединителя, в момента когато осво-
бодите спирачката за паркирането, а
лостът за смяна на предавките не е бил
поставен в положението N (неутрално).

Начин на работа със съединителя

Преди смяна на предавките педалът на
съединителя трябва да се натиска док-
рай (до ламарината), след това да се
освобождава постепенно. По време на
шофиране педалът на съединителя
трябва винаги да бъде напълно освобо-
ден. Никога не оставяйте крака ви
опрян на педала на съединителя, дока-
то автомобилът се движи. В противен
случай това може да доведе до ненужно
износване на съединителя. Никога не
използвайте режима „полусъединител”
за задържане на автомобила спрял на
наклон. Това също ще доведе до ненуж-

но износване на съединителя. За задър-
жане на автомобила спрял на наклон,
винаги използвайте само педала на спи-
рачките или спирачката на паркиране-
то. Не използвайте педала на съедини-
теля рязко или много често.

ВНИМАНИЕ
•� За� да� избегнете� прекомерно� и� пре-
ждевременно� износване� и� повреда� на
съединителя,� никога� не� шофирайте� с
крак,� поставен� леко� върху� педала� на
съединителя.�Също�така�не�използвай-
те� съединителя�за� задържане�на�авто-
мобила� в� спряло� положение,� при
наклон�нагоре,�докато�изчаквате� свет-
ването�на�зелен�светофар�и�при�други
подобни�обстоятелства.
•�Никога�не�използвайте�лоста�за�смяна
на� предавки� като� подлакътник� по
време� на� шофиране,� тъй� като� това
може� да� доведе� до� преждевременно
износване� на� виличните� превключва-
тели� на� предавките� в� скоростната
кутия.

ВНИМАНИЕ

Когато�задействате�педала�на�съедини-
теля,�натискайте�го�докрай.�Ако�не�сте
натиснали�педала�на�съединителя�док-
рай,�съединителят�може�да�се�повреди,
или�може�да�се�издаде�силен�шум.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•� Преди� да� напуснете� седалката� за
шофьора,� винаги� задействайте� док-
рай� спирачката� за� паркирането� и
загасяйте� двигателя.� След� това� про-
верявайте� дали� трансмисията� е� пре-
включена� на� 1-ва� предавка,� когато
автомобилът� е� паркиран� на� равно
място�или�по�наклон�нагоре�или�пре-
включена� в� положението� R� (заден
ход)�при�автомобил�спрял�по�наклон
надолу.�Ако�тези�предпазни�мерки�не
бъдат� спазени� в� посочения� по-горе
ред,�може�да�се�получи�неочаквано�и
внезапно� самоволно� задвижване� на
автомобила.

Шофиране на автомобила
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Превключване на по-ниска предавка

Когато трябва да намалите скоростта
при интензивно автомобилно движение,
или когато се движите по стръмни
наклони нагоре, трябва да превключва-
те на по-ниска предавка преди още дви-
гателят да започне да се „задъхва”.
Превключването на по-ниска предавка
намалява опасността от прекъсване в
работата на двигателя, и дава по-голе-
ми възможности за ускоряване, когато
ще се нуждаете от последващо увелича-
ване на скоростта на автомобила.
Когато автомобилът се спуска по стръ-
мен наклон, превключването на по-
ниска предавка помага да се поддържа
безопасна скорост и води до удължава-
не живота на спирачките.

Практични съвети за добро шофи-
ране

• Никога не шофирайте автомобила
изключен от предавка, и не карайте по
наклони надолу „по инерция”. Това е
изключително опасно. Винаги оставяйте
автомобила включен на предавка.

• Никога не оставяйте крака си постоян-
но поставен върху педала на спирачки-
те. Това може да доведе до прегряване
и повреда в тяхната работа. Вместо
това, когато шофирате по дълги накло-
ни надолу, намалявайте скоростта и
превключвайте на по-ниска предавка.
Когато изпълните тези операции, двига-
телното спиране ще спомогне за нама-

ляването на скоростта на автомобила.

• Винаги намалявайте скоростта преди
да превключите на по-ниска предавка.
Това ще спомогне да избегнете форси-
рането на двигателя, което би могло да
го повреди.

• Винаги намалявайте скоростта когато
пътувате при бурни ветрове с рязко
сменяща се посока. Това ще ви позволи
да имате много по-добър контрол върху
управлението на вашия автомобил.

• Винаги проверявайте дали автомоби-
лът е напълно спрял, преди да направи-
те опит да превключите трансмисията
на заден ход. В противен случай, ако
автомобилът не е напълно спрял, тран-
смисията може да се повреди. За да
превключите на заден ход,  трябва да
натиснете педалът на съединителя, да
превключите лоста за смяна на предав-
ките в неутралното положение, да изча-
кате 3 секунди и след това да превклю-
чите лоста в положението за заден ход.

• Когато шофирате по пътища с хлъзга-
ва повърхност, упражнявайте изключи-
телно голямо внимание. Внимавайте
особено много когато спирате, ускоря-
вате или сменяте предавките. Когато се
движите по хлъзгава повърхност, рязка-
та промяна на скоростта на автомобила
може да доведе до загуба на сцепление
на колелата на автомобила, при което
може да загубите контрол върху управ-
лението на автомобила.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•� Винаги� закопчавайте� предпазните
колани!�В�случай�на�сблъсък�пътуващи-
те� без� поставен� предпазен� колан� е
много� по-вероятно� да� бъдат� тежко
наранени�или�убити,�отколкото�пътува-
щите,� които� са� поставили� правилно
своите�предпазни�колани.
•� Избягвайте� високите� скорости� при
завиването�или�при�смяната�на�посока-
та�на�движение.
•�Никога�не�извършвайте�резки�манев-
ри� с� волана,�например�рязка� смяна�на
лентата�на�движение�или�резки,�остри
завои.
•�Рискът�от�преобръщане�на�автомоби-
ла�се�увеличава�много�силно,�ако�загу-
бите� контрол� върху� управлението� на
автомобила�при�високи�скорости.
•�В�случай,�когато�две�или�повече�коле-
ла�излязат�от�платното�на�пътя�на�бан-
кета� и� шофьорът� навие� рязко� волана,
за�да�се�върне�отново�на�пътя,�може�да
се� получи� загуба� на� контрол� върху
управлението�на�автомобила.
•�В�случай,�че�автомобилът�ви�напусне
платното� на� пътя,� не� правете� резки
движения�с�волана.�Вместо�това,�нама-
лете� скоростта� преди� да� се� върнете
обратно�на�платното�на�пътя.
•� Никога� не� превишавайте� максимал-
ните� скорости,� сигнализирани� с� пътни
знаци.

Шофиране на автомобила
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ЗА�МОДЕЛИТЕ�С�АВТОМАТИЧНА�ТРАНСМИСИЯ�(АКО�Е�ОБОРУДВАН�ТАКЪВ�ТИП�ТРАНСМИСИЯ)

OEL059010/OEL059010R

** Тип А ** Тип B

Ако автомобилът ви е оборудван със система за заключване на предавките,
при смяна на предавките трябва да натискате педала на спирачките.
Лостът за смяна на предавките може да се превключва свободно.

Шофиране на автомобила



185

Начин на работа на автоматична-
та трансмисия

Автоматичната трансмисия е с висок
коефициент на полезно действие и има
шест скорости за движение напред и
една за заден ход. Отделните скорости
се избират автоматично, в зависимост
от положението на лоста за смяна на
предавките.

• ЗАБЕЛЕЖКА
При нов автомобил първите няколко смени на
предавките могат да се изпълняват до извест-
на степен рязко, ако акумулаторната батерия е
била изключена и след това отново включена.
Това е нормално състояние на нещата, и
последователността на смяната на предавките
ще се саморегулира, след като се изпълнят
няколко цикъла на превключване от модулите
TCM (модула за управление на трансмисията)
или PCM (модул за управление на цялото зад-
вижване).

За по-плавно изпълнение на операция-
та, при превключване от положението N
(неутрално) на предна предавка или на
предавка за заден ход, винаги натис-
кайте педала на спирачките.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-�ЗА�АВТО-
МАТИЧНАТА�ТРАНСМИСИЯ
•�Преди�да�превключите�трансми-
сията�на�автомобила�в�положение-
то�D�(движение)�или�в�положение-
то�R� (заден� ход),� винаги� проверя-
вайте�зоната�около�автомобила�за
отсъствието� на� хора,� особено
малки�деца.
•�Преди�да�напуснете�шофьорската
седалка,� винаги� проверявайте
дали�лостът�за�смяна�на�предавки-
те�е�превключен�в�положението�Р
(паркиране);� след� това� задей-
ствайте�докрай�спирачките�за�пар-
кирането�и�накрая�загасете�двига-
теля.�Ако�тези�предпазни�мерки�не
бъдат� изпълнени� в� посочения� по-
горе� ред,� може� да� се� получи
неочаквано�и� внезапно� самоволно
задвижване�на�автомобила.

ВНИМАНИЕ
•�За�да�избегнете�повреда�на�тран-
смисията� на� вашия� автомобил,
никога� не� форсирайте� двигателя
при� трансмисия� в� положението� R
(заден� ход)� или� на� която� и� да� е
предавка�за�движение�напред,�при
задействани�спирачки.
•� Когато� сте� спрели� на� наклон
нагоре,� никога� не� задържайте
автомобила� в� спряло� положение� с
помощта�на�двигателя.�В�такъв�слу-
чай�използвайте�работните�спирач-
ки�или�спирачката�за�паркирането.
•�Когато�двигателят�работи�на�пра-
зен�ход�с�повишени�обороти,�нико-
га�не�превключвайте�трансмисията
от�положението�N�(неутрално)�или
положението�Р�(паркиране)�в�поло-
жението�D�(движение)�или�в�поло-
жението�R�(заден�ход).
Обхвати�на�трансмисията
Светлинните� индикатори� на� при-
борното� табло� показват� положе-
нието�на�лоста�за�смяна�на�предав-
ките,� когато� превключвателят� за
запалването� е� във� включеното
положение�ON.
Положение�Р�(паркиране)
Преди� да� превключите� трансми-
сията�в�положението�Р�(паркиране)
винаги�привеждайте�автомобила�в
напълно� спряло� положение.� При
това� положение� трансмисията� се
блокира�и�не�се�допуска�задвижва-
не�на�предните�колела.

Шофиране на автомобила
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Положение R (заден ход)

Използвайте това положение за задвиж-
ване на автомобила назад.

Положение N (неутрално)

Колелата и трансмисията не са зацепе-
ни. Автомобилът може да се задвижи
свободно даже при най-малък наклон,
освен ако не са задействани спирачката
за паркирането или работните спирачки
(чрез педала на спирачките).

Положение D (движение)

Това е нормалното положение за шофи-
ране в посока напред. Трансмисията ще
сменя автоматично предавките в една

6-степенна последователност, осигуря-
вайки най-нисък разход на гориво и
оптимална мощност.

За получаване на допълнителна мощ-
ност от двигателя, когато задминавате
друг автомобил или изкачвате стръмни
наклони, трябва да натиснете педалът
на газта докрай, при което автоматич-
ната трансмисия ще се превключи авто-
матично на следващата по-ниска пред-
авка.

* ЗАБЕЛЕЖКА
Преди да превключите лоста за смяна на пред-
авките в положението D (движение) винаги
спирайте напълно автомобила.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•�Превключването�на�трансмисия-
та� в� положението� Р� (паркиране),
докато�автомобилът�е�в�движение,
ще� доведе� до� блокиране� на� зад-
вижващите� колела,� което� на� свой
ред�може�да�предизвика�загуба�на
контрол� върху� управлението� на
автомобила.
•� Никога� не� използвайте� положе-
нието�Р�(паркиране)�вместо�задей-
стването� на� спирачката� за� парки-
рането.�Винаги�проверявайте�дали
лостът� за� смяна� на� предавките� е
фиксиран�в�положението�Р�(парки-
ране)� и� задействайте� докрай� спи-
рачката�за�паркирането.
•�Никога�не�оставяйте�в�автомоби-
ла�деца�без�надзор.

ВНИМАНИЕ
Ако� по� време� на� движение� пре-
включите�лоста� за� смяна�на�пред-
авките�в�положението�Р�(паркира-
не)� трансмисията�може� да� се� пов-
реди.

ВНИМАНИЕ
Винаги�привеждайте�автомобила�в
напълно�спряло�положение,�преди
да�превключите�в�или�извън�поло-
жението�R�(заден�ход);�в�противен
случай,� ако� превключите� в� поло-
жението� R� (заден� ход),� докато
автомобилът� още� се� движи,� може
да� повредите� трансмисията,� с
изключение� на� случаите,� които� са
обяснени�в�частта� „Разклащане�на
автомобила”� в� настоящия� наръч-
ник�на�собственика.

Шофиране на автомобила
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Спортен режим

Спортният режим се избира чрез избутване на
лоста за смяна на предавките от положението D
(движение) в плочката за ръчна смяна на пред-
авките – независимо дали автомобилът е спрял
или е в движение. За да се върнете обратно в
обхвата на работа D (движение), трябва да
натиснете лоста за смяна на предавките обрат-
но в главната плочка.

При спортния режим на работа, преместването
на лоста за смяна на предавките назад и
напред, ще ви позволява да извършвате бърза
смяна на предавките. За разлика от случая на
механична трансмисия, спортният режим позво-
лява да извършвате смяната на предавките и
при натиснат педал на газта.

UP (нагоре) (+): Натиснете лоста напред
еднократно, за да превключите една предавка
нагоре.

DOWN (надолу) (–): Еднократното издърпва-
не на лоста назад води до превключване на
една предавка надолу.

* ЗАБЕЛЕЖКА

• При спортния режим на работа шофьорът трябва да

изпълнява превключването на по-висока предавка в

съответствие с условията на пътя, като внимава да под-

държа оборотите на автомобила под червената зона.

• При спортния режим на работа могат да се избират

само шест скорости (предавки) за движение напред.

За движение на заден ход или за паркиране на автомо-

била трябва да превключвате лоста за смяна на предав-

ките в положението R (заден ход) или в положението Р

(паркиране) - както е необходимо.

• При спортния режим на работа, при намалява-
не скоростта на автомобила превключването на
предавките към по-ниска предавка става авто-
матично. Когато автомобилът спре се извършва
автоматично избиране на първа предавка.

• При спортния режим на работа, когато оборо-
тите на двигателя наближат червената зона,
моментите на смяна на предавките се променят
автоматично за автоматично превключване на
по-висока предавка.

• За да се поддържат необходимите нива на
качество на работа на автомобила и на без-
опасността, системата може да не изпълнява
някои смени на предавките, когато действате с
лоста за смяна на предавките.

• Когато шофирате по път с хлъзгава повър-
хност, трябва да натиснете лоста за смяна на
предавките напред в положението + (нагоре).
Това кара трансмисията да се превключи на
втора предавка, която е по-добра за плавно
шофиране по пътища с хлъзгава повърхност.

За да превключите обратно на първа предавка,
трябва да издърпате лоста за смяна на предав-
ките към страната – (надолу).

Система за заключване на предавките (ако е
оборудвана такава функция)

За осигуряване на вашата безопасност, автома-
тичната трансмисия притежава система за
заключване на предавките, която не допуска
превключване на трансмисията от положението
Р (паркиране) или от положението N (неутрал-
но) в положението R (заден ход), освен когато
се натисне педала на спирачките.

Превключването на трансмисията от положе-
нието Р (паркиране) или от положението N
(неутрално) в положението R (заден ход):

1. Натиснете и задръжте натиснат педала на
спирачките.

2. Запалете двигателя, или завъртете пре-
включвателя за запалването във включеното
положение (ON).

3. Преместете лоста за смяна на предавките.

Ако педалът на спирачките се натиска и осво-
бождава неколкократно, когато лостът за смяна
на предавките е в положението Р (паркиране),
може да чуете тракащ шум в съседство с лоста.
Това е нормално състояние.

OEL059012

SportsSports

modemode

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги�натискайте�докрай�педала�на
спирачките,�преди�и�по�време�на�пре-
включване� на� лоста� за� смяна� на
предавките� от� положението� Р� (пар-
киране)� в� друго� положение,� за� да
избегнете�неочаквано�задвижване�на
автомобила,�което�би�могло�да�нара-
ни�хора�в�или�около�автомобила.

Шофиране на автомобила
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Преодоляване на заключването на
предавките

Ако лостът за смяна на предавките не
може да се превключи от положението Р
(паркиране) и ли от положението N
(неутрално) в положението R (заден
ход) при натиснат педал на спирачките,
продължавайте да натискате педала на

спирачките, след това направете след-
ното:

Тип А

1. Натиснете бутона за освобождаване
на заключването на предавките.

2. Преместете лоста за смяна на пред-
авките.

3. Незабавно изискайте проверка на
автомобила от оторизиран дилър на
компанията HYUNDAI.

Тип В

1. Внимателно свалете капачето (1)
покриващи отвора за достъп до преодо-
ляването на заключването на предавки-
те.

2. Пъхнете накрайника на отверка (или
ключ) в отвора за достъп, и натиснете
отверката (или ключа) надолу.

3. Преместете лоста за смяна на пред-
авките.

4. Изискайте незабавна проверка на
автомобила от оторизиран дилър на
компанията HYUNDAI.

Система за блокиране на контакт-
ния ключ (ако е оборудвана такава
функция)

Контактният ключ не може да се извади
от гнездото, освен когато лостът за
смяна на предавките се намира в поло-
жението Р (паркиране). Даже когато
превключвателят за запалването е в
положението LOCK (заключен волан),
контактния ключ няма да може да се
извади.

OEL059011

OEL059013

* Тип А

* Тип B
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Практични съвети за добро шофиране

• Когато сте натиснали педала на газта, никога не
се опитвайте да превключвате лоста за смяна на
предавките от положението Р (паркиране) или от
положението N (неутрално) в което и да било друго
положение.

• Никога не превключвайте лоста за смяна на пред-
авките в положението Р (паркиране), когато авто-
мобилът е в движение.

• Винаги спирайте автомобила напълно, преди да
се опитате да превключите трансмисията в поло-
жението R (заден ход) или в положението D (дви-
жение).

• При спускане по наклон никога не изключвайте
автомобила от предавка, за да се спускате „по
инерция”. Това може да бъде изключително опас-
но. Винаги оставяйте автомобила включен на някоя
предавка, когато е в движение.

• Никога не оставяйте крака си опрян на педала на
спирачките. В противен случай това може да дове-
де до прегряване на спирачките и до тяхното неп-
равилно функциониране. Вместо това, когато се
спускате по дълъг наклон, намалявайте скоростта и
превключвайте на по-ниска предавка. Когато
направите това, двигателното спиране ще ви
помогне да намалите скоростта на автомобила.

• Намалявайте скоростта преди да превключите на
по-ниска предавка. В противен случай превключ-
ването на по-ниската предавка може да не се осъ-
ществи.

• Винаги използвайте спирачката за паркирането.
Никога не разчитайте само на поставянето на тран-
смисията в положението Р (паркиране), за да не
допуснете автомобила да се задвижи самоволно.

• Упражнявайте изключително голямо внимание,
когато шофирате по път с хлъзгава повърхност.
Внимавайте особено много когато спирате, ускоря-

вате или сменяте предавките. Когато се движите по
път с хлъзгава повърхност, рязката промяна на
скоростта на автомобила може да доведе до загуба
на сцепление на задвижващите колела с пътя, при
което автомобилът може да излезе извън контрол.

• Оптимално качество на работата на автомобила и
по-нисък разход на гориво се постигат чрез плавно
натискане и освобождаване на педала на газта.

Потегляне на стръмен склон нагоре от място

За потегляне от място на стръмен склон нагоре,
трябва да натиснете спирачките, да превключите
лоста за смяна на предавките в положението D
(движение). Изберете подходящата предавка в
зависимост от теглото на товара и от стръмността
на наклона, и освободете спирачката за паркира-
нето. Натискайте постепенно педала на газта, като
в същото време освобождавате работните спирач-
ки. (с педала на спирачките).

Когато потегляте на стръмен наклон нагоре от
спряло положение, може да се появи тенденция за

задвижване на автомобила назад. Превключването
на лоста за смяна на предавките в положението 2
(втора предавка) ще помогне да се избегне неже-
ланото задвижване на автомобила назад.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•�Винаги�закопчавайте�предпазните�колани!
В�случай�на�сблъсък�пътуващите�без�поста-
вен�предпазен�колан�е�много�по-вероятно�да
бъдат�тежко�наранени�или�убити,�отколкото
пътуващите,� които� са� поставили� правилно
своите�предпазни�колани.
•�Избягвайте�високите�скорости�при�завива-
нето�или�при�смяната�на�посоката�на�движе-
ние.
•� Никога� не� извършвайте� резки� маневри� с
волана,�например�рязка�смяна�на�лентата�на
движение�или�резки,�остри�завои.
•�Рискът�от�преобръщане�на�автомобила�се
увеличава� много� силно,� ако� загубите� кон-
трол�върху�управлението�на�автомобила�при
високи�скорости.
•� В� случай,� когато� две� или� повече� колела
излязат� от� платното� на� пътя� на� банкета� и
шофьорът� навие� рязко� волана,� за� да� се
върне� отново� на� пътя,� може� да� се� получи
загуба� на� контрол� върху� управлението� на
автомобила.
•�В�случай,�че�автомобилът�ви�напусне�плат-
ното�на�пътя,�не�правете�резки�движения�с
волана.� Вместо� това,� намалете� скоростта
преди�да�се�върнете�обратно�на�платното�на
пътя.
•� Никога� не� превишавайте� максималните
скорости,�сигнализирани�с�пътни�знаци.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако� автомобилът� ви� заседне� в� сняг,� кал,
пясък� и� други� подобни� условия,� може� да
опитате� да� „разклатите”� автомобила� за
освобождаването�му�чрез� задвижването�му
последователно�напред�и�назад.�
Не� опитвайте� обаче� тази� процедура,� ако� в
близост�до�автомобила�се�намират�хора�или
други�препятствия.�По�време�на�операцията
по� разклащането� автомобилът� може� да� се
задвижи�внезапно�и�рязко�напред�или�назад,
при� самото� му� освобождаване,� при� което
може� да� причини� нараняване� или� повреда
на�близко�разположените�хора�или�предме-
ти.

Шофиране на автомобила
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Мощността на двигателя може да се
предава към всички предни и всички
задни колела, за получаване на макси-
мална задвижваща сила. Задвижването
„4х4” е полезно, когато се изисква
допълнителна задвижваща сила и сцеп-
ление на пътя, например при шофиране
по хлъзгави, разкаляни, мокри или пок-
рити със сняг пътища. Тези автомобили
не са предназначени за предизвикател-
ствата на шофирането без път.
Използването от време на време на
шофиране без път, например по устано-
вени пътища и пътеки без покритие не
представляват никакъв проблем. При
пътуване извън магистралите, винаги е
от особена важност шофьорът внима-
телно да намалява скоростта до нива,
при които да не се превишава безопас-
ната скорост за движение на автомоби-
ла при съответните условия. По правило
условията на движение без път предла-
гат по-малка степен на сцепление и по-
малка ефективност на спирането,
отколкото условията на нормалните
пътища. Шофьорът трябва да внимава
особено много да избягва да се движи
по наклони, които могат да наведат
много силно автомобила на коя да е
страна.

При движение без път тези фактори
трябва внимателно да се обмислят. За

постигането на безопасността на
шофьора и на неговите (нейните) път-
ници, негова е отговорността да под-
държа винаги сцепление на автомобила
с повърхността на пътя, и да запазва
контрол върху управлението на автомо-
била при тези условия.

Спирачен ефект при острите завои

Спирачният ефект при остри завои
представлява уникална характеристика
на автомобилите със задвижване „4х4“,
която се поражда от разликата в ско-
ростите на въртене на четирите колела
и от центрирането на 0 градуса на пред-
ните колела и окачване.

По тази причина острите завои при
ниски скорости трябва да се извършват
с повишено внимание.

ЗАДВИЖВАНЕ�„4Х4”�(4WD)�(АКО�Е�ОБОРУДВАНА�ТАКАВА�ФУНКЦИЯ)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-�ЗА
ШОФИРАНЕТО�БЕЗ�ПЪТ
Този�автомобил�основно�е�предназ-
начен� за� движение� по� нормални
пътища,� въпреки,� че� може� да� се
използва�ефективно�и�за�движение
извън�пътя.�Този�автомобил�обаче
не� е� проектиран� да� се�шофира� по
най-предизвикателните�условия�за
движение� без� път.� Шофирането� в
условия,� които� превишават� въз-
можностите� на� конструкцията� на
автомобила�или�опита�на�шофьора
може� да� доведе� в� резултат� до
тежко�нараняване�или�смърт.

ВНИМАНИЕ� -� За� задвижването
„4х4”
Когато�изпълнявате�остри�завои�на
пътища� с� нормална� настилка� при
ниски�скорости�в�режим�на�задвиж-
ване� „4х4”,� работата� с� волана� ще
бъде�затруднена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако� предупреждаващият� светли-
нен�индикатор�на�системата�за�зад-
вижването�„4х4”�( )�светне,�това
показва,�че�в�системата�на�задвиж-
ването�„4х4”�има�повреда.
Ако� това� се� случи,�при�първа�въз-
можност� изискайте� проверка� на
автомобила� от� оторизиран� дилър
на�компанията�HYUNDAI.�

Шофиране на автомобила
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Режим 4WD AUTO
(функцията 4WD

LOCK е деактивира-
на)

(светлинният
индикатор не

свети)

* ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато шофирате по нормални пътища, винаги деактивирайте (изключвайте) режима 4WD LOCK чрез натискане на бутона 4WD LOCK (свет-
линният индикатор трябва да угасне). Шофирането по нормални пътища в режима 4WD LOCK (особено за случаите на завиване) може да доведе
до възникване на механичен шум или вибрации. Когато режимът 4WD LOCK се деактивира (изключи), шумът и вибрацията ще изчезнат. Ако
шофирате продължително време при наличието на такъв шум и вибрации, някои от частите на задвижването могат да се повредят.
• Когато режимът 4WD LOCK се деактивира (изключи), може да се получи лек „тласък”, тъй като задвижващата мощност ще се предава изцяло
към предните колела. Този „тласък” не представлява механична повреда.

ИЗБИРАНЕ�НА�РЕЖИМА�ЗА�РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА�КУТИЯ�ЗА�ЗАДВИЖВАНЕТО�„4Х4”�(4WD)

• Когато шофирате в режима 4WD AUTO, при движение при нормални
условия автомобилът работи подобно на конвенционалните автомобили
със задвижване само на две колела. Ако обаче системата открие, че има
необходимост от режима на задвижване „4х4”, задвижващата мощност на
двигателя се разпределя автоматично към всичките четири колела, без да
е необходима намесата на шофьора.

• Когато се движи по нормални пътища и по пътища с нормална настил-
ка, автомобилът се движи подобно на конвенционалните автомобили с
две задвижващи колела.

• Този режим се използва при изкачване на/ или спускане по стръмни
наклони, при шофиране без път, при шофиране по покрити с пясък или
разкаляни пътища или при други подобни условия, за получаване на мак-
симално сцепление с пътя и максимална задвижваща сила.

• Този режим се деактивира (изключва) автоматично при скорости над 30
км/ч, а при скорости над 40 км/ч режимът се превключва в режим 4WD
AUTO. Ако обаче скоростта на автомобила спадне под 30 км/ч, режимът
на разпределителната кутия се превключва отново в режима 4WD LOCK.

Режим 4WD LOCK

(заключено задвиж-
ване 4WD LOCK)

(светлинният
индикатор свети)

Шофиране на автомобила

Режим на разпреде-
лителната кутия

Бутон за

селекцията

Светлинен

индикатор
Описание
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Осигуряване на безопасността при
задвижването „4х4”

• Никога не правете опит да прекосява-
те дълбоки застояли води или покрити с
кал места, тъй като такива условия
могат да доведат до загасяне на двига-
теля и до задръстване на тръбите на
ауспуха. Не шофирайте по изключител-
но стръмни наклони, тъй като запазва-

нето на контрол върху управлението на
автомобила  изисква изключително
висока опитност.

• Когато се движите по наклон нагоре
или надолу, движете се колкото е въз-
можно в права посока. При изкачване
по или спускане по стръмни наклони
упражнявайте изключително голямо
внимание, тъй като в зависимост от
наклона, вида на терена, и условията на
води/кал, автомобилът ви може да се
преобърне.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-�ЗА�ЗАД-
ВИЖВАНЕТО�„4Х4”
Условията�на�движението�по�пъти-
ща� или� без� път,� които� изискват
задвижване� „4х4“,� означава,� че
всички�функции�на�вашия�автомо-
бил�са�подложени�на�изключител-
но� голямо� напрежение� и� натовар-
ване,�спрямо�тези�при�нормалните
пътни� условия.� Намалявайте� ско-
ростта�и�бъдете�готови�за�всякакви
изненади� за� вида� на� пътя� под
вашия�автомобил�и� сцеплението� с
него.�Ако�имате�някакви�съмнения
относно�безопасността�на�условия-
та�пред�които�сте�изправени,�спре-
те� и� обмислете� най-добрия� начин
да�продължите�пътуването.�Никога
не� превишавайте� вашите� собстве-
ни�възможности�или�възможности-
те�на�автомобила,�за�да�продължи-
те�безопасно�шофирането.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-�ЗА�ДВИЖЕ-
НИЕТО�ОКОЛО�ХЪЛМОВЕ
Движението� по� дължината� на� оби-
колката�на�стръмните�хълмове�може
да� бъде� изключително� опасно.� Тази
опасност�може�да�възникне�от�малки
промени� на� ъгъла� на� завиване� на
колелата,�което�може�да�дестабили-
зира� автомобила.� Даже� в� случаите,
когато� автомобилът� поддържа� ста-
билност�при�движение,� тази�стабил-
ност�може�да�се�загуби,�когато�авто-
мобилът� спре� своето� движение
напред.� Автомобилът� ви�може�да� се
преобърне,�без�да�има�предварител-
ни� признаци� за� това� и� без� да� имате
време�да�коригирате�свои�евентуал-
ни� грешки,� като� преобръщането
може�да�причини� тежко�нараняване
или�смърт.

HILL1 HILL2
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• Трябва да упражнявате изключително
голямо внимание, за да научите как да
завивате при шофиране на автомобил
със задвижване „4х4”. Не трябва да раз-
читате на собствения опит, придобит от
шофирането на конвенционални авто-
мобили с две задвижващи колела при
избирането на скоростите за безопасно
завиване, при задвижване „4х4”.
Начинаещите шофьори трябва да шофи-
рат при задвижването „4х4” с по-ниска
скорост.

• При шофиране без път шофирайте с
повишено внимание, тъй като автомоби-
лът ви може да бъде повреден от скали
или от корени на дървета. Преди да
потеглите, добре ще е да се запознаете
с условията за движение без път, през
които трябва да преминете с автомоби-
ла.

• Когато шофирате без път, винаги
дръжте волана много здраво.

• Винаги проверявайте дали всички
пътуващи са поставили своите предпаз-
ни колани.

• Ако трябва да пресечете простран-
ства, покрити с вода, спрете автомоби-
ла, превключете разпределителната
кутия в режима 4WD LOCK, и след това
шофирайте със скорост под 8 км/ч.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-�ЗА�ВОЛАНА
Когато� шофирате� без� път,� никога
не� хващайте� обръча� на� волана� от
вътрешната�му�страна.�В�противен
случай� ръцете� ви� могат� да� бъдат
наранени� при� внезапно�маневри� с
волана� или� при� отскачането� на
волана�вследствие�на�удари�в�пре-
пятствия�на�терена.�В�такъв�случай
може� да� загубите� контрол� върху
работата�с�волана.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-�ЗА�ОПАС-
НОСТТА�ОТ�БУРНИ�ВЕТРОВЕ
Ако�шофирате�в�обстановка�на�бурни
ветрове,� по-високият� център� на
тежестта�на�вашия�автомобил�нама-
лява� възможностите� ви� за� управле-
ние�на�автомобила,�и�изисква�шофи-
ране�с�по-ниска�скорост.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-�ЗА�ШОФИ-
РАНЕТО�ПО�НАВОДНЕНИ�УЧАСТЪЦИ
Шофирайте� бавно.� Ако� шофирате
прекалено� бързо� в� места� покрити� с
вода,�водата�може�да�навлезе�в�дви-
гателното� отделение� и� да� намокри
системата� на� запалването,� което
може�да�доведе�до�внезапно�спиране
на� автомобила.� Ако� това� се� случи� и
автомобилът�ви�се�окаже�в�наклоне-
но�положение,�автомобилът�може�да
се�преобърне.�

OLM059022L

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ� -� За� задвиж-
ването�„4х4”
Преди� навлизането� в� завой� намаля-
вайте� скоростта.� Центърът� на
тежестта� на� автомобилите� със� зад-
вижване�„4х4”�е�по-висок�от�този�на
конвенционалните� автомобили� със
задвижване� само� на� две� колела,
което� ги� прави� по-податливи� на
обръщане,�когато�завоите�се�вземат�с
по-висока�скорост.

Шофиране на автомобила



* ЗАБЕЛЕЖКА
• Никога не шофирайте във вода, ако нивото
на водата е по-високо от долната част на авто-
мобила.
• Веднага след като напуснете участъка на
калта или водата, проверете състоянието на
спирачките. При движение с малка скорост,
натиснете неколкократно педалът на спирач-
ките, докато констатирате, че нормалното спи-
рачно усилие се е възстановило.
• Ако шофирате в условия без път, например
през покрити с пясък, кал или вода участъци
(виж частта „Поддръжка при утежнени усло-
вия на експлоатация” в раздел 7), трябва да
скъсите интервалите между плановите перио-
ди за сервизно обслужване. След като сте
използвали автомобила за движение извън
пътя, винаги измивайте много добре автомоби-
ла, като особено добре почиствате долната му
част.
• Тъй като задвижващият въртящ момент
винаги се прилага към четирите колела,
качеството на работата на автомобила със зад-
вижване „4х4” се влияе много силно от състоя-
нието на гумите. Винаги оборудвайте автомо-
била с 4 губи с едни и същи размери и от един
и същи тип.
• Автомобилите с постоянно включено задвиж-
ване „4х4” не могат да се теглят от обикновени
автомобили за аварийно теглене. В такива слу-
чаи винаги транспортирайте повредения авто-
мобил на автомобил с плоска товарна плат-
форма.

Намаляване на опасността от преобръщане

Настоящият многоцелеви (универсален) пътни-
чески лек автомобил се определя като спортен
универсален автомобил SUV. Автомобилите от

типа SUV имат по-висок пътен просвет и по-
тясна колея, което им дава възможност да рабо-
тят качествено при широк обхват от различни
условия за движение без път. Специфичните
характеристики на конструкцията придават на
техния център на тежестта по-високо положе-
ние спрямо обикновените леки автомобили.
Предимство на по-високия пътен просвет е по-

добрият поглед върху пътя, което ви позволява
да предвиждате своевременно възникването на
проблеми. Този тип автомобили не са проекти-
рани за завиване със същите скорости както
обикновените пътнически леки автомобили,
още повече при сравняване с ниските спортни
автомобили; те не са проектирани и за движе-
ние без път. Вследствие на тези опасности (от
преобръщане или друга повреда), настоятелно
препоръчваме шофьорът и пътниците да поста-
вят и закопчават своите предпазни колани. При
пътно-транспортно произшествие с преобръща-
не вероятността на пътуващите без поставен
предпазен колан да загинат е много по-голяма
отколкото за пътуващите, които са поставили
своите предпазни колани. Съществуват мерки,
които шофьорът може да предприеме, за да се
намали опасността от преобръщане на автомо-
била. Ако това изобщо е възможно, избягвайте
острите завои и резките маневри, не товарете
на багажника на покрива тежки товари, и по
никакъв начин не внасяйте никакви промени
във вашия автомобил.

5 27

ПРЕДУПРЕЖЕНИЕ�–�ЗА�ШОФИРАНЕТО
СЪС�ЗАДВИЖВАНЕ�„4Х4”
•� Избягвайте� вземането� на� завои� с� висока
скорост.
•�Никога�не�правете�резки�движения�с�вола-
на,�например�рязка�смяна�на�лентата�на�дви-
жение�или�бързи,�внезапни�завои.
•�Рискът�от�преобръщане�на�автомобила�се
увеличава�изключително�силно,�ако�загуби-
те� контрол� върху� управлението� на� автомо-
била,�когато�същият�се�движи�с�висока�ско-
рост.
•�В�случай�на�сблъсък�хората,�които�пътуват
без�поставени�колани�са�със�значително�по-
висок�риск�от� смъртен�изход�в� сравнение�с
пътуващите,� които� са� поставили� своите
предпазни�колани.
•� Загубата� на� контрол� върху� управлението
на�автомобила�често�се�получава�в�случаите
когато�две�или�повече�от�колелата�на�авто-
мобила�излязат�от�лентата�на�пътя�на�банке-
та,�и�шофьорът�се�опита�с�прекалено�голямо
завъртане�на�волана�да�се�върне�обратно�на
пътя.� В� случай,� че� автомобилът� ви�напусне
лентата�на�пътя,�не�завивайте�рязко�с�вола-
на.� Вместо� това� намалете� скоростта,� преди
да�се�опитате�да�се�върнете�обратно�на�лен-
тата�на�пътя.

Шофиране на автомобила

ВНИМАНИЕ�-�ЗА�ДВИЖЕНИЕТО�ПО
РАЗКАЛЯНИ�ИЛИ�ЗАСНЕЖЕНИ�ПЪТИщА
Ако�едно�от�предните�или�задните�коле-
ла� започне� да� боксува� в� кал,� сняг� или
други�подобни�условия,�в�някои�случаи
автомобилът� може� да� преодолее� това
обстоятелство�чрез�по-силно�натискане
на� педала� на� газта;� избягвайте� обаче
непрекъснато� да� шофирате� с� високи
обороти� на� двигателя,� тъй� като� това
може�да�доведе�до�повреда�на�система-
та�за�задвижване�„4х4”.



285

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-�ЗА�ПОВДИГАНЕ-
ТО�НА�АВТОМОБИЛА�НА�КРИК

Когато� автомобил� с� постоянно� включена
система�за�задвижване�„4х4”�се�вдига�на
крик,� никога� не� запалвайте� двигателя� и
не�въртете�колелата.
В� противен� случай� съществува� опасност
колелата,� които� докосват� земята,� могат
да� задвижат� автомобила� до� изпадане� от
крика�и�отскачането�му�напред.�

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вашият� автомобил� е� оборудван� с� гуми,
които�са�проектирани�да�осигуряват�без-
опасни� условия� за� движение� и� управле-
ние.� Никога� не� използвайте� размери� и
типове�гуми�или�джанти,�които�се�разли-
чават�от�тези,�които�са�монтирани�ориги-
нално� на� вашия� автомобил.� В� противен
случай�това�може�да�повлияе�на�безопас-
ността� и� на� качеството� на� работа� на
вашия�автомобил,�което�може�да�доведе
до�повреда�на�кормилната�уредба�или�до
преобръщане�и�тежко�нараняване.�Когато
сменяте� губите,� трябва� да� оборудвате
всичките�четири�колела�с�гуми�и�джанти
от�един�и�същи�размер,�тип,�шарка,�марка
и� товароспособност.� Ако� въпреки� това
решите�да�оборудвате�вашия�автомобил�с
комбинация� от� гуми/джанти,� която� не� е
одобрена� от� компанията� HYUNDAI� за
шофиране� без� път,� не� трябва� да� изпол-
звате� тези� гуми� за�шофиране�по�магист-
рала.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-�ЗА�РИСКА�ОТ
ПРЕОБРЪщАНЕ�НА�АВТОМОБИЛА
Както� и� при� останалите� спортни� универ-
сални� автомобили� (тип� SUV),� ако� не
управлявате�правилно�този�тип�автомоби-
ли,� това� може� да� доведе� в� резултат� до
загуба�на�контрол�върху�управлението�на
автомобила,�до�пътно-транспортно�произ-
шествие� или� преобръщане� на� автомоби-
ла.
...�Универсалните�автомобили�имат�значи-
телно�по-висока�статистически�честота�на
преобръщането� от� другите� типове� авто-
мобили.
...� Особените� характеристики� на� кон-
струкцията� (по-високия� пътен� просвет,
по-тясната�колея�и�др.)�повишават�центъ-
ра�на�тежестта�на�този�автомобил�спрямо
този�на�обикновените�леки�автомобили.
...�Автомобилите�SUV�не�са�проектирани�за
вземане�на� завоите� със� същите� скорости
както�обикновените�леки�автомобили.
...�Избягвайте�острите�завои�или�резките
маневри.
...� При� произшествия� с� преобръщане� на
автомобила�вероятността�пътуващите�без
поставен� предпазен� колан� да� загинат� е
значително�по-голяма�от�тази,�за�пътува-
щите,�които�са�поставили�своите�предпаз-
ни� колани.� Винаги� проверявайте� дали
всички�пътуващи�в�автомобила�са�поста-
вили�правилно�и�закопчали�своите�пред-
пазни�колани.

Шофиране на автомобила
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• Автомобилите с постоянно включена
система за задвижване „4х4“ трябва да
се тестват на специален динамометър за
измерване на автомобили със задвижва-
не „4х4“.

* ЗАБЕЛЕЖКА 
При изпълнението на тези тестове никога не
задействайте спирачката за паркирането.

• Автомобилите с постоянно включена
система за задвижване „4х4” не трябва
да се тестват на ролков тестер за авто-
мобили със задвижване на две колела.
Ако въпреки това трябва да използвате
ролков тестер за автомобили със зад-
вижване на две колела, трябва да
изпълните следните операции:

1. Проверете наляганията в гумите,
които се препоръчват за вашия автомо-
бил.

2. Поставете предните колела на авто-
мобила върху ролковия тестер за тесто-
вете на скоростомера, както е показано
на фигурата по-горе.

3. Освободете спирачката за паркира-
нето.

4. Поставете задните колела върху вре-
менен ролер за свободно въртене на
колелата, както е показано на същата
фигура.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-�ЗА�ТЕСТ-
ВАНЕТО�С�ДИНАМОМЕТЪРА
Стойте� далече� от� предницата� на
автомобила,�докато�автомобилът�е
включен�на�предавка�за�измерване
с� динамометъра.� Това� е� много
опасно,� тъй� като� автомобилът
може�да�отскочи�напред,�и�да�пред-
извика� тежко� нараняване� или
смърт.

OCM051044LРолков тестер (скоростомер)

Временна ролка за свободно
въртене на колелата

ВНИМАНИЕ
•�Когато�повдигате�автомобила,�не
задействайте� поотделно� предните
и�задните�колела.�Всичките�четири
колела� трябва� да� се� задействат
едновременно.
•�Ако�трябва�да�задействате�пред-
ните�и�задните�колела�когато�авто-
мобилът� е� повдигнат,� трябва� да
освободите�спирачката�за�паркира-
нето.

Шофиране на автомобила
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Спирачки със сервоусилвател

Вашият автомобил е оборудван със спи-
рачки със сервоусилвател, който се
регулира автоматично при нормалната
му експлоатация.

В случай, че сервоусилвателят за спи-
рачките загуби своето действие заради
загаснал двигател или по някаква друга
причина, вие ще запазите възможности-
те да спирате автомобила чрез прилага-
не на по-голяма сила върху педала на
спирачките, отколкото правите това при
нормални условия. Спирачният път
обаче ще се удължи.

Когато двигателят не работи, резервни-
те възможности на сервоусилвателя на
спирачките частично се намаляват при
всяко задействане на педала на спирач-
ките. Затова, когато действието на сер-

воусилвателя на спирачките е прекъс-
нато, не „помпайте” педала на спирач-
ките.

„Помпайте” педала на спирачките само
когато е необходимо да запазвате кон-
трол върху посоката на движение на
автомобила по движение по пътища с
хлъзгава повърхност.

В случай на повреда на спирачките

Ако спирачките се повредят по време на
движение на автомобила, можете да
спрете аварийно автомобила, посредст-
вом спирачката за паркирането.
Спирачният път обаче в този случай ще
бъде много по-голям от нормалния.

СПИРАЧНА�СИСТЕМА

(Продължение)
Когато� се� спускате� по� дълги� или
стръмни� наклони,� превключвайте
на�по-ниска�предавка�и�избягвайте
непрекъснатото� използване� на
спирачките.� Непрекъснатото
използване�на�спирачките�може�да
доведе�до� тяхното�прегряване�и� в
резултат�може�да�се�стигне�до�вре-
менна� загуба� на� спирачното� им
действие.
•� Намокрените� спирачки� могат� да
влошат�възможностите�на�автомо-
била� за� безопасно� намаляване� на
скоростта;�автомобилът�също�така
може� да� започне� да� „тегли”� на
една� страна,� когато� задействате
спирачките.� Задействайте� леко
спирачките,� за� да� проверите� дали
те� са� засегнати� по� този� начин.
Винаги� след� прекосяване� на� дъл-
боки�води�проверявайте�спирачки-
те� по� този� начин.� За� подсушаване
на� спирачките� ви,� ги� задействате
леко� като� поддържате� безопасна
скорост�напред,�докато�качеството
на�работата�на�спирачките�се�въз-
станови�до�нормалното.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-�ЗА�СПИ-
РАЧКАТА�ЗА�ПАРКИРАНЕТО
Задействането� на� спирачката� за
паркирането,� когато� автомобилът
се� движи� с� нормални� скорости,
може�да�доведе�до�внезапна�загуба
на�контрол�върху�управлението�на
автомобила.� Ако� се� налага� да
използвате�спирачката�за�паркира-
нето� за� спирането� на� автомобила,
при� задействането� й� действайте
изключително�внимателно.�

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-�ЗА�СПИ-
РАЧКИТЕ
•� Не� шофирайте� с� крак,� поставен
върху�педала�на�спирачките.�В�про-
тивен� случай� това� ще� доведе� до
ненормално� високи� температури
на� спирачките,� прекомерно�износ-
ване�на�накладките�на�спирачките
и�удължаване�на�спирачния�път.
(Продължение)

Шофиране на автомобила
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Индикатор за износването на дис-
ковите спирачки

Когато накладките на вашите дискови
спирачки се износят и е необходимо да
се монтират нови, се чува висок прони-
зителен предупреждаващ звук от ваши-
те предни или задни спирачки. Можете
да чувате този звук от време на време,
или той може да се издава при всяко
натискане на педала на спирачките.
Моля не забравяйте, че при някои усло-
вия на шофиране или при някои видове
климат при първото задействане на спи-
рачките (или при леко задействане на
спирачките) може да се чуе стържещ
шум. Това е нормално и не показва
наличие на проблем при вашите спи-
рачки.

Спирачка за паркирането

Задействане са спирачката за паркира-
нето

Задействането на спирачката за парки-
рането става по следния начин: най-
напред натиснете педалът на спирачки-
те, и след това издърпайте нагоре лоста
на спирачката за паркирането колкото е
възможно по-високо.

В допълнение при паркиране на автомо-
била на наклон се препоръчва лостът за
смяна на предавките да се поставя в
положение на по-ниска предавка (за
моделите с механична трансмисия) или
лостът за смяна на предавките да се
поставя в положението Р (паркиране)
(за моделите с автоматична трансми-
сия).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-�ЗА
ИЗНОСВАНЕТО�НА�СПИРАЧКИТЕ
Този� предупреждаващ� звук� за
износване�на�спирачките�означава,
че�вашият�автомобил�се�нуждае�от
сервизно�обслужване.�Ако�пренеб-
регнете� това� звуково� предупреж-
дение,�в�крайна�сметка�ще�се�стиг-
не�до�загуба�на�спирачни�възмож-
ности� на� автомобила,� което� може
да�доведе�до�възникване�на�тежко
пътно-транспортно�произшествие.

ВНИМАНИЕ
•�За�да�се�избегнат�скъпо�струващи
ремонти� на� спирачките,� никога� не
продължавайте� да� шофирате� с
износени�спирачни�накладки.
•Винаги�подменяйте�накладките�на
предните�или�задните�спирачки�по
двойки�(като�комплект).

OLM059016ВНИМАНИЕ
Шофирането� със� задействана� спи-
рачка�за�паркирането�ще�доведе�до
прекомерно� износване� на� спирач-
ните� накладки� и� на� роторите� на
спирачките.

Шофиране на автомобила



Освобождаване на спирачката за
паркирането

Освобождаването на спирачката за пар-
кирането става по следния начин: Най-
напред натиснете педалът на спирачки-
те и след това издърпайте леко нагоре
лоста на спирачката за паркирането.
След това натиснете бутона за освобож-
даване (1) и смъкнете лоста на спирач-
ката за паркирането (2), като през
цялото време натискате освобождава-
щия бутон. 

Ако спирачката за паркирането не може
да се освободи, или не се освобождава
изцяло, изискайте проверка на нейната
система от оторизиран дилър на компа-
нията HYUNDAI.

Проверете предупреждаващият светли-
нен индикатор за спирачките посредст-
вом завъртане на превключвателя за
запалването във включеното положение
(ON) (но без да запалвате двигателя).

Този светлинен индикатор трябва да
свети, когато спирачката за паркирането
е задействана, при положение, че пре-
включвателят за запалването е в положе-
нието START или в положението ON.

Преди да потеглите, трябва да проверите
дали спирачката за паркирането е напъл-
но освободена, и дали предупреждава-
щият светлинен индикатор за спирачките
е угаснал.

Ако след освобождаването на спирачката
за паркирането предупреждаващият
светлинен индикатор за спирачките оста-
не да свети, при работещ двигател, може
да има повреда в спирачната система.
Необходимо е да обърнете незабавно
внимание на този проблем.

Ако това изобщо е възможно, прекратете
незабавно пътуването с автомобила. Ако
това се окаже невъзможно, използвайте
автомобила с изключително голямо вни-
мание, и продължете да го шофирате,
само докато достигнете до безопасно
място за спиране или до ремонтен сер-
виз.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•�За�да�не� се�допусне�нежелано� зад-
вижване� на� автомобила� когато� той� е
спрял� и� вие� го� напуснете,� никога� не
използвайте� лоста� за� смяна� на� пред-
авките�вместо�спирачките�за�паркира-
нето.� Най-напред� задействайте� спи-
рачките� за� паркирането� и� след� това
проверете� дали� лостът� за� смяна� на
предавките� е� сигурно� разположен� в
положението�за�първа�предавка�или�в
положението�R�(заден�ход)�(за�моде-
лите� оборудвани� с� механична� тран-
смисия),� и� дали� лостът� за� смяна� на
предавките�е�поставен�в�положението
Р�(паркиране)�(за�моделите�оборудва-
ни�с�автоматична�трансмисия).
Не�използвайте�поставянето�на�лоста
за�смяна�на�предавките�вместо�задей-
стването�на�спирачката�за�паркиране-
то.
•�Не�позволявайте�на�никого,�който�не
е�запознат�с�автомобила,�да�се�докос-
ва�до�спирачката�за�паркирането.�Ако
спирачката�за�паркирането�се�освобо-
ди�неволно,�може�да�се�получи�тежко
нараняване.
•� Всички� автомобили� при� паркиране
трябва� да� се� оставят� винаги� със
задействана� спирачка� за� паркиране-
то,� за� да� се� избегне� нежелано� само-
волно� задвижване� на� автомобила,
което�може�да�доведе�до�нараняване
на�пътуващите�или�на�пешеходци.

W-75
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Системата ABS следи непрекъснато ско-
ростта на въртене на колелата.  Ако
колелата проявяват тенденция към бло-
киране, системата ABS непрекъснато
променя с повишаване и понижаване
налягането на хидравличната спирачна
течност към спирачните машинки на
колелата. 

Когато задействате спирачките при
условия, които могат да доведат до бло-
киране на колелата, може да чуете щра-
кащ звук откъм спирачките, или да
почувствате съответно възприятие от
педала на спирачките. Това е нормално,
и означава, че вашата система ABS се е
задействала.

За да получите максимална полза от
вашата система ABS при аварийни
ситуации, никога не се опитвайте сами
да променяте налягането върху педала
на спирачките, и не прибягвайте до
опити за „помпане” на спирачките.
Просто трябва да натиснете педалът на
спирачките колкото е възможно по-
силно и да оставите системата ABS да
управлява силата, която се подава за
задействане на спирачките.
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АНТИБЛОКИРАщА�СПИРАЧНА�СИСТЕМА�(ABS)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Системата� АBS� или� системата� ESP
не� могат� да� предотвратят� произ-
шествията,� случващи� се� вследст-
вие� на� неправилни� или� опасни
маневри�по�шофирането.�Въпреки,
че� благодарение� на� тази� система
контролът� върху� управлението� на
автомобила�се�подобрява�при�ава-
рийно�спиране,�винаги�поддържай-
те�безопасна�дистанция�между�вас
и�обектите�пред�вашия�автомобил.
При� екстремни� условия� на� пътя
скоростите� на� автомобила� трябва
винаги�да�се�намаляват.
Спирачната� дистанция� за� автомо-
билите,� които� са� оборудвани� с
антиблокираща� спирачна� система
(или� с� електронно-стабилизираща
програма)�може�да�бъде�по-дълъг
от�спирачния�път�на�автомобилите
без� такива� системи� в� � посочените
по-долу� пътни� условия.� При� посо-
чените�по-долу�условия�автомоби-
лът�трябва�да�се�шофира�с�намале-
ни�скорости:
•� По� неравни� и� покрити� с� чакъл
или�сняг�пътища.
•�При�монтирани�вериги�на�гумите

(Продължение)

(Продължение)
•� По� пътища,� чиято� повърхност� е
осеяна� с� дупки� или� повърхността
на�пътя�е�с�различна�височина.
Обезопасяващите� възможности� на
автомобилите,�оборудвани�със�сис-
тема� ABS� (или� със� система� ESP)
никога�не�трябва�да�се�проверяват
чрез�шофиране� с� високи� скорости
или�при�завиване�с�високи�скорос-
ти.� Това� може� да� застраши� без-
опасността� на� вас� самия� (самата)
или�на�други�хора.

Шофиране на автомобила
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* ЗАБЕЛЕЖКА
Когато автомобилът потегли след запалването
на двигателя, откъм двигателното отделение
може да се чуе звук на прищракване. Тези
условия са нормални и показват, че антибло-
киращата спирачна система функционира
изправно.

• Даже при наличието на антиблокираща спи-
рачна система, вашият автомобил все още ще
се нуждае от достатъчен спирачен път (дистан-
ция). Винаги поддържайте безопасна дистан-
ция спрямо автомобилът пред вас.
• Винаги намалявайте скоростта преди влиза-
не в завои. Антиблокиращата спирачна систе-
ма не може да предотврати произшествията,
които са резултат на превишени скорости.
• При пътища с хлабава настилка или с нерав-
на повърхност работата на антиблокиращата
спирачна система може да се прояви като пос-
тигане на по-дълъг спирачен път отколкото
автомобилите, които са оборудвани с обикно-
вена спирачна система.

ВНИМАНИЕ
...�Ако�предупреждаващият�светли-
нен�индикатор�ABS�светне�и�остане
да� свети� постоянно,� в� системата
ABS� може� да� има� повреда.� В� този
случай� обаче� вашата� обикновена
спирачна�система�ще�продължи�да
работи�нормално.
...� Предупреждаващият� светлинен
индикатор� ABS� ще� продължи� да
свети� приблизително� три� секунди
след� поставянето� на� превключва-
теля�за�запалването�във�включено-
то� положение� (ON).� През� този
период�системата�ABS�ще�премине
през�самодиагностика,�и�ако�всич-
ко�при�тази�самодиагностика�е�нор-
мално,� светлинният� индикатор�ще
угасне.�Ако�светлинният�индикатор
остане� да� свети,� това� показва,� че
във� вашата� система� ABS� може� да
има� повреда.� При� първа� възмож-
ност� се� свържете� с� оторизиран
дилър�на�компанията�HYUNDAI.

ВНИМАНИЕ
•�Когато�шофирате�по�пътища�със
слабо� сцепление,� например� по
заледени� пътища,� и� много� често
задействате�спирачките,�системата
ABS�ще�се�активира�непрекъснато,
и� предупреждаващият� светлинен
индикатор� ABS� може� да� светне.� В
такъв�случай�спрете�автомобила�на
безопасно�място� и� загасете� двига-
теля.
•� Запалете� отново� двигателя.� Ако
предупреждаващият� светлинен
индикатор� ABS� е� угаснал,� това�ще
означава,� че� вашата� система� ABS
ще� работи� нормално.� В� противен
случай� в� системата� ABS� може� да
има� повреда.� При� първа� възмож-
ност� се� свържете� с� оторизиран
дилър�на�компанията�HYUNDAI.

W-78
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* ЗАБЕЛЕЖКА
Когато запалвате двигателя на вашия автомо-
бил от външна акумулаторна батерия, тъй
като вашата собствена акумулаторна батерия
е със спаднало напрежение, двигателят може
да не работи съвсем равномерно, и предупреж-
даващият светлинен индикатор ABS в същото
време може да светне. Това се случва заради
ниското напрежение на акумулаторната бате-
рия, и в този случай няма да означава, че
вашата система ABS работи неизправно.
• Никога не помпайте педала на спирачките!
• Преди да потеглите с автомобила, дозаредете
акумулаторната батерия.

Шофиране на автомобила
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ЕЛЕКТРОННА�СТАБИЛИЗИРАщА�ПРОГРАМА�(ESP)�(АКО�Е�ОБОРУДВАНА�ТАКАВА�ФУНКЦИЯ)
Електронната стабилизираща програма
(ESP) е предназначена да стабилизира
автомобила при маневрите за завиване.
Системата ESP проверява дали завивате с
волана и накъде всъщност се насочва
автомобила. Системата ESP задейства спи-
рачките на всяко колело поотделно, и
взаимодейства със системата за управле-

ние на двигателя, за да стабилизира авто-
мобила.

Системата ESP (електронна стабилизира-
ща програма) представлява електронна
система, чието предназначение е да
помогне на шофьора да поддържа контрол
върху управлението на автомобила при
неблагоприятни условия за шофирането.
Тя не се явява заместител на безопасните
практики за шофиране. Много фактори,
които включват скоростта, условията на
пътя и начина на реагиране на шофьора –
всичко това може да повлияе дали систе-
мата ESP ще бъде ефективна при предот-
вратяването на загубата на контрол върху
управлението на автомобила.
Отговорността за шофиране и завиване
със съобразени скорости и за оставането в
безопасните граници на шофирането си
остава изцяло на шофьора.

Когато задействате спирачките в условия,
които могат да доведат до блокиране на
колелата, откъм спирачките може да чуете
звук на прищракване, или да усетите съот-
ветни вибрации в педала на спирачките.
Това е нормално и означава, че вашата
система ESP се е задействала.

* ЗАБЕЛЕЖКА
Когато автомобилът потегли непосредствено
след запалването на двигателя, откъм двига-
телното отделение може да се чуе звук на при-
щракване. Тези условия са нормални и показ-
ват, че системата на електронната стабилизи-
раща програма функционира изправно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога�не�карайте�прекалено�бързо�за
конкретните�условия�на�пътя�по�който
се� движите,� или� прекалено� бързо� при
завиване.� Електронната� стабилизира-
ща� програма� не� може� да� предотврати
възникването� на� произшествия.
Прекалено�високата�скорост�при�зави-
ване,� резките� маневри� и� аквапланин-
гът�при�мокра�повърхност�на�пътя�и�при
тази� програма� могат� да� доведат� в
резултат�до� тежки,�пътно-транспортни
произшествия.� Само� безопасните� и
внимателно�шофиращи�шофьори�могат
да� предотвратяват� случването� на� про-
изшествия�чрез�избягването�на�манев-
ри,�които�могат�да�доведат�до�загуба�на
сцепление�на�автомобила�с�пътя.�Даже
при� инсталирана� система� ESP� винаги
спазвайте�всички�нормални�предпазни
мерки� за� шофирането� -� включително
шофирането� с� безопасни� скорости� за
съответните�условия.

OLM059020L

OLM059020R

OLM059037R

За моделите с десен волан Тип А

За моделите с ляв волан

За моделите с десен волан Тип В

Шофиране на автомобила
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РАБОТА�НА�СИСТЕМАТА�ESP
Състояние ESP ON (включена сис-
тема ESP)

Когато запалването на авто-
мобила се постави във вклю-
ченото положение (ON), свет-
линните индикатори ESP и ЕSP
ОFF трябва да светнат за при-

близително 3 секунди, след това систе-
мата ESP се включва.

• За да изключите системата ESP, тряб-
ва да натиснете бутона ESP OFF
(изключване на системата ESP) в про-
дължение най-малко на половин секун-
да, след поставянето на запалването на
автомобила във включеното положение
(ON). (Светлинният индикатор ESP OFF
(изключена система ESP) трябва да
светне).

За да включите отново системата ESP,
трябва да натиснете бутона ESP OFF
(светлинният индикатор ESP OFF ще
угасне).

• Когато запалвате двигателя, може да
се издаде звук на леко прещракване.
Това се дължи на извършването на
автоматичната самопроверка на систе-
мата ESP и не е признак за повреда.

Когато системата ESP се е задей-
ствала

Когато системата ESP се е
задействала (работи), свет-
линният индикатор ESP мига.

• Когато електронната стаби-
лизираща програма работи правилно,
можете да усетите леки вибрации на
автомобила. Това се дължи само на
влиянието на управлението на спирач-
ките, и не е признак за нещо необичай-
но.

• Когато автомобилът излиза от участъ-
ка от пътя, който е разкалян или с хлъз-
гава повърхност, при натискането на
педала на газта, може да не се увеличат
оборотите на двигателя.

Изключване на работата на систе-
мата ESP

Състояние ESP OFF
(изключена система ESP)

• За да отмените работата на
системата ESP трябва да

натиснете бутона ESP OFF (светлинният
индикатор ESP OFF ще светне).

• Ако превключвателят за запалването
се превключи в положението LOCK
(заключен волан), когато системата ESP
е изключена, системата ESP ще остане
изключена. При следващото запалване
на двигателя, системата ESP ще се
включи автоматично отново.

-
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Светлинен индикатор

Когато превключвателят за запалването
се превключи във включеното положе-
ние ON, светлинният индикатор светва,
и след това ако системата ESP работи
нормално, той трябва да угасне.

При всяко задействане на системата ESP
светлинният индикатор ESP започва да
мига или светва постоянно, когато сис-
темата ESP не може да се задейства.

Когато системата ESP е изключена пос-
редством бутона, светлинният индика-
тор ESP OFF светва.

Използване на режима ESP OFF
(изключена система ESP)

По време на шофиране

• Системата ESP трябва винаги когато е
възможно да се включва за ежедневни-
те случаи на шофиране.

• За да изключите системата ESP по
време на движение, трябва да натисне-
те бутона ESP OFF докато автомобилът

се движи по път с равна повърхност.

* ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато сте поставили автомобила на динамо-
метър, винаги проверявайте дали системата
ЕSP е изключена (Светлинният индикатор
ESP OFF трябва да е светнал). Ако системата
ESP се остави включена, тя може да попречи
на повишаването на скоростта на автомобила,
и в резултат може да се получат грешни резул-
тати при диагностиката.
• Изключването на системата ESP не повлиява
работата на системата ABS или на спирачната
система.

Светлинен индикатор ESP

Светлинен индикатор ESP OFF

ВНИМАНИЕ
Шофирането� с� различни� размери
на� гумите� или� джантите� може� да
доведе� до� неправилна� работа� на
системата� ESP.� Когато� сменяте
гуми,� проверявайте� дали� имат
същите� размери,� както� оригинал-
ните�гуми�на�автомобила.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Системата�„Eлектронна�стабилизи-
раща� програма”� представлява
само� помощник� при� шофирането;
Използвайте� всички� възможни
предпазни� мерки� за� безопасно
шофиране,� като� намалявате� ско-
ростта� при� пътища� със� завои,� при
покрити�със�сняг�пътища�или�зале-
дени�участъци.�Шофирайте�бавно�и
не� правете� опит� за� ускоряване� на
автомобила� винаги� когато� свет-
линният� индикатор� ESP� мига� или
когато� повърхността� на� пътя� е
хлъзгава.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога� не� натискайте� бутона� ESP
OFF,� когато� системата� ESP� работи,
т.е.�когато�светлинният�индикатор
ESP� мига.� Ако� системата� ESP� се
изключи,�когато�тя�се�е�включила
да�работи,�автомобилът�може�да�се
изплъзне�от�контрол.

Шофиране на автомобила
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Подпомагане на потеглянето на
наклон (HAC)

(ако е оборудвана такава функция)

Когато автомобилът потегля на стръмен
наклон нагоре, той има тенденция да се
задвижи малко назад. Подпомагането
на потеглянето на наклон (НАС) не
допуска нежеланото задвижване на
автомобила назад, чрез автоматично

задействане на спирачките за около 2
секунди. Спирачките ще се освободят
веднага след натискане на педала на
газта, или след около 2 секунди.

* ЗАБЕЛЕЖКА
• Системата НАС не работи, когато лостът за
смяна на предавките е в положението Р (пар-
киране) или в положението N (неутрално).
• Системата НАС се активира даже, ако систе-
мата ESP e изключена, но не се активира, кога-
то в системата SP има повреда.

Управление на спускането по
наклон (DBC)

(ако е оборудвана такава функция)

Управлението на спускането по наклон
(DBC) подпомага шофьора да управлява
спускането по стръмен наклон, без да се
налага шофьорът да натиска педалът на
спирачките. Тази система намалява ско-
ростта на автомобила на стойност под 8
км/ч (за моделите с автоматична тран-
смисия), или под 15 км/ч за моделите с
механична трансмисия, и позволява на
шофьора да се концентрира върху кор-
милното управление на автомобила.

По подразбиране (автоматично) систе-
мата DBC преминава в изключеното
положение (OFF) при всяко включване
на запалването на автомобила.

Системата DBC може да се включва или
изключва с натискане на показания на
фигурата бутон.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Системата�НАС�се�активира�само�за
около� 2� секунди,� така� че� когато
автомобилът� потегля� винаги
натискайте�педала�на�газта.

OLM059021L

OLM059021R

OLM059036R

За моделите с десен волан,  Тип А

За моделите с ляв волан

За моделите с десен волан, Тип В

Шофиране на автомобила
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* ЗАБЕЛЕЖКА
• Системата DBC не се включва при положе-
нието Р (паркиране) на трансмисията.
• Системата DBC може да не се задейства, ако
е задействана системата ESP (или системата
BAS, ако е оборудвана такава функция).
• Когато системата DBC се активира, откъм
спирачките може да се чуе шум или да се усе-
тят вибрации.
• Когато системата DBC е задействана, задните
стопсветлини светват.
• При спускане по много стръмен наклон, даже
ако задействате педала на спирачките или
натиснете педалът на газта, системата DBC
може да не се деактивира (изключи).
• При движение по нормални пътища винаги
изключвайте системата DBC. Системата DBC
в някои случаи може да се задейства от режи-
ма на готовност, когато извършвате резки
завивания или при преминаване през (легнали
полицаи).
• Ако шофирате на трета предавка (или по-
голяма от трета предавка), при включена сис-
тема DBC, системата DBC може да се задейства
и да доведе до загасяне на двигателя (за моде-
лите с механична трансмисия). Затова когато
шофирате на трета предавка (или на по-голя-
ма от трета предавка), не включвайте система-
та DBC.

Режим на
готовност

При скорост на автомобила под 40 км/ч натиснете бутона DBC.
Системата DBC ще се включи и ще премине в режим на готов-
ност.

Когато скоростта на автомобила е над 40 км/ч, системата няма
да се включи.

При режима на готовност, ако скоростта на автомобила е под 35
км/ч при шофиране по стръмен склон надолу, системата DBC
ще се активира автоматично.

Когато е в режим на задействане, системата DBC ще се деактивира за
момент (временно) при следните обстоятелства:

• Когато наклонът не е достатъчно стръмен;

• Когато се натисне педалът на спирачките или педала на съединителя.

Когато горните условия престанат да са налице, системата DBC ще се
активира автоматично отново.

Не свети Системата DBC ще се изключва (ще преминава в
състоянието OFF) при следните обстоятелства:

• Когато бутонът DBC се натисне повторно;

• Когато скоростта на автомобила превиши 60 км/ч.

Активи-
рана

система

(режим на задей-

стване)

Деакти-
вирана

за момент
система

ОFF

(изключено

състояние)

Мига

Свети

not 
illuminated

Свети

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако�светне�червеният�светлинен�индикатор�DBC,�това�означава,�че�система-
та� е� прегряла� или� в� нея� има� някаква� повреда.� Системата�DBC� няма� да� се
задейства,� ако� червеният� светлинен� индикатор� DBC� продължи� да� свети
даже,� след� като� системата�DBC� се� е� охладила� достатъчно,� изискайте� про-
верка�на�системата�от�оторизиран�дилър�на�компанията�HYUNDAI.

Шофиране на автомобила

Режим Светлинен
индикатор

Описание
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ПРАКТИЧНИ�СЪВЕТИ�ЗА�ДОБРО�ШОФИРАНЕ

• Преди потегляне винаги проверявайте дали
спирачката за паркирането не е задействана,
и дали светлинният индикатор за спирачката
за паркирането е угаснал.

• Прекосяването на участъци покрити с вода
може да намокри спирачките. Спирачките
могат да бъдат намокрени и когато автомоби-
лът се измива в автомивки. Намокрените спи-
рачки могат да бъдат много опасни! Вашият
автомобил няма да може да спре достатъчно
бързо, ако спирачките му са намокрени.
Освен това намокрените спирачки могат да
„теглят” автомобила на една страна.

За да подсушите спирачките, трябва леко да
задействате спирачките, докато спирачното
им действие се възстанови до нормалното,
като внимавате да запазвате контрол върху

управлението на автомобила през цялото
време. Ако спирачното действие не се въз-
станови до нормалното ниво, спрете при пър-
вата безопасна възможност да направите
това и извикайте оторизиран дилър на ком-
панията HYUNDAI за помощ.

• Никога не се спускайте „по инерция”  по
наклони надолу с автомобил изключен от
предавка. Това е изключително опасно.
Дръжте автомобила винаги включен на пред-
авка през цялото време, използвайте спирач-
ките за намаляване на скоростта, като след
това превключвате на по-ниска предавка,
така, че двигателното спиране да ви подпо-
мага да поддържате безопасна скорост.

• Никога не оставяйте крака си опрян на
педала на спирачките. Оставянето на крака
на педала на спирачките по време на движе-
ние може да бъде опасно, тъй като може да
доведе до прегряване на спирачките и до
загуба на тяхната ефективност. Това може
също така да повиши износването на компо-
нентите на спирачките.

• Ако по време на движение спукате гума,
задействайте постепенно спирачките, и
дръжте права посока на движение на авто-
мобила, докато намалявате скоростта. Когато
достигнете безопасно забавяне на скоростта,
изтеглете се от пътя и спрете на безопасно
място.

• Ако автомобилът ви е оборудван с автома-
тична трансмисия, не позволявайте на авто-
мобила да се задвижва самоволно напред. За
да избегнете самоволното задвижване на
автомобила напред, дръжте натиснат силно
педала на спирачките, когато автомобилът е

спрял.

• Внимавайте особено много, когато парки-
рате на наклон. Задействайте докрай спи-
рачката за паркирането и поставяйте лоста
за смяна на предавките в положението Р (за
моделите с автоматична трансмисия) или на
първа предавка или на заден ход (за моде-
лите с механична трансмисия). Ако автомо-
билът ви е насочен надолу по наклона,
завъртете предните колела към тротоара,
„крайпътния бордюр”, за да се избегне само-
волно задвижване на автомобила.  Ако авто-
мобилът ви е насочен по наклона нагоре,
завъртете предните колела по-далече от
крайпътния бордюр, за да избегнете само-
волно задвижване на автомобила. Ако няма
крайпътен бордюр, или ако други обстоятел-
ства налагат да предпазите автомобила от
самоволно задвижване, подпрете колелата с
трупчета.

• При някои условия спирачката за паркира-
нето може да замръзне в задействаното
положение. Това е най-вероятно да се случи,
когато около или в съседство със задните
спирачки има натрупан сняг, или когато спи-
рачките са намокрени. Ако съществува опас-
ност от замръзване на спирачката за парки-
рането, задействайте я само временно, дока-
то в същото време поставите лоста за смяна
на предавките в положението Р (за моделите
с автоматична трансмисия) или в положение-
то на първа предавка или на заден ход (за
моделите с механична трансмисия) и подпре-
те задните колела така, че автомобилът да не
може да се задвижи самоволно. След това
освободете спирачката за паркирането.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•�Винаги�когато�напускате�автомобила
или�го�паркирате,�задействайте�докрай
спирачката� за� паркирането,� и� зацеп-
вайте�сигурно�трансмисията�на�автомо-
била�в�положението�Р�(паркиране).�Ако
спирачката�за�паркирането�не�е�задей-
ствана�докрай,�автомобилът�може�да�се
задвижи� самоволно� и� да� нарани� вас
или�вас�и�други�хора.
•� При� паркиране� всички� автомобили
трябва�винаги�да�се�оставят�със�задей-
ствани�спирачки�за�паркирането,�за�да
се� избегне� самоволно� задвижване� на
автомобила,� което� може� да� нарани
пътуващите�или�пешеходци.

Шофиране на автомобила
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• Никога не задържайте автомобила
спрял на наклон нагоре с помощта на
педала на газта. Това може да доведе
до прегряване на трансмисията. За тази
цел винаги използвайте педала на спи-
рачките или спирачката за паркиране-
то.

Сигнал ESS: Сигнал за аварийно
спиране

Системата на сигнала за аварийно спи-
ране предупреждава шофьора, който се
движи зад вас, чрез включване на
стопсветлините в мигащ режим, когато
автомобилът спре рязко и внезапно, или
когато при спиране се задейства систе-
мата ABS (тази система се задейства,
когато скоростта на автомобила е над
55 км/ч и отрицателното ускорение на
автомобила е над 7 м/с2, или когато
системата ABS се е задействала при
аварийно спиране на автомобила).

Когато скоростта на автомобила е под
40 км/ч и системата ABS престане да
действа, или ситуацията на внезапно и
рязко спиране премине, стопсветлините
ще угаснат. Вместо това автоматично
ще се включи мигащата аварийна сиг-
нализация.

Мигащата аварийна сигнализация ще се
изключи, когато скоростта на автомоби-

ла превиши 10 км/ч, след като автомо-
билът е бил спрял. Също така мигащата
аварийна сигнализация ще се изключи
когато автомобилът се движи известно
време с ниска скорост. Можете да
изключите мигащата аварийна сигнали-
зация и ръчно, посредством натискане
на превключвателя (бутона) за мигаща-
та аварийна сигнализация.

ВНИМАНИЕ
Системата� на� сигнала� за� аварийно
спиране�няма�да�работи,�ако�мига-
щата� аварийна� сигнализация� вече
е�била�включена.�

Шофиране на автомобила
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1. Светлинен индикатор за системата
„круиз контрол”

2. Светлинен индикатор за включена
система „круиз контрол”

Системата „круиз контрол” ви позволя-
ва да програмирате автомобила да под-
държа постоянна скорост на движение,
без да се налага да натискате педалът
на газта.

Тази система е проектирана да фун-
кционира при скорост над около 40
км/ч.

* ЗАБЕЛЕЖКА
По време на нормалната работа на системата
„круиз контрол”, когато превключвателят
SET е активиран или повторно активиран след
задействането на спирачките, системата
„круиз контрол” ще се задейства след прибли-
зително три секунди. Това закъснение е нор-
мално.

СИСТЕМА�„КРУИЗ�КОНТРОЛ”�(АКО�Е�ОБОРУДВАНА�ТАКАВА�ФУНКЦИЯ)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•�Ако�системата�„круиз�контрол”�се�оста-
ви�включена�(светлинният�индикатор�...
на� приборното� табло� свети),� системата
„круиз�контрол”�може�да�се�включи�слу-
чайно.� По� тази� причина� винаги� дръжте
системата� „круиз� контрол”� изключена
(светлинният� индикатор� ...� е� угаснал),
когато�не�използвате�тази�система,�за�да
се� избегне� неволно� задаване� на� посто-
янна�скорост�на�движение.
•� Използвайте� системата� „круиз� кон-
трол”�само�когато�пътувате�по�свободни
магистрали� и� при� добри� климатични
условия.
•�Не�се�препоръчва�използване�на�систе-
мата�„круиз�контрол”�когато�поддържа-
нето�на�постоянна�скорост�от�автомоби-
ла�може�да�не�бъде�безопасно,�например
при�шофиране�при�претоварен�или�про-
менлив� трафик,� или� при� движение� по
хлъзгави� пътища� (дъждовно� време,
заледени�или�покрити�със�сняг�пътища)
или� при� пътища� с� много� завои� или� с
наклон�над�6�%�нагоре�или�надолу.
•�Обръщайте�особено�внимание�на�усло-
вията�за�шофиране�винаги�когато�изпол-
звате�системата�„круиз�контрол”.
•� Внимавайте� особено� много� когато� се
спускате�по�наклон�надолу�с�използване
на�системата�„круиз�контрол”,�при�което
скоростта� на� автомобила� може� да� се
увеличи�над�зададената.

ВНИМАНИЕ

Когато� шофирате� при� включена
система�„круиз�контрол”��(за�моде-
лите� с� механична� трансмисия),� не
превключвайте� трансмисията� в
неутралното�положение,�без�преди
това� да� сте� натиснали� педалът� на
съединителя,� тъй� като� в� противен
случай�двигателят�може�да�се�фор-
сира� силно.� Ако� това� се� случи,
натиснете� педала� на� съединителя,
или�освободете�превключвателя�за
включване/� изключване� на� систе-
мата�„круиз�контрол”�(ON-OFF).

OEL059030
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Задаване на постоянна скорост за
движение на автомобила:

1. Включването на системата „круиз
контрол” става с натискане на бутона за
включване/изключване на системата,
разположен на волана и показан на гор-
ната фигура. Светлинният индикатор
„круиз контрол” на приборното табло
ще светне.

2. Ускорете автомобила до желаната от
вас скорост, която трябва да бъде по-
висока от 40 км/ч.

3. Преместете лостчето (1) надолу (към
надписа SET), и го освободете в момен-
та, когато достигнете желаната скорост.
Светлинният индикатор SET, разполо-
жен на приборното табло, ще светне.
Освободете педала на газта. Системата
ще започне да поддържа автоматично
желаната скорост.

При движение по стръмен склон нагоре
скоростта на автомобила може да спад-
не малко или да се увеличи при спуска-
не по наклон надолу.

Увеличаване на зададената посто-
янна скорост за движение:

Изпълнете една от следните процедури:

• Преместете лостчето (1) нагоре (към
означението RES + и го задръжте в това
положение. Автомобилът ще започне да
ускорява движението си. Когато автомо-
билът достигне желаната от вас ско-
рост, освободете лостчето.

• Преместете лостчето (1) нагоре (към
означението RES + и го освободете
незабавно. Зададената постоянна ско-
рост ще се увеличава с 2,0 км/ч или с
1,6 км/ч при всяко преместване на лост-
чето нагоре (към означението RES +) по
указания начин. 
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Намаляване на зададената постоян-
на скорост за движение на автомо-
била:

Изпълнете една от посочените тук про-
цедури:

• Преместете лостчето (1) надолу (към
означението SET-) и го задръжте в това
положение. Автомобилът ще започне
постепенно да намалява скоростта си.
Когато автомобилът достигне скоростта,
която желаете да поддържате, освобо-
дете лостчето.

• Преместете лостчето (1) надолу (към
означението SET-) и го освободете неза-
бавно. При всяко преместване на лост-
чето надолу (към означението SET-) по
указания по-горе начин, поддържаната
постоянна скорост ще се намалява с по
2,0 км/ч или с 1,6 км/ч.

За моментно ускоряване на автомо-
била при включена система „круиз
контрол”:

Ако желаете да ускорите за момент
автомобила, когато системата „круиз
контрол” е включена, натиснете педала
на газта. Повишената по този начин
скорост няма да повлияе на работата на
системата „круиз контрол” и няма да
доведе до промяна на зададената посто-
янна скорост за движение.

За да се върне автомобилът към зададе-
ната от вас постоянна скорост за движе-
ние, трябва само да свалите крака си от
педала на газта.

Отмяната (изключването) на сис-
темата „круиз контрол” се извър-
шва по един от следните начини:

• Чрез натискане на педала на спирач-
ките.

• Чрез натискане на педала на съедини-
теля (за моделите с механична трансми-
сия).

• Чрез превключване на трансмисията в
положението N (неутрално) (за модели-
те с автоматична трансмисия).

• С натискане на бутона CANCEL (отмя-
на), разположен на волана.

• Чрез намаляване на скоростта на
автомобила под запаметената постоян-
на скорост с повече от 15 км/ч.

• Чрез намаляване на скоростта на
автомобила до по-малко от приблизи-
телно 40 км/ч.
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Шофиране на автомобила



465

Всяко от гореописаните действия ще
доведе до отмяна на работата на систе-
мата „круиз контрол” (светлинният
индикатор SET на приборното табло ще
угасне), но това няма да доведе до
пълно изключване на системата. Ако
желаете да възстановите действието на
системата „круиз контрол”, преместете
лостчето, разположено на волана, наго-
ре (към означението RES+). Така авто-
мобилът ще се върне към зададената
преди това скорост.

Възстановяване на постоянната
скорост на движение на автомоби-
ла при превишаване на скоростта
приблизително 40 км/ч:

Ако за отмяна на постоянната скорост
на движение на автомобила е използван
какъвто и да е метод, различен от
натискането на превключвателя на
волана за включване/изключване на
системата „круиз контрол”, и системата
все още е в активирано състояние, кога-
то преместите лостчето (1) нагоре (към
означението RES+), ще се извърши
автоматично възстановяване на послед-
ната зададена постоянна скорост за
движение на автомобила.

Ако скоростта на автомобила обаче е
спаднала под 40 км/ч, постоянната ско-
рост за движение на автомобила няма
да се възстанови.

Изключването на системата „круиз
контрол” става по един от следни-
те начини: 

• С натискане на бутона ON-OFF (свет-
линният индикатор за системата „круиз
контрол” на приборното табло ще угас-
не).

• Посредством изключване на запалва-
нето на автомобила.

И двете гореописани операции водят до
отмяна на работата на системата „круиз
контрол”. Ако желаете да възстановите
работата на системата „круиз контрол”,
трябва да повторите стъпките, посочени
в частта „Задаване на постоянната ско-
рост за движение на автомобил” от
предходната страница.
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Начин на работа на активната сис-
тема ЕСО

Активната система ЕСО помага да се
подобри коефициентът на полезно дей-
ствие на двигателя на автомобила (ико-
номичността на шофирането), чрез
управление на работата на двигателя,
на трансмисията и на климатичната
уредба. Но икономичността на шофира-
нето може да се променя в зависимост
от навиците на шофиране на шофьора и
от пътните условия.

• Когато натиснете бутона „Активна сис-
тема ЕСО”, светлинният индикатор ЕСО
(зелена светлина) ще светне, за да
покаже, че активната система ЕСО
работи.

• Когато активната система ЕСО е акти-
вирана, тя няма да се изключи даже

след повторно запалване на двигателя.
За да изключите системата, трябва да
натиснете бутона за активната система
ЕСО отново.

• Ако активната система ЕСО се изклю-
чи, тя ще се върне в режима ЕСО.

Когато е активирана активната
система ЕСО:

• Шумът от работата на автомобила
може да се повиши.

• Скоростта на автомобила може да
спадне.

• Качеството на работата на климатич-
ната уредба може да се влоши.

Ограничения за работата на актив-
ната система ЕСО:

Ако по време когато активната система
ЕСО работи се случат описаните по-
долу състояния, работата на системата
ще се ограничи даже ако няма промяна
в показанието на светлинния индикатор
ЕСО.

• Когато температурата на охлаждащата
двигателя течност е ниска: работата на
системата ще бъде ограничена, докато
качеството на работа на двигателя
стане нормално.

• Когато изкачвате наклон нагоре:

Работата на системата може да се огра-
ничи, за да се увеличи задвижващата
сила при изкачването по наклона наго-
ре, тъй като въртящият момент на дви-
гателя е ограничен.

• Когато използвате спортния режим на
автомобила:

Работата на системата ще бъде ограни-
чена в зависимост от включената в
момента предавка.

АКТИВНА�СИСТЕМА�ЕСО�(АКО�Е�ОБОРУДВАНА�ТАКАВА�ФУНКЦИЯ)
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ИКОНОМИЧНО�ШОФИРАНЕ
Икономичната работа на вашия автомо-
бил зависи главно от вашия стил на
шофиране, от това в какъв район шофи-
рате и кога шофирате.

Всеки от горепосочените фактори влияе
върху това колко километра можете да
изминете с 1 литър гориво. За да шофи-
рате автомобила колкото е възможно по-
икономично, използвайте посочените по-
долу предложение за шофиране, при
което ще спестите средства както от
гориво, така и от ремонти:

• Шофирайте с плавни операции.
Ускорявайте автомобила с умерена
интензивност. Не потегляйте рязко от
място, и не сменяйте предавките при
пълна газ, и поддържайте постоянна ско-
рост на пътуването. Не се съревновавай-
те с другите автомобили между отделни-
те светофари. Опитвайте се да настрой-
вате вашата скорост спрямо трафика,
така че да не се налага да променяте ско-
ростта ненужно често. По възможност
винаги избягвайте претовареното авто-
мобилно движение. Винаги поддържайте
безопасна дистанция спрямо останалите
автомобили, така че да можете да избяг-
вате ненужните спирания. Това също
така ще намали износването на спирач-
ките.

• Шофирайте с умерена скорост. Колкото
по-бързо карате, толкова разходът на
гориво ще бъде по-висок. Шофирането с

умерена скорост, особено по магистрали,
е един от най-ефективните начини за
намаляване на разхода на гориво.

• Никога не оставяйте крака си върху
педала на спирачките или върху педала
на съединителя. Това може да доведе до
повишаване на разхода на гориво и да
повиши износването на тези компоненти.
В допълнение, когато шофирате с крак,
поставен върху педала на спирачките,
може да доведе до прегряване на спирач-
ките, което намалява тяхната ефектив-
ност и може да доведе до по-тежки
последствия.

• Полагайте грижи за гумите.
Поддържайте ги напомпани до препоръ-
чаното налягане. Неправилното налягане
в гумите, независимо дали е прекалено
високо или прекалено ниско, води в
резултат до ненужно интензивно износ-
ване на гумите. Проверявайте налягането
на гумите най-малко веднъж месечно.

• Проверявайте дали колелата са центро-
вани правилно. Неправилната центровка
може да е резултат от удряне в крайпъ-
тен бордюр или от шофиране с прекале-
но висока скорост върху неравни повър-
хности. Неправилната центровка води до
по-бързо износване на гумите и може да
доведе в резултат също до други повре-
ди, а също и до по-висок разход на гори-
во.

• Винаги поддържайте вашия автомобил

в добро състояние. За постигане на по-
нисък разход на гориво и намаляване на
разходите по поддръжката, поддържайте
автомобила в съответствие с графика за
сервизното обслужване, даден в раздел
7. Ако шофирате автомобила в утежнени
условия, се налага извършване на по-
често сервизно обслужване. За по-под-
робна информация се отнесете към раз-
дел 7.

• Винаги поддържайте автомобила си
чист. За осигуряване на максимална
полезна служба на автомобила, същият
трябва да се поддържа чист и свободен от
корозионно действащи материали. От
особена важност е да не позволявате на
събиране на кал, нечистотии, лед и други
подобни отдолу на автомобила. Това
допълнително тегло в резултат може да
доведе до преразход на гориво и да
допринесе също за корозия на автомоби-
ла.

• Пътувайте с по-малко багаж. Не возете
ненужни товари във вашия автомобил.
Повишеното тегло на автомобила води до
преразход на гориво.

• Никога не оставяйте двигателя да рабо-
ти на празен ход по-дълго от необходи-
мото. Ако изчаквате седнал (седнала) в
автомобила, без да участвате в движе-
нието, загасяйте двигателя и го запал-
вайте отново само когато сте готови да
потеглите.

Шофиране на автомобила



5 49

• Не забравяйте, че вашият автомобил
не се нуждае от продължително загря-
ване. След запалването на двигателя,
оставете го да поработи от 10 до 20
секунди, преди да включите трансми-
сията на предавка. При много студено
време обаче, трябва да оставите двига-
теля да подгрява малко по-дълъг пери-
од от време. 

• Никога не оставяйте двигателя да
работи на прекалено ниски или прека-
лено форсирани обороти. Прекалено
ниски обороти на двигателя се получа-
ват, когато шофирате прекалено бавно
на някоя висока предавка, и в резултат
се стига до прекъсвания в работата на
двигателя. Ако това се случи, превклю-
чете трансмисията на по-ниска предав-
ка. Форсирането на двигателя представ-
лява повишаване на оборотите му над
безопасната граница. Това може да се
избегне чрез превключване на предав-
ките при препоръчаните стойности на
скоростите за движение.

• Използвайте икономично климатична-
та уредба. Климатичната уредба се
задейства от мощността на двигателя, и
при използването на климатичната
уредба разходът на гориво се увелича-
ва.

• Отварянето на стъклата на прозорци-
те при високи скорости води до повиша-

ване на разхода на гориво.

• Разходът на гориво се повишава при
бурни странични и насрещни ветрове.
За да се намалят до известна степен
тези загуби, при шофиране при такива
условия намалявайте скоростта.

Поддържането на автомобила в добро
работно състояние е важно от гледна
точка както на икономичността, така и
на безопасността. По тази причина
изисквайте от оторизиран дилър на ком-
панията HYUNDAI да извършва предви-
дените по график сервизни проверки и
обслужвания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-�ЗА�ЗАГА-
СЯНЕТО�НА�ДВИГАТЕЛЯ�ПО
ВРЕМЕ�НА�ДВИЖЕНИЕ

Никога�не� загасяйте�двигателя,� за
да� се� движите� „по� инерция”� при
спускане�по�наклони,�или�по�всяко
време,�когато�автомобилът�е�в�дви-
жение.�Когато�двигателят�не�рабо-
ти,� сервоусилвателят� за� волана� и
сервоусилвателят� за� спирачките
няма� да� функционират� правилно.
Вместо�това,�винаги�дръжте�двига-
теля� работещ,� и� превключвайте
надолу�на�подходяща�предавка,�за
да�използвате�ефекта�на�двигател-
ното� спиране.� В� допълнение,
изключването� на� запалването� по
време�на�движение�може�да�дове-
де�неволно�до�заключване�на�вола-
на,�и�в�резултат�може�да�се�стигне
до� загуба� на� управление� на� авто-
мобила,�което�може�да�предизвика
тежко�нараняване�или�смърт.�

Шофиране на автомобила
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Опасни условия за шофиране

Когато сте обект на опасни условия за
шофиране, например вода, сняг, лед,
кал, пясък, и други подобни опасности,
спазвайте следните предложения и
съвети:

• Шофирайте с повишено внимание и
оставяйте допълнителна дистанция за
спиране.

• Избягвайте резките спирания или
завивания 

• Когато спирате автомобил, чиито спи-
рачки не са снабдени със система ABS
„помпайте” педала на спирачките с леки
движение нагоре и надолу, докато авто-
мобилът спре.

• Ако сте заседнали в сняг, кал или
пясък, за потеглянето използвайте
втора предавка. Натискайте бавно
педала на газта, за да избегнете боксу-
ване на задвижващите колела.

• Когато сте заседнали в лед, сняг или
кал, използвайте под задвижващите

колела пясък, каменна сол, вериги на
гумите или други материи против плъз-
гане на гумите.

“Разклащане” на автомобила

Ако се появи необходимост да „разкла-
тите” автомобила, за да го освободите
от засядане в сняг, пясък или кал, най-
напред раздвижете волана надясно и
наляво, за да разчистите участъка
около предните колела на автомобила.
След това превключвайте за движение
назад и напред между първа предавка и
положението R (заден ход) - за модели-

те, оборудвани с механична трансми-
сия, или между положението R (заден
ход), и която и да е предна предавка -
за моделите, оборудвани с автоматична
трансмисия. Не форсирайте двигателя,
и допускайте боксуване на колелата
колкото е възможно по-малко. Ако след
няколко опита автомобилът остане все
още заседнал, освободете автомобила
от засядането чрез изтеглянето му от
друг автомобил, за да избегнете прегря-
ване на двигателя и възможни повреди
на трансмисията.

ОСОБЕНИ�УСЛОВИЯ�ЗА�ШОФИРАНЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-�ЗА�ПРЕ-
ВКЛЮЧВАНЕТО�НА�ПО-НИСКА
ПРЕДАВКА
Превключването�на�по-ниска�пред-
авка� при� моделите� с� автоматична
трансмисия,�когато�автомобилът�се
движи� по� пътища� с� хлъзгава
повърхност� може� да� доведе� до
пътно-транспортно� произшествие.
Рязката� промяна� на� скоростта� на
въртене�на�гумите�може�да�доведе
до� поднасяне� на� гумите.� Когато
превключвате�на�по-ниска�предав-
ка�по�движение�по�пътища�с�хлъз-
гава� повърхност,� внимавайте� осо-
бено�много.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-�ЗА�СИСТЕ-
МАТА�ABS
При�моделите,�оборудвани�със�сис-
тема� ABS,� никога� не� трябва� да
„помпате”�педала�на�спирачките.

ВНИМАНИЕ
Продължителното�„разклащане”�на
автомобила� може� да� доведе� до
прегряване�на�двигателя,�до�повре-
да�или�отказ�на�трансмисията�и�до
повреда�на�гумите.

Шофиране на автомобила
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* ЗАБЕЛЕЖКА
Системата ESP (ако е оборудвана такава фун-
кция) трябва да се изключва преди да пристъ-
пите към разклащане на автомобила.

Плавно вземане на завоите

Избягвайте спиране или смяна на пред-
авките когато автомобилът е в завой,
особено в случаите, когато пътищата са
мокри. В идеалния случай завоите тряб-
ва да се вземат с леко ускоряване на
автомобила. Ако спазвате тези съвети,
износването на гумите ще се ограничи
до минимум.

Шофиране нощем

Тъй като шофирането нощем представлява
повече и най-различни опасности, откол-
кото шофирането през деня, тук напомня-
ме няколко важни съвета:

• При шофирането нощем намалявайте
скоростта и спазвайте по-голяма дистан-
ция между вас и другите автомобили, тъй
като през нощта видимостта е затруднена,
особено в райони, където може да липсва
улично осветление. 

• Регулирайте огледалата за обратно виж-
дане така, че да се намали заслепяването
от фаровете на другите автомобили.

• За моделите, които не са оборудвани с
функцията „автоматично регулиране на
височината на лъча на фаровете”: Винаги
поддържайте фаровете чисти и правилно
регулирани. Замърсените или неправилно
центровани фарове водят до много по-
затруднена видимост през нощта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-�ЗА�БУК-
СУВАНЕТО�НА�ГУМИТЕ
Не�позволявайте�да�се�получи�бок-
суване� на� колелата,� особено� при
скорости�над�56�км/ч.�Боксуването
на� колелата� с� високи� обороти� на
колелата,� когато� автомобилът� е
неподвижен,� може� да� причини
прегряване� на� боксуващата� гума,
което�в�резултат�може�да�причини
повреда�на� гумата,�която�може�да
нарани�стоящите�наблизо�хора..

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако�автомобилът�ви�заседне�в�сняг,
кал,� пясък� и� други� подобни� усло-
вия,� може� да� направите� опит� да
„разклатите”� автомобила� за� осво-
бождаване� от� засядането,� чрез
задвижването� му� последователно
и� бързо� напред� и� назад.� Не� опит-
вайте�тази�процедура�обаче,�ако�в
съседство� се� намират� хора� или
препятствия.� По� време� на� разкла-
щането� на� автомобила� същият
може�да�се�задвижи�рязко�напред
или�назад,�при�освобождаването�от
засядането,�при�което�ще�причини
нараняване�или�щети�на�стоящите
наблизо�хора�или�препятствия.

OUN056051 OCM053010
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• Избягвайте да гледате директно във
фаровете на идващите насреща автомо-
били. В противен случай може да полу-
чите временно заслепяване, а възстано-
вяването на зрението ви към околната
тъмнина ще отнеме няколко секунди.

Шофиране в дъждовно време

Наличието на дъжд и мокрите пътища
могат да направят шофирането опасно,
особено ако не сте подготвени за пъти-
ща с хлъзгава павирана настилка. Тук
посочваме някои съображения, които
трябва да имате предвид при шофиране
в дъждовно време:

• Проливните дъждове влошават види-
мостта и увеличават дистанцията, която
е необходима за спиране на вашия
автомобил, затова трябва да намалява-
те скоростта.

• Винаги поддържайте оборудването на
чистачките за предното стъкло в добро
състояние. Сменяйте перата на чистач-
ките за предното стъкло, когато при
работата си чистачките оставят следи
или непочистени участъци от предното
стъкло.

• Ако гумите ви не са в добро състояние,
рязкото спиране на мокра павирана
настилка може да доведе до поднасяне
и съществува опасност от пътно-транс-
портно произшествие. Винаги поддър-
жайте гумите на автомобила в добро
състояние.

• Включвайте фаровете на автомобила,

за да позволите на останалите участни-
ци в движението да ви забелязват по-
лесно.

• Шофирането с прекалено висока ско-
рост през обширни области залети с
вода, може да повлияе на работата на
спирачките. Ако трябва да пресечете
големи локви, опитайте се да ги преми-
нете с малка скорост.

• Ако подозирате, че спирачките ви
може да са намокрени, задействайте ги
леко по време на движение, докато се
възстанови тяхното нормално спирачно
действие.

Шофиране през наводнени участъ-
ци

Избягвайте да шофирате през наводне-
ни участъци, освен ако не сте сигурни,
че нивото на водата не е по-високо от
долната част на главините на колелата.

През покритите с вода участъци винаги
карайте бавно. Винаги спазвайте подхо-
дяща спирачна дистанция, тъй като
качеството на работа на спирачките
може да е влошено.

След шофирането през наводнени учас-
тъци, трябва да подсушите спирачките
чрез лекото им задействане няколко
пъти, докато автомобилът се движи с
малка скорост.
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ШОФИРАНЕ�ПО�МАГИСТРАЛИ

Гуми:

Регулирайте наляганията в гумите до
специфицираните стойности. По-ниски-
те налягания в гумите водят в резултат
до прегряване и е възможна повреда на
гумите.

Избягвайте да използвате износени или
повредени гуми, тъй като това може да
доведе в резултат до намаляване на
сцеплението или до повреда на гумите.

* ЗАБЕЛЕЖКА
Никога не превишавайте максималната стой-
ност на налягането в гумите, което е посочено
на самите гуми.

Гориво, охлаждаща двигателя теч-
ност и моторно масло:

При шофиране с високи скорости, раз-
ходът на гориво е по-висок отколкото
при градско шофиране. Не забравяйте
да проверите също така нивото на
охлаждащата двигателя течност и ниво-
то на маслото в двигателя.

Задвижващ ремък:

Разхлабеният или повреден задвижващ
ремък може да доведе в резултат до
прегряване на двигателя.1VQA1004

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•�Недонапомпаните� или� пренапом-
паните� гуми� могат� да� доведат� до
влошена� управляемост,� загуба� на
контрол� върху� управлението� на
автомобила�и�до�внезапна�повреда
на�гумите,�което�може�да�доведе�до
произшествия,�наранявания�и�дори
до� смърт.� Преди� потегляне� винаги
проверявайте� дали� налягането� в
гумите� е� правилно.� Правилните
стойности�на�налягането�в�гумите�е
дадено�в�раздел�8,�в�частта�„Гуми�и
джанти”.
•� Шофирането� с� гуми,� които� са� с
недостатъчна�или�липсваща�дълбо-
чина� на� грайферите� е� опасно.
Износените�гуми�могат�да�доведат�в
резултат� до� загуба� на� контрол
върху�управлението�на�автомобила.
До� удари,� наранявания� и� дори� до
смърт.� Износените� гуми� трябва� да
се�сменят�при�първа�възможност,�и
никога� не� трябва� да� се� използват
повече�за�шофиране.��Преди�потег-
ляне� на� автомобила� винаги� прове-
рявайте�състоянието�на�грайферите
на� гумите.� По-подробна� информа-
ция� и� гранични� стойности� за� грай-
ферите� са� посочени� в� раздел� 7,� в
частта�„Гуми�и�джанти”.

Шофиране на автомобила
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Колкото по-сурови са климатичните усло-
вия през зимата, толкова по-големи и зна-
чителни са износването и другите свърза-
ни с тези условия проблеми. За да се
намалят проблемите при шофирането през
зимата, трябва да спазвате следните съве-
ти:

Шофиране по заснежени или заледени
пътища

За шофиране на вашия автомобил по дъл-
бок сняг може да се наложи да използвате
зимни гуми, или да монтирате на гумите
вериги. Ако се наложи да използвате
зимни гуми, трябва да изберете гуми,
които са еквивалентни по размери и тип
на оригинално монтираните гуми.
Неспазването на това изискване може да

повлияе отрицателно на безопасността и
на управляемостта на вашия автомобил.
Освен това, шофирането с високи скорос-
ти, рязкото ускоряване, рязкото задей-
стване на спирачките и резките завивания
са потенциално много опасни практики на
шофиране.

За намаляване на скоростта използвайте в
най-голяма степен двигателното спиране.
Рязкото задействане на спирачките при
заснежени или заледени пътища може да
доведе до поднасяния на автомобила.
Винаги трябва да поддържате достатъчна
дистанция между автомобила, който се
движи пред вас и вашия автомобил. Освен
това трябва да задействате спирачките
винаги плавно. Необходимо е да се отбе-
лежи, че монтирането на вериги на гумите
ще осигури по-добро задвижване, но не
може да предотврати страничните подна-
сяния.

* ЗАБЕЛЕЖКА
Използването на вериги на гумите не е разреше-
но от закона във всички страни. Преди да монти-
рате вериги на гумите, трябва да проверите зако-
ните на съответната страна.

Зимни гуми

Ако монтирате зимни гуми на вашия авто-
мобил, проверявайте дали новите гуми са
от радиален тип и със същите размери и

диапазон на натоварване както оригинал-
ните гуми. Монтирайте зимни гуми на
всичките четири колела наведнъж, за да
балансирате управляемостта на вашия
автомобил при всякакви атмосферни усло-
вия. Не забравяйте, че сцеплението, което
се осигурява от зимните гуми при движе-
ние по сухи пътища, може да не бъде тол-
кова добро, както сцеплението, осигуря-
вано от оригинално монтираните гуми на
вашия автомобил. Трябва да шофирате с
повишено внимание даже когато пътищата
са почистени. Проверете при търговеца на
гуми какви са препоръчваните максимал-
ни скорости за зимните гуми.

Никога не монтирайте гуми с шипове, без
преди това да сте проверили местните или
централните разпоредби за възможни
ограничения спрямо тяхното използване.

ШОФИРАНЕ�В�ЗИМНИ�УСЛОВИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-�ЗА�РАЗ-
МЕРИТЕ�НА�ЗИМНИТЕ�ГУМИ
Зимните�гуми�трябва�да�са�еквива-
лентни�по�размери�и�по�тип�спрямо
стандартните�гуми�на�автомобила.
В�противен�случай�безопасността�и
управляемостта� на� вашия� автомо-
бил�могат�да�се�повлияят�в�отрица-
телна�посока.

1VQA3005
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ВЕРИГИ�НА�ГУМИТЕ

Тъй като страничните стени на радиал-
ните гуми са по-тънки, те могат да се
повредят при монтиране на някои видо-
ве вериги върху тях. По тази причина
препоръчваме да използвате зимни гуми,
вместо вериги върху гумите.

Никога не монтирайте вериги на гумите
за автомобили, които са оборудвани с
алуминиеви джанти, в противен случай
веригите могат да повредят джантите.
Ако се наложи използване на вериги на
гумите, използвайте вериги от „телен”
тип с дебелина по-малко от 15 мм.
Повредите на вашия автомобил, причи-
нени от неправилно използване на вери-
ги на гумите, не се покрива от гаранции-
те на производителя на автомобила.

Когато използвате вериги на гумите,
монтирайте ги на задвижващите колела
по следния начин.

За моделите с две задвижващи колела
(2WD): На предните колела

За моделите със задвижване „4х4“
(4WD): На всичките четири колела

Ако за автомобил със задвижване „4х4”
не разполагате с пълен комплект вериги
за всички колела, може да монтирате

вериги само на предните колела.

Монтиране на вериги върху гумите

Когато монтирате вериги на гумите,
спазвайте указанията на производителя
на веригите, и ги монтирайте колкото е
възможно по-стегнато. Когато сте монти-
рали вериги на гумите, шофирайте
бавно. Ако чуете звук от контакт на
веригите с корпуса или шасито на авто-
мобила, спрете и ги притегнете. Ако зву-
кът от такъв контакт продължи да се
издава, намалете скоростта, докато този
звук изчезне. Веднага след като стъпите
на почистени пътища, демонтирайте
веригите от гумите.

ВНИМАНИЕ
•�Винаги�проверявайте�дали�вериги-
те�за�сняг�са�с�правилните�размери�и
от� правилния� тип� за� вашите� гуми.
Неправилните� вериги� могат� да� пов-
редят�корпуса�на�автомобила�и�окач-
ването�му,�и�тези�повреди�може�да�не
се�покриват�от�гаранциите�на�произ-
водителя�на�автомобила.�Освен�това
влизането�на�контакт�на�свързващите
куки� на� веригите� с� компонентите� на
автомобила�може�да� доведе� до� пов-
реда�на�същите,�и�до�разхлабване�на
веригите� спрямо� закрепването� им
към� гумите.� Винаги� проверявайте
дали� веригите� са� сертифицирани� по
стандарта�SAE,�клас�„S”
След� изминаването� на� 0,5� до� 1� км
след�поставянето�на�вериги�на�гуми-
те,� спрете� и� проверете� монтажа� на
гумите,� за� да� се� гарантира� � тяхното
безопасно�състояние.�Ако�веригите�са
разхлабени,� дозатегнете� ги� или� ги
монтирайте�отново.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-�ЗА�МОНТИРА-
НЕТО�НА�ВЕРИГИ�НА�ГУМИТЕ

Когато� монтирате� вериги� на� гумите,
паркирайте� автомобила� на� равно
място,� по� възможност� по-далече� от
автомобилното�движение.�Включвайте
мигащата� аварийна� сигнализация� на
автомобила,� и� ако� разполагате� със
светлоотразителен� триъгълник,� поста-
вяйте�го�на�подходящо�разстояние�зад
автомобила.� Винаги� поставяйте� тран-
смисията�на�автомобила�в�положение-
то�Р�(паркиране),�задействайте�спирач-
ката�за�паркирането�и�загасяйте�двига-
теля� преди� да� пристъпите� към� монти-
рането�на�вериги�на�гумите.

1VQA3007
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Използвайте само висококачестве-
на охлаждаща течност за двигате-
ля от етилен-гликолов тип

Автомобилът ви се предоставя зареден с
висококачествена охлаждаща течност
от етилен-гликолов тип в охладителната
система. Това е единствения тип охлаж-
даща течност, която трябва да се изпол-
зва, тъй като тя спомага за предотвра-

тяване на корозията в охладителната
система, смазва водната помпа и пред-
пазва от замръзване. Спазвайте графи-
ка за поддръжка, посочен в раздел 7, за
смяната или доливането на охлаждаща
течност. Преди зимния сезон изискайте
проверка на охлаждащата течност на
автомобила, за да се гарантира, че точ-
ката на замръзване на тази течност е
достатъчна за очакваните през зимата
отрицателни температури.

Проверки на акумулаторната бате-
рия и кабелите

Зимните условия означават допълнител-
но натоварване на системата на акуму-
латорната батерия. Затова извършвайте
визуална проверка на акумулаторната
батерия и на кабелите така, както е

описано в раздел 7. Нивото на зарежда-
не на вашата акумулаторна батерия
може да се провери от оторизиран
дилър на компанията HYUNDAI или в
друг сервиз.

При необходимост преминете към
„зимно” моторно масло

При някои видове климат се препоръч-
ва при отрицателни температури да се
използва зимно моторно масло с по-
нисък вискозитет. Препоръки в тази
насока са дадени в раздел 8. Ако не сте
сигурни масло с какъв вискозитет е под-
ходящо да използвате, консултирайте
се с оторизиран дилър на компанията
HYUNDAI.

Проверка на запалителните свещи
и на запалителната система

Проверете запалителните свещи така
както е описано в раздел 7, и по необ-
ходимост ги подменете с нови.
Проверете също целия кабелаж и ком-
поненти на запалването, за да сте
сигурни, че по тях няма напуквания,
износване или повреди от какъвто и да
било тип.

ВНИМАНИЕ
•� Веригите� с� неподходящ� размер
или� веригите,� които� са� монтирани
неправилно,� могат� да� повредят
спирачната� магистрала� на� вашия
автомобил,� окачването,� корпуса� и
джантите.
•� Всеки� път� когато� чуете� звук� от
удари� на� веригите� в� автомобила,
спирайте� автомобила� и� дозатягай-
те�веригите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-�ЗА�ВЕРИ-
ГИТЕ�НА�ГУМИТЕ
•� Използването� на� вериги� върху
гумите� може� да� повлияе� отрица-
телно� на� управляемостта� на� авто-
мобила.
•� Никога� не� превишавайте� ско-
ростта�30�км/ч�или�препоръчвана-
та�максимална�скорост�от�произво-
дителя�на�веригите�–�което�ограни-
чение�е�по-ниско.
•�Шофирайте�внимателно�и�избяг-
вайте� неравностите� и� дупките� по
пътя,� резките� завивания� и� други
опасности�по�пътя,�които�могат�да
доведат�до�подскачане�на�автомо-
била.
•� Избягвайте� резките� завивания
или� спиранията,� които� могат� да
доведат�до�блокиране�на�колелата.

Шофиране на автомобила
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Предпазване на ключалките от
замръзване

За да предпазите ключалките на врати-
те от замръзване, напръсквайте в отво-
рите им одобрена противозаледяваща
течност или глицерин.  Ако някоя от
ключалките е покрита с ле, напръсквай-
те я с одобрена противозаледяваща теч-
ност, за да отстраните леда. Ако клю-
чалката е замръзнала, може да отстра-
ните в някои случаи замръзването като
използвате подгрят контактен ключ.
Оперирайте с подгретия контактен ключ
внимателно, за да избегнете наранява-
не (изгаряне).

Използвайте одобрена, незамръзва-
ща измиваща течност за стъклата

За да не се допусне замръзване на
водата в резервоара на системата за
напръскване на стъклата, добавяйте
одобрен разтвор против замръзване, в
съответствие с инструкциите, които са
посочени на тубичката. Незамръзваща
измиваща течност може да закупите от
оторизираните дилъри на компанията
HYUNDAI и от повечето магазини за
автомобилни части.

Никога не използвайте за измиваща
течност антифриз от охлаждащата теч-

ност за двигателя, или друг тип антиф-
риз, тъй като те могат да повредят лако-
вото покритие на корпуса на автомоби-
ла.

Не оставяйте спирачката за парки-
рането да замръзва

При някои условия спирачката за пар-
кирането може да замръзне, когато е в
задействано положение. Това е най-
вероятно да се случи, когато около или
в съседство със задните спирачки има
натрупан сняг или лед, или ако спирач-
ките са намокрени. Ако прецените, че
съществува опасност от замръзване на
спирачката за паркирането, задей-
ствайте тази спирачка само временно,
като превключите лоста за смяна на
предавките в положението Р (за моде-
лите с автоматична трансмисия), или в
положението на 1-а предавка или заден
ход, (за моделите с механична трансми-
сия) и подпрете задните колела на авто-
мобила така, че да не може да се задви-
жи самоволно. След това освободете
спирачката за паркирането.

Не позволявайте натрупване на лед
и сняг по долната част на автомо-
била

При някои условия под калниците може
да се натрупа сняг и лед, което може да
попречи на управлението на автомоби-
ла. Когато шофирате в сурови зимни
условия, при които това може да се
случи, трябва периодично да проверя-
вате долната част на автомобила, за да
сте сигурни, че движението на предни-
те колела и на компонентите на кормил-
ната система не е възпрепятствано от
такива натрупвания.

Носете със себе си аварийно обо-
рудване

В зависимост от суровите условия на
климата, трябва да возите в автомобила
подходящо аварийно оборудване.
Някои от нещата, които може да желае-
те да имате на свое разположение,
включват вериги за гумите, лента или
верига за теглене, фенерче,  сигнални
ракети, пясък, лопатка, кабели за
запалване от външен акумулатор, стър-
галка за стъклата, ръкавици, постелка
за лягане под автомобила, работен ком-
бинезон, одеяло и др. подобни.

Шофиране на автомобила
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Ако възнамерявате да теглите ремарке с автомо-
била трябва да проверите най-напред съответна-
та служба на Министерството на транспорта какви
са законовите изисквания за теглене на ремарке.

Тъй като законовите изисквания може да са най-
различни, изискванията за теглене на ремарке, за
автомобилите, или за другите типове автомобили
или апаратура могат да се различават.  Преди да
пристъпите към тегленето на ремарке поискайте
по-подробна информация от оторизираните дилъ-
ри на компанията HYUNDAI.

* ЗАБЕЛЕЖКА - За Европа

• Технически разрешеното максимално натоварване върху

задния мост може да се превишава с не повече от 15%, а

технически допустимата максимална маса на автомобила

може да превишава с не повече от 10% или 100 кг – която

стойност е по-малка (да се превишава). В такива случаи,

не превишавайте скоростта 100 км/ч за автомобили от

категорията М1 или 80 км/ч за автомобили от категория-

та М1.

• Когато автомобил от категорията М1 тегли ремарке,

допълнителното натоварване, упражнявано от куплира-

щото устройство на ремаркето, може да доведе до преви-

шаване на максималните стойности на претоварването,

но с не повече от 15%. В такъв случай не превишавайте

скоростта 100 км/ч и повишете налягането в гумите най-

малко с 0,2 атмосфери.

Вашият автомобил може да тегли ремарке. За да
разберете какви са възможностите на вашия
автомобил за теглене на ремарке, трябва да про-

четете информацията в частта „Тегло на ремарке-
то”, която е посочена по-долу в настоящия раз-
дел.

Не забравяйте, че тегленето на ремарке се разли-
чава от шофирането на автомобил без ремарке.
Тегленето на ремарке означава промени в управ-
ляемостта, дълготрайността и издръжливостта и
разхода на гориво. Успешното и безопасно тегле-
не на ремарке изисква използване на правилно
оборудване,  като това оборудване трябва да се
използва правилно.

В настоящия раздел се съдържат много и важни
съвети за теглене на ремарке, които са провере-
ни с времето, както и правила за безопасност.

Много от тези съвети и правила са важни за оси-
гуряване на вашата лична безопасност и тази на
вашите пътници. Преди да пристъпите към тегле-
не на ремарке, моля прочетете внимателно нас-
тоящия раздел.

Компонентите на автомобила, свързани с теглене-
то на товари, каквито са двигателя, трансмисия-
та, възлите на колелата и гумите, ще са „прину-
дени” да работят при по-тежки условия заради
натоварването от допълнителното тегло.
Двигателят ще се наложи да работи с относител-
но по-високи обороти и при по-високи натоварва-
ния. Това допълнително натоварване ще генери-
ра допълнително нагряване. Ремаркето също така
увеличава значително коефициента на въздушно
съпротивление, което от своя страна увеличава
изискванията към теглителните възможности на
автомобила.

ТЕГЛЕНЕ�НА�РЕМАРКЕ

ВНИМАНИЕ
Тегленето�на�ремарке�по�неправилен�начин
може� да� повреди� вашия� автомобил� и� в
резултат� да� доведе� до� скъпо� струващи
ремонти,� които� не� се� покриват� от� вашата
гаранция.�За�да�се�гарантира�правилно�тег-
лене�на�ремарке,� спазвайте� съветите,� посо-
чени�в�настоящия�раздел.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-�ЗА�ТЕГЛЕНЕТО�НА
РЕМАРКЕ
Ако� не� използвате� правилното� оборудване
и/или�шофирате�по�неправилен�начин,�може
да� загубите� контрол� върху� управлението� на
автомобила,� когато� теглите� ремарке.� Така
например,�ако�ремаркето�е�прекалено�тежко,
спирачките� могат� да� не� работят� добре,� или
могат� да� не� работят� въобще.� Вие� и� вашите
пътници�може�да�бъдете�тежко�или�фатално
наранени.� Пристъпвайте� към� теглене� на
ремарке�само�след�спазване�на�всички�стъп-
ки,�посочени�в�настоящия�раздел.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-�ЗА�ОГРАНИЧЕ-
НИЯТА�ЗА�ТЕГЛОТО
Преди�да�пристъпите�към�теглене,�трябва�да
проверите�дали�общото�тегло�на�ремаркето,
GCW�(брутното�тегло�на�състава�автомобил-
ремарке),�GVW�(брутното�тегло�на�автомоби-
ла),�GAW�(натоварването�на�ос)�и�натоварва-
нето� от� „езика”� на� ремаркето� се� намират� в
допустимите�гранични�стойности.

Шофиране на автомобила
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Тегличи

Много е важно да притежавате правилно
оборудване на теглича. Бурните ветрове с
рязко сменяща се посока, задминаването
от големи камиони, и движението по
неравни пътища са само няколко от при-
чините, които налагат необходимостта от
ползване на правилния теглич. Тук са
посочени няколко правила, които трябва
да спазвате:

... Най-напред трябва да проверите дали
трябва да пробивате каквито и да било
отвори в корпуса на вашия автомобил,
когато монтирате теглич за ремарке. Ако
има такава необходимост, не забравяйте
да херметизирате отворите, след като
демонтирате теглича. Ако не херметизира-
те тези отвори, вътре в купето на автомо-
била може да започне да прониква
смъртоносно опасният въглероден моно-
оксид (СО), i ще проникват също нечисто-
тии и вода.

... Броните на вашия автомобил не са
предназначени за монтиране на тегличи.
Не закрепвайте тегличи под наем или
други тегличи от типа за монтиране към
броните на вашия автомобил. Използвайте
само тегличи, които се монтират към
шасито, а не се закрепват към бронята.

При оторизираните дилъри на компанията
HYUNDAI можете да намерите всички
аксесоари за теглич HYUNDAI.

От лявата страна

От дясната страна

Елемент, дясна задна част, от
страната на пода на автомобила

Монтажна скоба към дясна задна
част на бронята

Заварена гайка М10

Заварена гайка М10

Разрез по A-A

Мащаб 1:2

Разрез по В-В

Мащаб 1:2

Заварена гайка М10

Заварена гайка М10

SGARC440 = Поцинкована
ламарина с якост 440 мега-
паскала
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Обезопасителни вериги

Винаги трябва да монтирате вериги
между вашия автомобил и ремаркето.
Кръстосвайте обезопасителните вериги
под „езика” на ремаркето, така че
езикът да не изпадне на пътя, ако
ремаркето се откачи от теглича.

Инструкции относно обезопасителните
вериги могат да се получат от произво-
дителя на теглича или от производителя
на ремаркето. При монтирането на обез-
опасителните вериги спазвайте пре-
поръките на производителя. Винаги
оставяйте достатъчно провисване на
веригите, така че да можете да вземате
лесно острите завои с ремаркето.
Никога не позволявайте обаче обезопа-
сителните вериги да увисват чак до
нивото на пътя.

Спирачки на ремаркето

Ако ремаркето ви е оборудвано със спи-
рачна система, проверете дали тя отго-
варя на разпоредбите във вашата стра-
на, и дали спирачната система е монти-
рана правилно и работи изправно.

Ако теглото на вашето ремарке преви-
шава максималната допустима стойност
за ремарке без спирачки, тогава ремар-

кето ви също ще се нуждае от свои
собствени спирачки. Не забравяйте да
прочетете и да спазвате указанията за
спирачките на ремаркето, така че да
бъдете в състояние да ремонтирате,
регулирате и поддържате тези спирачки
по правилния начин.

• Никога не свързвайте отклонения към,
и не внасяйте изменения в спирачната
система на вашия автомобил.

Шофиране с ремарке

Тегленето на ремарке изисква известен
опит. Преди да излезете на откритите
пътища, трябва да се поупражнявате, за
да се запознаете с вашето ремарке.

Трябва да се запознаете с новите усе-
щания за управление и спиране при
добавеното тегло на ремаркето. Също
така никога не забравяйте, че автомо-
билът, който шофирате, вече е с доста
по-голяма дължина, и не притежава
толкова добри динамични характери-
стики както вашия автомобил без
ремарке.

Преди да потеглите, проверете теглича
и платформата на ремаркето, обезопа-
сителните вериги, електрическия
съединител (електрическите съедините-
ли), светлините, гумите и регулировки-
те на огледалата. Ако ремаркето е обо-
рудвано с електрически спирачки,
потеглете с вашия автомобил заедно с
ремаркето и след това задействайте
контролера за спирачките на ремаркето
на ръка, за да сте сигурни, че спирач-
ките работят. По този начин ще прове-
рите също и електрическите връзки
между автомобила и ремаркето.

По време на пътуването проверявайте
отвреме навреме дали товарът в ремар-
кето е сигурно обездвижен, и дали свет-
лините и евентуалните спирачки на
ремаркето все още работят. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-�ЗА�СПИ-
РАЧКИТЕ�НА�РЕМАРКЕТО
Никога� не� използвайте� ремарке
със� негови� собствени� спирачки,
освен�ако�не�сте�абсолютно�сигур-
ни,�че�сте�конфигурирали�правил-
но�спирачната�система.�Тази�зада-
ча� не� може� да� се� изпълнява� от
непрофесионалисти.� За� тези� дей-
ности�се�обръщайте�към�компетен-
тен� сервиз,� който� притежава
необходимия� опит� и� квалифика-
ция.

Шофиране на автомобила
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Спазване на дистанция

Спазвайте най-малко два пъти по-голя-
ма дистанция спрямо автомобила, който
се движи пред вашия, спрямо дистан-
цията, която бихте спазвали, когато
карате автомобила без ремарке. Това
ще ви помогне да избягвате ситуации,
които биха изисквали интензивно спи-
ране и резки завивания.

Задминаване

Когато теглите ремарке, ще се нуждае-
те от много по-голямо свободно раз-
стояние пред вас, преди да предприеме-
те изпреварването. А заради увеличе-
ната дължина на състава автомобил-
ремарке ще трябва да се придвижите
доста по-напред спрямо задминатия от
вас автомобил, преди да можете да се
върнете във вашата лента на движение.

Движение на заден ход

Дръжте долната част на волана с една
ръка. След това, за да завиете заедно с
ремаркето наляво, трябва да премести-
те ръката си наляво. За да завиете
заедно с ремаркето надясно, трябва да
преместите ръката си надясно. Винаги
се движете на заден ход бавно, и по
възможност изискайте някой отвън да
ви води.

Изпълнение на завиванията

Когато завивате при теглене на ремар-
ке, изпълнявайте завоите с по-голям
радиус от нормалното. Завивайте така,
че ремаркето ви да не излиза на банке-
та, да не се удря в крайпътни бордюри,
пътни знаци, дървета или други препят-
ствия. Избягвайте резките или внезапни
маневри. Сигнализирайте маневрите
достатъчно време преди тяхното започ-
ване.

Мигачи при тегленето на ремарке

Когато теглите ремарке, вашият автомо-
бил трябва да бъде оборудван с разли-
чен тип мигачи и допълнително окабе-
ляване. Зелените стрелки на приборно-
то табло ще мигат при всяко включване
на мигачите за завиване или само за
смяна на лентата на движение. При пра-
вилно свързване мигачите на ремаркето
също ще мигат, за да предупредят оста-
налите шофьори, че имате намерение
да завивате, да сменяте лентите за дви-
жение или да спирате.

Когато теглите ремарке, зелените свет-
линни индикатори-стрелки на прибор-
ното табло ще мигат при завиване, даже
ако крушките на ремаркето са изгорели.
Така вие може да си мислите, че шофь-
орите зад вас са видели вашите сигнали
за завиване, когато на практика те не са

забелязали такива сигнали. Затова от
особено значение е да проверявате от
време на време дали крушките на
ремаркето все още работят. Трябва да
проверявате светлините също всеки
път, когато разединявате и след това
отново свързвате електрическите про-
водници.

Никога не свързвайте системата на
светлините на ремаркето директно към
системата на светлините на вашия авто-
мобил. За целта за електрическите
връзки с ремаркето  използвайте само
одобрени кабелни форми.

Помощ при монтирането на тези кабел-
ни форми може да получите от оторизи-
раните дилъри на компанията HYUNDAI.

Шофиране на автомобила



625

Шофиране по наклони

Преди да започнете спускане по дълги
или стръмни наклони надолу намаля-
вайте скоростта и превключвайте на по-
ниска предавка. Ако не превключите на
по-ниска предавка, може да се наложи
да използвате спирачките прекалено
често, същите могат да се нагорещят и
да се загуби ефективността на тяхната
работа.

При изкачване на дълги наклони пре-
включвайте на по-ниска предавка и
намалявайте скоростта на автомобила
на около 70 км/ч, за да се намали веро-
ятността от прегряване на двигателя и
на трансмисията.

Ако теглото на ремаркето ви превишава
максималното допустимо тегло за
ремарке без спирачки, и автомобилът
ви е оборудван с автоматична трансми-
сия, при тегленето на ремарке трябва
да шофирате в режима D (движение).

Шофирането на вашия автомобил в

режим D (движение) при теглене на
ремарке ще намали до минимум прегря-
ването на трансмисията и ще удължи
нейния живот.

ВНИМАНИЕ
•� Когато� теглите� ремарке� при
изкачване� на� стръмни� наклони
(превишаващи� 6%� наклон),
обръщайте� особено� внимание� на
температурата� на� охлаждащата
двигателя�течност,� за�да� се� гаран-
тира,�че�двигателят�не�е�прегрял.
Ако� стрелката� на� термометъра� за
охлаждащата� двигателя� течност
доближи� маркировката� „Н”� (от
„НОТ”�-�гореща�течност),�изтеглете
се� от� движението� и� спрете� при
първата� безопасна� възможност� да
сторите�това,�и�оставете�двигателя
да�работи�на�празен�ход,�докато�се
охлади.�Веднага�след�като�двигате-
лят� се� охлади� достатъчно,� можете
да�продължите�пътуването.
•�Вие�трябва�да�преценявате�скоро-
стта�на�движението�в�зависимост�от
теглото� на� ремаркето� и� от
стръмността� на� наклона� нагоре
така,�че�да�се�намали�възможност-
та� от� прегряване� на� двигателя� и
трансмисията.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако�не�използвате�одобрени�кабел-
ни� форми� за� електрическите
връзки�с�ремаркето,� това�може�да
доведе� в� резултат� до� повреда� на
електрическата�система�на�автомо-
била�и/или�до�телесно�нараняване.

Шофиране на автомобила
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Паркиране на наклон

Като правило никога не трябва да пар-
кирате автомобила на наклон, когато
към него има закачено ремарке. Ако
съставът автомобил-ремарке се задвижи
самоволно надолу по наклона, могат да
бъдат тежко или даже фатално наране-

ни хора и както автомобилът, така и
ремаркето могат да получат повреди.

Ако обаче паркирането на наклон се
окаже неизбежно, тук посочваме начи-
на, по който да се направи това:

1. Изтеглете автомобила на мястото за
паркиране. Завъртете волана по посока
на крайпътния бордюр (надясно, ако
автомобилът е насочен надолу по
наклона, и наляво, ако автомобилът е
насочен нагоре по наклона).

2. Ако автомобилът ви е оборудван с
механична трансмисия, превключете
трансмисията в неутралното положение.

Ако автомобилът е оборудван с автома-
тична трансмисия, превключете транс-
мисията в положението Р (паркиране).

3. Задействайте спирачката за паркира-
нето и загасете двигателя на автомоби-
ла.

4. Подпрете колелата на ремаркето с
трупчета откъм по-ниската част на
наклона.

5. Запалете двигателя, натиснете педа-
ла на спирачките, превключете транс-
мисията в неутралното положение,
освободете спирачката за паркирането
и бавно освободете педала на спирач-
ките, докато трупчетата поемат нато-
варването на ремаркето.

6. Натиснете отново педала на спирач-
ките, задействайте отново спирачката
за паркирането и превключете трансми-
сията в положението R (заден ход) - за
моделите с механична трансмисия, или
в положението Р (паркиране) - за моде-
лите с автоматична трансмисия.

7. Загасете двигателя на автомобила и
освободете педала на спирачките, но
оставете спирачката за паркирането
задействана докрай.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-�ЗА�ПАР-
КИРАНЕТО�НА�НАКЛОН
Паркирането� на� вашия� автомобил
на� наклон,� когато� на� него� има
закачено�ремарке,�може�да�причи-
ни� тежко� нараняване� или� смърт,
ако�ремаркето�се�откачи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-�ЗА�СПИ-
РАЧКАТА�ЗА�ПАРКИРАНЕТО
Ако спирачката за паркирането не е
задействана сигурно и докрай, опас-
но е да напускате автомобила.

Ако сте оставили двигателя да рабо-
ти, автомобилът може да се задвижи
самоволно, при което вие или други
хора могат да бъдете тежко или
фатално наранени.

Шофиране на автомобила
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Когато сте готови да потеглите, след
като сте паркирали на наклон

1. При механична трансмисия в
неутралното положение, или при авто-
матична трансмисия в положението Р
(паркиране), натиснете педала на спи-
рачките и го задръжте натиснат, дока-
то:

• запалите двигателя;

• превключите на предавка; и

• освободите спирачката за паркиране-
то.

2. Бавно повдигнете крака си от педала
на спирачките.

3. Потеглете бавно, докато ремаркето се
отдели от подпиращите го трупчета.

4. Спрете за момент и помолете някого
да прибере трупчетата.

Поддръжка в случаите на теглене
на ремарке

Когато теглите редовно ремарке,
вашият автомобил ще се нуждае по-
често от сервизно обслужване. Важните
позиции, на които трябва да обръщате
особено голямо внимание, включват
моторното масло в двигателя, работната
течност на автоматичната трансмисия,
смазването на мостовете и охлаждащата

течност на охладителната система.
Друга важна позиция за често проверя-
ване е състоянието на спирачките.
Всяка от изброените позиции се раз-
глежда в настоящия наръчник, а азбуч-
ният индекс ще ви помогне да ги откри-
вате много бързо. Ако ви предстои
дълго пътуване, полезно ще бъде да
прегледате тези раздели, преди да
започнете пътуването. Не забравяйте
също да поддържате ремаркето и тегли-
ча. Спазвайте графика за поддръжка,
който придружава вашето ремарке, и
проверявайте периодично състоянието
на ремаркето. За предпочитане е тези
проверки да се извършат в началото на
всяко ежедневно шофиране. Най-важ-
ното е всички гайки и болтове на тегли-
ча да се поддържат добре затегнати.

ВНИМАНИЕ
•�Вследствие�на�по-голямото�нато-
варване� при� използването� на
ремарке,� при� горещо� време� или
при�изкачване�на�наклони�може�да
се� получи� прегряване� на� двигате-
ля.�Ако�термометърът�за�охлажда-
щата� двигателя� течност� покаже
прегряване,� изключете� климатич-
ната� уредба� и� спрете� автомобила
на�безопасно�място,�за�да�позволи-
те�на�двигателя�да�се�охлади.
•� Когато� теглите� ремарке,
извършвайте�по-често�проверки�на
работната�течност�на�трансмисията
(скоростната�кутия).
•�Ако�автомобилът�ви�не�е�оборуд-
ван�с�климатична�уредба,�трябва�да
монтирате� вентилатор� на� конден-
зера,� за� да� се� подобри� качеството
на�работата�на�двигателя�при� тег-
лене�на�ремарке.

Шофиране на автомобила
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Ако решите да теглите ремарке

По-долу са посочени някои важни поло-
жения, в случай че решите да теглите
ремарке:

• Обмислете възможността да използва-
те управление на „разлюляването” на
ремаркето. Можете да зададете въпроси
на дилъра, който предлага теглича,
относно устройствата за намаляване на
„разлюляването” на ремаркето.

• Не пристъпвайте към каквото и да
било теглене на ремарке с вашия авто-
мобил през първите 2 000 км пробег, с
цел да се позволи правилно разработва-
не на двигателя. Неспазването на тази
предпазна мярка може да доведе в
резултат до тежка повреда на двигателя
или трансмисията.

• Когато теглите ремарке, не забравяй-
те да се консултирате с оторизиран
дилър на компанията HYUNDAI, за да
получите по-подробна информация
относно допълнителните изисквания,
например по отношение на комплекта
за теглене, и други подобни въпроси.

• Винаги шофирайте автомобила с уме-
рена скорост (под 100 км/ч)

• При дълги наклони нагоре не преви-
шавайте скоростта 70 км/ч или указана-
та от пътните знаци максимална скорост
- която стойност е по-ниска.

• Представената таблица съдържа важ-
ните съоръжения, с които трябва да се
съобразявате по отношение на теглото:

Вид на двигателя

Бензинов двигател Дизелов двигател

2,0 литра 2,0 литра

M/T A/T M/T A/T

Максимално
тегло на ремар-
кето,

килограми

Без спирачна
система

750 750 750 750

Със спирачна
система

1900 1600 2000 1600

Максимално допустимо статично
вертикално натоварване върху
куплиращото устройство,

килограми

80 80 80 80

Препоръчвана дистанция от
центъра на задния мост до точката
на куплиране, милиметри

963

М/Т: Механична трансмисия

А/Т: Автоматична трансмисия

Шофиране на автомобила
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Тегло на ремаркето

Какво е максималното тегло на ремаркето,
което гарантира безопасна експлоатация?
Ремаркето никога не трябва да тежи пове-
че от максимално допустимото тегло за
ремаркето - за ремарке със спирачки.
Даже и тази стойност може да се окаже
прекалено голяма.

Решеноето ви за максималното тегло на
ремаркето зависи много от начина, по
който планирате да го използвате. Така
например от значение са всички фактори
като скорост, надморска височина, накло-
ни на пътищата, околна температура и
колко често ще използвате автомобила за
теглене на ремарке. Идеалното тегло на
ремаркето също така ще зависи от евенту-
алното специално оборудване, което сте
монтирали във вашия автомобил.

Натоварване от „езика” на ремаркето

Натоварването от езика на всяко ремарке
е важна величина за измерване, тъй като
тя повлиява върху общото брутно тегло на
автомобила (GVW) на вашия автомобил.
Това тегло включва собственото тегло на
автомобила, целия товар, който може да
превозвате в него, и теглото на хората,
които ще пътуват в автомобила. И ако тег-
лите ремарке, трябва да добавите към
теглото GVW и натоварването от езика на
ремаркето, тъй като вашият автомобил ще
трябва да понесе също и това тегло.

Натоварването от езика на ремаркето
трябва да попада в границите на макси-
малното допустимо натоварване от езика
на ремаркето. След като сте натоварили
ремаркето, претеглете поотделно ремар-
кето и след това натоварването от езика,
за да проверите дали съответните тегла
отговарят на изискванията.

Ако тези тегла не отговарят на изисква-

нията, може да се наложи да ги коригира-
те - чрез просто разместване на някои
товари вътре в ремаркето.

Натоварванията от езика на ремаркето
могат да се повишават или намаляват чрез
преразпределение на товара в ремаркето.
Това може да се провери чрез проверява-
не първо на общото тегло на натоварено-
то ремарке, и второ, чрез проверяване на
натоварването от езика на ремаркето

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-
ЗА�РЕМАРКЕТО

•�Никога�не�натоварвайте�ремаркето�с
по-голямо�тегло�в�задната�част,�откол-
кото� в� предната.� Предната� част� на
ремаркето�трябва�да�бъде�натоварена�с
приблизително� 60%� от� общото� нато-
варване� на� ремаркето;� задната� част
трябва�да�бъде�натоварена�с�приблизи-
телно� 40%� от� общото� натоварване� на
ремаркето.
•��Никога�не�превишавайте�максимално
допустимите� гранични� стойности� за
ремаркето�или�за�оборудването�за�тег-
лене� на� ремарке.� Неправилното� нато-
варване�може�да�доведе�в�резултат�до
повреда� на� вашия� автомобил� и/или
телесно� нараняване.� Проверявайте
теглата� и� натоварването� с� търговски
везни� или� при� патрулните� служби� на
магистралите,� които� са� оборудвани� с
кантари�за�големи�натоварвания.
•�Неправилно�натоварените�ремаркета
могат� да� причинят� загуба� на� контрол
върху�управлението�на�автомобила.�

C190E02JM

Брутно натоварване
на ос

Брутно тегло на
целия автомобил

C190E01JM

Натоварване от
езика

Общо тегло
на ремаркето

Шофиране на автомобила
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В този раздел ще ви предоставим ръко-
водни правила за правилното натовар-
ване на вашия автомобил и/или ремар-
ке, за поддържане на теглото на нато-
варения автомобил в границите на
номиналните възможности на конструк-
цията - със или без теглене на ремарке.
Правилното натоварване на вашия
автомобил ще гарантира извличане на
максимална полза от качеството на
работа на конструкцията на автомоби-
ла. Преди да започнете да товарите
автомобила, запознайте се с представе-
ните по-долу термини, за да определите
номиналните стойности за теглото на
вашия автомобил, със или без ремарке,
които са извлечени от техническите
спецификации на автомобила и от сер-
тификационната табелка на същия:

Базово (основно) собствено тегло
на автомобила

Това е теглото на автомобила, включва-
що пълен резервоар с гориво и теглото
на цялото стандартно оборудване. Това
тегло не включва теглото на пътниците,
теглото на товара или допълнителното
оборудване.

Собствено тегло на автомобила

Това е теглото на вашия нов автомобил
във вида, в който сте го получили от

вашия дилър, плюс евентуалното
допълнително оборудване.

Тегло на товара

Тази стойност включва цялото допълни-
телно тегло, което се прибавя към
основното собствено тегло на автомоби-
ла, включително товарът и допълнител-
ното оборудване.

GAW (брутно натоварване на ос)

Това е общото тегло, което се упражня-
ва върху всеки от мостовете (преден и
заден) - включително собственото тегло
на автомобила и целия полезен товар.

GAWR (брутно номинално натовар-
ване на ос)

Това е максимално допустимото тегло,
което може да се упражни върху един
мост (преден или заден). Тези стойно-
сти са посочени в сертификационната
табелка.

Общото натоварване на всяка ос не
трябва да превишава стойността GAWR
за тази ос.

GVW (брутно тегло на автомобила)

Това тегло представлява базовото
(основното) собствено тегло на автомо-
била плюс действителното тегло на

товара, плюс теглото на пътниците.

GVWR (брутно номинално тегло на
автомобила)

Това е максимално допустимото тегло
при пълно натоварване на автомобила
(включително всички опции, оборудва-
не, пътуващите и товара). Стойността
GVWR е посочена в сертификационната
табелка.

ТЕГЛО�НА�АВТОМОБИЛА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�-�За�теглото
на�автомобила
Брутното� номинално� натоварване
на� мост� (GAWR)� и� брутното� номи-
нално�тегло�на�автомобила�(GVWR)
за� вашия� автомобил� са� посочени
на� сертификационната� табелка,
която�е�фиксирана�към�вратата�на
шофьора� (или� към� вратата� на
предния� пътник).� Превишаването
на�тези�номинални�стойности�може
да�доведе�до�произшествие�или�до
повреда�на�автомобила.�Можете�да
пресметнете� теглото� на� вашия
товар� чрез� претегляне�на� предме-
тите�(и�хората),�преди�да�ги�поста-
вите�в�автомобила.�Винаги�внима-
вайте� да� не� претоварвате� вашия
автомобил.

Шофиране на автомобила
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, КОГАТО СТЕ СПРЕЛИ НА ПЪТЯ

Мигаща аварийна сигнализация

Мигащата аварийна сигнализация
служи като предупреждение към оста-
налите участници в движението - да
упражняват изключително голямо вни-
мание, когато се приближават до вашия
автомобил, заобикалят вашия автомо-
бил или го изпреварват.

Мигащата аварийна сигнализация тряб-
ва да се използва всеки път, когато
извършвате аварийни ремонтни дейно-
сти, или когато автомобилът е спрял в
съседство с края на пътя.

Включването на мигащата аварийна
сигнализация става с натискане на
показания на фигурата бутон, като пре-
включвателят за запалването може да
се намира в произволно положение.
Бутонът за мигащата аварийна сигнали-
зация е разположен в групата пре-
включватели на централната конзола.
При включването на мигащата аварийна
сигнализация всички мигачи започват
да мигат едновременно.

• Мигащата аварийна сигнализация
може да работи, независимо дали дви-
гателят работи или не.

• Когато мигащата аварийна сигнализа-
ция е включена, мигачите не работят.

• Особено много трябва да внимавате,
когато използвате мигащата аварийна
сигнализация по време на теглене на
вашия автомобил.

OLM049084
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АВАРИЙНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ВРЕМЕ НА ДВИЖЕНИЕ
Ако двигателят на автомобила
загасне, когато се намирате на
кръстовище

• Ако двигателят на автомобила ви угас-
не, когато се намирате на кръстовище,
превключете лоста за смяна на предав-
ките в положението N (неутрално), и
след това избутайте автомобила до без-
опасно място.

• Ако автомобилът ви е оборудван с
механична трансмисия, която не е обо-
рудвана с превключвател за блокиране
на запалването, автомобилът ви може
да се придвижи напред чрез включване
на втора или трета предавка и след това
включване на стартера, без да натиска-
те педала на съединителя.

Ако спукате гума по време на дви-
жение

Ако спукате гума по време на движе-
ние:

1. Свалете веднага крака си от педала
на газта и оставете автомобила бавно да
намали скоростта си, като се стремите
да запазвате права посока на движе-
ние. Не задействайте веднага спирачки-
те, и не правете опит да се изтеглите от
пътя, тъй като това може да доведе до

загуба на контрол върху управлението
на автомобила. Когато автомобилът
намали скоростта си до стойност, когато
горните операции станат безопасни за
изпълнение, задействайте внимателно
спирачките и се изтеглете от пътя.
Изтеглете се от пътя колкото е възмож-
но повече и паркирайте автомобила на
твърда и равна повърхност. Ако се
намирате на магистрала, разделена на
две отделни части, никога не паркирай-
те автомобила в средната зона между
двата участъка за движение.

2. Когато автомобилът спре напълно,
включете вашата мигаща аварийна сиг-
нализация, задействайте спирачката за
паркирането и включете трансмисията в
положението Р (паркиране) (за модели-
те с автоматична трансмисия), или на
заден ход (за моделите с механична
трансмисия.

3. Изведете всички пътници извън авто-
мобила. Внимавайте пътниците да изля-
зат от страната на автомобила, която е
по-отдалечена от автомобилното движе-
ние.

4. При смяната на спуканата гума спа-
звайте указанията, които са посочени
по-нататък в настоящия раздел.

Ако двигателят ви загасне по
време на движение

1. Намалете постепенно скоростта, като
спазвате права посока на движение.
Придвижете се внимателно извън пътя
на безопасно място.

2. Включете мигащата аварийна сигна-
лизация.

3. Опитайте се да запалите двигателя
отново. Ако двигателят ви не може да
запали, свържете се с оторизиран дилър
на компанията HYUNDAI, или потърсете
друга квалифицирана пътна помощ.
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АКО ДВИГАТЕЛЯТ НЕ МОЖЕ ДА ЗАПАЛИ
Ако коляновият вал на двигателя
не превърта въобще, или се върти
бавно

1. Ако вашият автомобил е оборудван с
автоматична трансмисия, не забравяйте
да превключите лоста за смяна на пре-
давките в положението N (неутрално)
или в положението Р (паркиране), и да
задействате спирачката за паркиране-
то.

2. Проверете съединенията на полюсни-
те накрайници на акумулаторната бате-
рия, за да се уверите, че същите са
чисти и добре затегнати.

3. Включете вътрешното осветление.
Ако при включване на стартера вътреш-

ното осветление започне да свети по-
слабо или угасва съвсем, това е при-
знак, че акумулаторната батерия е раз-
редена.

4. Проверете електрическите съедине-
ния на стартера, за да сте сигурни, че те
са добре затегнати.

5. Никога не правете опит да запалите
двигателя чрез бутане или теглене на
автомобила.

Вижте указанията, дадени в частта
„Запалване на двигателя от външна
акумулаторна батерия”.

Aко коляновият вал на двигателя
се върти нормално, но двигателят
не запалва

1. Проверете нивото на горивото.

2. При превключвател за запалването
поставен в положението LOCK/ OFF,
проверете всички връзки на запалител-
ната система, бобините и запалителните
свещи. Възстановете всички връзки,
които може да са прекъснати или раз-
хлабени.

3. Проверете горивопровода в двигател-
ното отделение.

4. Ако двигателят все още не запалва,
извикайте оторизиран дилър на компа-
нията HYUNDAI, или потърсете друга
квалифицирана пътна помощ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако двигателят ви не запалва,
никога не използвайте бутане или
теглене на автомобила за запалва-
нето на неговия двигател. Това би
довело в резултат до сблъсък или
мое да причини други повреди. В
допълнение, бутането или теглене-
то за запалване на двигателя може
да доведе до претоварване на
каталитичния преобразовател и да
създаде опасност от възникване на
пожар.

Какво трябва да правите при аварийни обстоятелства?
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ЗАПАЛВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ ВЪНшНА АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ

Свържете кабелите в посочения на
фигурата ред, а след запалването
на двигателя ги разединете в обра-
тен ред.

Запалване на двигателя от външна
акумулаторна батерия

Ако бъде изпълнено по неправилен
начин, запалването на двигателя от
външна акумулаторна батерия може да
бъде много опасно. По тази причина, за
да избегнете нараняване или повреда
на автомобила или на акумулаторната
батерия, спазвайте стриктно процеду-
рите за запалване на двигателя от
външна акумулаторна батерия. Ако
изпитвате съмнение във вашите умения
за тези операции, настоятелно препоръ-

чваме да повикате компетентен техник
или аварийна служба за пътна помощ да
изпълни запалването на двигателя от
външна акумулаторна батерия.

1VQA4001

Разредена
акумулаторна

батерия

Свързващи кабели

Помощна (външна)
акумулаторна батерия

(-)

(+)

(+)

(-)
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ВНИМАНИЕ
Използвайте само външна акумула-
торна батерия с напрежение 12
волта. Ако използвате захранване с
напрежение 24 волта (две послед-
ователно свързани акумулаторни
батерии по 12 волта или мотор-гене-
раторна група с напрежение 24
волта, може да нанесете повреди на
12-волтовия електромотор на старте-
ра, запалителната система и други
електрически части до състояние,
което не позволява тяхното ремонти-
ране.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ЗА АКУМУЛА-
ТОРНАТА БАТЕРИЯ
• Дръжте откритите пламъци или
източниците на искри далече от акуму-
латорната батерия. При работата си
акумулаторната батерия отделя газа
водород, който може да експлодира,
ако бъде изложен на въздействието на
открит пламък или искри.
Ако тези указания не бъдат изпълнява-
ни стриктно, могат да се получат тежки
телесни наранявания или повреда на
автомобила! Ако не сте сигурни как да
изпълнявате тази процедура, потърсете
квалифицирана помощ. Автомобилните
акумулаторни батерии съдържат сярна
киселина. Това е химично съединение,
което е отровно и с висока корозионна
сила. Когато запалвате двигателя от
външна акумулаторна батерия, трябва
да носите предпазни очила и да внима-
вате върху вас, върху вашите дрехи или
по автомобила да не попадне киселина
от акумулаторната батерия.
• Никога не правете опит да запалвате
двигателя от външна акумулаторна
батерия, ако разредената акумулатор-
на батерия е замръзнала, или ако ниво-
то на електролита в нея е ниско; в про-
тивен случай акумулаторната батерия
може да се спука или да експлодира.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - За акумула-
торната батерия
Никога не правете опити да проверя-
вате нивото на електролита в акуму-
латорната батерия, тъй като това
може да доведе до спукване или екс-
плодиране на акумулаторната бате-
рия, което може да причини тежко
нараняване.
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Процедура на запалването на двига-
теля от външна акумулаторна
батерия

1. Проверете дали външната (заредена)
акумулаторна батерия е с напрежение
12 волта, и дали нейният отрицателен
полюсен накрайник е заземен.

2. Ако външната акумулаторна батерия
се намира в друг автомобил, не позво-
лявайте двата автомобила да се допират
един до друг.

3. Изключете всички ненужни електри-
чески консуматори.

4. Свържете свързващите дебели кабе-
ли в точната последователност, която е
показана на фигурата. Най-напред
свържете единия край на един от
свързващите кабели към положителния
полюсен накрайник на разредената аку-
мулаторна батерия (1), след това
свържете другия край на този кабел към
положителния полюсен накрайник на
външната (помощна) акумулаторна
батерия (2). Продължете със свързване
на единия край на втория свързващ
кабел към отрицателния полюсен
накрайник на външната (помощна) аку-
мулаторна батерия (3), след това
свържете другия край на втория
свързващ кабел към твърда, неподвиж-
на метална част (например към скобата
за вдигане на двигателя), намираща се

далече от акумулаторната батерия (4).
Никога не изпълнявайте тази връзка
към или в съседство с каквито и да било
части, които се движат, когато коляно-
вият вал на двигателя се завърта.

Не позволявайте свързващите кабели
да контактуват с каквото и да било
друго, с изключение на правилните
полюсни накрайници на двете акумула-
торни батерии или към правилната
точка за заземяване (замасяване). При
изпълнението на тези свързвания,
никога не се надвесвайте над акумула-
торната батерия.

5. Запалете двигателя на автомобила с
външната (помощна) акумулаторна
батерия, и го оставете да работи малко

време с 2 000 оборота в минута, след
това запалете двигателя на автомобила
с разредената акумулаторна батерия.

Ако причината за разреждането на
вашата акумулаторна батерия не е оче-
видна, трябва да закарате автомобила
си за проверка при оторизиран дилър
на компанията HYUNDAI.

Запалване на двигателя с бутане
на автомобила

Когато вашият автомобил е оборудван с
механична трансмисия, двигателят му
не трябва да се запалва посредством
бутане на автомобила, тъй като това
може да повреди системата за управле-
ние на емисиите.

Автомобилите, които са оборудвани с
автоматична трансмисия, не могат да се
запалват с бутане на автомобила.

При запалването на двигателя от
външната акумулаторна батерия спа-
звайте указанията, дадени в настоящия
раздел.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не правете опит да запал-
вате двигателя с теглене на авто-
мобила, тъй като при запалването
на двигателя на автомобила може
да се задвижи рязко напред, което
би могло да предизвика сблъсък с
теглещия автомобил.

ВНИМАНИЕ - За свързващите
кабели за акумулаторните батерии
Никога не свързвайте кабела от
отрицателния полюсен накрайник
на външната акумулаторна бате-
рия към отрицателния полюсен
накрайник на разредената акуму-
латорна батерия. Това може да
доведе до прегряване на разреде-
ната акумулаторна батерия и до
нейното спукване, при което от
акумулаторната батерия ще се раз-
лее киселина.

Какво трябва да правите при аварийни обстоятелства?
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АКО ДВИГАТЕЛЯТ ПРЕГРЯВА
Ако датчикът за температурата на
охлаждащата двигателя течност покаже
прегряване, ще усетите загуба на мощ-
ност, или ще чуете силен звук на „чука-
не” или „звънтене” - това е признак, че
вероятно двигателят е прекалено наго-
рещен. Ако това се случи с вашия авто-
мобил, трябва да направите следното:

1. Изтеглете се встрани от пътя и спре-
те автомобила при първата възможност,
когато е безопасно да направите това

2. Превключете лоста за смяна на пре-
давките в положението Р (за моделите с
автоматична трансмисия) или в
неутралното положение (за моделите с
механична трансмисия) и задействайте
спирачката за паркирането. Ако клима-
тичната уредба е включена, изключете
я.

3. Ако под автомобила забележите
отделяне на охлаждаща двигателя теч-
ност или ако изпод капака забележите
излизане на пара, загасете двигателя.
Не отваряйте капака на двигателното
отделение, докато спре изтичане на
охлаждаща течност, или докато отделя-
нето на пара престане. Ако няма никак-
ви видими признаци за загуба на
охлаждаща течност за двигателя и не се
забелязва отделяне на пара, оставете
двигателя да работи и проверете дали
охлаждащия двигателя вентилатор

работи. Ако охлаждащият вентилатор не
се върти, загасете двигателя.

4. Проверете дали не липсва задвижва-
щия ремък за водната помпа. Ако този

ремък не липсва, проверете дали е
добре затегнат. Ако задвижващия ремък
изглежда в задоволително състояние,
проверете дали няма теч на охлаждаща
течност от радиатора, под маркучите
или под автомобила. (Но ако сте изпол-
звали климатичната уредба, нормално е
да капе студена вода след като автомо-
билът спре).

5. Ако задвижващия водната помпа

ремък е скъсан, или ако забележите теч
на охлаждащата течност за двигателя,
загасете незабавно двигателя и изви-
кайте за помощ най-близкия оторизиран
дилър на компанията HYUNDAI.

6. Ако не можете да откриете причина-
та за прегряването, изчакайте, докато
температурата на двигателя се върне до
нормалната стойност. След това, ако
установите загуба на охлаждаща теч-
ност, внимателно долейте охлаждаща

течност в резервоара, докато нивото на
охлаждащата течност в резервоара се
изравни с маркировката, която е на
половината разстояние в гърловината
на отвора на радиатора.

7. Продължете пътуването с повишено
внимание, като внимавате за по-нататъ-
шни признаци на прегряване. Ако пре-
гряването се получи отново, извикайте
за помощ оторизиран дилър на компа-
нията HYUNDAI.

ВНИМАНИЕ
Значителната загуба на охлажда-
ща течност е признак, че в охлади-
телната система има теч, и това
трябва да се провери при първа
възможност от оторизиран дилър
на компанията HYUNDAI..

Какво трябва да правите при аварийни обстоятелства?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато двигателят работи, пазете
косите, ръцете и дрехите си от дви-
жещите се части, каквито са
охлаждащият вентилатор и зад-
вижващите ремъци, за да избегне-
те нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не развивайте капачката на
двигателя, когато радиаторът е
нагорещен. В противен случай това
може да доведе до изпръскване на
охлаждаща течност от отвора, при
което могат да се получат тежки
изгаряния.
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СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА НАЛЯГАНЕТО В ГУМИТЕ (TPMS) (АКО Е ОБОРУДВАНА ТАКАВА СИСТЕМА)

(1) Индикатор за понижено налягане в
гумите/ индикатор за повреда в системата
TPMS

(2) Индикатор за положението на гумата,
в която е открито понижено налягане

Налягането във всички гуми (включително
в резервната гума, ако автомобилът е обо-
рудван с резервна гума), трябва да се про-
верява веднъж месечно (при студено
състояние на гумите), и гумите трябва да
се напомпват до налягането, препоръчва-
но от производителя на автомобила и
посочено на табелката за налягането в
гумите. (Ако на вашия автомобил са мон-
тирани гуми с различни размери спрямо
размерите, посочени в табелката за наля-
гането в гумите, трябва да определите
какво е правилното налягане за напомпва-
не на тези гуми.)

Като допълнителна функция за безопас-
ност, вашият автомобил е оборудван със
система за мониторниг на налягането в
гумите (TPMS), която при понижено наля-
гане ще накара да светне един индикатор
за ниско налягане в гумите. Ето защо,
когато индикаторът за понижено налягане
в гумите светне, трябва да спрете автомо-
била и да проверите гумите при първа
възможност, и да ги напомпате до правил-
ното налягане. Продължаването да се дви-
жите със значително понижено налягане в
някои от гумите може да доведе до нейно-
то прегряване и до повреда на гумата.
Пониженото налягане в гумите води също
до повишаване на разхода на гориво и до
намаляване на живота на протектора на
гумата, и може да повлияе отрицателно
върху управляемостта на автомобила и на
неговите способности за ефективно спи-
ране.

Моля обърнете внимание, че системата
ТPMS не се явява заместител на правилна-
та поддръжка на гумите, и че само шофь-
орът е отговорен за поддържането на пра-
вилно налягане в гумите, даже в случаите
когато понижаването налягането не е
достигнало праговата стойност за светва-
не на индикатора на системата TPMS за
понижено налягане в гумите.

Вашият автомобил е оборудван също със
светлинен индикатор за повреда в систе-

мата TPMS, който да показва кога систе-
мата не работи изправно. Светлинният
индикатор за повреда в системата TPMS е
комбиниран с индикатора за понижено
налягане в гумите. Когато системата
открие повреда, светлинният индикатор за
понижено налягане започва да мига в про-
дължение на около 1 минута, и след това
остава да свети постоянно. Тази последо-
вателност на индикацията ще продължи,
докато загасите двигателя и го запалите
отново, и ще продължи да се повтаря,
докато повредата не бъде отстранена.
Когато светлинният индикатор за повреда
светне, системата може да не е в състоя-
ние да открие или да сигнализира пони-
жено налягане в гумите по начина, по
който е предвидено да работи. Повредите
в системата TPMS могат да се случат по
различни причини, включително вслед-
ствие на монтиране на подменени или
алтернативни гуми или джанти на автомо-
била, което не позволява на системата
TPMS да функционира правилно. Затова
след смяна на една или повече гуми или
джанти на вашия автомобил винаги прове-
рявайте показанието на датчика за повре-
да в системата TPMS, за да сте сигурни, че
сменените или алтернативни гуми и джан-
ти позволяват на системата TPMS да про-
дължи да функционира правилно.

OEL069012

Какво трябва да правите при аварийни обстоятелства?
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* ЗАБЕЛЕЖКА 
Ако светлинните индикатори за повреда в
системата TPMS, за понижено налягане в
гумите и за положението на гумата с
понижено налягане - не светнат за 3
секунди, когато превключвателят за
запалването се завърти в положението
ON (включено запалване) или при рабо-
тещ двигател, или ако същите останат да
светят след като са светнали в продълже-
ние на приблизително 3 секунди, закарай-
те вашия автомобил до най-близкия до
вас оторизиран дилър на компанията
HYUNDAI, и изискайте проверка на сис-
темата TPMS.

• Индикатор за понижено налягане в
гумите

• Индикатор за положението на гумата с
понижено налягане

Когато предупреждаващите индикатори
на системата за мониторинг на наляга-
нето в гумите светнат, това означава, че
една или повече от гумите на вашия
автомобил са със значително понижено
налягане в тях. Светлинният индикатор
за положението на гумите с понижено
налягане ще покаже точно коя гума е
със значително понижено налягане,
чрез светване на съответния знак на
светлинния индикатор.

Ако светне който и да било
от тези два индикатора,
намалете незабавно скоро-
стта на автомобила, като
избягвате резки завивания,
и предвиждайте удължаване
на спирачното разстояние.

При първа възможност трябва да спрете
и да проверите налягането в гумите.
Напомпайте гумите до правилните стой-
ности на налягането, така както е отбе-
лязано в табелката на гумите за наляга-
нето в тях, разположена на централната
колонка от страната на шофьора. Ако не
можете да стигнете до сервиз, или ако
гумата не може да задържи налягането,
след като е донапомпана, сменете гума-
та с понижено налягане с резервната
гума.

След като сте ремонтирали и монтирали
на автомобила ремонираната гума, след
запалването на двигателя и в про-
дължение на около 20 минути шофира-
не след потеглянето светлинният инди-
катор за повреда в системата TPMS
може да светне, и индикаторите за
понижено налягане в гумите и за точно-
то място на гумите с понижено налягане
ще останат да светят също за около 20
минути.

ВНИМАНИЕ
При шофиране през зимата или в
много студено време индикаторът
за понижено налягане в гумите
може да светне, ако напомпването
на гумите е било регулирано до
препоръчваните стойности за наля-
гането в гумите при горещо време.
Това няма да означава, че вашата
система TPMS работи неизправно,
тъй като понижената температура
води до пропорционално спадане
на налягането в гумите. Когато
сменяте региона на шофиране от
зона с горещо време към район със
студен климат, или от район със
студен климат към район с горещо
време, или когато външната темпе-
ратура се повиши или понижи в
значителна степен, налага се да
проверявате налягането в гумите и
да го регулирате до препоръчвани-
те стойности.

Какво трябва да правите при аварийни обстоятелства?
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• Светлинен индикатор
за повреда в система-
та TPMS (за монито-
ринг на налягането в
гумите)

Когато в системата за мониторинг на
налягането в гумите възникне повреда,
индикаторът за понижено налягане в
гумите ще светне, след като е мигал в
продължение приблизително на една
минута. Ако системата е в състояние
правилно да открие понижено налягане
в някои от гумите, в същото време,
когато се открие и повредата в система-

та, в този случай ще светнат едновре-
менно индикаторът за повреда в систе-
мата TPMS и индикаторът за мястото на
гумата (гумите) с понижено налягане;
например, ако се повреди датчикът за
налягането в предната лява гума, свет-
линният индикатор за повреда в систе-
мата TPMS ще светне, но ако се открие
понижено налягане в предната дясна,
задната лява или задната дясна гума,
ще светнат индикаторите за мястото на
гумите с понижено налягане, заедно с
индикатора за повреда на системата
TPMS.

При първа възможност изискайте про-
верка на системата TPMS от оторизиран
дилър на компанията HYUNDAI, за да
определи причината за повредата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ЗА
РИСКА ОТ ПОВРЕДИ
ВСЛЕДСТВИЕ НА ПОНИЖЕНО
НАЛЯГАНЕ В ГУМИТЕ
Значителното понижаване на
налягането в гумите прави автомо-
била нестабилен, и може да допри-
несе до загуба на контрол върху
управлението на автомобила и до
удължаване на спирачния път.
Продължителното движение при
гуми с понижено налягане може да
доведе до прегряване на гумите и
тяхното повреждане.

ВНИМАНИЕ
• Светлинният индикатор за повре-
да в системата TPMS може да свет-
не, ако автомобилът се движи до
електрически захранващи кабели
или радиопредавателни антени,
например полицейски радиостан-
ции, правителствени и обществени
офиси, радиопредавателни стан-
ции, военни апаратури, летища,
радиопредавателни кули и други
подобни. Всичките тези обекти
могат да попречат на нормалната
работа на системата за мониторинг
на налягането в гумите (ТPMS).
• Светлинният индикатор за повре-
да в системата TPMS може да свет-
не, ако използвате вериги на гуми-
те, или ако в автомобила се изпол-
зват някои самостоятелни елек-
тронни устройства от рода на ноут-
буци, зарядни устройства за мобил-
ни телефони, дистанционно управ-
ление на запалването на двигателя
или навигационни устройства, и
други подобни. Тяхната работа
може да попречи на нормалната
работа на системата за мониторинг
на налягането в гумите (TPMS).

Какво трябва да правите при аварийни обстоятелства?
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Смяна на гума с монтиран датчик
TPMS

Ако спукате гума, индикаторите за
понижено налягане в някои от гумите и
за положението на гумата с понижено
налягане ще светнат. При първа
възможност изискайте ремонт на спука-
ната гума от оторизиран дилър на ком-
панията HYUNDAI, или сменете спукана-
та гума с резервната.

Всяко колело е оборудвано с датчик за
налягане, който е монтиран вътре в
гумата, зад стеблото на вентила. По
тази причина трябва да използвате само

специални джанти тип TPMS. 

Препоръчваме ви винаги да извършвате
сервизното обслужване на вашите гуми
при оторизиран дилър на компанията
HYUNDAI.

Даже след като смените гумата с пони-
жено налягане с резервната гума, инди-
каторите за понижено налягане в някои
от гумите и за положението на гумата с
понижено налягане ще останат да све-
тят, докато гумата с пониженото наляга-
не бъде ремонтирана и монтирана отно-
во на автомобила.

След като смените гумата с понижено
налягане с резервната гума, след
няколко минути индикаторът за повреда
в системата TPMS може да светне, тъй
като в резервната гума няма монтиран
датчик TPMS.

След като гумата с понижено налягане
бъде донапомпана до препоръчаното
налягане и монтирана на автомобила,
или на джантата бъде монтиран нов дат-
чик TPMS, индикаторът за повреда в
системата TPMS и индикаторите за
понижено налягане в гумите и за поло-
жението на гумите с понижено налягане
ще угаснат след няколко минути шофи-
ране.

Ако индикаторите не угаснат след

няколко минути шофиране, трябва да
посетите оторизиран дилър на компа-
нията HYUNDAI.

ВНИМАНИЕ
Ако датчикът TPMS на оригинално
монтираното колело, намиращо се
в леглото на резервната гума все
още е активиран, системата за
мониторинг на налягането в гумите
може да не работи изправно. При
първа възможност изискайте гума-
та с датчик TPMS да бъде сервизно
обслужена или подменена от
оторизиран дилър на компанията
HYUNDAI.

ВНИМАНИЕ
НИКОГА не използвайте комплекта
за временно възстановяване на
спукани гуми за ремонтиране
и/или напомпване на гума с пони-
жено налягане. Херметизиращата
течност за гумата може да повреди
датчика за налягане, който е мон-
тиран вътре в гумата. Ако изпол-
звате херметизираща течност, след
това ще трябва да замените датчи-
ка за налягане, който е монтиран
вътре в гумата.

Какво трябва да правите при аварийни обстоятелства?
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В много случаи може да не сте в състоя-
ние само с външен оглед да определите
дали налягането в дадена гума е пони-
жено. За измерване на налягането на
въздуха в гумите винаги използвайте
манометър с добро качество. Моля объ-
рнете внимание, че гумите, които са
загрети (след като автомобилът е бил
шофиран с тях) ще показва при измер-
ването по-високо налягане, отколкото
когато гумата е студена (когато автомо-
билът е стоял неподвижен най-малко 3
часа и след това е бил каран на раз-
стояние не по-голямо от 1,6 км през
този тричасов период). Преди да при-
стъпите към измерване на налягането в
дадена гума, оставете гумата да се
охлади. Винаги преди да пристъпите
към напомпване на гумите до препоръ-
чваното налягане, проверявайте дали
гумите са в студено състояние.

Студено състояние на гумите означава,
че автомобилът е престоял в спряло
състояние в продължение на три часа, и
през този тричасов период е бил шофи-
ран на разстояние не по-голямо от 1,6
км.

ВНИМАНИЕ
Никога не използвайте каквато и
да било херметизираща течност за
гуми, ако автомобилът ви е оборуд-
ван със система за мониторинг на
налягането в гумите.
Херметизиращата течност може да
повреди датчиците за налягането в
гумите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ЗА
ПРЕДПАЗВАНЕТО НА СИСТЕ-
МАТА TPMS
Разглобяването, внасянето на про-
мени или блокирането на система-
та за мониторинг на налягането в
гумите (TPMS) и на нейните компо-
ненти може да попречи на възмож-
ностите на системата да пред-
упреждава шофьора за условията
на възникнало понижено налягане
в гумите и/или за повреди в систе-
мата TPMS. Разглобяването, внася-
нето на промени или блокирането
на компонентите на системата за
мониторинг на налягането в гумите
(TPMS) може да доведе до отпада-
не на гаранцията за тази част на
автомобила.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ЗА
СИСТЕМАТА TPMS
• Системата TPMS не може да ви
предупреди незабавно за някои
много тежки и внезапни повреди
на гумите, причинени от външни
фактори, например пробождане на
гумите от гвоздеи или от други
остри предмети на пътя.
• Ако почувствате каквато и да
било нестабилност на автомобила,
незабавно свалете крака си от
педала на газта, задействайте пос-
тепенно и с лека сила педала на
спирачките, и бавно се придвижете
до безопасно място извън пътя

Какво трябва да правите при аварийни обстоятелства?
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АКО СПУКАТЕ ГУМА

Крик и инструменти

Крикът, манивелата на крика и гаечният
ключ за гайките на колелата се съхра-
няват в багажното отделение.

За да получите достъп до това оборуд-
ване, трябва да издърпате капака на
кутията за багаж нагоре.

(1) Манивела на крика

(2) Крик

(3) Гаечен ключ за гайките на колелата

Указания за вдигането на автомобила
на крик

Крикът е предназначен само за аварий-
на смяна на гуми.

За да се избегне „играенето” (тракане-
то) на крика, докато автомобилът е в

движение, трябва да го съхранявате
правилно и да натягате винта на крика
докрай.

За да се намали опасността от телесно
нараняване, спазвайте стриктно указа-
нията за вдигането на автомобила на
крик.

OLM069001

Какво трябва да правите при аварийни обстоятелства?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - За смяна-
та на гуми
• Никога не правете опит да прави-
те ремонти по автомобила на лен-
тите за движение на пътя - на
обществени пътища или на магист-
рали.
• Винаги изтегляйте автомобила
изцяло извън пътя и на банкета на
пътя, преди да започнете да сменя-
те гуми. Крикът трябва да се изпол-
зва на здрава, равна земна повър-
хност. Ако не можете да намерите
здрава, равна повърхност извън
пътя, извикайте за помощ някоя от
службите на пътна помощ.
• Винаги използвайте правилните
точки за поставяне на крика
отпред и отзад на автомобила;
никога не използвайте за опорна
точка на крика броните или какви-
то и да било други части на авто-
мобила.
(Продължение)
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Изваждане и обратно поставяне на
резервната гума

1. Завъртете крилчатия винт, който при-
държа резервната гума (1), по посока,
обратна на часовниковата стрелка.

Поставяйте обратно гумата в ред, обра-
тен на демонтирането й.

За да не се допусне „играене” и тракане
на резервната гума и на инструментите,
когато автомобилът е в движение, тряб-
ва да съхранявате правилно тези части.

Смяна на гуми

1. Паркирайте автомобила на равно
място и задействайте докрай спирачка-
та за паркирането.

2. Превключете лоста за смяна на пре-
давките в положението R (заден ход)
(за моделите с механична трансмисия)
или в положението Р (паркиране) (за
моделите с автоматична трансмисия).

3. Включете мигащата аварийна сигна-
лизация.

OEL069002

(Продължение)
• Автомобилът може лесно да се
изплъзне от крика, при което може
да се стигне до тежко нараняване
или смърт. Никой не трябва да пос-
тавя каквато и да било част от
тялото си под автомобила, когато е
повдигнат само на крик. Когато се
налага да легнете под автомобила,
използвайте специални опорни
стойки.
• Никога не запалвайте и не дръж-
те двигателя в работещо състоя-
ние, когато автомобилът е вдигнат
на крик. 
• Никога не позволявайте на кого-
то и да било да остава вътре в
автомобила, когато същият е вдиг-
нат на крик. 
• Вземете всички възможни мерки
децата, които се намират с вас, да
бъдат на безопасно място - далече
от пътя и от автомобила, който ще
бъде повдиган на крик. 

1VQA4022

Какво трябва да правите при аварийни обстоятелства?
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4. Извадете гаечния ключ за гайките на
колелата, крика, манивелата за крика и
резервната гума от автомобила.

5. Подпрете едновременно отпред и
отзад колелото, което е диагонално сре-
щуположно на положението на крика.

6. Разхлабете гайките на колелото,
което ще сменяте, в посока, обратна на
часовниковата стрелка - само по един
оборот всяка, но не развивайте докрай
никоя от гайките, докато гумата не бъде
повдигната до отделяне от земята.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ЗА
СМЯНАТА НА ГУМИ
• За да се избегне разместване на
автомобила, докато сменяте гума-
та, винаги задействайте докрай
спирачките за паркирането, и
винаги подпирайте колелото,
което е диагонално срещуположно
на колелото, което сменяте.
• Препоръчваме ви да подпирате
всички гуми на автомобила, и в
автомобила да няма никого, докато
трае вдигането му на крик.

1VQA4023 OCM049011N
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7. Поставете крика в предната или
задна точка за повдигане, която се
намира най-близо до гумата, която ще
сменяте. Поставяйте крика точно на
предназначените места под шасито.
Местата за поставяне на крика пред-
ставляват метални плочки, които са
заварени към шасито с две езичета, и
една изпъкнала част, която трябва да
съвпадне с горния отвор на крика.

8. Пъхнете манивелата на крика в самия
крик и въртете манивелата по посока на
часовниковата стрелка, като повдигнете
автомобила само до положение, когато
колелото едва се отдели от земята.
Разстоянието между долната част на
колелото и земята трябва да бъде при-
близително 30 мм. Преди да развиете
докрай гайките на колелата, проверете
отново дали автомобилът е в устойчиво
положение, и дали няма опасност от
раздвижването му или от изплъзване от
крика.

9. Разхлабете гайките на колелата и ги
развийте докрай на ръка. Плъзнете
колелото извън шпилките и го поставе-
те настрани, така че да не може да се
„изтъркаля” надалече от автомобила. За
да поставите колелото на главината,
трябва да повдигнете резервната гума,
да центрирате отворите спрямо шпилки-
те и да плъзнете колелото по тяхната
дължина. Ако изпълнението на тази
операция е затруднено, леко ударете с
ръка колелото, и се постарайте да цент-
рирате най-горния отвор на колелото с
най-горната шпилка. След това, раздви-
жете колелото назад-напред, докато
колелото ще може да се плъзне върху
всички останали шпилки. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ЗА
МЕСТАТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА
КРИКА
За да се намали опасността от
нараняване, винаги използвайте
само крика, който се доставя заед-
но с автомобила, и винаги поста-
вяйте крика в правилните места; за
опора на крика не използвайте
никои други части на автомобила.

OCM049013N OCM054012
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10. За да монтирате отново колелото,
оставете го за момент да се крепи само

на шпилките, поставете гайките върху
съответните шпилки и ги затегнете кол-
кото можете на ръка. Гайките трябва да
се монтират като тяхната скосена част
трябва да сочи навътре. Раздвижвайте
колелото, за да сте сигурни, че е легна-
ло плътно на място, след това отново
дозатегнете гайките колкото може по-
здраво на ръка.

11. Смъкнете автомобила обратно на
земята чрез въртене на крика с гаечния
ключ за гайките на колелата (като
манивела) по посока, обратна на часов-
никовата стрелка.

След това разполагайте последователно
гаечния ключ за гайките на колелата,
така както е показано на фигурата по-
горе, и затягайте поред гайките на
колелата. Проверявайте дали гнездото
на гаечния ключ е напълно обхванало
съответната гайка. При затягането
никога не стъпвайте с крак върху
ръчката на гаечния ключ и не изпол-
звайте никакви удължителни тръби при
това затягане.

Затягайте по ред по малко всички
гайки, докато всичките пет гайки бъдат
затегнати докрай. След това извършете
двойна проверка за всяка от гайките -
дали е затегната докрай. След като сме-
ните гуми, при първа възможност изис-

кайте от оторизиран дилър на компа-
нията HYUNDAI да затегне гайките на
колелата с правилния въртящ момент.

Въртящ момент за затягане на гайките
на колелата:

За стоманени джанти и за джанти от
алуминиева сплав: от 9 до 11 кгс.м

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Джантите и тасовете за колелата
могат да имат остри ръбове.
Оперирайте с тях внимателно, за
да избегнете възможни тежки
наранявания. Преди да поставите
колелото на нужното място, трябва
да проверите върху главината или
върху самото колело да няма
никакви препятствия (например
кал, замърсяване от асфалт, от
дребни камъчета и други подобни),
които могат да попречат на плът-
ното монтиране на колелото към
главината.
Ако има такива препятствия, тряб-
ва да ги отстраните. Ако на мон-
тажната повърхност между коле-
лото и главината не се осигури
добър контакт, гайките на колело-
то могат да се разхлабят и това да
доведе до изпадане на колелото от
автомобила. Изпадането на колело
от автомобила, може да доведе в
резултат до загуба на контрол
върху управлението на автомоби-
ла. Това може да предизвика
тежко нараняване или смърт.

OEL069007
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Ако в автомобила имате манометър, раз-
вийте капачката на вентила и провере-
те налягането в гумата. Ако налягането
е по-ниско от препоръчваното, карайте
бавно до най-близкия сервиз, и напом-
пайте гумата до правилното налягане.
Ако налягането е прекалено високо,
регулирайте го чрез изпускане на
въздух, докато придобие правилната
стойност. Винаги след проверка и регу-
лиране на налягането на гумите, зави-
вайте плътно капачките на вентилите.
Ако капачката не бъде завита обратно,
от гумите може да се получи изпускане
на въздух. Ако изгубите някоя от капач-
ките на вентилите, при първа възмож-
ност трябва да закупите нови капачки и
да ги завинтите на съответните места.

След като сте сменили гумата, винаги
обездвижвайте спуканата гума на
мястото, на което е поставена, и
връщайте крика и инструментите в тех-
ните правилни места за съхранение.

ВНИМАНИЕ
Всички резби на шпилките и на
гайките на колелата на вашия
автомобил са в метрична система.
При демонтиране на колелото
винаги проверявайте, че същите
гайки, които сте развили, ще бъдат
използвани отново - или ако бъдат
сменени с нови, новите гайки да
бъдат с метрична резба и със съща-
та конфигурация на скосяването.
Използването на гайки с неметри-
чна резба върху шпилки с метри-
чна резба, или обратно, не може да
гарантира правилно и сигурно
закрепване на колелото към глави-
ната, и ще повреди шпилката така,
че тя ще трябва да бъде подменена.
Обърнете внимание, че по-големи-
ят брой гайки не са с метрична
резба. Бъдете изключително вни-
мателни, когато проверявате вида
на резбата, преди да използвате
неоригинални гайки или колела.
Ако изпитвате някакви съмнения,
консултирайте се с оторизиран
дилър на компанията HYUNDAI.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ЗА
шПИЛКИТЕ ЗА КОЛЕЛАТА
Ако шпилките са повредени, те
могат да загубят способността си
да задържат сигурно колелото.
Това може да доведе до изпадане
на колелото и до сблъсък, имащ за
резултат тежки наранявания. 
За да се избегне „играене” и трака-
не на крика, манивелата за крика,
гаечния ключ за гайките на коле-
лата и резервната гума, докато
автомобилът е в движение, съхра-
нявайте правилно тези части.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ЗА
НЕПОДХОДЯщО НАЛЯГАНЕ
В РЕЗЕРВНАТА ГУМА
При първа възможност, след като
сте монтирали резервната гума,
трябва да проверите налягането в
нея. При необходимост регулирай-
те налягането до специфицираната
стойност. Отнесете се към частта
„Гуми и джанти” в раздел 8.

Какво трябва да правите при аварийни обстоятелства?
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АКО СПУКАТЕ ГУМА (ЗА МОДЕЛИТЕ С КОМПЛЕКТ ЗА ВРЕМЕННО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА
СПУКАНИ ГУМИ) (АКО Е ОБОРУДВАНА ТАКАВА ВЪЗМОЖНОСТ)

Преди да използвате комплекта за времен-
но възстановяване на спукани гуми, проче-
тете указанията.

(1) Компресор

(2) Шишенце с херметизираща течност

Въведение

Когато в автомобила имате комплект за вре-
менно възстановяване на спукани гуми,
вашият автомобил ще запази способностите
си за движение дори след като сте спукали
гума.

Системата, състояща се от компресор и от
херметизираща смес, ефективно и удобно
херметизират повечето от случаите на спу-
кани гуми на пътнически леки автомобили,
причинени от гвоздеи или други подобни
предмети, и напомпват отново така ремон-
тираната гума.

След като проверите, че гумата е правилно
херметизирана (запечатана), можете да
шофирате внимателно с така ремонтираната
гума (до 200 км) с максимална скорост 80
км/ч, докато достигнете до автомобил или
дилър за ремонт на гуми, където да смените
гумата.

Има вероятност някои спукани гуми, особе-
но с по-големи зони на спукване или повре-
дени по страничния борд, да не могат да
бъдат херметизирани успешно.

Изпускането на въздушно налягане от
ремонтираната гума може да повлияе отри-
цателно на качеството на работа на гумата.
По тази причина трябва да избягвате резки-
те завивания с волана, или други резки
маневри при шофирането, особено ако
автомобилът е тежко натоварен, или ако
теглите ремарке.

Комплектът за временно възстановяване на
спукани гуми не е проектиран и няма пред-
назначение като метод за постоянно ремон-
тиране на гумите, и трябва да се използва
за ремонтиране само на една гума.

Настоящите указания показват стъпка по
стъпка как да възстановите временно спу-
каната гума по прост начин и достатъчно
надеждно.

Прочетете частта „Бележки относно без-
опасното използване на комплекта за вре-
менно възстановяване на спукани гуми
(TireMobilityKit)”.OEL069019

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не използвайте комплекта за
временно възстановяване на спукани
гуми, ако гумата е много силно повре-
дена от шофирането в спукано състоя-
ние, или при шофиране с крайно недос-
татъчно налягане на въздуха в нея.
Използването на комплекта за времен-
но възстановяване на спукани гуми
позволява временно ремонтиране само
на спуквания, които са разположени в
областта на грайфера на гумата.
От гледна точка на безопасността
ремонти на повредите на страничния
борд на гумата не трябва да се извър-
шват.

OEL069018

Какво трябва да правите при аварийни обстоятелства?
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0. Лепенка с ограничение за скоростта

1. Шишенце с херметизираща течност и
лепенка за ограничение на скоростта

2. Пълнещ маркуч - от шишенцето с
херметизираща течност до колелото

3. Съединители и електрически кабел
за директно свързване към контакт с
напрежение 12 волта

4. Държател за шишенцето с херметизи-
раща течност

5. Компресор

6. Превключвател за включване/
изключване на захранването

7. Манометър за показване на наляга-
нето на напомпването

8. Бутон за намаляване на налягането в
гумата

9. Маркуч за свързване на компресора и
на шишенцето с херметизираща течност
или компресора и колелото.

Електрическите съединители, електри-
ческия кабел и съединяващите маркучи
се съхраняват в кутията на компресора.

Какво трябва да правите при аварийни обстоятелства?

Компоненти (съставни части) на комплекта TireMobilityKit (за временно
възстановяване на спукани гуми)

OEL069020

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пред и да използвате комплекта
TireMobilityKit (за временно въз-
становяване на спукани гуми),
трябва да спазвате указанията,
които са посочени на шишенцето с
херметизираща течност.
Отлепете лепенката с ограниче-
нието за скоростта от шишенцето с
херметизираща течност и я зале-
пете на волана.
Моля проверете датата за изтичане
на годността на херметизираща
течност, отбелязана на шишенцето
с херметизираща течност.
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Начин на работа с комплекта
TireMobilityKit (за временно възста-
новяване на спукани гуми)

1. Запълване с херметизиращата теч-
ност

Спазвайте стриктно указаната последо-
вателност на операциите, в противен
случай херметизиращата течност може
да се излее навън под високо налягане.

1) Разбийте добре херметизиращата
течност чрез енергично разклащане на
шишенцето.

2) Завийте свързващия маркуч 9 към
съединителя на шишенцето с хермети-
зираща течност.

3) Проверете дали бутонът 8 на ком-
пресора не е натиснат.

4) Развийте капачката от вентила на
спуканата гума и завийте запълващия
маркуч 2 на шишенцето с херметизира-
ща течност към вентила.

5) Поставете шишенцето с херметизи-
ращата течност в кутията на компресо-
ра така, че шишенцето да бъде изпра-
вено нагоре.

6. Проверете дали захранването на ком-
пресора е изключено (в положение „0”).

7. Осъществете електрическата връзка
между компресора и контакта с напре-
жение 12 волта на автомобила, като
използвате електрическия кабел и съот-
ветните съединители.

8. При включено запалване на автомо-
била извършете следното: Включете
захранването на компресора и го оста-
вете да работи приблизително 3 минути,
за да се осъществи запълването с хер-
метизиращата течност. В този момент
(на запълването с херметизираща теч-
ност) налягането в гумата не е от значе-
ние.

9. Изключете захранването на компре-
сора.

10. Разединете маркучите от съедини-
теля на шишенцето с херметизираща
течност и от вентила на гумата.

Върнете комплекта TireMobilityKit на
мястото му за съхранение в автомобила.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако двигателят се остави да работи
на място с недостатъчна вентила-
ция или изобщо без проветряване
(например вътре в сгради), може
да се получи отравяне и задушава-
не от въглеродния монооксид.

OEL069019

Какво трябва да правите при аварийни обстоятелства?
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РАВНОМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ХЕРМЕТИЗИРАщАТА ТЕчНОСТ
Незабавно потеглете с автомобила,
докато изминете приблизително 3 км, за
да позволите херметизиращата течност
да се разпредели равномерно вътре в
гумата.

Напомпване на така ремонтираната
гума до необходимото налягане

1. След като сте изминали приблизител-
но 3 км, спрете на подходящо място.

2. Свържете свързващия маркуч 9 на
компресора директно към вентила на
гумата.

3. Осъществете електрическата връзка
между компресора и контакта с напре-
жение 12 волта на автомобила, като

използвате електрическия кабел и съот-
ветните съединители.

4. Регулирайте налягането в гумата на
230 килопаскала. (2,3 атмосфери). След
като включите запалването на автомо-
била, продължете по следния начин.

- За увеличаване на налягането в гума-
та: Включете захранването на компре-
сора в положението „1”. За да провери-
те налягането в гумата, трябва да
изключите за момент компресора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не оставяйте компресора да
работи непрекъснато повече от 10
минути, в противен случай устрой-
ството ще прегрее и може да се
повреди.
- За намаляване на налягането в
гумата: Натискайте бутона 8 на
компресора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Налягането на напомпване в гума-
та трябва да бъде най-малко 200
килопаскала (2,0 атмосфери). Ако
не може да се постигне такова
налягане, не продължавайте
шофирането. Обадете се на служ-
бите на пътна помощ - за сервизно
обслужване на място или за изтег-
ляне на автомобила.

ВНИМАНИЕ
При това движение не превиша-
вайте скоростта 60 км/ч. По въз-
можност не позволявайте скорост-
та да спада под 20 км/ч.
Ако по време на движение усетите
необичайно силни вибрации, сму-
щения във возията или шум, нама-
лете скоростта и карайте с повише-
но внимание, докато ви се отдаде
възможност да се изтеглите без-
опасно встрани от пътя. След това
се обадете на службите за пътна
помощ или за теглене.

ВНИМАНИЕ
Ако налягането в гумата не се
запазва постоянно, карайте отново
автомобила за втори път - отнесете
се към частта „Равномерно раз-
пределяне на херметизиращата
течност”. След това повторете
стъпките от 1 до 4.
С използването на комплекта
TireMobilityKit ремонтирането на
повреди на гумата с размер по-
голям от приблизително 4 мм може
да не бъде успешно.
Ако спуканата гума не може да
бъде ремонтирана до състояние на
мобилност с помощта на комплекта
TireMobilityKit, моля свържете се с
най-близкия център за следпро-
дажбено обслужване на компания-
та HYUNDAI, или със сервиз, който
е запознат с процедурата на работа
на компанията HYUNDAI и разпола-
га персонал, обучен да работи с
такива комплекти.

Какво трябва да правите при аварийни обстоятелства?
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Бележки относно безопасното
използване на комплекта за времен-
но възстановяване на спукани гуми
(TireMobilityKit)

• Паркирайте автомобила отстрани на
пътя, така че да можете да работите с
комплекта TireMobilityKit, намирайки се
в безопасност от автомобилното движе-
ние. Поставяйте вашия светлоотразите-
лен предупреждаващ триъгълник на
видно място, за да уведомявате преми-
наващите автомобили за вашето място
на спиране.

• За да сте сигурни, че вашият автомо-
бил няма да се задвижи самоволно,
даже когато автомобилът е спрял на
съвсем равно място, винаги задействай-
те спирачката за паркирането.

• Използвайте комплекта TireMobilityKit
само за херметизиране/ напомпване на
гумите на пътнически леки автомобили.
Не използвайте комплекта за гуми на
мотоциклети, велосипеди или друг тип
гуми.

• Никога не изваждайте евентуалните
чужди тела, които са предизвикали
спукването и са проникнали в гумата,
например гвоздеи или винтове.

• Преди да използвате комплекта
TireMobilityKit прочетете предпазните
съвети, които са отпечатани на шишен-

цето с херметизираща течност!

• Когато автомобилът е на открито,
оставете двигателя да работи. В проти-
вен случай работата на компресора
може в крайна сметка да доведе до раз-
реждане на акумулаторната батерия.

• Никога не оставяйте комплекта
TireMobilityKit без надзор, докато го
използвате.

• Никога не оставяйте компресора да
работи за повече от 10 минути без пре-
късване, в противен случай той може да
прегрее.

• Никога не използвайте комплекта
TireMobilityKit, ако околната температу-
ра е под минус 30 °C.

• Никога не използвайте херметизира-
щата течност след датата на изтичане
на нейната годност, която можете да
намерите на етикета на шишенцето.

• Пазете комплекта далече от достъпа
на деца.

Технически данни

Напрежение за комплекта:
Постоянно напрежение 12 волта

Работно напрежение: Постоянно
напрежение от 10 до 12 волта

Консумиран ток: Максимум 15 ампера

Комплектът е подходящ за изпол-

зване при температури:

от минус 30 °C до плюс 70 °C

Максимално работно налягане: 6
атмосфери

Размери на компресора: 168 х 150 х
68 мм

На шишенцето с херметизираща теч-
ност: 104 х диаметър 85 мм

Тегло на компресора: 1,05 кгс

Обем на херметизиращата течност: 300
милилитра

** Шишенца с херметизираща течност и
резервни части могат да се получат или
подменят от оторизирани дилъри на авто-
мобили или от дилъри на сервизи за гуми.
Празните шишенца от херметизираща
течност могат да се изхвърлят безопасно в
домашни условия. Остатъците от херме-
тизираща течност трябва да се изхвърлят
от вашия дилър или от дилъра на сервиза
за автомобилни гуми в съответствие с
местните разпоредби за изхвърляне на
отпадъци.

Какво трябва да правите при аварийни обстоятелства?
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ТЕГЛЕНЕ НА АВТОМОБИЛА

Служби за извършване на тегленето

Ако имате нужда от аварийно теглене,
препоръчваме ви то да се извърши от
оторизиран дилър на компанията HYUN-
DAI или от службите на пътна помощ. За
да се избегнат повреди на автомобила,
трябва да се спазват процедурите за
правилно повдигане и теглене.
Препоръчва се използването на колеса-
ри или товарни автомобили с плоска
товарна платформа.

За моделите със задвижване „4х4”

(4WD): Вашият автомобил може да се
тегли с приспособление за повдигане на
колелата и колесари, или с камион с
плоска товарна платформа, като всички
колела трябва да са повдигнати над
пътя.

За моделите с две задвижващи колела:
Допуска се теглене на автомобила при
стъпили на пътя задни колела (без
колесари), и предни колела, повдигнати
над пътя.

Ако някое от стъпилите на пътя колела
или компонентите на окачването са
повредени, или ако автомобилът се
тегли със стъпили на пътя предни коле-
ла, за тегленето под предните колела
трябва да използвате колесар.

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

OXM069028

Колесар

Колесар

ВНИМАНИЕ
Автомобилите със задвижване
„4х4” (4WD) никога не трябва да се
теглят, когато колелата им са стъ-
пили на пътя. Това може да причи-
ни тежка повреда на задвижването
или на системата за задвижване
„4х4” (4WD).

ВНИМАНИЕ
• Никога не теглете автомобила
назад, при встъпили на пътя пред-
ни колела, тъй като това може да
причини повреди на автомобила.
• Никога не теглете автомобила с
верижен тип оборудване за повди-
гането му.
Използвайте специален повдигащ
механизъм за колелата, или авто-
мобил с плоска товарна платфор-
ма.

OUN046030

OCM054034

Какво трябва да правите при аварийни обстоятелства?
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Когато теглите аварийно вашия автомо-
бил без поставени колесари под колела-
та:

1. Поставяйте превключвателя за
запалването в положението АСС (аксе-
соари).

2. Превключвайте лоста за смяна на
предавките в положението N (неутрал-
но).

3. Освобождавайте спирачката за пар-
кирането.

Подвижно ухо за теглене (ако е обо-
рудвана такава възможност)

1. Отворете вдигащата се задна врата, и
извадете ухото за теглене от кутията с
инструменти.

2. Свалете капачето на отвора посред-
ством натискане на долната му част - на
предната или на задната броня.

3. Монтирайте ухото за теглене чрез
завинтването му в посока на часовнико-
вата стрелка в отвора, докато се затег-
не сигурно.

4. След използване развивайте ухото за
теглене и поставяйте обратно капачето.

Какво трябва да правите при аварийни обстоятелства?

ВНИМАНИЕ
Ако не сте поставили лоста за
смяна на предавките в положение-
то N (неутрално), това може да
причини вътрешна повреда на
трансмисията.

OLM069013

OLM069016L

Отпред

Отзад (ако е оборудва-
на такава възможност)
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Теглене при аварийни обстоятел-
ства

Ако се наложи такова теглене, препоръ-
чваме ви то да се извърши от оторизи-
ран дилър на компанията HYUNDAI или
от службите на пътна помощ.

Ако при аварийни обстоятелства не
можете да осигурите услугите на служ-
бите на пътна помощ, автомобилът ви

може да бъде временно теглен с изпол-
зване на въже или верига, които са
сигурно закрепени към ухото за аварий-
но теглене под предницата или под зад-
ната част на автомобила. Когато тегли-
те автомобила, упражнявайте изключи-
телно голямо внимание. Шофьорът
трябва да е седнал в автомобила, за да
го управлява с волана и да задейства
спирачките.

Тегленето по този начин може да се
извършва само по пътища с твърда
повърхност, на къси разстояния и с
ниска скорост. Освен това колелата,
мостовете, задвижването, кормилната
уредба и спирачките трябва да бъдат в
добро състояние.

• Никога не използвайте ушите за тег-
лене за изтегляне на автомобила извън
засядане в кал, пясък или други усло-
вия, при които автомобилът не може да
се измъкне със свое собствено задвиж-
ване.

• Избягвайте тегленето на автомобил,
който е по-тежък от автомобила, който
извършва тегленето.

• Шофьорите и на двата автомобила
трябва да поддържат комуникация
помежду си на много чести интервали.

• Преди да пристъпите към аварийното
теглене, проверете дали ухото не е счу-
пено или повредено.

• Фиксирайте въжето или веригата за

теглене сигурно към ухото за теглене.

• Никога не прилагайте резки усилия
към ухото за теглене. Старайте се да
прилагате постоянна и равномерна сила
на тегленето.

• За да избегнете повреда на ухото за
теглене, никога не теглете странично
или под вертикален ъгъл. Винаги се
стремете да теглите право напред.

ВНИМАНИЕ
• Закрепвайте лентата за теглене
към ухото за теглене.
• Използването на която и да е част
на автомобила, различна от ушите
за теглене на автомобила може да
повреди корпуса на вашия автомо-
бил.
• Използвайте само въже или вери-
га, които са специално предназна-
чени за използване при теглене на
автомобили. Сигурно закрепвайте
въжето или веригата към предви-
деното ухо за теглене.

Какво трябва да правите при аварийни обстоятелства?

OLM069014

OLM069015

Отпред

Отзад
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• Използвайте ремък за теглене с
дължина под 5 м. На средата на ремъка
за по-добра видимост закрепвайте бяло
или червено парче плат с ширина около
30 см.

• Шофирайте внимателно така, че ремъ-
кът за теглене да не се разхлаби по
време на тегленето.

Предпазни мерки при аварийното
теглене

• Превключвайте превключвателя за
запалването в положението АСС така,
че воланът да не е заключен.

• Поставяйте лоста за смяна на предав-
ките в положението N (неутрално).

• Освободете спирачките за паркиране-
то.

• Натискайте педала на спирачките с
по-голяма сила от нормалната, тъй като
в този случай качеството на спирачките
ще е намалено.

• За кормилното управление ще се
изискват по-големи усилия, тъй като
сервоусилването на кормилната система
няма да работи.

• Ако шофирате по дълги наклони надо-
лу, спирачките могат да прегреят и
ефективността на спирането може да
намалее. Спирайте често и оставяйте
спирачките да се охладят.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При тегленето на автомобила
упражнявайте изключително голя-
мо внимание.
• Избягвайте резки потегляния или
погрешни маневри по шофиране-
то, които биха упражнили прекале-
но силно механично напрежение
върху ухото за аварийно теглене и
към въжето или веригата за тегле-
не. Ухото или веригата за теглене
могат да се счупят и да нанесат
сериозно нараняване или повреда.
• Ако повреденият автомобил не
може да се задвижи, не продължа-
вайте тегленето „насила”.
Свържете се за помощ с оторизи-
ран дилър на компанията HYUNDAI
или със службите на пътна помощ.
• Теглете автомобила колкото е
възможно право напред.
• По време на тегленето стойте
далече от автомобила.

OXM069009

Какво трябва да правите при аварийни обстоятелства?
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ВНИМАНИЕ - ЗА МОДЕ-
ЛИТЕ С АВТОМАТИчНА
ТРАНСМИСИЯ
• Ако автомобилът се тегли със стъ-
пили на пътя и четирите колела,
той може да се тегли само отпред.
Винаги проверявайте трансмисията
да е поставена в неутралното поло-
жение. Винаги проверявайте дали
воланът е отключен чрез поставя-
не на превключвателя за запалва-
нето в положението АСС (аксесоа-
ри). шофьорът трябва да е седнал
в тегления автомобил, за да управ-
лява кормилната уредба и спирач-
ките.
• За да се избегне тежка повреда
на автоматичната трансмисия,
ограничете скоростта на автомоби-
ла на 15 км/ч, и дължината на тег-
ленето под 1,5 км.
• Преди да пристъпите към тегле-
нето, проверете под автомобила да
няма теч на работна течност от
автоматичната трансмисия. Ако
забележите теч на работна течност
от автоматичната трансмисия,
трябва да използвате автомобил с
плоска товарна платформа или
колесар за теглене.

Какво трябва да правите при аварийни обстоятелства?
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УРЕДИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА АВАРИЙНИ СЛУчАИ (АКО СА ОБОРУДВАНИ ТАКИВА)
В автомобила са предвидени някои
уреди и принадлежности за аварийни
случаи, които могат да ви помогнат да
се справите с някои аварийни ситуации.

Пожарогасител

Ако възникнат малки пожари, и вие сте
запознати с начина на употреба на
пожарогасителя, изпълнете много вни-
мателно посочените по-долу стъпки.

1. Издърпайте щифта в горната част на
пожарогасителя, който предпазва
дръжката от случайно натискане.

2. Насочете дюзата към долната част на
пожара.

3. Застанете приблизително на 2,5 м от
пожара и натиснете дръжката, за да
инициирате действието на пожарогаси-
теля. Ако отпуснете дръжката, работата
на пожарогасителя ще се прекрати.

4. Раздвижвайте дюзата назад-напред в
основата на пожара. След като пожарът
бъде потушен, наблюдавайте го внима-
телно известно време, тъй като той
може да се разпали отново.

Аптечка за първа помощ

В комплекта за оказване на първа
помощ при наранявания има някои при-
надлежности като ножички, бинтове и

левкопласт, и други подобни.

Светлоотразителен триъгълник

Поставяйте светлоотразителния
триъгълник на пътя, за да предупрежда-
вате приближаващите автомобили при
аварийни условия, например когато
автомобилът е паркиран на пътя вслед-
ствие на каквито и да било причини.

Манометър за налягането в гумите
(ако е оборудван такъв)

При ежедневната им експлоатация
гумите обикновено изпускат малки
количества въздух, и по тази причина
трябва да ги донапомпвате периодично,
и това обикновено не е признак за
„изпускаща” гума, а нормално износва-
не. Винаги проверявайте налягането в
гумите, когато същите са в студено
състояние, тъй като налягането в гуми-
те се повишава с увеличаване на темпе-
ратурата.

Проверката на налягането в гуми-
те става с изпълняване на следни-
те стъпки:

1. Развийте капачката на вентила,
който е разположена на периферията
на гумата.

2. Натиснете и задръжте натиснат мано-

метъра към вентила на гумата. В нача-
лото ще се получи известно изпускане
на въздух от гумата, а ако не натискате
манометъра достатъчно силно, ще се
получи по-интензивно изпускане на
въздух.

3. При задържането на манометъра със
силно притискане и без изпускане на
въздух, същият ще се задейства да
измери налягането.

4. Отчетете налягането на гумата по
манометъра, за да разберете дали наля-
гането в гумата е понижено или преви-
шено.

5. Регулирайте налягането в гумите до
специфицираните стойности. Отнесете
се към частта „Гуми и джанти” в раздел
8.

6. Завийте обратно капачките на венти-
лите.

Какво трябва да правите при аварийни обстоятелства?
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ДВИГАТЕЛНООТДЕЛЕНИЕ

OLM079001

1. Резервоар за охлаждащата двигате-
ля течност
2. Капачка на отвора за наливане на
моторно масло
3. Резервоар за спирачна течност/ за
работна течност за съединителя*
4. Въздушен филтър за двигателя
5. Кутия с предпазители
6. Отрицателен полюсен накрайник на
акумулаторната батерия
7. Положителен полюсен накрайник на
акумулаторната батерия
8. Капачка на радиатора
9. Масломерна щека за моторното
масло
10. Резервоар за измиваща течност за
предното стъкло

*: Ако е оборудвана такава функция

За моделите с бензинов двигател

**:  Действителният вид на двигателното отделение на вашия
автомобил може да се различава от показания на фигурата.
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Поддръжка на автомобила

OLM079002

1. Резервоар за охлаждащата двигате-
ля течност
2. Кутия с предпазители
3. Въздушен филтър за двигателя
4. Масломерна щека за моторното
масло
5. Капачка на отвора за наливане на
моторно масло
6. Резервоар за спирачната течност/ за
работната течност за съединителя*
7. Въздушен филтър за двигателя
8. Отрицателен полюсен накрайник на
акумулаторната батерия
9. Положителен полюсен накрайник на
акумулаторната батерия
10. Капачка на радиатора
11. Резервоар за измиващата течност
за предното стъкло

*: Ако е оборудвана такава функция

За моделите с дизелов двигател

**:  Действителният вид на двигателното отделение на вашия
автомобил може да се различава от показания на фигурата.
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СЕРВИЗНООБСЛУЖВАНЕНААВТОМОБИЛА
Винаги, когато изпълнявате каквито и
да било процедури по поддръжката или
по проверка на автомобила, трябва да
упражнявате изключително голямо вни-
мание, за да не допуснете повреда на
автомобила и наранявания.
Ако изпитвате и най-малки съмнения
относно проверките или сервизното
обслужване на вашия автомобил, ви
препоръчваме настоятелно да изискате
тези дейности да се извършат от отори-
зиран дилър на компанията HYUNDAI.
Оторизираните дилъри на компанията
HYUNDAI разполагат със сервизни тех-
ници, които са обучени във фабрични
условия, и освен това разполагат с ори-
гинални резервни части HYUNDAI, с
които имат възможност да извършат
правилно сервизното обслужване на
вашия автомобил. За да получите екс-
пертни съвети и качествено сервизно
обслужване, обръщайте се към оторизи-
раните дилъри на компанията HYUNDAI.
Неадекватното, непълно или недостатъ-
чно сервизно обслужване може да дове-
де в резултат до проблеми в работата на
вашия автомобил, което от своя страна
може да доведе до повреда на автомо-
била, до пътно-транспортно произше-
ствие или до телесни наранявания.

Отговорности на собственика

* ЗАБЕЛЕЖКА
Поддръжката, сервизното обслужване и
свързаното с тях документиране са отго-
ворност изцяло на собственика.

Трябва да пазите документите, които
показват, че на вашият автомобил е
извършено правилно сервизно обслуж-
ване и операции по поддръжката, в
съответствие с диаграмите за планово
сервизно обслужване, които са посоче-
ни на следващите страници. Вие ще се
нуждаете от тази информация, за да се
установи съответствието на извършено-
то сервизното обслужване със изисква-
нията към сервизното обслужване и
поддръжката по отношение на гаран-
циите, които се дават на вашия автомо-
бил. Подробна информация относно
гаранционните покрития се съдържа в
сервизния паспорт на вашия автомобил.
Ремонтите и регулировките, които са се
наложили в резултат на неправилно
поддържане или на липса на необходи-
мите процедури по поддръжката, не се
покриват от гаранциите. Препоръчваме
ви вашият автомобил да се поддържа и
ремонтира от оторизиран дилър на ком-
панията HYUNDAI. Всички оторизирани
дилъри на компанията HYUNDAI отгова-
рят на високите качествени стандарти
на компанията за сервизно обслужване,
като за целта те получават директна
техническа поддръжка от компанията
HYUNDAI, с цел да ви се предостави

високо ниво на сервизното обслужване
и максимално удовлетворение от също-
то.

Предпазни мерки относно операции-
те по поддръжката, изпълнявани от
собственика

Неправилното или непълното сервизно
обслужване може да доведе в резултат
до проблеми и повреди. В този раздел
са дадени указания само за онези дей-
ности по поддръжката, които са лесни
за изпълнение от собственика. Както бе
пояснено по-рано в този раздел, някои
процедури могат да се изпълняват само
от оторизираните дилъри на компанията
HYUNDAI с използване на специални
инструменти и уреди.

* ЗАБЕЛЕЖКА
Неправилното изпълнение на операциите
по поддръжката от собственика по време
на гаранционния период могат да повли-
яят на гаранционното покритие. За по-
подробна информация ви препоръчваме
да прочетете отделния сервизен паспорт,
който ви се предоставя заедно с автомоби-
ла. Ако изпитвате известни несигурности
относно някои видове сервизно обслужва-
не или процедури по поддръжката, изис-
кайте тяхното изпълнение да бъде извър-
шено от оторизирани дилъри на компа-
нията HYUNDAI.

Поддръжка на автомобила



7 5

Предпазни мерки спрямо двигател-
ното отделение (за моделите с
дизелов двигател)

• Пиезоинжекторът работи с високо
напрежение (максимум 200 волта).
Това може да доведе до следните
инциденти:
- Директният контакт с инжектора или
с опроводяването към инжектора може
да причини електрически удар или
увреждане на вашата мускулна или
нервна система.
- Електромагнитните вълни от работе-
щия инжектор могат да предизвикат
неправилна работа на пейсмейкъра,
какъвто може да е имплантиран в
тялото ви.
• Когато двигателят работи, при про-
веряване на двигателното отделение
спазвайте посочените по-долу съвети
за безопасност:
- Никога не докосвайте инжектора
(инжекторната помпа), кабелните
форми към инжектора и компютъра на
двигателя, докато последният работи. 
- Никога не разединявайте съедините-
ля към инжектора, когато двигателят
работи.
- Хората с имплантирани пейсмейкъри
не трябва да се приближават до двига-
теля, когато същият е в процес на
запалване или работи. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ-ЗАДЕйНОС-
ТИТЕПОПОДДРъЖкАТА
• Изпълняването на дейностите по
поддръжката на автомобила в някои
случаи може да бъде опасно. При
изпълнениетонанякоипроцедурипо
поддръжката може да бъдете тежко
наранени.Аконеразполагатесдоста-
тъчнопознанияиопит,илисподходя-
щи инструменти и оборудване за
извършваненададенадейност,изиск-
вайтетядабъдеизпълненаототори-
зирандилърнакомпаниятаHYUNDAI.
•Работатавзонатанаработещиядви-
гателподвдигнаткапакнадвигател-
нотоотделениееопасна.Тазиработа
става още по-опасна, когато носите
бижутаилинеприлепналокъмтялото
облекло. Тези неща могат да бъдат
увлечениотдвижещите сечасти, и в
резултатможедасеполучинаранява-
не.Потазипричина,акосеналожида
работитеподвдигнаткапакнадвига-
телнотоотделение(приработещдви-
гател),незабравяйтедасвалитевсич-
ки украшения и бижута (особено
пръстени, гривни, ръчничасовниции
колиета) и всички видове вратовръз-
ки,шаловеидругиподобни„развява-
щисе”дрехи,предидасеприближите
до двигателя или до охлаждащите
вентилатори.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ-ЗАМОДЕ-
ЛИТЕСДИЗЕЛОВДВИГАТЕЛ
Никоганеработетепоинжекцион-
ната система при работещ двига-
тел, или в рамките на 30 секунди
след загасянето на двигателя.
Помпата под високо налягане,
общата горивна магистрала,
инжекторите и тръбопроводите
подвисоконаляганесаподложени
наизключителновисоконалягане,
даже след загасянето на двигате-
ля.Изпръскванетонаструигориво,
породениоттечове,могатдапри-
чинят тежко нараняване, ако дос-
тигнат до тялото ви. Хората с
имплантирани пейсмейкъри не
трябва да се приближават по-
близо от 30 см до електронния
управляващблокилидокабелните
форми в двигателното отделение,
когатодвигателятработи,тъйкато
големите токове в електронната
системазауправлениенадвигате-
ля излъчват магнитни полета със
значителнаинтензивност.

Поддръжка на автомобила
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ОПЕРАЦИИПОПОДДРъЖкАТА,кОИТОМОГАТДАСЕИЗПъЛНЯВАТОТСОБСТВЕНИкА
По-долу са дадени списъци на провер-
ките на автомобила, които следва да се
изпълняват от собственика или от ото-
ризиран дилър на компанията HYUNDAI
на указаните интервали, за да се гаран-
тира безопасна и надеждна работа на
вашия автомобил.
Всички забелязани от вас влошавания в
работата на вашия автомобил трябва да
бъдат съобщавани на вашия дилър при
първа възможност.
Изброените тук проверки по под-
дръжката, извършвани от собственика,
по принцип не се покриват от гаранции-
те, и може да се наложи да заплатите
някои видове труд, използвани резерв-
ни части и смазочни материали.

График за поддръжката, извършвана
от собственика

Винаги, когато спирате за зареждане на
гориво:
• Проверявайте нивото на маслото в
двигателя.
• Проверявайте нивото на охлаждащата
двигателя течност (в резервоара за тази
течност).
• Проверявайте нивото на измиващата
течност за предното стъкло.
• Проверявайте външния вид на гумите

- за недонапомпано или пренапомпано
състояние.

Винаги, когато шофирате автомобила:
• Обръщайте внимание на всички евен-
туални промени в звука, издаван от
изпускателната система, или на евенту-
алния мирис на изгорели газове в купе-
то на автомобила.
• Следете за вибрациите на волана.
Обръщайте внимание на всяко евенту-
ално повишаване на усилията при рабо-
та с волана или при установяване на
хлабавина при въртенето му, или евен-
туална промяна на положението на
волана за посока на движение право
напред.
• Когато се движите по гладък, равен
път, винаги следете дали автомобилът

ви не завива леко на една страна или не
„тегли” на една страна.
• Когато спирате, се вслушвайте за
наличие на необичайни звуци, на „тег-
лене” на една страна, за удължен рабо-
тен ход на педала на спирачките или за
„втвърдяване” на педала на спирачките.
• Ако констатирате приплъзване или
промени в работата на трансмисията,
проверете нивото на работната течност
в предавателната кутия.
• Проверявайте работата на механична-
та трансмисия, включително работата
на съединителя.
• Проверявайте функцията Р (паркира-
не) на автоматичната трансмисия.
• Проверявайте спирачката за паркира-
нето.
• Проверявайте за отсъствието на теч
под вашия автомобил (капането на вода
от климатичната уредба по време на
или след нейното използване е нещо
нормално).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
когато проверявате нивото на
охлаждащата двигателя течност
при горещ двигател, внимавайте
особено много. Съществува опас-
ностотизпръскваненасилнонаго-
рещенаохлаждащатечностипара
подналягане.Товаможедапричи-
ни изгаряния или други тежки
наранявания.

Поддръжка на автомобила
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Най-малко веднъж месечно:
• Проверявайте нивото на охлаждащата
двигателя течност в резервоара за тази
течност.
• Проверявайте работата на всички
външни светлини, включително стоп-
светлините, мигачите и мигащата ава-
рийна сигнализация.
• Проверявайте налягането във всички
гуми, включително и това в резервната
гума.

Най-малко два пъти годишно (т.е.
всяка пролет и всяка есен):
• Проверявайте радиатора, топлообмен-
ника и климатичната уредба и техните
маркучи за липса на течове или повре-
ди.
• Проверявайте напръскването на
стъклата с измиваща течност и работата
на чистачките. Почиствайте перата на
чистачките с парче чист плат, навлаж-
нено с измиваща течност.
• Проверявайте центровката на лъча на
фаровете.
• Проверявайте шумозаглушаващото
устройство, тръбите на изпускателната
система, топлинните екрани и скобите.
• Проверявайте поясната/ раменната
част на предпазните колани за износва-
не и за правилно функциониране.
• Проверявайте за износване на гумите
и за разхлабени гайки на колелата.

Най-малко веднъж годишно:
• Почиствайте корпуса на автомобила и
отворите за дрениране на вратите.
• Смазвайте шарнирите и ограничители-
те на вратите, и шарнирите на капака
на двигателното отделение.
• Смазвайте фиксаторите и ключалките
на вратите и на капака на двигателното
отделение.
• Смазвайте гумените уплътнители на
вратите.
• Проверявайте климатичната уредба.
• Проверявайте нивото на работната
течност за сервоволана.
• Проверявайте и смазвайте връзките и
командните органи на автоматичната
трансмисия.
• Почиствайте акумулаторната батерия
и нейните полюсни накрайници.
• Проверявайте нивото на спирачната
течност (и на работната течност за съе-
динителя).

Поддръжка на автомобила
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ПЛАНОВО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

Ако автомобилът ви обикновено се
шофира при условия, изключващи
което и да е от посочените по-долу
условия, трябва да спазвате нормалния
график за планово сервизно обслужва-
не. Ако е налице някое от посочените
по-долу условия, спазвайте поддръжка-
та, посочена за утежнени условия на
експлоатацията.
• Често повтарящи се пътувания на къси
разстояния.
• Шофиране в условия на запрашеност
или по пясъчни терени.
• Интензивно използване на спирачки-
те.
• Шофиране в райони, където се изпол-
зват сол или други корозионно действа-
щи вещества.
• Шофиране по черни или кални пъти-
ща.
• Шофиране в планински райони.
• Продължителни периоди на работа на
двигателя на празен ход или продължи-
телно движение с ниска скорост.
• Шофиране продължително време при
ниски температури и/или при изключи-
телно влажен климат.
• Когато повече от 50% от шофирането
се извършва в „задръствания” на град-

ския трафик, при температура на окол-
ната среда над 32 °C.

Ако автомобилът ви се експлоатира при
едно или повече от горепосочените
условия, трябва да извършвате провер-
ките, подмените или доливанията на
работни течности по-често от нормал-
ния график за планово сервизно
обслужване. След периодите от време
или изминатия пробег, които са показа-
ни в диаграмата, продължавайте да спа-
звате така предписаните интервали за
поддръжка на автомобила.

Поддръжка на автомобила
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ПОДДРъЖкАОТСОБСТВЕНИкА

График на поддръжката от собственика
Когато спрете за зареждане с гориво:
• Проверете нивото на маслото в двига-
теля.
• Проверете нивото на охладителната
течност в разширителя.
• Проверете нивото на течността за
измиване на стъклата.
• Проверете налягането в гумите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Внимавайте, когато проверявате
нивотонаохладителнататечностпри
топълдвигател.Съществуваопасност
от изхвърляне на гореща течност и
параподвисоконалягане.Товаможе
да причини изгаряния или други
сериознинаранявания.

Докато експлоатирате автомобила си:
• Следете за промяна в звука от изпус-

кателната система и за необичайна
миризма на изгорелите газове. 

• Следете за вибрации на волана,за
увеличаване или намаляване на
съпротивлението му при въртене или
за отклонение на положението му при
движение направо. 

• Обръщайте внимание дали автомоби-
лът ви „придърпва“ в някоя посока,
когато шофирате по хоризонтален
път с равна настилка. 

• При спиране следете за необичайни
звуци, „придърпване“ в едната посо-
ка, увеличен ход на педала или пови-
шено съпротивление при натискането
му.

• Ако забележите приплъзване или про-
мяна в работата на агрегата диферен-

циал-скоростна кутия, проверете
нивото на смазочната течност в кар-
тера му. 

• Проверявайте работата на механична-
та трансмисия, включително на съе-
динителя. 

• Проверявайте P (Park) функцията на
автоматичната трансмисия.

• Проверявайте ръчната спирачка.
• Проверявайте за теч под автомобила

(капенето на вода от климатизацион-
ната система по време на работа или
след това е нормално).

Поддръжка на автомобила

На следващите страници са представени списъци с проверки на автомобила, които трябва да се извършват с посочената често-
та, за да се осигури безопасна и надеждна работа на вашия автомобил.
Ако имате въпроси, препоръчваме ви да се обръщате към упълномощен дилър на HYUNDAI.
Тези проверки от собственика в общия случай не се покриват от гаранцията и е възможно да заплатите за труда, както и за
използваните части и смазочни материали.
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Поневеднъжмесечно:
• Проверявайте нивото на охладителна-
та течност в разширителя. 
• Проверявайте работата на всички
външни светлини, включително на сто-
повете, пътепоказателите и аварийните
светлини. 
• Проверявайте налягането във всички
гуми, включително и в резервната. 

Понедвапътивгодината
(напримерпрезпролеттаи
презесента):
• Проверявайте шланговете на радиа-
тора, отоплителната система и клима-
тизацията за течове или повреди. 
• Проверявайте работата на чистачките
и на системата за измиване на стъкла-
та. Почиствайте перата на чистачките с
чист парцал, напоен с течност за изми-
ване на стъклата. 
• Проверявайте реглажа на фаровете. 
• Проверявайте шумозаглушителя,
тръбите, щитовете и скобите на изпус-
кателната система.
• Проверявайте предпазните колани за
износване и правилно функциониране. 
• Проверявайте гумите за износване и
колелата за разхлабени гайки. 

Поневеднъжгодишно:
• Почиствайте отворите за оттичане на
купето и на вратите. 
• Смазвайте пантите и ограничителите
на вратите и на предния капак.
• Смазвайте елементите на системата
за заключване на вратите и на предния
капак. 
• Проверявайте климатизационната
система.
• Проверявайте нивото на течността в
сервоусилвателя на кормилната систе-
ма. 
• Проверявайте и смазвайте връзките и
управлението на автоматичната транс-
мисия.
• Почиствайте акумулатора и клемите.
• Проверявайте течността на спирачна-
та система и съединителя. 
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ПЛАНОВАТЕХНИЧЕСкА
ПОДДРъЖкА
Спазвайте Графика за нормална под-
дръжка, ако автомобилът се използва
при отсъствие на някое от изброените
долу условия. Ако някое от тях е нали-
це, следвайте указанията за Поддръжка
при условия на повишено натоварване. 
• Редовно шофиране на къси разстоя-
ния.
• Шофиране в прашни условия и песъ-
чливи райони.
• Завишена употреба на спирачки.
• Шофиране в райони, в които се
използва сол или други корозивни
материали.
• Шофиране по неравни или кални
пътища. 
• Шофиране в планински райони.
• Продължителни периоди на престой
или експлоатация при ниски скорости. 
• Шофиране при ниски температури
и/или повишена влажност за про-
дължителни периоди.
• Шофиране над 50% в натоварен град-
ски трафик при температури над 32°С. 

Ако автомобилът ви се експлоатира при
някое от изброените условия, трябва да
проверявате, заменяте или допълвате
по-често от указаното в Графика за
нормална поддръжка. След изтичането
на периода или изминаването на раз-
стоянието, указано в таблицата, про-
дължавайте обслужването през пре-
поръчаните интервали. 
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ГРАФИкНАСЕРВИЗНОТООБСЛУЖВАНЕПРИНОРМАЛНИУСЛОВИЯ–ЗАЕВРОПА

Следващите дейности по обслужването
трябва да се извършват, за да се осигу-
ри добра динамика и контрол на еми-
сиите. Пазете разписки за всички услу-
ги за емисии от автомобила за запазва-
не на вашата гаранция. Където са озна-
чени и пробег, и време, честотата на
сервизната услуга се определя от това,
което настъпи първо.
• Проверявайте нивото на маслото на
двигателя за теч на всеки 500 км (350
мили) или преди да предприемете дълго
пътуване.
• Този график зависи от качеството на
горивото. Приложим е само при изпол-
зване на гориво EN590 или еквивалент-
но. Ако спецификациите на дизела не
отговарят на стандарта EN590, трябва
да се смени според графика за под-
дръжка при тежки условия.
• Ако препоръчаното масло не е налич-
но, сменяйте маслото на двигателя и
масления филтър на всеки 20 000 км
или 12 месеца.
• Ако препоръчаното масло не е налич-
но, сменяйте маслото на двигателя и
масления филтър на всеки 15 000 км.
• Нивото на маслото в двигателя трябва
да се проверява редовно и да се под-
държа правилно. Работата с недостатъ-
чно количество масло може да повреди
двигателя, а гаранцията не покрива
такива щети.

• Този график зависи от качеството на
горивото. Приложим е само при изпол-
зване на гориво EN590 или еквивалент-
но. Ако спецификациите на дизела не
отговарят на стандарта EN590, трябва
да се сменя по-често. Ако възникнат
проблеми с безопасността, като ограни-
чен поток на гориво, запушване, загуба
на мощност, трудно стартиране и др.,
незабавно сменете горивния филтър
независимо от графика и се консулти-
райте с оторизиран дилър на HYUNDAI.
• Горивният филтър се счита за консу-
матив без нужда от поддръжка, но се
препоръчват периодични прегледи,
защото настоящият график за обслужва-
не е на основата на качеството на
използваното гориво. Ако възникнат
проблеми с безопасността, като ограни-
чен поток на гориво, запушване, загуба
на мощност, трудно стартиране и др.,
незабавно сменете горивния филтър
независимо от графика и се консулти-
райте с оторизиран дилър на HYUNDAI.
• Трансмисионната течност на механич-
ните кутии трябва да се сменя всеки
път, когато са потопени във вода.
• Проверете обтягането на ремъка, рол-
ката и алтернатора и ако е необходимо,
поправете или заменете.
• При добавяне на охлаждаща течност
използвайте само дейонизирана или
мека вода за вашия автомобил. Никога

не смесвайте твърда вода с фабричната
охлаждаща течност. Неправилна смес
може да доведе до сериозна повреда на
двигателя.
• Ако не е на разположение доброкаче-
ствен бензин, който отговаря на евро-
пейските стандарти за горивата (EN228)
или еквиваленти, включително горивни
добавки, се препоръчва една бутилка
добавка. Добавките се предлагат от
HYUNDAI заедно с информация за това,
как да ги използвате. Не смесвайте
други добавки.
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ГРАФИкНАСЕРВИЗНОТООБСЛУЖВАНЕПРИНОРМАЛНИУСЛОВИЯ–ЗАЕВРОПА

• Проверете въздушния филтър (30 000 км (20 000 мили) или
12 месеца)
• Проверете течността на климатика/компресора (според
оборудването)
• Проверете състоянието на акумулатора
• Проверете спирачната система, тръбичките и връзките
• Проверете спирачните дискове и накладките
• Проверете полуоските и маншоните
• Проверете изпускателната система
• Проверете шарнирите на предното окачване
• Проверете горивния филтър (дизел)*6
• Проверете горивната система, маркучите и връзките
(дизел)
• Проверете ръчната спирачка
• Проверете карданния вал (4x4)
• Проверете кормилния механизъм и връзките

30 000 км (20 000 мили) или 24 месеца

• Проверете гумите (налягане и степен на износване на про-
тектора)
• Сменете течността на спирачките/съединителя (според обо-
рудването)
• Сменете въздушния филтър на климатичната система (спо-
ред оборудването)
• Сменете маслото и масления филтър на двигателя
(дизел)*1 *2 *3
• Сменете маслото и масления филтър на двигателя (бен-
зин)*1 *4 *5
(на всеки 30 000 км (20 000 мили) или 12 месеца)
• Добавете горивна добавка (на всеки 15 000 км или 12 месе-
ца)*11
• Проверете: проверете и при необходимост настройте, кори-
гирайте, почистете или заменете
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Поддръжка на автомобила

ГРАФИкНАСЕРВИЗНОТООБСЛУЖВАНЕПРИНОРМАЛНИУСЛОВИЯ–ЗАЕВРОПА

• Проверете течността на климатика/компресора (според
оборудването)
• Проверете състоянието на акумулатора
• Проверете спирачната система, тръбичките и връзките
• Проверете охладителната система
• Проверете спирачните дискове и накладките
• Проверете полуоските и маншоните
• Проверете изпускателната система
• Проверете шарнирите на предното окачване
• Проверете горивния филтър (бензин)*7
• Проверете горивната система, маркучите и връзките
(дизел)
• Проверете горивната система, маркучите и връзките (бен-
зин)
• Проверете въздушния филтър на резервоара
• Проверете маслото на ръчната трансмисия (според оборуд-
ването)*8
• Проверете ръчната спирачка
• Проверете карданния вал (4x4)
• Проверете маслото на задния диференциал (4x4)*8
• Проверете кормилния механизъм и връзките
• Проверете гумите (налягане и степен на износване на про-
тектора)

60 000 км (40 000 мили) или 48 месеца

• Проверете маслото на раздатъчната кутия (4x4)*8
• Проверете маркуча за изпаренията и капачката на резер-
воара (бензин)
• Сменете въздушния филтър (60 000 км (40 000 мили) или
24 месеца)
• Сменете течността на спирачките/съединителя (според обо-
рудването)
• Сменете въздушния филтър на климатичната система (спо-
ред оборудването)
• Сменете маслото и масления филтър на двигателя
(дизел)*1 *2 *3
• Сменете маслото и масления филтър на двигателя (бен-
зин)*1 *4 *5
(на всеки 30 000 км (20 000 мили) или 12 месеца)
• Сменете горивния филтър (дизел)*6
• Сменете свещите (2.0 бензин)
• Добавете горивна добавка (на всеки 15 000 км или 12 месе-
ца)*11

Проверете: проверете и при необходимост настройте, кори-
гирайте, почистете или заменете
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Поддръжка на автомобила

ГРАФИкНАСЕРВИЗНОТООБСЛУЖВАНЕПРИНОРМАЛНИУСЛОВИЯ–ЗАЕВРОПА

• Проверете въздушния филтър (90 000 км (60 000 мили) или
36 месеца)
• Проверете течността на климатика/компресора (според
оборудването)
• Проверете състоянието на акумулатора
• Проверете спирачната система, тръбичките и връзките
• Проверете охладителната система
• Проверете спирачните дискове и накладките
• Проверете ангренажния ремък (дизел)*9
(Първо на 90 000 км (60 000 мили) или 48 месеца, после на
всеки 30 000 км (20 000 мили) или 24 месеца)
• Проверете ангренажния ремък (бензин)*9
• Проверете полуоските и маншоните
• Проверете изпускателната система
• Проверете шарнирите на предното окачване
• Проверете горивния филтър (дизел)*6
• Проверете горивната система, маркучите и връзките
(дизел)

90 000 км (60 000 мили) или 72 месеца

• Проверете ръчната спирачка
• Проверете карданния вал (4x4)
• Проверете кормилния механизъм и връзките
• Проверете гумите (налягане и степен на износване на про-
тектора)
• Сменете течността на спирачките/съединителя (според обо-
рудването)
• Сменете въздушния филтър на климатичната система (спо-
ред оборудването)
• Сменете маслото и масления филтър на двигателя
(дизел)*1 *2 *3
• Сменете маслото и масления филтър на двигателя (бен-
зин)*1 *4 *5
(на всеки 30 000 км (20 000 мили) или 12 месеца)
• Добавете горивна добавка (на всеки 15 000 км или 12 месе-
ца)*11
• Проверете: проверете и при необходимост настройте, кори-
гирайте, почистете или заменете
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Поддръжка на автомобила

ГРАФИкНАСЕРВИЗНОТООБСЛУЖВАНЕПРИНОРМАЛНИУСЛОВИЯ–ЗАЕВРОПА

• Проверете течността на климатика/компресора (според
оборудването)
• Проверете състоянието на акумулатора
• Проверете спирачната система, тръбичките и връзките
• Проверете охладителната система
• Проверете спирачните дискове и накладките
• Проверете ангренажния ремък (дизел)*9
(Първо на 90 000 км (60 000 мили) или 48 месеца, после на
всеки 30 000 км (20 000 мили) или 24 месеца)
• Проверете ангренажния ремък (бензин)*9
• Проверете полуоските и маншоните
• Проверете изпускателната система
• Проверете шарнирите на предното окачване
• Проверете горивния филтър (бензин)*7
• Проверете горивната система, маркучите и връзките
(дизел)
• Проверете горивната система, маркучите и връзките (бен-
зин)
• Проверете въздушния филтър на резервоара
• Проверете маслото на ръчната трансмисия (според оборуд-
ването)*8
• Проверете ръчната спирачка
• Проверете карданния вал (4x4)
• Проверете маслото на задния диференциал (4x4)*8
• Проверете кормилния механизъм и връзките
• Проверете гумите (налягане и степен на износване на про-
тектора)

120 000 км (80 000 мили) или 96 месеца

• Проверете маслото на раздатъчната кутия (4x4)*8
• Проверете маркуча за изпаренията и капачката на резер-
воара (бензин)
• Сменете въздушния филтър (120 000 км (80 000 мили) или
48 месеца)
• Сменете течността на спирачките/съединителя (според обо-
рудването)
• Сменете въздушния филтър на климатичната система (спо-
ред оборудването)
• Сменете маслото и масления филтър на двигателя
(дизел)*1 *2 *3
• Сменете маслото и масления филтър на двигателя (бен-
зин)*1 *4 *5
(на всеки 30 000 км (20 000 мили) или 12 месеца)
• Сменете горивния филтър (дизел)*6
• Сменете свещите (2.0 бензин)
• Добавете горивна добавка (на всеки 15 000 км или 12 месе-
ца)*11
• Проверете: проверете и при необходимост настройте, кори-
гирайте, почистете или заменете
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Поддръжка на автомобила

СЕРВИЗНООБСЛУЖВАНЕПРИНОРМАЛНИУСЛОВИЯ-ЗАЕВРОПА

• Проверете филтъра за почистване на въздуха (150 000 км
(100 000 мили) или 60 месеца)
• Проверете климатика/компресора (според оборудването)
• Проверете състоянието на акумулатора
• Проверете спирачните линии, маркучите и връзките 
• Проверете охладителната система
• Проверете дисковите спирачки и накладките
• Проверете ангренажния ремък (дизел) *9
(Първите 90 000 км (60 000 мили) или 48 месеца, след това
на всеки 30 000 км (20 000 мили) или 24 месеца)
• Проверете ангренажния ремък (бензин)
• Проверете полуоските и маншоните
• Проверете изпускателната система
• Проверете предното окачване и шарнирите
• Проверете за горивопроводите, тръбите и връзките (дизел)
• Проверете ръчната спирачка
• Проверете вала на вентилатора (4WD)
• Проверете кормилния механизъм и връзките 
(продължава)

Поддръжка 150 000 км (100 000 мили) или 120 месеца

(продължава)
• Проверете гумите (налягане и износване на протектора)
• Сменете течността на спирачките/съединителя (според обо-
рудването)
• Сменете въздушния филтър на климатика (според оборуд-
ването)
• Сменете маслото на двигателя и филтърa
(дизел) * 1 * 2 * 3 
Сменете маслото на двигателя и филтъра
(бензин) * 1 * 4 * 5 
(на всеки 30 000 км (20 000 мили) или 24 месеца)
Смяна на свещите (1,6 бензин)
Добавяне на добавки за горива *11
(на всеки 15 000 км 12 месеца)

*Проверете и ако е необходимо, регулирайте, коригирайте,
почистете или сменете 
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Поддръжка на автомобила

СЕРВИЗНООБСЛУЖВАНЕПРИНОРМАЛНИУСЛОВИЯ-ЗАЕВРОПА(ПРОДъЛЖЕНИЕ)

• Проверете климатика/компресора (според оборудването)
• Проверете състоянието на акумулатора
• Проверете спирачните линии, маркучите и връзките
• Проверете охлаждащата система
• Проверете дисковите спирачки и накладките
• Проверете ангренажния ремък (дизел) *9
(Първите 90 000 км (60 000 мили) или 48 месеца, след това
на всеки 30 000 км (20 000 мили) или 24 месеца)
• Проверете ангренажния ремък (бензин)
• Проверете полуоските и маншоните
• Проверете изпускателната система
• Проверете предното окачване и шарнирите
• Проверете горивния филтър (бензин)*7
• Проверете за горивопроводите, тръбите и връзките (бен-
зин)
• Проверете за горивопроводите, тръбите и връзките (дизел)
• Проверете филтъра в резервоара за гориво
• Проверете течността на механичната трансмисия (според
оборудването) *8
• Проверете ръчната спирачка 
• Проверете вала на вентилатора (4WD)
(Продължение)

180 000 км (120 000 мили) или 144 месеца

(Продължение)
• Проверете маслото на задния диференциал (4WD)
• Проверете кормилния механизъм и връзките
• Проверете гумите (налягане и износване на протектора) 
• Проверете маслото в трансферната кутия (4WD)*8 
• Проверете капачката за радиатора и капачката на горивния
филтър (бензин)
• Сменете филтъра за почистване на въздуха
(180 000 км (120 000 мили) или 72 месеца)
• Сменете течността на спирачките/съединителя (според обо-
рудването)
• Сменете въздушния филтър на климатика (според оборуд-
ването)
• Сменете маслото на двигателя и филтъра (дизел) *1 *2 *3 
• Сменете маслото на двигателя и филтъра (бензин) *1 *4 *5
(на всеки 30 000 км (20 000 мили) или 24 месеца)
• Сменете горивния филтър (дизел) *6
• Смяна на свещите (2,0 бензин)

Добавяне на добавки за горива *11
(на всеки 15 000 км или 12 месеца)
*Проверете и ако е необходимо, регулирайте, коригирайте,
почистете или сменете 
(Продължава) 
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Поддръжка на автомобила

СЕРВИЗНООБСЛУЖВАНЕПРИНОРМАЛНИУСЛОВИЯ-ЗАЕВРОПА(ПРОДъЛЖЕНИЕ)

• Проверете филтъра за почистване на въздуха
(210 000 км (140 000 мили) или 84 месеца)
• Проверете климатик фреон/компресор (според оборудване-
то)
• Проверете състоянието на акумулатора
• Проверете спирачните линии, маркучите и връзките
• Проверете охладителната система 
• Проверете дисковите спирачки и накладките
• Проверете ангренажния ремък (дизел) *9
(Първите 90 000 км (60 000 мили) или 48 месеца, след това
на всеки 30 000 км (20 000 мили) или 24 месеца)
• Проверете ангренажния ремък (бензин)
• Проверете полуоските и маншоните
• Проверете изпускателната система
• Проверете предното окачване и шарнирите
• Проверете горивния филтър (бензин) *5
• Проверете за горивопроводите, тръбите и връзките (дизел)
• Проверете ръчната спирачка
• Проверете вала на вентилатора (4WD)
• Проверете кормилния механизъм и връзките 
(Продължение)

Поддръжка 210 000 км (140 000 мили) или 168 месеца

(Продължение)
• Проверете гумите (налягане и износване на протектора)
• Сменете течността на спирачките/съединителя (според обо-
рудването)
• Сменете въздушния филтър на климатика (според оборуд-
ването)
• Сменете охлаждащата течност (първо на 210 000 км (120
000 мили) или 120 месеца, след това на всеки 30 000 км (20
000 мили) или 24 месеца)
• Сменете маслото на двигателя и филтъра (дизел) *1 *2 *3 
• Сменете маслото на двигателя и филтъра (бензин) *1 *4 *5
(на всеки 30 000 км (20 000 мили) или 24 месеца)
• Смяна на свещите (2,0 бензин)
• Добавяне на добавки за горива  *11
(на всеки 15 000 км или 12 месеца)

*Проверете и ако е необходимо, регулирайте, коригирайте,
почистете или сменете 

Продължава
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Поддръжка на автомобила

СЕРВИЗНООБСЛУЖВАНЕПРИНОРМАЛНИУСЛОВИЯ-ЗАЕВРОПА(ПРОДъЛЖЕНИЕ)

• Проверете климатика/компресора (според оборудването)
• Проверете състоянието на акумулатора
• Проверете спирачните линии, маркучите и връзките
• Проверете охладителната система 
• Проверете дисковите спирачки и накладки
• Проверете ангренажния ремък (дизел) *9
(Първите 90 000 км (60 000 мили) или 48 месеца, след това
на всеки 30 000 км (20 000 мили) или 24 месеца)
• Проверете ангренажния ремък (бензин)
• Проверете полуоските и маншоните
• Проверете изпускателната система
• Проверете предното окачване и шарнирите
• Проверете горивния филтър (бензин) *7
• Проверете за горивопроводите, тръбите и връзките (бен-
зин)
• Проверете за горивопроводите, тръбите и връзките (дизел)
• Проверете филтъра в резервоара за гориво
• Проверете течността на механичната трансмисия (според
оборудването) *8
• Проверете ръчната спирачка
• Проверете вала на вентилатора (4WD)
• Проверете маслото на задния диференциал (4WD) *8
(Продължение)

Поддръжка 240 000 км (160 000 мили) или 192 месеца

(Продължение)
• Проверете кормилния механизъм и връзките
• Проверете гума (налягане и износване на протектора)
• Проверете маслото на трансферната кутия (4WD) *8
• Проверете капачката на радиатора и резервоара (бензин)
• Сменете филтъра за почистване на въздуха
(първо на 240 000 км (160 000 мили) или 96 месеца)
• Сменете течността на спирачките/съединителя (според обо-
рудването)
• Сменете въздушния филтър на климатика (според оборуд-
ването)
• Сменете охлаждащата течност (първо на 210 000 км
(120 000 мили) или 120 месеца, след това на всеки 30 000 км
(20 000 мили) или 24 месеца)
• Сменете маслото на двигателя и филтъра (дизел) *1 *2 *3 
• Сменете маслото на двигателя и филтъра (бензин) *1 *4 *5
(на всеки 30 000 км (20 000 мили) или 24 месеца)
• Сменете горивния филтър (дизел) *6
• Смяна на свещите (2,0 бензин)
• Добавяне на добавки за горива  *11
(на всеки 15 000 км или 12 месеца)

*Проверете и ако е необходимо, регулирайте, коригирайте,
почистете или сменете
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Поддръжка на автомобила  

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ ТЕЖКИ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ - ЗА ЕВРОПА  
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

*1: Ако препоръчваното масло или филтър не е налично, сменяйте 
маслото и филтъра на всеки 7500 км.

*2: Ако препоръчваното масло или филтър не е налично, сменяйте 
маслото и филтъра на всеки 10 000 км или 6 месеца.

ЕЛЕМЕНТ ПОДДРЪЖКА ДЕЙНОСТ СЕРВИЗНИ ИНТЕРВАЛИ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Двигателно масло 
и маслен филтър

Бензин *1 R На всеки 15 000 км (10 000 мили) или 12 месеца
A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L

Дизел *2 R На всеки 15 000 км (10 000 мили) или 12 месеца

Въздушен филтър R Сменяйте по-често, в зависимост от състоянието C, E

Запалителни свещи Бензин R Сменяйте по-често, в зависимост от състоянието B, H

Масло на механичната трансмисия 
(според оборудването) R На 120 000 км (80 000 мили) C, D, E, G, H, I, K

Масло на автоматичната трансмисия 
(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

Карданов вал (според оборудването) I На 20 000 км (12 500 мили) или 12 месеца C, E

Предни шарнири I Проверявайте по-често, в зависимост от 
състоянието C, D, E, F, G
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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
I:  Експлоатация като патрул, такси, с търговско
 предназначение или теглещ автомобил
J:  Шофиране в много студено време
K:  Шофиране със скорост над 170 км/ч
L:  Шофиране с често спиране и потегляне

  

ЕЛЕМЕНТ ПОДДРЪЖКА ДЕЙНОСТ СЕРВИЗНИ ИНТЕРВАЛИ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Дискове, барабани, апарати, накладки I Проверявайте по-често, в зависимост от 
състоянието C, D, E, G, H

Ръчна спирачка I Проверявайте по-често, в зависимост от 
състоянието C, D, G, H

Полуоски и маншони I Проверявайте по-често, в зависимост от 
състоянието C, D, E, F,G, H, I, K

Филтър на климатика (според 
оборудването) R Сменяйте по-често, в зависимост от 

състоянието C, E, G

Масло на задния диференциал (4WD) R На 120 000 км (80 000 мили) C, D, E, G, I, H, K

Масло в трансферната кутия (4WD) R На 120 000 км (80 000 мили) C, D, E, G, I, H, K
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МОТОРНОМАСЛО

Проверка на нивото на моторното
масло

1. Проверете дали автомобилът е спрял
на равно място
2. Запалете двигателя и го оставете да
поработи, докато достигне нормалната
работна температура
3. Загасете двигателя и изчакайте
няколко минути (приблизително 5 мину-
ти), за да позволите маслото да се отте-
че в картера
4. Издърпайте масломерната щека
навън, избършете я до сухо, и след това
я пъхнете обратно докрай.
5. Издърпайте масломерната щека
навън отново и проверете нивото на
моторното масло. Нивото му трябва да
бъде между маркировките F и L.

Ако нивото на маслото е близо до мар-
кировката L, долейте само такова коли-
чество, че да повдигнете нивото до мар-
кировката F. Никога не препълвайте с
моторно масло.

При доливането на масло използвайте
фуния, за да не допуснете разливане на
масло върху компонентите на двигате-
ля.

Използвайте само специфицираният тип
моторно масло. (Отнесете се към частта
„Препоръчвани типове смазочни веще-
ства и вместимости” в раздел 8).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ-ЗАМАР-
кУЧАНАРАДИАТОРА

Внимавайте при проверката или
доливането на моторно масло да
недокосватемаркучанарадиато-
ра, тъй като той може да бъде
силнонагорещенидавипричини
изгаряне.

OLM079003N OLM079004N

ВНИМАНИЕ-ЗАМОДЕЛИТЕС
ДИЗЕЛОВДВИГАТЕЛ
Препълването с моторно масло
може да доведе до много силен
„дизел” ефект от разпенването на
маслото(„дизел” ефект е продъл-
жаването на бензиновия двигател
да работи след изключване на
запалването).Товаможедадоведе
до повреда на двигателя, придру-
женасрязкоповишаваненаоборо-
титенадвигателя,шумаотизгаря-
нето и отделяне на бял пушек от
ауспуха.

Поддръжка на автомобила

ВНИМАНИЕ
Никога не препълвайте с моторно
масло.Впротивенслучайдвигате-
лятможедасеповреди.
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СМЯНАНАМОТОРНОТОМАСЛОИМАСЛЕНИЯФИЛТъР
Изисквайте смяна на моторното масло и
масления филтър да се извършват от
оторизиран дилър на компанията HYUN-
DAI, в съответствие с графика за опера-

циите по поддръжката, посочен в нача-
лото на този раздел.

ОХЛАЖДАЩА ТЕЧНОСТ
ЗА ДВИГАТЕЛЯ
Охладителната система е от типа „охла-
дителна система с високо налягане” и
притежава резервоар, който е зареден с
охлаждаща течност с антизамръзващи
устройства от всесезонен тип.
Резервоарът е зареден фабрично с
охлаждаща течност.
Проверявайте противозамръзващите
свойства и нивото на концентрацията на
охлаждащата течност най-малко веднъж
годишно - в началото на зимния сезон и

преди да започнете пътуване в региони
с по-студен климат.
Проверяване на нивото на охлаждащата
течност за двигателя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ-ЗАСВАЛЯ-
НЕТОНАкАПАЧкАТАНАРАДИА-
ТОРА

• Никога не опитвайте да сваляте
капачкатанарадиатора,когатодви-
гателят работи или още е горещ. В
противенслучай,товаможедадове-
дедоповреданаохладителнатасис-
темаинасамиятдвигател,иможеда
причинитежкителеснинаранявания
отизпръскванена горещаохлажда-
ща течност или от изпускането на
пара.
(Продължение)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отработилотомоторномасломоже
дапредизвикавъзпалениеилирак
накожата,акосеоставивконтакт
с кожата продължителни периоди
от време. Отработилото моторно
маслосъдържахимическивещест-
ва,коитоприлабораторниживот-
ни причиняват рак. Винаги пред-
пазвайтекожатасичрезстарател-
ноизмиваненаръцетесъссапуни
топлаводаприпървавъзможност
следкатостеборавилисотработи-
ломоторномасло.

(Продължение)
• Загасете двигателя и изчакайте,
докато се охлади.При свалянето на
капачката на радиатора действайте
изключително внимателно. Обвийте
капачкатасдебелакърпа,иязавър-
тете бавно, по посока обратна на
часовниковата стрелка, до първия
упор.Върнетесъвсеммалкокапачка-
та обратно, докато налягането от
охладителната система се освободи.
когато сте сигурни, че цялотоналя-
ганеенапълноосвободено,натисне-
текапачкатанадолу,катоизползва-
те дебелата кърпа, и продължете
следтовадазавъртатекапачкатапо
посока, обратна на часовниковата
стрелка,допълнотойсваляне.
•Дажеакодвигателятнеработи,не
сваляйте капачката на радиатора
илипробкатазаизточваненамасло-
то, докато двигателят и радиаторът
са горещи. Нагорещените охлажда-
щатечностипаравсеощемогатда
излязат навън под налягане, и да
причиняттежкинаранявания.

Поддръжка на автомобила
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Проверете състоянието и връзките на
всички маркучи на охладителната
система и на маркучите на нагревателя.
Подменете всички деформирани марку-
чи или тези, които са с влошено каче-
ство.
Нивото на охлаждащата двигателя теч-
ност трябва да бъде между маркировки-
те F (MAX) и L (МIN), нанесени отстрани
на резервоара за охлаждаща течност
(при студен двигател).
Ако нивото на охлаждащата двигателя
течност е ниско, долейте достатъчно от
специфицираната охлаждаща течност,
за да осигурите защита на двигателя
срещу замръзване и корозия. Нивото
трябва да се допълни до маркировката F
(МАX), но без да се препълва. Ако се

налага често доливане на охлаждаща
течност, трябва да посетите оторизиран
дилър на компанията HYUNDAI за про-
верка на охладителната система.

Препоръчвани типове охлаждаща
течност за двигателя
• За охлаждащата течност използвайте
само мека (деминерализирана) вода.
• Двигателят на вашия автомобил
съдържа алуминиеви части, и по тази
причина трябва да бъде защитен с
охлаждаща течност на базата на ети-
лен-гликол, за да не се допусне корозия
и замръзване на двигателя.
• НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ охлаждащата теч-
ност на базата на етанол или метанол, и
не смесвайте такива видове охлаждаща
течност със специфицирания тип охлаж-
даща течност.
• Никога не използвайте разтвор, който
съдържа повече от 60% или по-малко от
35% антифриз, тъй като това би нама-
лило ефективността на разтвора.

Процентното съдържание на съставките
на охлаждащата течност е посочено в
тази таблица.

OLM079006
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Минус 15 °C 35 65

Минус 25 °C 40 60

Минус 35 °C 50 50

Минус 45 °C 60 40

Околна

темпе-

ратура

Процентно съдържание

на съставките

(обемни части)

Антифриз Вода
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Смяна на охлаждащата двигателя
течност

Изискайте смяната на охлаждащата
двигателя течност да се извърши от ото-
ризиран дилър на компанията HYUNDAI
в съответствие с плановото сервизно
обслужване, посочено в началото на
този раздел.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ-ЗА
кАПАЧкАТАНАРАДИАТОРА
Никога не сваляйте капачката на
радиатора, когато двигателят и
радиаторътсанагорещени.Впро-
тивен случай изпръскването на
гореща охлаждаща течност под
налягане и изпускането на пара
под налягане могат да причинят
тежконараняване.

ВНИМАНИЕ
Преди доливането на охлаждаща
течност обвийте около гърловина-
та на резервоара за охлаждаща
течност парче дебел плат или
кърпа, за да не допуснете разлив
на охлаждаща течност върху час-
титенадвигателя,напримервърху
генератора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ-ЗА
ОХЛАЖДАщАТАТЕЧНОСТЗАДВИ-
ГАТЕЛЯ
•Никоганеизползвайтеохлажда-
ща течност зарадиатораиличист
антифризврезервоаразаизмива-
щатечностзастъклата.
•Напръскванетонапреднотостък-
лосохлаждащатечностотрадиа-
тораможемногосилноданамали
видимостта, и може да доведе на
загуба на контрол върху управле-
ниетонаавтомобилаилидоповре-
да на лаковото покритие или на
декоративнитеелементинакорпу-
санаавтомобила.

OLM079007

Поддръжка на автомобила
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СПИРАЧНАТЕЧНОСТ/РАБОТНАТЕЧНОСТЗАСъЕДИНИТЕЛЯ

Проверка на нивото на спирачната
течност

Извършвайте периодично проверки на
нивото на спирачна течност в резервоа-
ра за спирачна течност. Нивото на теч-
ността трябва да бъде между маркиров-
ките МАХ и MIN, нанесени отстрани на
резервоара.

Преди да свалите капачката на резер-
воара и да долеете спирачна течност,
почистете внимателно пространството
около капачката на резервоара, за да
не допуснете замърсяване на спирачна-
та течност.
Ако нивото на спирачната течност е
ниско, долейте спирачна течност до
нивото МАХ. С нарастването на пробега

на автомобила нивото на спирачната
течност ще спадне. Това е нормално
състояние, и е свързано с износването
на спирачните накладки. Ако обаче
нивото на спирачната течност спадне
прекалено ниско, изискайте проверка
на спирачната система от оторизиран
дилър на компанията HYUNDAI.

Използвайте само специфицираният тип
спирачна течност. (Отнесете се към
частта „Препоръчвани типове смазочни
вещества и вместимости” в раздел 8.)

Никога не смесвайте спирачни теч-
ности от различен тип.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ-ЗАСПИ-
РАЧНАТАТЕЧНОСТ
когатосменятеидоливатеспирач-
на течност, извършвайте опера-
циитеснеямноговнимателно.Не
позволявайтепопаданенаспирач-
натечноствочите.Акослучайнов
очите ви попадне спирачна теч-
ност, незабавно ги промийте с
големиколичествапрясначешмя-
на вода. При първа възможност
изискайте преглед на очите от
лекар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ-ЗАЗАГУ-
БАТАНАСПИРАЧНАТЕЧНОСТ
В случай, че се налага често да
доливате спирачна течност, авто-
мобилът трябва да бъде проверен
ототоризирандилърнакомпания-
таHYUNDAI.

ВНИМАНИЕ
Никога не позволявайте попадане
наспирачнатечноствърхулаково-
топокритиенакорпусанаавтомо-
била, тъй като лаковото покритие
ще се повреди. Спирачната теч-
ност, която е била изложена на
въздействието на отворен въздух
продължително време, никога не
трябва да се използва, тъй като
качествотойнеможедасегаран-
тира. Такава спирачна течност
трябвадасеизхвърлипоправила-
та.Никоганеизползвайтенеправи-
лен тип спирачна течност.
Попадането дори само на няколко
капкиотминералнимасла,напри-
мер моторно масло, в спирачната
система,можедаповрединейните
компоненти.

OLM079008N

Поддръжка на автомобила



287

ИЗМИВАщАТЕЧНОСТЗАСТъкЛАТА

Проверка на нивото на измиващата
течност
1. Отворете капачката.
2. Издърпайте навън измерителната
щека и проверете нивото. Нивото тряб-
ва да бъде между маркировките Н и L.
3. Ако нивото е близо до или съвпада с
маркировката L, налейте достатъчно
измиваща течност, за да повдигнете
нивото до маркировката Н. Не пре-
пълвайте с измиваща течност.

Ако нямате на разположение измиваща
течност, вместо това може да използва-
те чиста вода. При отрицателни темпе-
ратури обаче трябва да използвате
измиващи разтвори с незамръзващи
характеристики, за да не се допусне
замръзване на измиващата течност.

Проверка на спирачката за паркиране-
то
Проверете работния ход на спирачката
за паркирането чрез преброяване на
броя „щраквания”, които се чуват при
бавно задействане докрай на лоста на
спирачката, като се започне от напълно
освободеното й положение. Освен това
спирачката за паркирането трябва
самостоятелно да осигурява неподвиж-
ност на автомобила при спиране на уме-
рен наклон. Ако работният ход е по-
голям или по-малък от специфицира-
ния, изискайте регулирайте на спирач-
ката за паркирането от оторизиран
дилър на компанията HYUNDAI.
Работен ход: 6 „щраквания” при задей-
стване със сила 20 кгс (196 Нютона).

OLM079010

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ-ЗАИЗМИВА-
щАТАТЕЧНОСТ
• Никога не използвайте охлаждаща
течност от радиатора или антифриз в
резервоара за измиващата течност за
стъклата.
•Напръскванетонапреднотостъклос
охлаждащатечностотрадиатораможе
силнодавлошивидимосттанапред,и
можедадоведедо загубана контрол
върху управлението на автомобила
илидоповреданалаковотопокритие
на корпуса и на декоративните еле-
ментинакорпусанаавтомобила.
•Съставкитенаизмиващататечностза
предното стъкло съдържат известни
количества спирт, и при определени
обстоятелствамогатдабъдат запали-
ми. По тази причина не позволявайте
възникване на искри и не поднасяйте
открит пламък към измиващата теч-
ностиликъмрезервоаразаизмиваща
течност.Впротивенслучайможедасе
получи повреда на автомобила или
нараняваненапътуващите.
• Измиващата течност за предното
стъклоеотровназахоратаиживотни-
те. Не пийте такава течност, и избяг-
вайте контактите с измиваща течност
запреднотостъкло.Впротивенслучай
можедасестигнедотежконаранява-
неилисмърт.

СПИРАЧкАЗАПАРкИРАНЕТО

OLM059016

Поддръжка на автомобила
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ГОРИВЕНФИЛТъР(ЗАМОДЕЛИТЕСДИЗЕЛОВДВИГАТЕЛ)
Източване на водата от горивния
филтър

Горивният филтър за дизеловите двига-
тели играе важна роля при отделянето
на попадналата в горивото вода и
насъбирането на тази вода в неговата
долна част.
Ако в горивния филтър се насъбере
достатъчно количество вода, при
завъртане на превключвателя за запал-
ването в неговото включено положение
(ON) предупреждаващият светлинен
индикатор на приборното табло ще
светне.

Ако този предупреждаващ
светлинен индикатор светне,
закарайте автомобила при
оторизиран дилър на компа-
нията HYUNDAI и изискайте от

него да източи водата от филтъра и да
провери системата.

Смяна на касетката на горивния фил-
тър

* ЗАБЕЛЕЖКА
Когато сменяте касетката на горивния
филтър, използвайте оригинални резер-
вни части HYUNDAI.

OLM079011

Поддръжка на автомобила

ВНИМАНИЕ
Аководата,коятосеенасъбралав
горивния филтър, не се източи в
правилните моменти, могат да се
получат повреди в някои основни
части на автомобила, например в
горивнатасистема,отпроникване-
тонаводавгоривнияфилтър.
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ВъЗДУШЕНФИЛТъРЗАДВИГАТЕЛЯ

Смяна на филтъра

При необходимост филтъра трябва да се
сменя, и не трябва да се измива.
След като проверите почистващия еле-
мент на филтъра, можете да почистите
филтъра.
Филтърът се почиства с използване на
сгъстен въздух.

1. Разхлабете скобите, които закрепват
капака на въздушния филтър за двига-
теля, и свалете капака.

2. Избършете вътрешността на въздуш-
ния филтър.
3. Сменете почистващия елемент на
филтъра.
4. Фиксирайте капака със закрепващите
скоби.

OLM079012N OLM079013N OLM079014
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Сменяйте филтъра в съответствие с гра-
фика за планово сервизно обслужване.
Ако автомобилът се използва в
изключително силно запрашени или
замърсени с пясък условия, сменяйте
филтриращия елемент по-често от оби-
чайно препоръчваните интервали.
(Отнесете се към частта „Поддръжка
при утежнени условия на експлоатация”
в този раздел.)

ВНИМАНИЕ
• Никога не карайте автомобила
присваленвъздушенфилтър;това
бидовелодопрекаленоинтензив-
ноизносваненадвигателя.
• когато сваляте въздушния фил-
тър, внимавайте във входящия
отвор за въздуха да не попадат
прах или нечистотии, в противен
случайможедасеполучиповреда.
• Използвайте само оригинални
резервни части HYUNDAI.
Използването на неоригинални
резервни части може да повреди
датчика за въздушния поток или
турбокомпресора.

Поддръжка на автомобила
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ВъЗДУШЕНФИЛТъРЗАкЛИМАТИЧНАТАУРЕДБА(АкОЕОБОРУДВАНАТАкАВА)
Проверка на филтъра

Ако автомобилът се използва продължи-
телно време в градски условия със
силно замърсен въздух или по прашни
пътища, филтърът трябва да се прове-
рява по-често и да се сменя по-рано от
препоръчваните интервали. Когато
извършвате самостоятелно смяна на
въздушния филтър за климатичната
уредба, трябва да спазвате посочената
по-долу процедура, и да внимавате да
не повредите други компоненти.
Сменяйте филтъра в съответствие с гра-
фика за планово сервизно обслужване.

Смяна на филтъра

1. Отворете жабката и откачете при-
държащия ремък (1).

2. При отворена жабка извадете фикса-
торите от двете страни.

OLM079015 OLM079016
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3. Извадете корпуса на филтъра за кли-
матичната уредба, като натискате бло-
кировката в десния край на капака.

4. Сменете филтъра на климатичната
уредба.
5. Монтирайте всичко обратно в ред,
обратен на демонтажа.

* ЗАБЕЛЕЖКА
Когато сменяте въздушния филтър на
климатичната уредба, трябва да извър-
швате монтажа правилно. В противен
случай системата може да издава шум и
ефективността на филтъра може да нама-
лее.

OLM079018OLM079017
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ПЕРАНАЧИСТАЧкИТЕ

Проверка на перата на чистачките

* ЗАБЕЛЕЖКА
Широко разпространените горещи восъ-
ци, които се нанасят при някои автома-
тични автомивки, влошават възможнос-
тите за почистване на предното стъкло. 

Замърсяването на предното стъкло или
на перата на чистачките с чужди мате-
рии може да намали ефективността на
работата на чистачките. Най-често сре-
щаните източници на такова замърсява-
не са насекоми, мъзга от дърветата и
третирането с горещи восъци, използва-
но от някои автомивки. Ако перата не
почистват добре стъклото, почистете
едновременно и стъклото, и перата на
чистачките с добра измиваща течност

или с неутрален почистващ разтвор, и
след това изплакнете стъклото и перата
с чиста вода.

Подмяна на перата на чистачките

Когато перата на чистачките престанат
да почистват добре стъклото, те може
вече да са износени или напукани, и се
нуждаят от подмяна.

ВНИМАНИЕ
За да не допуснете повреда на
перата на чистачките, никога не
използвайте бензин, керосин, раз-
редителизабоиилидругиразтво-
рителипоператаиливсъседствос
тях.

ВНИМАНИЕ
За да не допуснете повреда на
рамената на чистачките или на
други компоненти, никога не пра-
вете опитида задействате чистач-
китеръчно.

ВНИМАНИЕ
Използването на неспецифициран
тип пера на чистачките може да
доведе до неправилна работа на
чистачкитеидотяхнатаповреда.

1JBA5122
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Пера за чистачките на предното стъкло
1. Вдигнете рамото на чистачката и
завъртете възела на перото, докато се
покаже пластмасовата фиксираща
скоба.

* ЗАБЕЛЕЖКА
Не позволявайте рамото на чистачката да
пада обратно върху стъклото със сила.

2. Отворете капачето на перото.
3. Натиснете скобата зад рамото на
чистачката, и отделете перото от рамо-
то.

4. Монтирайте възела на перото, докато
щракне на място.
5. Затворете капачето на перото.
6. Поставете обратно рамото на чистач-
ката в правилното му положение.

OED070112 OED070113 OED070114
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Перо на задната чистачка
1. Вдигнете рамото на чистачката и
издърпайте навън възела на перото

2. Монтирайте възела на новото перо
чрез пъхане на централната част в про-
цепа на рамото на чистачката, докато
щракне на място.
3. Проверете дали възелът на перото е
монтиран сигурно чрез опитване да го
издърпате леко.

За да не допуснете повреда на рамене-
те на чистачките или на други компо-
ненти, изискайте смяната на перата на
чистачките да се извършва от оторизи-
ран дилър на компанията HYUNDAI.

OHM078062 OHM078063
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АкУМУЛАТОРНАБАТЕРИЯ

За да се осигури възможно най-добро
сервизно обслужване на акумулаторна-
та батерия
... Винаги дръжте акумулаторната бате-
рия сигурно монтирана.
Поддържайте горната част на акумула-
торната батерия винаги чиста и суха.
Поддържайте полюсните накрайници и
връзки чисти, добре притегнати и
покрити с парафиново желе или с грес
за полюсни накрайници.
Изплаквайте незабавно евентуално раз-
летите количества електролит от акуму-
латорната батерия с разтвор от вода и
сода бикарбонат.
Ако автомобилът няма да се ползва про-
дължителен период от време, изключ-
вайте кабелите към акумулаторната
батерия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - За опас-
ноститеотакумулаторнатабатерия

когато възнамерявате да
работите с акумулаторната
батерия, винаги прочитай-

тепосоченитетукуказания.
Дръжтезапаленитецигари
и всеки друг вид открит
пламъкилиискридалечот
акумулаторнатабатерия.
Вклеткитенаакумулатор-
ната батерия винаги се
съдържа водород, който
представлява силно запа-

лимгаз,койтопризапалванеможе
даексплодира.

Винаги дръжте акумула-
торните батерии далеч от
досега на деца, тъй като в
тях се съдържа силно раз-

яждащата СЯРНА кИСЕЛИНА. Не
допускайте попадане на киселина
от батерията върху кожата, в
очите,върхудрехитеилиполако-
вотопокритиенаавтомобила.

Ако в очите ви попадне
електролит, измивайте
очите с чиста вода в про-
дължениенай-малкона15
минутиинезабавнопотър-
сете медицинска помощ.

Аковърхукожатавипопаднеелек-
тролит,старателноизмийтезамър-
сенатачаст.Акопочувстватеболка
илиусещанезаизгаряне,незабав-
нопотърсетемедицинскапомощ.

когато зареждате акумула-
торната батерия или рабо-
титевблизостснея,винаги
носете предпазни очила.

когато работите в затворени про-
странства, винаги осигурявайте
добропроветряване.

Неправилното изхвърляне
наакумулаторнабатерияза
отпадъци може да бъде

вредна за околната среда и за
здравето на хората. Изхвърляйте
акумулаторните батерии за отпа-
дъци, в съответствие с местните
законииразпоредби.
• когато повдигате акумулаторна
батерияспластмасовкорпус,пре-
комерно големият натиск върху
кутията на батерията може да
доведе до теч на киселина, и в
резултатможедасеполучителес-
нонараняване.Повдигайтеакуму-
латорната батерия само с носач,
иликатопоставятеръцетесивсре-
щуположнитеъгли.
•Никоганеопитвайтедазарежда-

OLM079019N

Поддръжка на автомобила



387

(Продължение)
• Изключвайте зарядното устрой-
ство за акумулаторната батерия в
следнияред:
1. Изключете мрежовия ключ на
заряднотоустройство.
2. Разединете скобата от отрица-
телния полюсен накрайник на
батерията.
3. Разединете скобата от положи-
телнияполюсеннакрайникнааку-
мулаторнатабатерия.
•Предидапристъпитекъмизпъл-
нениенапроцедуритепоподдръж-
катаилипозарежданетонаакуму-
латорната батерия, изключвайте
всичкиаксесоариизагасяйтедви-
гателя.
•когатоизваждатеакумулаторна-
та батерия, кабелът към отрица-
телнияполюсеннакрайниктрябва
да се разединява първи и да се
свързвапоследен.

теакумулаторнатабатерия,когато
към нея са свързани кабелите на
автомобила.
• Запалителната система на авто-
мобила работи с високо напреже-
ние. Никога не докосвайте тези
компоненти, когато двигателят
работи или когато превключвате-
лят за запалването е в неговото
включеноположение(ON).
Неспазването на горепосочените
предупрежденияможедадоведев
резултатдотежкотелеснонараня-
ванеилисмърт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ-Зазареж-
данетонаакумулаторнатабатерия
когато зареждате акумулаторната
батерия спазвайте следните пред-
пазнимерки
• Акумулаторната батерия трябва
дасеизвадиотавтомобилаидасе
поставянамястосдобропроветря-
ване.
•Неизползвайтевсъседствосаку-
мулаторната батерия цигари, не
произвеждайтеискрииневнасяй-
теоткритплам.
•Повременазарежданетонааку-
мулаторнатабатерияследетеней-
нотосъстояниеиспретеилинама-
летезаряднияток,акоотклетките
наакумулаторнатабатериязапоч-
неинтензивноотделяненамехур-
четагаз(„кипене“),илиакотемпе-
ратуратанаелектролитавкоятои
даеотклеткитепревиши49°C.
•Припроверяваненаакумулатор-
натабатерияповременазарежда-
нетоносетепредпазниочила.
(Продължение)

Поддръжка на автомобила
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Зареждане на акумулаторната бате-
рия

Вашият автомобил е оборудван с кал-
циева акумулаторна батерия необслуж-
ваем тип, която не се нуждае от сервиз-
на поддръжка.
... Ако акумулаторната батерия се е
била разредила за къс период от време
(например заради забравени включени
фарове или вътрешни светлини, когато
автомобилът не е бил използван), заре-
дете батерията с малък заряден ток в
продължение на 10 часа.
... Ако акумулаторната батерия се е
била разредила постепенно заради
високо електрическо натоварване, кога-
то автомобилът е бил използван, заре-
дете „ударно“ батерията в продължение
на два часа с ток 20 до 30 ампера.

Позиции, които подлежат на възста-
новяване

Позициите, които трябва да бъдат
възстановени, след като акумулаторна-
та батерия е била изключена, или е
била разредена:
Автоматичното вдигане/ смъкване на
стъклата (виж раздел 4)
Люкът на покрива (виж раздел 4)
Компютърът за пътуването (виж раздел
4)
Климатичната уредба (виж раздел 4)
Часовникът (виж раздел 4)
Аудиосистемата (виж раздел 4)

Поддръжка на автомобила
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ГУМИИДЖАНТИ
Полагане на грижи за гумите

За осигуряване на правилна поддръжка,
безопасност и икономия на гориво,
винаги трябва да поддържате препоръ-
чваното налягане в гумите, и да спазва-
те ограниченията за натоварване на
гумите и разпределението на теглото на
автомобила, което е препоръчано за
вашия автомобил.

Препоръчвани налягания в гумите (в
студено състояние)

Всички налягания в гумите (включител-
но в резервната гума) трябва да се про-
веряват, когато гумите са студени.
„Студени гуми” означава, че автомо-
билът не е бил каран най-малко 3 часа,
или е бил каран на разстояние по-малко
от 1,6 км след продължителен престой.
Поддържането на препоръчаните стой-
ности на налягането в гумите ще гаран-
тират най-добро качество на возенето,
най-добра управляемост на автомобила
и минимално износване на гумите.
Препоръчаните стойности на налягане-
то в гумите е посочено в частта „Гуми и
джанти” в раздел 8.

Всички технически спецификации
(размери и налягания) са посочени на
табелката, която е фиксирана към
автомобила.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ-ЗАПОНИ-
ЖЕНОТОНАЛЯГАНЕВГУМИТЕ
Силнотопонижаваненаналягане-
товгумите(до0,7атмосфериили
по-ниско)можедадоведедорязко
загряваненагумите,причиняващо
тяхното пръсване, отделяне на
протектора и други повреди на
гумата,коитомогатдадоведатдо
загуба на контрол върху управле-
нието на автомобила, водеща от
своя страна до тежко нараняване
или смърт. Този риск е много по-
голям при шофиране в горещо
време и когато се пътува продъл-
жителносвисокискорости.

OEL089008

Поддръжка на автомобила
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ-ЗАНАЛЯГАНЕТОВГУМИТЕ
Превишенотоилипониженотоналяганеможеданамалиживотанагумите,да
повлияе отрицателно върху управляемостта на автомобила и да доведе до
внезапнаповреданагумата.Товаотсвоястранаможедадоведедозагубана
контролвърхууправлениетонаавтомобилаидопотенциалнонараняване.

ВНИМАНИЕ-ЗАНАЛЯГАНЕТОВ
ГУМИТЕ
Винагиспазвайтеследнитемерки:
•Проверявайтеналяганетовгуми-
те,когатосъщитесастудени.(След
катоавтомобилътебилпаркиранв
продължениенай-малкона3часа,
или не е бил каран на разстояние
по-голямоот1,6кмотпоследното
потегляне.)
•Привсякапроверкананалягане-
то в гумите проверявайте наляга-
нетоиврезервнатагума.
•Никоганепретоварвайтеавтомо-
била.Същотаканепретоварвайте
сбагажбагажниканаавтомобила,
акоавтомобилътвиеоборудванс
такъв.
• Износените стари гуми могат да
причинят пътно-транспортни про-
изшествия. Ако протекторът на
гумите е силно износен, или ако
гумите са повредени по някакъв
другначин,трябвадагиподмените
снови.

ВНИМАНИЕ
• Пониженото налягане на гумите
също води до прекалено силно
износване, влошаване на управ-
ляемосттаиповишаваненаразхо-
да на гориво. Възможно е също
деформираненаджантите. Затова
трябва да поддържате налягането
в гумите на правилните нива. Ако
някояотгумитесенуждаеотчесто
донапомпване, изискайте нейната
проверка от оторизиран дилър на
компаниятаHYUNDAI.
• Превишеното налягане в гумите
водидопо-твърдавозия,допови-
шеноизносваневцентралнатачаст
напротектораидоповишенавъз-
можностотповредаотпрепятствия
попътя.

ВНИМАНИЕ
•Наляганетовзагретитегуминор-
мално превишава препоръчваните
стойностивстуденосъстояниес28
до 41 килопаскала (с 0,28 до 0,41
атмосфери).Не изпускайте въздух
отзагретитегуми,задарегулирате
наляганетовтяхдопрепоръчвани-
те стойности, в противен случай
наляганетовгумитещеспаднепод
необходимитестойности.
• Не забравяйте да поставяте
обратно капачките на вентилите.
Аконепоставитекапачкитенавен-
тилите,нечистотиииливлагамогат
дапопаднатвсърцевинатанавен-
тилаидадоведатдоизпусканена
въздух.Акодаденакапачказавен-
тиллипсва,припървавъзможност
поставетенова.

Поддръжка на автомобила
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Проверка на налягането в гумите

Проверявайте налягането в гумите най-
малко веднъж месечно, или по-често.
Проверявайте също така налягането и в
резервната гума.

Как се извършва проверката?
За проверката на налягането в гумите
използвайте манометър с добро каче-
ство. Само с външен оглед не можете да
установите дали вашите гуми са пра-
вилно напомпани. Радиалните гуми
могат да изглеждат външно правилно
напомпани даже когато налягането в
тях е под нормата.
Винаги проверявайте налягането в
гумите, когато са студени. „Студени
гуми” означава, че автомобилът е пре-
стоял на едно място най-малко три часа,
или след това е бил каран на разстоя-
ние не повече от 1,6 км.

Най-напред развийте капачката от вен-
тила. Натиснете силно манометъра към
вентила, за да извършите измерването
на налягането. Ако налягането на
въздуха в студената гума съответства на
препоръчваната стойност за тази гума и
за натоварването, посочени в информа-
ционната табелка, не е необходимо

никакво по-нататъшно регулира-
не. Ако налягането е понижено,
донапомпайте гумата, докато се
достигне препоръчваната стойност
за налягането.
Ако превишите препоръчваната
стойност за налягането, трябва да
изпуснете малко въздух чрез
натискане на металното стебло в
центъра на вентила. След това
измерете отново налягането с
манометър. Не забравяйте след
това да завинтите обратно капач-
ката на вентила. Така ще пред-
отвратите изпускане на въздух,
като предпазвате вентила от про-
никване на замърсявания и влага.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Проверявайте често гумите по отноше-
ниенаправилнотонапомпване,асъщои
за износване и повреди. Винаги изпол-
звайтеманометър.
•Гумитеспрекаленовисокоилиспрека-
ленонисконаляганесеизносватнеравно-
мерно,коетоводидовлошаваненауправ-
ляемостта,загубанаконтролвърхууправ-
лениетонаавтомобилаидовнезапнипов-
реди на гумите, водещи до пътно-транс-
портнипроизшествия,нараняванияидори
досмърт.
•Препоръчванитестойностизаналягане-
тонагумитевстуденосъстояниезавашия
автомобилможеданамеритевнастоящия
наръчникивтабелкатазагумите,коятое
фиксирана към централната колонка от
странатанашофьора.
• Износените гуми могат да причинят
пътно-транспортни произшествия.
Сменяйтегумите,коитосаизносени,имат
признацинанеравномерноизносванеили
саповреденипонякакъвдругначин.
• Никога не забравяйте да проверявате
налягането и във вашата резервна гума.
компанията HYUNDAI препоръчва при
всяко измерване на налягането в гумите
дапроверяватеиналяганетоврезервната
гума.

Поддръжка на автомобила
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„ЗАВЪРТАНЕ” НА ГУМИТЕ

За да се изравни износването на про-
тектора, препоръчва се да завъртате
гумите на всеки 12 000 км пробег, или
по-често - ако сте забелязали начало на
неравномерно износване.
При завъртането на гумите проверявай-
те дали колелата са правилно баланси-
рани.
При завъртането на гумите проверявай-
те също за отсъствие на неравномерно
износване и повреди. Неравномерното
износване обикновено се причинява от
неправилно налягане в гумите, непра-
вилна сходимост на колелата, на неба-
лансирани колела, на много резки спи-
рания или на много резки завивания.
Проверявайте също за отсъствие на
подбитости или подувания на протекто-
ра или на страничните бордове на гуми-
те. Ако откриете който и да било от тези
признаци, трябва да смените съответна-
та гума. Сменяйте гумата, ако се виждат
платът или кордата вътре в нея. След
завъртането на гумите не забравяйте да
регулирате налягането в предните и
задните гуми съгласно специфицирани-
те стойности, и да проверите затягането
на гайките на колелата.
Отнесете се към частта „Гуми и джанти”
в раздел 8.

При всяко завъртане на гумите трябва да прове-
рявате износването на накладките на дисковите
спирачки.

* ЗАБЕЛЕЖКА
Радиалните гуми, които имат асиметри-
чна шарка на протектора, трябва да се
завъртат само от предните на задните
колела, а не от дясната страна на лявата и
обратно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Никога не включвайте компакт-
ната резервна гума в схемата на
завъртанетонагумите.
• При никакви обстоятелства не
смесвайте радиални с диагонални
гуми. Това може да доведе до
необичайни характеристики на
управляемостта на автомобила,
коитомогатдадоведатврезултат
до смърт, тежко нараняване или
повреданаимущество.

Поддръжка на автомобила
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За моделите без резервна гума

За моделите с пълноразмерна резервна гума
(ако е оборудвана такава)

За гумите с означена посока на въртене
(ако са оборудвани такива гуми)
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Сходимост на колелата и баланс на
гумите

Колелата на вашия автомобил са цент-
ровани и балансирани внимателно в
заводски условия, за да се гарантират
най-дългия възможен живот на гумите и
най-добра обща характеристика на
работата.
В повечето случаи не се налага да
извършвате допълнително регулиране
на сходимостта на колелата. Ако обаче
забележите необичаен вид износване
на гумите, или ако автомобилът ви
започне да „тегли” на една или друга

страна, може да се наложи да извърши-
те ново регулиране на колелата.
Ако забележите, че автомобилът вибри-
ра при шофиране по гладък път, коле-
лата на автомобила може би се нуждаят
от ново балансиране.

Смяна на гуми

Ако гумата е износена равномерно,
индикаторът за износване на протекто-
ра ще се появи като плътна лента
напречно на протектора. Това показва,
че дълбочината на грайфера на протек-
тора е по-малка от 1,6 мм. Когато това
се случи, сменяйте гумата с нова.
Не изчаквайте лентата да се появи по
цялата ширина на протектора, преди да
пристъпите към смяна на гумата.

ВНИМАНИЕ
Неправилният тип тежести на
джантите могат да повредят алу-
миниевитеджантинавашияавто-
мобил.Използвайтесамобаланси-
ращитежестиотодобрентип.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ-ЗАСМЯ-
НАТАНАГУМИТЕ
• Шофирането с износени гуми е
много опасно, ище намали ефек-
тивносттанаспирането, точността
на управлението и сцеплението с
пътя.
•Вашиятавтомобилеоборудванс
гуми, които са проектирани да ви
осигурят безопасно шофиране и
характеристики на управляемост.
Никоганеизползвайтегумисраз-
лични размери или тип, както и
джанти,коитосаразличниоттези,
коитосаоригиналномонтиранина
вашияавтомобил.Впротивенслу-
чайтоваможедаповлияеотрица-
телно на безопасността и на
качеството на работа на вашия
автомобил, което може да доведе
до проблеми в управляемостта,
илидопреобръщаненаавтомоби-
ла или тежко нараняване. когато
сменятегумите,правететовакато
комплектзавсичкитечетиригуми,
катоизползватеновигумииджан-
ти със същите размери, от същия
тип,протектор,маркаи товароно-
симост.
(Продължение)

OEN076053

Индикатор за износването на протектора

Поддръжка на автомобила
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Смяна на компактната резервна гума
(ако е оборудвана такава)
Компактната резервна гума има по-къс
живот на протектора в сравнение с
гумите с нормални размери. Сменяйте
компактната резервна гума, когато
забележите, че лентите на индикатора
за износване на протектора са се пока-
зали. Новата компактна резервна гума
трябва да бъде със същия размер и кон-
струкция, както тази, която сте получи-
ли с вашия нов автомобил, и трябва да
бъде монтирана на същата джанта за
компактна резервна гума. Компактната
резервна гума не е проектирана да
може да се монтира на нормален размер
джанта, както и джантите за компактни
резервни гуми не са проектирани за
монтиране на тях на гуми с нормални
размери.

Смяна на джанти

Когато сменяте металните джанти по
каквато и да било причина, проверявай-
те новите джанти да бъдат еквивалент-
ни на оригиналните по отношение на
диаметъра и широчината на джантата и
отместването.

(Продължение)
Използванетонагумисразличнираз-
мериилиотразличентипможедапов-
лияе силно върху возията, управляе-
мостта, пътния просвет, спирачния
път,просветамеждукорпусаигумата,
просветапризимнитегумиинадежд-
носттанаскоростомера.
Най-добреедасменятевсичкитечети-
ригуминаведнъж.Акотованеевъз-
можно или не е необходимо, тогава
сменяйте двете предни или двете
задни гуми като комплект. Смяната
само на една гума може да повлияе
многосилновърхууправляемосттана
вашияавтомобил.
Антиблокиращата спирачна система
ABSработи,катосравняваскоростите
на въртене на колелата. Размерът на
гумитеможедаповлияенаскоростта
на въртене на съответното колело.
когатосменятегуми,всичкитечетири
гумитрябвадаиматсъщитеразмери,
кактотези,коитооригиналносадоста-
вени с вашия автомобил.
Използванетонагумисразличнираз-
мери може да доведе до неправилна
работа на антиблокиращата система
ABSинаелектроннатастабилизираща
програма(ESP).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Използването на джанти с непра-
вилен размер може да повлияе
отрицателнонаживотанаджанти-
те и на лагерите, на спирачните
възможности,нахарактеристиките
науправляемостта,напътнияпро-
свет, на просвета между корпуса
наавтомобилаигумите,напросве-
та на веригите за сняг, на калиб-
ровкатанаскоростомераиодоме-
търа,нацентровкатанависочина-
таналъчанафароветеинависо-
чинатанаброните.

Поддръжка на автомобила
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Сцепление на гумите с пътя
Сцеплението на гумите с пътя може да
намалее, ако шофирате с износени
гуми, с гуми, които са напомпани до
неправилно налягане, или при шофира-
не по пътища с хлъзгава повърхност.
Когато индикаторите за износване на
протектора се появят, гумите трябва да
се подменят с нови. За да се намали
рискът от загуба на контрол върху
управлението на автомобила, винаги
намалявайте скоростта, когато вали
дъжд или сняг, или пътят е заледен.

Поддръжка на гумите
Освен правилното напомпване, правил-
ната центровка на колелата, също спо-
мага за намаляване на износването на
гумите. Ако забележите, че някоя от
гумите се износва неравномерно, изис-
кайте вашият дилър да провери цент-
ровката на колелата. 
Когато монтирате нови гуми, винаги
проверявайте дали същите са баланси-
рани. Това ще повиши комфорта на
возията на автомобила и ще удължи
живота на гумите. Освен това всеки път,
когато дадена гума е била демонтирана
от джантата, тя трябва да се балансира
отново.

Маркировки на страниците            на
гумите
Тази информация показва и описва
основните характеристики на гумата, и
съдържа също идентификационния
номер на гумата (TIN) съгласно изиск-
ванията за сертифициране по стандар-
тите за безопасност. В случай на рекла-
мация номерът TIN може да се използва
за идентификация на гумата.
1. Име на производителя или марката
Тук се показва името на производителя
или името на марката.
2. Означение на размера на гумата
На страничната стена на гумата е озна-
чена маркировка за размерите на гума-
та. Когато избирате гуми за подмяна за
вашия автомобил, ще се нуждаете от

тази информация. По-долу е обяснено
какво означават буквите и цифрите в
това означение на размерите на гумата.
Примерно означение на размерите на
гумата:
(Тези числа са посочени само като при-
мер; означенията на размерите на
вашите гуми могат да се различават, в
зависимост от модела на вашия автомо-
бил.)

P225/55R18 102H

P - Tип на приложимост на автомобила
(гумите с маркировка представката „Р”
са предназначени за използване от
пътнически леки автомобили или от
леки камиони; не всички гуми обаче
съдържат тази маркировка)
225 - Широчина на гумата в милиметри
55 - Отношение на аспектите. Това
число показва височината на напречно-
то сечение на гумата като процент от
нейната широчина.
R - Кодово означение на конструкцията
на гумата (радиална гума)
18 - Диаметър на джантата в инчове
(цолове)

I030B04JM

1

1

2
3

4

5,6

7
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102 - Индекс на натоварване - числен
код, който посочва максималното нато-
варване, което може да осигури гумата.
H - Символ за номиналната скорост. За
допълнителна информация виж табли-
цата за номиналните скорости, посоче-
на в този раздел.

Означение на размерите на джантите
Джантите също така са маркирани с
важна информация, от която ще се нуж-
даете, ако се наложи някога да смените
повредена джанта. По-долу са дадени
пояснения за буквите и цифрите в озна-
чението на джантите, и какво означават
същите.

Примерно означение на размерите на
една джанта: 7.0JX18

7.0 - Широчина на джантата в инчове
(цолове)
J - Означение на профила на джантата
18 - Диаметър на джантата в инчове
(цолове)

Скоростен индекс на гумите
В таблицата по-долу са посочени някол-
ко от различните номинални скорости,
които се използват за пътнически леки
автомобили. Номиналните скорости са
част от означението на размерите на
гумите, нанесени на страничната стена
на гумата. Тези символи съответстват на
максималната безопасна скорост ,за
която е конструирана съответната гума.

3. Проверка на живота на гумата
(TIN: Идентификационен номер на
гумата)
При всички гуми, които са по-стари от 6
години, пресметнато от датата на тяхно-
то производство, здравината на гумата
и качеството на нейната работа намаля-
ват естествено със стареенето на гумата
(даже при неизползваните резервни

гуми). Следователно след този срок
гумите (включително резервната гума)
трябва да се подменят с нови. Датата на
производството можете да откриете на
страничния борд на гумата (възможно е
тя да е нанесена от вътрешната страна
на колелото), с показване на кодовото
означение DOT. Кодовото означение
DOT представлява последователност от
цифри върху гумата, състояща се от
цифри и букви на латиница. Датата на
производството е означена от последни-
те четири цифри (знаци) на кодовото
означение DOT.

DOT ХХХХ ХХХХ OOOO

Първата част на кодовото означение
DOT означава кодово означение на
завода, размерите на гумата и вида на
шарката на протектора, а последните
четири цифри означават седмицата и
годината на производство.
Например: DOT XXXX XXXX 1609 озна-
чава, че гумата е била произведена
през 16-ата седмица на 2009 година.

Поддръжка на автомобила

S 180 км/ч

T 190 км/ч

H 210 км/ч

V 240 км/ч

Z над 240 км/ч

Максимална

скорост

Скоростен
индекс
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4. Състав и използвани материали в
конструкцията на гумата
Гумата е изградена от няколко слоя
плат, покрити с гума. Производителите
на гумата трябва да посочат също и
материалите, които са използвани за
производството на гумата, които включ-

ват стомана, найлон, полиестер и др.
Буквата „R” означава радиална кон-
струкция; буквата „D” означава диаго-
нална конструкция или конструкция под
ъгъл, а буквата „B” означава поясна
организация на слоевете.
5. Максимално допустимо налягане в
гумите
Това число показва най-голямото наля-
гане, което трябва да се допуска в гума-
та. Никога не превишавайте максимал-
но допустимото налягане за гумата. За
препоръчваните стойности за налягане-
то в гумите се отнасяйте към табелката
с информация за гумите и натоварване-
то им.
6. Максимално натоварване
Това число показва максималното нато-
варване в килограми и фунтове, което
може да се понася от гумата. Когато
сменяте гумите на автомобила, винаги
използвайте гуми, които имат същата
товароносимост, както фабрично монти-
раните гуми.
7. Унифицирана категоризация на
качеството на гумите.
Категориите на качеството, в случаите
когато са приложими, могат да бъдат
открити върху страничната стена на
гумата, между края на протектора и
максималната широчина на напречното
сечение.

Например:
TREADWEAR 200
TRACTION AA
TEMPERATURE A
Износване на протектора
Износването на протектора е един
сравнителен коефициент, който се
основава на коефициента на износване
на гумата при тестването й при контро-
лирани условия от даден държавен
орган. Така например гума с коефици-
ент 150 означава, че износването й е с
1,5 пъти по-добро, отколкото на гуми с
коефициент 100, при тестване от съот-
ветния държавен орган.
Относителното ниво на качеството на
гумите обаче зависи от действителните
условия на тяхната експлоатация, и
може да се отклонява значително от
нормата вследствие на различия в нави-
ците за шофиране, в практиките на сер-
визно обслужване, и на разликите в
пътните характеристики и климатичните
условия.
Тези коефициенти са нанесени върху
страничните бордове на гумите за
пътнически леки автомобили. Гумите,
които се предлагат стандартно или като
опция за вашия автомобил, могат да се
различават по отношение на тези кое-
фициенти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ-ЗАСТА-
РЕЕНЕТОНАГУМИТЕ
Стечениенавреметогумитестаре-
ятивлошаваткачестватаси,даже
когато не са били използвани.
Независимо от запазената дълбо-
чинанашаркитенапротектора,по
правило се препоръчва гумите да
се подменят след 6 (шест) години
нормално използване.
Нагряванетонагумите,причинено
при експлоатацията при горещ
климатилиприголямонатоварва-
не, може да ускори процесите на
стареене. Неспазването на това
предупреждение може да има за
резултат внезапна повреда на
гумите, което може да доведе до
загуба на контрол върху управле-
нието на автомобила и до пътно-
транспортно произшествие,
включващотежконараняванеили
смърт.

Поддръжка на автомобила
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Сцепление с пътя - АА, А, В & С
Индексите на сцеплението с пътя - от
най-големия към най-малкия, са АА, А,
В и С . Тези индекси показват способ-
ността на гумата да спира на мокра
настилка, измерена в контролирана
среда и специфицирани тестови
повърхности от асфалт и бетон. Гумите
с маркировка С имат най-лоши характе-
ристики на сцеплението с пътя.

Температура - А, В & С.
Температурните индекси са А (най-
високият), В и С, и показват устойчи-
востта на гумата спрямо генерирането
на топлина, и нейната способност да
разсейва топлината при тестване в
контролирана среда - при лабораторни
тестове в затворено помещение.
Продължителната висока температура
на гумата може да доведе до влошаване
на качеството на материала на гумата и
скъсяване на нейния живот, а преко-
мерно високите температури могат да
доведат до внезапна повреда на гумата.
Индексите В и А представляват по-висо-
ки нива на качеството, установено при
лабораторните тестове (спрямо мини-
малните изисквания на закона).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Индексът на сцепление с пътя,
който е означен за тази гума, се
базира на тестове за сцепление с
пътя при спиране при движение
правонапред,иневключвахарак-
теристиките на сцеплението при
ускоряване на автомобила, при
завиване, при аквапланинг, или
върховитестойностинатовасцеп-
ление.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ-ЗАТЕМ-
ПЕРАТУРАТАНАГУМИТЕ
Температурният индекс за тази
гумаеустановензагуми,коитоса
правилнонапомпани,инесапод-
ложени на претоварване.
Прекомерно високите скорости,
пониженото налягане в гумите,
или прекомерното натоварване -
независимодалипоотделноили в
съчетание, могат да доведат до
повишаване на нагряването и до
възможност за внезапна повреда
нагумата.Товаможедадоведедо
загуба на контрол върху управле-
нието на автомобила и до тежко
нараняванеилисмърт.

Поддръжка на автомобила
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ЕЛЕкТРИЧЕСкИПРЕДПАЗИТЕЛИ
Електрическата система на автомобила
е предпазена от повреда от електриче-
ско претоварване чрез предпазители.
Вашият автомобил разполага с 3 (или 4)
панелa с предпазители, единият от
които е разположен на страничния опо-
рен панел от страната на шофьора, а
останалите са в двигателното отделе-
ние, близо до акумулаторната батерия.
Ако някоя от светлините на автомобила,
някои от аксесоарите или от командни-
те органи не работи (не работят), про-
верете предпазителя за съответната
верига. Ако предпазителят е изгорял,
ще забележите, че елементът вътре в
предпазителя е разтопен (прекъснат).
Ако електрическата система не работи,
най-напред проверете панела с предпа-
зители от страната на шофьора.
Винаги подменяйте изгорелия предпа-
зител с нов със същата номинална стой-
ност.

Ако и подмененият предпазител изгори,
това показва, че има електрическа
повреда. Избягвайте да използвате тази
система, и се консултирайте незабавно
с оторизиран дилър на компанията
HYUNDAI.

Използвани са четири вида предпазите-
ли: ножовият тип се използва за по-

ниски стойности на ампеража, а касет-
ният тип предпазители и стопяемите
връзки (съставните предпазители) се
използват за по-високи стойности на
ампеража.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ-ЗАСМЯ-
НАТАНАПРЕДПАЗИТЕЛИ
• Никога на сменяйте изгорелите
предпазителискаквотоидабило
друго, освен с предпазител със
същатаноминалнастойност.
•Използванетонапредпазителис
по-голяма номинална стойност
може да доведе до повреда и до
пожар.
•Никоганепоставяйтепарчепро-
водник вместо правилния предпа-
зител-дажекатовременнамярка.
Товаможедадоведедозначител-
на повреда на опроводяването, и
съществуваопасностотпожар.

ВНИМАНИЕ
Никоганеизползвайтезаизважда-
нето на предпазителите отвертка
илидругметаленпредмет,тъйкато
може да причините късо съедине-
ние и да повредите трайно елек-
трическатасистеманаавтомобила.

OLM079051N

Нормален

Ножов тип

Касетен тип

Стопяема връзка

Изгорял

Поддръжка на автомобила
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Нормален Изгорял

Нормален Изгорял
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Смяна на предпазители от вътреш-
ния панел
1. Поставете превключвателя за запал-
ването и всички останали превключва-
тели в тяхното изключено положение.
2. Свалете капака на панела с предпа-
зители.

3. Издърпайте подозирания предпази-
тел право навън. Използвайте за целта
инструмента за изваждане на предпази-
тели, който се намира в панела с пред-
пазители в двигателното отделение.
4. Проверете извадения предпазител;
ако е изгорял, сменете го с нов.
5. Пъхнете на мястото нов предпазител
със същата номинална стойност, и про-
верете дали е закрепен здраво в държа-
телите.
Ако предпазителят е хлабаво закрепен,
консултирайте се с оторизиран дилър на
компанията HYUNDAI.
Ако нямате резервен предпазител,
използвайте предпазител със същата
номинална стойност от верига, която
може да не е необходима в момента за
работата на автомобила, например

предпазителя на запалката за цигари.

Ако фаровете или други електрически
компоненти не работят, а предпазите-
лите са изправни, трябва да проверите
блока с предпазители в двигателното
отделение. Ако има изгорял предпази-
тел, той трябва да се смени с нов.

OLM079020 OLM079021N

Поддръжка на автомобила
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Предпазител на паметта (шунтов
съединител)
Вашият автомобил е оборудван с пред-
пазител на паметта (шунтов съедини-
тел), за да не се допусне разреждане на
акумулаторната батерия, ако възнаме-
рявате да паркирате автомобила за про-
дължителен период от време. Преди да
паркирате автомобила за продължите-
лен период от време, изпълнете следни-
те процедури:
1. Загасете двигателя.
2. Изключете фаровете и задните габа-
ритни светлини.
3. Свалете капака на панела предпази-
тели от страната на шофьора и
издърпайте предпазителя на паметта
(шунтовия съединител).

* ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато предпазителят на паметта е изва-
ден от панела с предпазители, предупреж-
даващите музикални сигнали, аудиосис-
темата, часовникът и лампите за вътреш-
но осветление, и т.н., няма да работят.
Някои от тези позиции впоследствие ще
се нуждаят от рестартиране. Отнесете се
към частта „Акумулаторна батерия” в
този раздел.
• Даже когато предпазителят на паметта е
изваден от панела, акумулаторната бате-
рия все още може да се разреди от вклю-
чени фарове или от други електрически
устройства.

Смяна на предпазител в панела с
предпазители в двигателното отде-
ление
1. Поставете превключвателя за запал-
ването и всички останали превключва-
тели в тяхното изключено положение.
2. Свалете капака на кутията с предпа-
зители чрез натискане на закопчалката
и издърпване на капака нагоре.

OLM079022

OLM079023N

OLM079024

Само за моделите с дизелов двигател

Поддръжка на автомобила
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3. Проверете извадения предпазител;
ако е изгорял, сменете го с нов. За
изваждането или обратното поставяне
на предпазител използвайте инструмен-
та за изваждане на предпазители, който
се намира в панела с предпазители в
двигателното отделение.
4. Пъхнете нов предпазител със същата

номинална стойност, и проверете дали е
легнал плътно в държателите. Ако пред-
пазителят е хлабаво разположен в
държателите, консултирайте се с отори-
зиран дилър на компанията HYUNDAI.

Главен предпазител
Ако главният предпазител е изгорял,
той трябва да се извади по следния
начин:
1. Загасете двигателя.
2. Разединете кабела към отрицателния
полюсен накрайник на акумулаторната
батерия.
3. Развийте гайките, показани на фигу-
рата по-горе.
4. Сменете предпазителя с нов със
същата номинална стойност.
5. Извършете обратния монтаж в ред,
обратен на демонтирането.

Съставен предпазител
Ако съставният предпазител е изгорял,
той трябва да се извади по следния
начин:
2. Разединете кабела към отрицателния
полюсен накрайник на акумулаторната
батерия.
3. Свалете панела с предпазители
(намиращ се в дясната страна на двига-
телното отделение).
4. Развийте гайките, показани на фигу-
рата по-горе.
5. Сменете предпазителя с нов със
същата номинална стойност.
6. Извършете обратния монтаж в ред,
обратен на демонтирането.

OLM079025OLM079052N
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ВНИМАНИЕ
След смяна на предпазител в
кутиятаспредпазителивдвигател-
нотоотделениетрябвадафиксира-
те сигурно капака на кутията с
предпазители. Ако не направите
това,можедасеполучателектри-
чески повреди вследствие на про-
никваненаводавкутиятаспред-
пазители.

* ЗАБЕЛЕЖКА
Ако е изгорял съставният предпазител
или главният предпазител, трябва да се
консултирате с оторизиран дилър на
компанията HYUNDAI.
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* ЗАБЕЛЕЖКА
Не всички описания на панелите с пред-
пазители в този наръчник могат да се
отнасят за вашия автомобил. Тези описа-
ния са били точни към момента на отпе-
чатване на наръчника. Когато проверява-
те някоя от кутиите с предпазители във
вашия автомобил, винаги правете справ-
ка с надписа, който се намира от вътреш-
ната страна на капака на кутията с пред-
пазители.

В двигателното отделение

OLM079026/OLM079053N/OLM079027/OLM079028

Описание на панелите с предпазители/ релета

От вътрешната страна на капаците на кутиите с предпазители/ релета може да
намерите описание с имената на предпазителите и релетата и техните номинални
стойности.

Само за моделите с дизелов двигател

Панел с предпазители от страната на шофьора

Главен предпазител

Поддръжка на автомобила
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Панел на вътрешния предпазител

No. Ампераж Символ Наименование на
предпазителя Предпазвана електрическа верига

1 10A

AUDIO 1

Аудиосистема, централен блок за аудио-визуалните устройства и за навигационната система

2 10A

ROOM LP Управляващ модул IPS (В+), BCM, управляващ модул за климатичната уредба, съединител за предава-
нето на данни, приборно табло (индикатори), радиочестотен приемник, превключвател за осветяването
гнездото за контактния ключ и предупреждение за отворена врата, датчик за автоматично управление
на светлините и фотодатчик, осветление за разчитане на карти, общо осветление на купето, осветление
на багажното отделение, осветление за оглеждане за шофьора/ зза предния пътник

3 10A MODULE 2

Управляващ модул IPS (вход ON), електрохроматично огледало, BCM, PDM, превключвател за автома-
тичното регулиране на височината на лъча на фаровете, ляв/ десен изпълнителен механизъм за регули-
ране на височината на лъча на фаровете, кутия с релета ICM (релета за ляв/ десен нагревател на зад-
ната седалка)

4 10A START Кутия с електронни предпазители и релета (реле 4/ 11 - стартер/ ATM P/N), реле за алармената сигна-
лизация срещу кражби

5 10A AIR BAG IND. Приборно табло (индикатори)

6 10A CLUSTER

Приборно табло (индикатори), превключвател SBR, алтернатор, превключвател за конзолата, BCM,
управляващ модул за интелигентния контактен ключ, управляващ модул за интелигентното подпомага-
не на паркирането, аудиосистема, централен блок за аудио-визуалните устройства и за навигационната
система

7 10A MODULE 4
Кутия с електронни предпазители и релета (реле 1 - вентилатор), датчик за дъжд, кутия за дизелови дви-
гатели (реле 2, 3 - релета #2, #3 за PTC нагревателите), управляващ модул за климатичната уредба,
комбиниран озонатор/ йонизатор, електромотор за люка на покрива

8 25A
POWER 
OUTLET 2

Гнездо за запалката за цигари и преден контакт 12 волта, заден контакт 12 волта

9 10A AUDIO 2
Аудиосистема, централен блок за аудио-визуалните устройства и за навигационната система, AMP, PDM,
BCM, превключвател за електрическите външни огледала за обратно виждане, управляващ модул за
интелигентния контактен ключ.

POWER 
CONNECTOR

POWER 
CONNECTOR

Поддръжка на автомобила
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No. Ампераж Символ Наименование на
предпазителя Предпазвана електрическа верига

10 10A AIR BAG Управляващ модул SRS, светлинен индикатор за въздушната възглавница за предния пътник

11 10A MODULE 1

Управляващ модул IPS (вход ON/START), 4WD ECM, кутия с релета ICM (реле DBC), превключва-
тел DBC, многофункционален превключвател (за светлините), датчик за ъгъла на завиване, пре-
включвател за стопсветлините (G4KD), управляващ модул EPS, модул за мониторинг на налягане-
то в гумите, превключвател ESP Оff, кутия с електронни предпазители и релета (реле 8 - за сиг-
нала за аварийно спиране)

12 10A FOG LP RR Кутия с релета ICM (реле за задните индикатори за мъгла)

13 25A WIPER FRT
Кутия с електронни предпазители и релета (реле 12 - предни чистачки, ниска скорост, реле 13 -
работа на чистачките при дъжд), електромотор за предните чистачки, многофункционален пре-
включвател (за чистачките)

14 15A S/HEATER FRT Превключвател на конзолата

15 15A
POWER OUTLET

1
Гнездо за запалката за цигари и преден контакт 12 волта

16 10A BACK-UP LP
Реле за светлините за заден ход, електрохроматично огледало, BCM, ляв/ десен блок на комбини-
раните задни светлини (IN), ляв/ десен датчик за подпомагане на паркирането на заден ход,
външен десен датчик за интелигентно подпомагане на паркирането на заден ход

17 15A DR LOCK Реле за заключване/ отключване на вратите, реле за вдигащата се задна врата, кутия с релета
ICM (реле за блокиращото заключване)

18 7.5A MODULE 5 ВСМ, управляващ модул за интелигентния контактен ключ, PDM

19 15A WIPER RR Кутия с релета ICM (реле за задната чистачка), електромотор за задната чистачка, многофунк-
ционален превключвател (за чистачката)

20 15A SUNROOF Електромоторче за люка на покрива

Поддръжка на автомобила
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No. Ампераж Символ Наименование
на предпазителя Предпазвана електрическа верига

21 20A IGN 1 Кутия с електронни предпазители и релета (предпазители - F23, F24, F25)

22 7.5A A/CON Управляващ модул за климатичната уредба (с автоматично действие)

23 15A S/HEATER RR Кутия с релета ICM (реле за отопляване на задната седалка отляво и отдясно)

24 25A P/WDW RH Главен превключвател за електрическите стъкла, превключвател за електрическото стъкло
на предния пътник, превключвател за дясното задно стъкло

25 10A MODULE 3 Превключвател за електрическите външни огледала за обратно виждане

26 10A SMART KEY PDM, управляващ модул за интелигентния контактен ключ, държател FOB, превключвател за
бутона за запалване и загасяне на двигателя

27 15A PDM PDM

28 25A P/WDW LH Главен превключвател за електрическите стъкла, превключвател за електрическото стъкло
за предния пътник, превключвател за лявото задно електрическо стъкло

29 25A AMP AMP       

30 7.5A HTD MIRR Превключвател за реотаните за задното стъкло, електрическo външнo огледалo за обратно
виждане - от страната на шофьора/ от страната на предния пътник

31 20A SAFETY P/WDW Модул за безопасност за електрическото стъкло на шофьора

32 7.5A TPMS Лост за смяна на предавките на автоматичната трансмисия, зумер на системата за подпома-
гане на паркирането на заден ход, модл за мониторинга на налягането в гумите

33 15A HAZARD Кутия с релета ICM (реле със звукова индикация за мигачите), BCM

Поддръжка на автомобила
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Основен панел в двигателното отделение

No. Ампераж Символ Наименование на
предпазителя Предпазвана електрическа верига

Мулти
предпази-
тел

1 80A MDPS Управляващ модул EPS

2 60A B+1 Присъединителна кутия I/P (предпазители - F13 / F20 / F26 / F31 / F37, IPS 4 / IPS
5 / IPS 6 / IPS 7)

3 40A ABS 2 Управляващ модул ЕSP, управляващ модул АBS, многоцелеви съединител за про-
верки

4 40A EMS Кутия EMS (предпазители - F1 / F2 / F3 / F6)

5 40A ABS 1 Управляващ модул ESP, управляващ модул ABS, многоцелеви съединител за про-
верки

6 40A BLOWER Реле 1 (реле за вентилатора)

7 60A B+3 Присъединителна кутия I/P (предпазители - F30 / F35 / F36, съединител за захран-
ването - F1 / F2)

8 60A B+2 Присъединителна кутия I/P (реле за електрическите стъкла, предпазители - F23 /
F28 / F33, IPS 0 / IPS 1/ IPS 2 / IPS 3)

Предпа-
зител

9
40A(50A)
GSL(DSL)

COOLING
FAN

Реле 3 (реле за ниските обороти на охлаждащия вентилатор), Реле 9 (реле за висо-
ките обороти на охлаждащия вентилатор)

10 40A
HEATED
GLASS RR

Реле 6 (реле за реотаните на задното стъкло)

11 30A IGN 1 За моделите без интелигентен контактен ключ - превключвател за запалването; за
моделите с интелигентен ключ - кутия с релета PDM (реле IGN1)

12 40A IGN 2
Реле 4 (реле на стартера), за моделите без интелигентен контактен ключ - превключва-
тел за запалването, за моделите с интелигентен контактен ключ - кутия с релета PDM
(реле IGN2)

13 15A HORN Реле 2 (реле за клаксона), Реле 5 (реле за клаксона на алармената сигнализация
срещу кражби)

Поддръжка на автомобила
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Помощен панел в двигателното отделение (за моделите с дизелов двигател)
No. Ампераж Символ Предпазвана електрическа верига Символ Тип на релето

1 50A Реле No. 1 за нагревателя PTC MICRO PLUG

2 50A Реле No. 2 за нагревателя PTC MICRO PLUG

3 50A Реле No. 3 за нагревателя PTC MICRO PLUG

4 30A Реле за подгряването на горивния филтър MICRO PLUG

5 80A Блок релета за подгревните свещи - -

No. Ампераж Символ Наименование на
предпазителя Предпазвана електрическа верига

Предпа-
зител

14 15A DEICER Реле 10 (реле срещу обледяването на предните чистачки)

15 10A STOP LAMP Превключвател за стопсветлините, кутия релета ICM (реле DBC)

16 10A B+ SENSOR Датчик за акумулаторната батерия

17 10A 4WD Електронен управляващ блок (ЕУБ) за задвижването „4х4”

18 7.5A ECU 2 Реле 11 (реле ATM P/N), G4KD - PCM, многофункционален превключвател (дис-
танционно управление), D4HA - ECM, датчик за въздушния поток

19 7.5A ABS

Управляващ модул ESP, управляващ модул ABS, многоцелеви съединител за про-
верки, предупреждаващ датчик за горивния филтър (D4HА), блок релета за под-
гревните свещи (D4HA), кутия за дизелови двигатели (реле 4 - реле за подгрява-
не на горивния филтър)

20 7.5A TCU 2 Превключвател за обхватите на трансмисията, D4HA - ECM, датчик за скоростта на
автомобила

Поддръжка на автомобила
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ЕЛЕкТРИЧЕСкИкРУШкИ
Използвайте само крушки със специ-
фицираната мощност.

* ЗАБЕЛЕЖКА
След шофиране в проливен дъжд или
след измиване на автомобила лещите на
фаровете и на задните габарити могат да
изглеждат замъглени отвътре. Това със-
тояние се причинява от температурната
разлика между вътрешната и външната
страна на съответните светлини. Това е
подобно на кондензацията на стъклата
във вашия дом отвътре в дъждовно
време, и не е признак за повреда във
вашия автомобил. Ако обаче водата
започне да прониква към електрическите
връзки на крушките, изискайте проверка
на автомобила от оторизиран дилър на
компанията HYUNDAI.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ-ЗАРАБО-
ТАТАПОСМЯНАНАЕЛЕкТРИЧЕС-
кИкРУШкИ
Преди да започнете работа по
електрическите светлини, задей-
ствайтедокрайспирачкатазапар-
кирането, проверете дали пре-
включвателят за запалването е
завъртян в положението „LOCK”
(заключен волан), и изключете
всички светлини, зада сеизбегне
самоволнозадвижваненаавтомо-
билаиизгаряненапръститевиот
крушкитеилиполучаваненаелек-
трическиудар.

ВНИМАНИЕ
Винаги внимавайте да сменяте
изгорелите крушки с такива със
същата мощност. В противен слу-
чайможеда се стигнедоповреда
напредпазителяилинаопроводя-
ванетонасветлините.

ВНИМАНИЕ
Аконепритежаватенеобходимите
инструменти, правилните електри-
ческикрушкиинеобходимияопит,
трябвадасеконсултиратесотори-
зирандилърнакомпаниятаHYUN-
DAI. В много случаи смяната на
електрически крушки в автомоби-
ла може да се окаже трудна, тъй
като предидаможете да стигнете
докрушката,трябвададемонтира-
тедругичастинаавтомобила.Това
важисособенасила,акощетрябва
дадемонтиратевъзеланафарове-
те,задастигнетедоелектрическа-
та крушка (електрическите круш-
ки). Демонтирането/ монтирането
на възела на фаровете може да
доведедоповреданаавтомобила.

Поддръжка на автомобила
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Смяна на електрически крушки във
фаровете, в предните габаритни
светлини, в мигачите, в предните
фарове за мъгла

(1) Преден мигач
(2) Предни габаритни светлини
(3) Фар (дълги светлини)
(4) Фар (къси светлини)
(5) Преден фар за мъгла (ако е оборуд-
ван такъв)

Фарове (дълги/къси светлини)
1. Отворете капака на двигателното
отделение.
2. Свалете капака на крушката на фара
със завъртането му по посока, обратна
на часовниковата стрелка.
3. Разединете присъединителния цокъл
на крушката на фара.
4. Откачете придържащата пружинира-
ща скоба на електрическата крушка на
фара чрез натискането на края на ско-
бата и изблъскването й нагоре.
5. Извадете крушката от възела на
фара.

6. Монтирайте нова крушка във фара и
фиксирайте пружиниращата скоба към
крушката в съответното положение,
чрез центриране на скобата с каналчето
на крушката.
7. Свържете обратно присъединителния
цокъл на крушката на фара.
8. Монтирайте капачката на електриче-
ската крушка на фара чрез завъртане
по посока на часовниковата стрелка

* ЗАБЕЛЕЖКА
Ако след обратното монтиране на възела
на фара се наложи регулиране на височи-
ната на лъча на фаровете, трябва да се
консултирате с оторизиран дилър на ком-
панията HYUNDAI.

OEL079029 OEL079056

Поддръжка на автомобила
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МИГАЧИ/ПРЕДНИГАБАРИТНИСВЕТЛИНИ

Мигачи
1. Загасете двигателя и отворете капа-
ка на двигателното отделение.
2. Извадете цокъла от възела чрез
завъртането на цокъла по посока,
обратна на часовниковата стрелка,
докато езичетата на цокъла се центри-
рат с прорезите на възела.
3. Извадете крушката от цокъла чрез
натискането й с последващо завъртане
обратно на часовниковата стрелка,
докато пъпките на крушката се центри-
рат в процепите на цокъла. Издърпайте
крушката извън цокъла.
4. Пъхнете нова крушка чрез пъхането
й в цокъла и завъртането й, докато се
фиксира на място.
5. Монтирайте цокъла във възела чрез

центриране на езичетата на цокъла с
прорезите във възела. Натиснете цокъ-
ла във възела и завъртете цокъла по
посока на часовниковата стрелка.

OHD076046

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ-ЗАХАЛО-
ГЕННИТЕкРУШкИ
Халогеннитекрушкисъдържатгаз
под налягане, който при счупване
накрушкатаможедапричинираз-
пръсваненапарченцастъкло.
Винаги работете внимателно с
халогенните крушки, избягвайте
дагинадрасквате.Акокрушкитеса
включени,избягвайтестяхдавли-
зат в контакт течности. Никога не
докосвайте стъклото с голи ръце.
Остатъчните следи омазняване
могатдадоведатдоместнопрегря-
ваненакрушкатаидопръсването
йпризапалване.
(Продължение)

(Продължение)
крушката трябва да се включва
само след като е монтирана във
фара.
Ако някоя крушка се повредиили
счупи,сменетеянезабавноивни-
мателноизхвърлетеотпадъците.
При смяната на крушки носете
предпазниочила.Предидадокос-
вате крушките, оставете ги доста-
тъчновремедасеохладят.

Поддръжка на автомобила
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Предни габаритни светлини
1. Загасете двигателя и отворете капа-
ка на двигателното отделение.
2. Свалете капака на крушката на фара
със завъртането му по посока, обратна
на часовниковата стрелка.
3. Извадете цокъла от възела чрез
издърпването му навън.
4. Извадете крушката чрез издърпване-
то й право навън.
5. Пъхнете нова крушка в цокъла.
6. Монтирайте цокъла във възела чрез
натискането му в него.

Крушки на предните фарове за мъгла
(ако са оборудвани такива)
1. Свалете долния капак на предната
броня.
2. Пъхнете ръката си зад предната
броня.
3. Изключете електрическия съедини-
тел от цокъла.
4. Извадете цокъла с крушката от кор-
пуса чрез завъртане на цокъла обратно
на часовниковата стрелка, докато
езичетата на цокъла се центрират с про-
цепите в корпуса.
5. Монтирайте новия комплект крушка-
цокъл в корпуса чрез центриране на
езичетата на цокъла с процепите в кор-
пуса. Натиснете цокъла в корпуса и

завъртете цокъла по посока на часовни-
ковата стрелка.
6. Свържете електрическия съединител
към цокъла.
7. Монтирайте обратно долния капак на
предната броня.

Смяна на електрически крушки в
страничните повтарящи мигачи (ако
са оборудвани такива)

Тип А
Ако електрическата крушка не мига,
изискайте проверка на автомобила от
оторизиран дилър на компанията HYUN-
DAI.

OLM079031
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Тип В
1. Извадете възела на крушката от
автомобила чрез открехване на лещата
и издърпване на възела навън.
2. Монтирайте новия възел на крушката
към корпуса на автомобила.

Смяна на крушки в комбинираните
задни светлини

(1) Стопсветлини и задни габаритни
светлини
(2) Задни мигачи
(3) Светлини за заден ход
(4) Задни габаритни светлини

Външни светлини
1. Отворете вдигащата се задна врата.
2. Развийте фиксиращите винтове за
възела на крушката с помощта на
кръстата отверка.
3. Извадете възела на комбинираните
задни светлини от корпуса на автомоби-
ла.

OLM079050 OLM079033

OLM079034

OLM079035
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4. Извадете цокъла от възела чрез
завъртането на цокъла по посока,
обратна на часовниковата стрелка,
докато езичетата на цокъла се центри-
рат с процепите на възела.
5. Извадете крушката от цокъла чрез
натискането й и завъртане по посока,
обратна на часовниковата стрелка,
докато пъпките на крушката се центри-
рат с прорезите в цокъла. Издърпайте
крушката извън цокъла.
6. Пъхнете нова крушка чрез пъхането
й в цокъла, и я завъртете, докато се
фиксира на място.
7. Монтирайте цокъла във възела
посредством центриране на езичетата
на цокъла с процепите във възела.
Пъхнете цокъла във възела и завъртете
цокъла по посока на часовниковата

стрелка.
8. Монтирайте обратно възела на свет-
лините към корпуса на автомобила.

Вътрешни светлини
1. Отворете вдигащата се задна врата.
2. Свалете сервизното капаче с помощ-
та на отверка с плосък накрайник.
3. Извадете цокъла от възела чрез
завъртането на цокъла обратно на
часовниковата стрелка, докато езичета-
та на цокъла се центрират с процепите
на възела.

4. Извадете крушката от цокъла чрез
натискането й с последващо завъртане
обратно на часовниковата стрелка,
докато пъпките на крушката се центри-
рат с процепите на цокъла. Издърпайте
крушката от цокъла.
5. Пъхнете нова крушка чрез пъхането
й в цокъла и с последващо завъртане,
докато се фиксира на място.
6. Монтирайте цокъла във възела чрез
центриране на езичетата на цокъла с
процепите във възела. Натиснете цокъ-
ла във възела и завъртете цокъла по
посока на часовниковата стрелка.
7. Монтирайте сервизния капак чрез
поставянето му в сервизния отвор.

OLM079047

OEL079038

OLM079036
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Задни индикатори за мъгла (ако са
оборудвани такива)

1. Извадете цокъла от възела чрез
завъртането на цокъла обратно на
часовниковата стрелка, докато езичета-
та на цокъла се центрират с процепа на
възела.
2. Извадете крушката от цокъла чрез
натискането на крушката навътре и
завъртането й обратно на часовникова-
та стрелка, докато пъпките на крушката
се центрират с процепите в цокъла.
Издърпайте крушката от цокъла.
3. Пъхнете нова крушка в цокъла.
4. Монтирайте обратно възела на зад-
ния индикатор за мъгла към корпуса на
автомобила.

Смяна на крушки във високо монтира-
ните стопсветлини (ако са оборудва-
ни такива)

Ако този тип светлини не работят, изис-
кайте проверка на автомобила от отори-
зиран дилър на компанията HYUNDAI.

Смяна на крушки за осветяването на
регистрационния номер

1. Свалете лещата чрез натискане на
езичетата.
2. Извадете цокъла от лещата.
3. Извадете крушката чрез издърпване-
то и право навън.
4. Монтирайте нова крушка в цокъла и
монтирайте след това цокъла към леща-
та.
5. Монтирайте обратно сигурно лещата.

OLM079039 OLM079055
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Смяна на електрически крушки на
вътрешното осветление

1. С помощта на отвертка с плосък
накрайник внимателно открехнете
лещата от корпуса на вътрешното
осветление.
2. Извадете крушката чрез издърпване-
то й право навън.
3. Монтирайте нова крушка в цокъла.
4. Центрирайте езичетата на лещата с
отстъпите в корпуса за вътрешното
осветление, и щракнете лещата на
място.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предидазапочнетедаработитепо
вътрешнотоосветление,проверете
дали бутонът „OFF“ е натиснат, за
избягване изгаряне на пръстите
или получаване на електрически
удар.

ВНИМАНИЕ
Работете внимателно, за да не
замърсите или повредите лещата,
езичетата на лещата и пластмасо-
витекорпуси.

Осветление за разчитане на карти

Осветление на
жабката (ако е
оборудвано
такова)

Осветление на багажното
отделение (ако е оборудва-
но такова)

Електрическа крушка на сенника

Общо осветление на купето
OLM079040/OXM079041/OEL079042/OLM079044/

OLM079045
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ГРИЖИЗАВъНШНИЯВИДНААВТОМОБИЛА
Грижизаавтомобилаотвън
Общи правила при полагане на грижи
за външния вид за автомобила
Когато използвате каквито и да било
химически почистващи препарати или
препарати за полиране (полирпасти),
много е важно да спазвате указанията,
дадени на етикета на съответния препа-
рат. Прочетете всички предупреждения
и знаци за внимание, които са посочени
на тези етикети.

Поддръжка на лаковото покритие на
автомобила
Измиване
За да се предпази лаковото покритие на
автомобила от корозия и влошаване на
качеството, измивайте автомобила
грижливо и често - най-малко веднъж
месечно, с хладка или студена вода.
Ако използвате автомобила си за шофи-
ране без път, трябва да го измивате
след всяко такова пътуване. Обръщайте
особено внимание за премахване на
евентуално натрупването на сол, нечи-
стотии, кал и други чужди материи.
Проверявайте дали дренажните отвори
в долните ръбове на вратите и шарнир-
ните панели са свободни и чисти.
Ако не се отстраняват незабавно,
полепналите по лаковото покритие
насекоми, асфалтови пръски, мъзга от

дърветата, птичи изпражнения, про-
мишлени замърсявания и други подобни
отлагания, същите могат да нанесат
повреди на това покритие. В някои слу-
чаи дори грижливото измиване само с
вода може да не отстрани изцяло таки-
ва отлагания. В такива случаи може да
използвате неутрален сапун, безопасен
за използване върху лакови покрития. 
След измиването изплаквайте автомо-
била много грижливо с хладка или сту-
дена вода. Не позволявайте върху лако-
вото покритие да засъхват следи от
сапуна.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ-ЗА
НАМОкРЕНИТЕСПИРАЧкИ
След измиване на автомобила
винаги проверявайте спирачките,
докатоседвижитесмалкаскорост,
задапроверитедалисаповлияни
от водата. Ако действието на спи-
рачките е влошено, подсушете ги
чрезлеконатисканенапедалана
спирачките, като поддържате в
същото време бавна скорост за
движениенапред.

ВНИМАНИЕ
•Никоганеизползвайтесапунени
разтворисъссилнареакция,хими-
чески почистващи препарати и
горещавода,инеизмивайтеавто-
мобила, когато е изложен на
директна слънчева светлина или
когато корпусът на автомобила е
нагорещен.
Внимавайтеособеномного, когато
измиватестраничнитепрозорцина
вашияавтомобил.
• Особено внимавайте, когато
използвате вода под високо наля-
гане. Водата може да проникне
през стъклата на прозорците и да
намокриинтериоранаавтомобила.
• За да избегнете повреда на
пластмасовите детайли, никога не
гипочиствайтесхимическиразтво-
рителиилипочистващипрепарати.

Поддръжка на автомобила
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Пастиране
Пастирайте автомобила всеки път, кога-
то водата не се разбива на малки кап-
чици върху лаковото покритие.
Преди да пристъпите към пастирането,
винаги измивайте и подсушавайте авто-
мобила. Използвайте течни или пасто-
образни полирпасти с добро качество, и
спазвайте указанието на производите-
ля. Пастирайте всички метални декора-
тивни елементи, за да ги предпазите и
да поддържате техния блясък.
Отстраняването на масла, асфалтови

пръски и други подобни материи с пре-
парати за почистване на петна обикно-
вено води до сваляне на пастирането от
засегнатата зона. Затова не забравяйте
да пастирате отново тези зони, даже ако
останалата част на автомобила не се
нуждае от ново пастиране.

Отстраняване на повреди на лаково-
то покритие
Дълбоките надрасквания или отчупва-
нията на парченца лаково покритие от
изхвръкнали камъчета трябва да се
ремонтират своевременно. Оголените
части на метала корозират много бързо,
и могат да доведат до рязко повишава-
не на разходите по възстановяването на
лаковото покритие.

* ЗАБЕЛЕЖКА
Ако автомобилът ви е повреден и изисква
ремонт или подмяна на каквито и да било
метални части, изисквайте от сервиза да
полага антикорозионни материали върху
частите, които са ремонтирани или под-
менени.

ВНИМАНИЕ
•Забърсванетонапрахилинечис-
тотииоткорпусанаавтомобиласъс
сухопарчеплатводидонадрасква-
неналаковотопокритие.
•Никоганеизползвайтезапочист-
ваненахромиранитеилианодира-
ните алуминиеви части стоманена
вълна,абразивнипочистващипре-
паратиилипочистващипрепарати
съссилнареакция,коитосъдържат
силно алкални или разяждащи
вещества. Това може да повреди
защитното покритие и да предиз-
викаобезцветяванеиливлошаване
на качеството на лаковото покри-
тие.

ВНИМАНИЕ
• Измиването с вода на двигател-
ното отделение, включително с
използване на вода под високо
налягане,можедапричиниповре-
да на електрическите вериги, раз-
положени в двигателното отделе-
ние.
•Никоганепозволявайтеводаили
другитечностидавлизатвконтакт
с електрическите/ електронните
компоненти вътре в автомобила,
тъйкатотоваможедагиповреди.

OJB037800
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Поддръжка на хромираните метални
части
• За отстраняване на асфалтови пръски
и прилепнали насекоми използвайте
препарат за отстраняване на асфалтови
пръски, а не стъргалки и други остри
предмети.
• За да предпазите повърхността на
хромираните части от корозия, полагай-
те върху тях полирпасти или предпазни
вещества за хромирани части, и ги
полирайте до постигане на висок
блясък.
• През зимния сезон или когато ползва-
те автомобила в крайбрежни области,
полагайте върху хромираните метални
части по-дебел слой полирпаста или
предпазни вещества. При необходимост
нанасяйте покритие на частите от неко-
розионно парафиново желе или друг
защитен компаунд.

Поддържане на долната част на
автомобила
Действащите корозионно материали,
които се използват за отстраняване на
леда и снега по пътищата и за контро-
лиране на запрашеността, могат да се
насъберат по долната част на корпуса
на автомобила. Ако тези материи не
бъдат отстранени, върху долната част
на автомобила може да се развие уско-

рена корозия, например върху гориво-
проводите, шасито, коритото на пода и
изпускателната система - даже когато
тези части са третирани със защита
срещу корозия.
Измивайте грижливо долната част на
автомобила и отворите на джантите с
хладка или студена вода веднъж месеч-
но; след всяко шофиране без път и в
края на всеки зимен сезон. Обръщайте
особено внимание на тези зони, тъй
като там е по-трудно да видите цялото
насъбрано количество кал и нечисто-
тии. Но ако само намокрите натрупани-
те от пътя нечистотии, без да ги отстра-
ните изцяло, това може да причини
повече вреда, отколкото полза. Долните
ръбове на вратите, шарнирните панели
и частите на шасито имат дренажни
отвори, които не трябва да позволявате
да се задръстват от нечистотии, тъй
като задържаната в тези зони вода може
да причини корозия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
След измиването на автомобила
проверетеспирачките,катоседви-
житебавно, задапроверитедали
несазасегнатиотводата.Акодей-
ствиетона спирачките е влошено,
подсушетегичрезлеконатискане
на педала на спирачките, като в
същотовремеседвижите смалка
скоростнапред.

Поддръжка на автомобила
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Поддръжка на алуминиевите джанти
Алуминиевите джанти са покрити с про-
зрачно защитно лаково покритие.
• Не използвайте никакви абразивни
почистващи препарати, полиращи компа-
унди, разтворители или телени четки
върху алуминиевите джанти. Това може
да надраска или повреди лаковото покри-
тие.
• За измиването им използвайте само
неутрален сапун или неутрален почи-
стващ препарат, и изплаквайте обилно с
вода. Не забравяйте също така да почи-
ствате джантите, след като сте шофирали
през третирани със сол пътища. Това ще
спомогне за предотвратяване на корозия-
та.
• Избягвайте измиването на джантите с
високоскоростни четки на автомивките.
• Никога не използвайте киселинно дей-
стващи почистващи препарати. Такива
препарати могат да повредят и предизви-
кат корозия на алуминиевите джанти,
покрити с прозрачно защитно лаково
покритие.

Предпазване от корозия
Предпазване на вашия автомобил от
корозия
Като използва най-усъвършенстваните
конструкции и производствени практики
за борба с корозията, компанията HYUN-
DAI произвежда автомобили с най-високо

качество. Това обаче е само част от цяла-
та работа. За да се постигне дългосрочна
защита от корозия за вашия автомобил,
компанията HYUNDAI се нуждае от
сътрудничеството и помощта на собстве-
ника на автомобила.

Най-честите причини за корозия
Най-честите причини за корозия на
вашия автомобил са следните:
... Солта и нечистотиите от пътищата и
влагата, които позволявате да се натру-
пат по долната част на автомобила.
... Отстраняването на части от лаковото
или други защитни покрития от
изхвръкнали камъчета, чакъл, абразия
или минимални одрасквания и вдлъбнати-
ни, които оставят незащитената метална
повърхност изложена на въздействието
на корозията.

Региони с висок риск от корозия
Ако живеете в регион, където вашият
автомобил се подлага редовно на въздей-
ствието на корозионно действащи мате-
риали, защитата срещу корозия е от осо-
бена важност. Някои от най-често среща-
ните причини за ускорена корозия са
солта по пътищата, химическите вещества
за контролиране на запрашеността,
океанският въздух и промишлените
замърсявания.

Влагата поражда корозия
Влагата създава условия, при които коро-
зията е най-вероятно да се развие. Така
например корозията се ускорява от висо-
ката влажност, особено когато температу-
рите са малко над точката на замръзване.
При такива условия корозионно действа-
щите материи се задържат в контакт с
повърхността на автомобила от влагата,
която се изпарява много бавно.
Калта е особено силно действащ коро-
зионно материал, тъй като засъхва бавно
и задържа влагата в контакт с автомоби-
ла. Въпреки че калта изглежда на външен
вид суха, тя все още може да съдържа
влага и да спомага за протичането на
корозия.
Високите температури също водят до
ускоряване на корозията на частите,
които не се проветряват правилно, така
че влагата да може да се отстрани от тях.
Заради всички гореизброени причини, от
особена важност е да поддържате вашия
автомобил чист и свободен от кал и/или
натрупвания на други материи. Това се
отнася не само за видимите повърхности,
но с особена сила важи за долната част на
автомобила.

Помогнете на защитата от корозия
Вие можете да помогнете за защитата на
автомобила от корозия, като започнете да
спазвате следните мерки:

Поддръжка на автомобила
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Поддържайте вашия автомобил вина-
ги чист

Най-добрият начин да се предотврати
корозията е да поддържате вашия авто-
мобил чист и свободен от наслагване на
корозионно действащи материали. От
особено значение е вниманието,
насочено към долната част на автомоби-
ла.
• Ако живеете в регион с висок риск от
корозия - където се използва сол за
пътищата, близо до океана, в региони с
промишлени замърсявания, киселинни
дъждове и други подобни, трябва да
полагате допълнителни грижи за пред-
отвратяване на корозията. През зимата
трябва да измивате с маркуч долната
част на вашия автомобил най-малко
веднъж месечно, а след приключването
на зимния сезон трябва да измивате
грижливо цялата долна част на автомо-
била.
• Когато почиствате автомобила отдолу,
обръщайте особено внимание на компо-
нентите под калниците и другите зони,
които не се виждат директно.
Извършвайте почистването старателно
и докрай; ако само навлажните  натру-
паната кал, вместо да я отмиете, това
ще ускори корозията, вместо да я пред-
отврати. За отстраняването на натрупа-

ната кал и други корозионно действащи
материали от долната част на автомоби-
ла са особено полезни водата под висо-
ко налягане и пароструйките.
• Когато почиствате долните панели на
вратите, шарнирните панели и компо-
нентите на шасито, проверявайте вина-
ги дали дренажните отвори са свобод-
ни, така че влагата да може да излиза
през тях, а да не бъде затворена вътре
и да ускорява корозията.

Поддържайте вашия гараж винаги сух
Не паркирайте автомобила си във влаж-
ни гаражи с лошо проветряване. Това
създава благоприятна среда за корозия-
та. Това е особено вярно, ако измивате
вашия автомобил в гаража, или го вкар-
вате в гаража, когато е още мокър или
покрит със сняг, лед или кал. Даже
отоплените гаражи могат да допринесат
за протичане на корозия, освен в слу-
чаите, когато те имат добро проветрява-
не, така че влагата да се отстранява
своевременно.

Поддържайте лаковото покритие и
декоративните елементи в добро
състояние
Надраскванията или отчупванията на
парченца от лаковото покритие трябва
да се покриват с боя „за ретуш” при

първа възможност, за да се намали
вероятността от възникване на корозия.
Ако забележите оголена метална
повърхност, се препоръчва да се объ-
рнете към квалифициран сервиз за
лаково-бояджийски услуги.
Птичи изпражнения: Птичите изпражне-
ния действат силно корозионно, и могат
да повредят лакираните повърхности в
рамките само на няколко часа. Винаги
премахвайте птичите изпражнения при
първа възможност.

Не забравяйте да се погрижите и за
интериора
Влагата, която може да се насъбере под
стелките на пода и под килимчетата
вътре в купето, може да предизвика
корозия. Проверявайте периодично
състоянието под стелките, за да сте
сигурни, че подът на автомобила е сух.
Особено грижи полагайте, когато пре-
насяте изкуствени торове, почистващи
препарати или химикали с автомобила.
Тези дейности трябва да се извършват
само в подходящи опаковки и контейне-
ри, и всички евентуални разсипвания
или протичания трябва да се почистват,
изплакват с чиста вода и добре подсу-
шавани.

Поддръжка на автомобила
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ГРИЖИЗАИНТЕРИОРАНААВТОМОБИЛА
Общи предпазни мерки за интериора
Не позволявайте разяждащи разтвори от
рода на парфюми и козметични масла да
влизат в контакт с арматурното табло, тъй
като същите могат да предизвикат повре-
да или обезцветяване. Ако въпреки това
се случи такива вещества да влязат в кон-
такт с арматурното табло, изтривайте ги
незабавно. В инструкциите, които след-
ват, е указано как правилно да се почи-

стват частите от винилова пластмаса.

Почистване на тапицерията и на деко-
ративните елементи в купето
Тапицерия от винилова пластмаса
Отстранявайте праха и хлабаво закрепе-
ните нечистотии от виниловата пластмаса
с мека метличка или с прахосмукачка.
След това почиствайте тези повърхности с
почистващ препарат, предназначен спе-
циално за този тип пластмаси.

Тапицерия от плат
Отстранявайте прахта и хлабаво закрепе-
ните нечистотии от плата с мека метличка
или с помощта на прахосмукачка. За почи-
стване на тапицерията на седалките или
на килимчетата използвайте неутрален
сапунен разтвор. Прясно нанесените
замърсявания отстранявайте незабавно с
препарат за почистване на петна. Ако
прясно нанесените замърсявания не бъдат
почистени незабавно, платът може да
бъде повреден трайно, и цветът муможе да
се промени. Ако платът не се поддържа

правилно, неговите противопожарни свой-
ства могат да намалеят.

Почистване на лентите на предпазните
колани от поясно/ раменен тип
Почиствайте лентите на предпазните
колани със сапунен разтвор с неутрална
реакция, какъвто се препоръчва за почи-
стване на тапицерия или килими.
Спазвайте инструкциите, които се предо-
ставят с този вид сапуни. Никога не при-
бягвайте към избелване или повторно
оцветяване на лентите, тъй като тези про-
цедури могат да ги отслабят.

Почистване на вътрешната повър-
хност на стъклата
Ако вътрешните повърхности на стъклата
на купето се замъглят (т.е. бъдат покрити
с много тънък слой от мазнини или полир-
пасти), те трябва да се почистят с препа-
рат за почистване на стъкла. Спазвайте
указанията, посочени на опаковката на
препарата за почистване на стъкла.

ВНИМАНИЕ
Никога не позволявайте вода или
другитечностидавлизатвконтактс
електрическите/ електронните ком-
поненти вътре в автомобила, тъй
като последните могат да се повре-
дят.

ВНИМАНИЕ
Използването на каквито и да било
почистващи препарати и процедури,
освен препоръчаните, може да пов-
лияеотрицателнонавъншниявидна
платаинанеговатанегоримост.

ВНИМАНИЕ
когатопочистватекомпоненти,обли-
цовани с кожа (волана, седалките и
т.н.),използвайтепочистващипрепа-
ратиснеутралнареакцияилисниско
съдържаниенаспирт.Акоизползвате
почистващиразтворисвисокосъдър-
жаниенаспиртилипочистващипре-
парати с киселинна или алкална
реакция, цветът на кожата може да
избледнее,илиповърхностниятслой
накожатаможедасеотделиотнея.

ВНИМАНИЕ
Никога не изстъргвайте и не над-
расквайте вътрешната страна на
заднотостъкло.Впротивенслучай
товаможедаповредиреотановите
проводници, нанесени на задното
стъклозаразскрежаванетому.

Поддръжка на автомобила
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СИСТЕМАЗАУПРАВЛЕНИЕНАЕМИСИИТЕ
Системата за управление на емисиите
на вашия автомобил има изрична огра-
ничена гаранция. Моля разгледайте
информацията за тази гаранция, която
се съдържа в сервизния паспорт на
вашия автомобил.
Вашият автомобил е оборудван със
система за управление на емисиите, за
да отговаря на всички законови изиск-
вания на емисиите отработили газове.
Системите за управление на емисиите
са три на брой, както следва:

(1) Система за управление на емисиите
в картера
(2) Система за управление на изпаре-
нията на горивото
(3) Система за управление на емисиите
отработили газове

За да се гарантира правилното функ-
циониране на всичките тези системи за
управление на емисиите, препоръчваме
вашият автомобил да преминава всички
процедури по проверки и поддръжка
при оторизиран дилър на компанията
HYUNDAI, в съответствие с графика за
планово сервизно обслужване,
съдържащ се в настоящия наръчник.

Предупреждение за теста за проверка
и поддръжка (за моделите с елек-

тронна стабилизираща програма
ESP)
• За да се избегне неправилно действие
на запалителната система на автомоби-
ла по време на тестването с динамо-
метър, изключвайте електронната ста-
билизираща програма (ESP) посред-
ством натискане на превключвателя
ESP.
• След приключването на тестването с
динамометър включете отново система-
та ESP с повторно натискане на пре-
включвателя ESP.

1. Система за управление на емисиите в
картера

За предотвратяване на замърсяването
на въздуха от неизгоряла горивна смес,
която се емитира от картера, се изпол-
зва позитивна система за картерна вен-
тилация. Посредством маркуча за вхо-
дящ въздушен поток тази система
доставя свеж филтриран въздух към
картера. Вътре в картера свежият
въздух се смесва с неизгорялата горив-
на смес, и новополучената смес след
това се прекарва през вентила РСV към
всмукателната система.
2. Система за управление на изпарения-
та на горивото

Системата за управление на изпарения-
та на горивото е проектирана да не
допуска пàри на горивото да попадат в
атмосферата.

Метална касета
Пàрите на горивото, което се създават в
резервоара за гориво, се абсорбират и
съхраняват в метална касета на борда
на автомобила. Когато двигателят
работи, пàрите на горивото, които са
абсорбирани в металната касета, се
изтеглят към изравнителния съд
посредством електромагнитния вентил
за управление на пречистването.

Електромагнитен вентил за управле-
ние на пречистването (PCSV)
Електромагнитният вентил за управле-
ние на пречистването се управлява от
модула за управление на двигателя
(ЕСМ). Когато температурата на охлаж-
дащата двигателя течност е ниска (по
време на работата на двигателя на пра-
зен ход), вентилът PCSV е затворен,
така че пàрите на горивото да не се
подават към двигателя. След като по
време на обичайното шофиране двига-
телят загрее, вентилът PCSV се отваря
за подаване на пàрите на горивото към
двигателя.

Поддръжка на автомобила
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3. Система за управление на емисиите
отработили газове

Системата за управление на емисиите
отработили газове представлява висо-
коефективна система, която управлява
емисиите отработили газове, и в същото
време поддържа добри параметри за
работата на автомобила.

Модификации на автомобила
В настоящия модел не трябва да се вна-
сят никакви изменения. Модификациите
на вашия автомобил могат да повлияят
на параметрите на неговата работа, на
безопасността или дълготрайността му,
и дори могат да нарушат някои прави-
телствени разпоредби за безопасността
и за емисиите отработили газове от
автомобилите.
Освен това повредите или проблемите с
качеството на работата на автомобила,
които произтичат от каквито и да било
модификации, могат да не се покриват
от гаранциите на производителя.

Предпазни мерки по отношение на
отработилите газове от двигателя
(въглероден монооксид)
• В отработилите газове, заедно с
другите пàри, може да се съдържа и

въглероден монооксид. По тази причи-
на, ако усетите мирис на отработили
газове от какъвто и да било вид вътре в
автомобила, изискайте незабавната му
проверка и ремонт. Ако дори само подо-
зирате, че вътре в купето на автомоби-
ла попадат изпарения от отработилите
газове, продължете шофирането само с
напълно отворени всички прозорци.
Изискайте незабавна проверка и ремонт
на автомобила.

• Никога не оставяйте двигателя да
работи в ограничени или затворени
пространства (например в гаражи)
повече, отколкото е необходимо за
вкарване или изкарване на автомобила
във и от тези пространства.

• Когато автомобилът е спрял на откри-
то място за по-продължително време с
работещ двигател, регулирайте систе-
мата за проветряване (така както е
необходимо) да вкарва свеж външен
въздух в купето.
• Никога не прекарвайте продължител-
но време в паркиран или спрял автомо-
бил при работещ двигател.
• Когато двигателят загасне или не
успее да запалва, допълнителните
опити за повторното му запалване могат
да доведат до повреда на системата за
управление на емисиите.

ВНИМАНИЕ-ЗАОТРАБОТИЛИ-
ТЕГАЗОВЕ
Отработилите газове от двигателя
съдържат въглероден монооксид
(СО). Въпреки че е без цвят и без
мирис, този газ е много опасен, и
привдишванеможедабъдесмър-
тоносен. Спазвайте указанията,
които са дадени по-долу, за да
избегнете отравяне от въглерод-
ниямонооксид.

Поддръжка на автомобила
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Предпазни мерки за работата с авто-
мобила по отношение на каталитич-
ните преобразуватели (ако са оборуд-
вани такива)

Автомобилът е оборудван с устройство
за управление на емисиите, съдържащо
каталитичен преобразувател. По тази
причина трябва да се спазват дадените
по-долу предпазни мерки:
• За моделите с бензинов двигател:
Използвайте само БЕЗОЛОВЕН БЕНЗИН.
• Не продължавайте шофирането, кога-
то забележите каквито и да било при-
знаци за неправилна работа на двигате-
ля, например прекъсвания в запалване-
то или забележима загуба на мощност.
• Не допускайте неправилна работа на
двигателя или работата му във вреден

за него режим. Примери за неправилно
използване на двигателя е шофирането
„по инерция“ при изключено запалване,
и спускането по стръмни наклони с
включена предавка и изключено запал-
ване.
• Не оставяйте двигателя да работи про-
дължително време на празен ход с висо-
ки обороти (за 5 минути или по-про-
дължително).
• Не внасяйте модификации и не раз-
глобявайте каквито и да било части на
системата за управление на емисиите
или на двигателя. Всички проверки и
регулировки трябва да се извършват от
оторизирани дилъри на компанията
HYUNDAI.
• Избягвайте шофиране с изключително
ниско ниво на гориво в резервоара.
Пълното изчерпване на горивото води
до неправилно запалване на двигателя,
което поврежда каталитичния преобра-
зувател.

Неспазването на тези предпазни мерки
може да доведе в резултат до повреда
на каталитичния преобразувател и на
вашия автомобил. Освен това, такива
действия могат да доведат до отпадане
на вашите гаранции.
Филтър за дизелови димни твърди
частици (ако е оборудван такъв)
Филтърът за дизелови димни твърди
частици (DPF) отстранява саждите,

които се образуват от изгарянето на
горивото в двигателя.
За разлика от сменяемия въздушен
филтър за двигателя, системата DPF
автоматично изгаря (окислява) и
отстранява насъбраните сажди в съот-
ветствие с условията на шофирането. С
други думи, активното изгаряне от
системата за управление на двигателя и
високата температура на отработилите
газове, която се получава при нормал-
ните условия на шофиране или при
шофирането с висока скорост, водят до
изгаряне и отстраняване на натрупани-
те сажди.
Ако обаче автомобилът се кара про-
дължително време с ниска скорост,
насъбраните сажди няма да могат авто-
матично да се отстранят, тъй като тем-
пературата на отработилите газове ще
бъде ниска. В този частен случай коли-
чеството на саждите е извън границите
на откриването, процесът на окислява-
не на саждите от системата за управле-
ние на двигателя може да не се изпълни
и светлинният индикатор за повреда
може да започне да мига.
Когато забележите, че светлинният
индикатор за повреда започне да мига,
можете да го накарате да спре да мига,
ако продължите шофирането за извест-
но време (около 25 минути) със скорост,
по-висока от 60 км/ч на предавка, по-
висока от втората, при обороти на дви-
гателя от 1 500 до 2 000 в минута.

ВНИМАНИЕ-ЗАРИСкАОТВъЗ-
НИкВАНЕНАПОЖАРИ
Нагорещената изпускателна систе-
ма може да подпали запалимии
материали, които се намират под
автомобила.Потазипричинанико-
ганепаркирайте,неоставяйтедви-
гателядаработинапразенходине
прекарвайтеавтомобиланадилив
близост до запалими материали,
например суха трева, хартиени
отпадъци,изсъхналиопадалилиста
отдърветатаидругиподобни.
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Ако въпреки изпълнението на горната
процедура светлинният индикатор за
повреда продължи да мига, моля посе-
тете оторизиран дилър на компанията
HYUNDAI и изискайте проверка на
системата DPF.
Ако продължите да шофирате про-
дължително време при мигащ светлинен
индикатор за повреда, системата DPF
може да се повреди, и разходът на гори-
во може да се увеличи.

ВНИМАНИЕ-ЗАДИЗЕЛОВОТО
ГОРИВО(АкОМОДЕЛъТВИЕ
ОБОРУДВАНСъССИСТЕМА
DPF)

За дизеловите двигатели, оборуд-
ванисъссистемаDPF,препоръчва-
мевидаизползватеконтролирано
автомобилнодизеловогориво.
Ако използвате дизелово гориво с
високосъдържаниенасяра(съдър-
жаниенасяранад50ppm)инеспе-
цифицирани присадки и добавки,
товаможеда причиниповредана
систематаDPF,иотизпускателната
системаможедазапочнедаизлиза
бялпушек.

Поддръжка на автомобила
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ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ

Позиция Милиметри

Габаритна дължина 4 410

Габаритна широчина 1 820

Габаритна височина 1 660/ 1 690*

Предна колея 1 585

Задна колея 1 586

Колесна база (междуосие) 2 640

Крушка Мощност

Фарове (къси/дълги светлини) 55/55

Предни мигачи 21

Предни габаритни светлини 5

Странични повтарящи мигачи

(във външните огледала)* Светодиоди

Странични повтарящи мигачи* 5

Предни фарове за мъгла* 27

Задни индикатори за мъгла* 21

Стопсветлини и задни габаритни светлини

(външни светлини) 21/5

Задни мигачи (външни светлини) 21

Задни габаритни светлини* (вътр. светлини) 5

Светлини за заден ход (вътр. светлини) 16

Високо монтирани стопсветлини Светодиоди

Осветление на регистрационния номер 5

Осветление за разчитане на карти 10

Общо вътрешно осветление 10

Осветление на багажното отделение* 5

Осветление на жабката* 5

Осветление за оглеждането* 5

МОЩНОСТИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ КРУШКИ

*: Ако е оборудвана такава функция

*: С релси за багажник на покрива
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ГУМИ И ДЖАНТИ

Позиция
Размери

на гумата

Размери
на

джантата

Налягане, атмосфери (килопаскали)

Въртящ момент
за затягането на
гайките на коле-
лата, кгс.м (Н.м)

Нормално натовар-
ване

( )

Макс. натоварване

( )

Предни Задни Предни Задни

Пълноразмерни
гуми

225/55R18 6.5J×18

2.3 
(230)

2.3 
(230)

2.6
(260)

2.7 
(270)

От 9 до 11
(от 88 до 107)

225/60R17 6.5Jx17

215/70R16 6.5Jx16
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За да се гарантират правилната работа и дълготрайността на двигателя и трансмисията, трябва да използвате само смазочни
материали с необходимото качество. Използването на правилните смазочни материали ще спомогне за повишаване на к.п.д. на
двигателя, което от своя страна ще понижи разхода на гориво.

За използване във вашия автомобил се препоръчват посочените в таблицата по-долу смазочни материали и работни течности.

ПРЕПОРЪЧВАНИ СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И ВМЕСТИМОСТИ

*1: Отнесете се към препоръчваните числа за вискозитета по SAE, посочени на стр. 8-6.

*2: В момента се предлагат масла с надписа „Energy Conserving Oil” (енергоспестяващи масла). Освен другите допълнителни ползи, тези масла доприна-

сят за намаляването на разхода на гориво чрез намаляване на количеството гориво, което се изразходва за преодоляване на триенето в двигателя. Често

тези подобрения трудно се забелязват при ежедневното шофиране, но в дългосрочен план те предлагат значителни икономии по отношение на разходи-

те и на икономиите на енергия.

*3: Филтър за твърди димни частици

Смазочен материал (работна течност) Вместимост Категория

Моторно масло*1 *2

Препоръчва се марката

С бензинов

двигател
2,0 литра 4,1 литра ACEA A3/A5

С дизелов

двигател

С DPF*3 8,0 литра ACEA C3

Без DPF*3 8,0 литра ACEA B4

Работна течност за

механичната трансмисия

С бензинов двигател 1,8 литра
API GL-4, SAE 75W/85

С дизелов двигател 2,1 литра

Работна течност за

автоматичната трансмисия

За моделите с

бензинов двигател
7,1 литра MICHANG ATF SP-IV

SK ATF SP-IV

NOCA ATF SP-IV

HYUNDAI genuine ATF & SP-IV
За моделите с

дизелов двигател
7,8 литра

Охлаждаща течност
С бензинов двигател 6,7 литра Смес от антифриз и дестилирана вода (охлаждаща течност

на базата на етилен-гликол за алуминиеви радиатори)С дизелов двигател 8,5 литра

Спирачна течност/ работна течност за съединителя 0,7 – 0,8 литра FMVSS116 DOT-3 или DOT-4

Технически характеристики и информация за потребителя
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Смазочен материал (работна течност) Вместимост Категория

Масло за задния диференциал

(за моделите със задвижване „4х4”)
0,65 литра

МАСЛО ЗА ХИПОИДНИ ЗЪБНИ ПРЕДАВКИ

API GL-5, SAE 75W/90 

(SHELL SPIRAX X или негов еквивалент)

Масло за разпределителната кутия

(за моделите със задвижване „4х4”)
0,6 литра

МАСЛО ЗА ХИПОИДНИ ЗЪБНИ ПРЕДАВКИ

API GL-5, SAE 75W/90

(SHELL SPIRAX X или негов еквивалент)

Гориво 58 литра
Отнесете се към частта „Изисквания към гориво-
то” в раздел 1

Препоръчвано моторно масло

Доставчик
Продукт

За моделите с бензинов двигател За моделите с дизелов двигател

SK ZIC LD5W-30 ZIC LS 5W-30

Chevron KIXX G1 LL KIXX D1 5W-30

Total
QUARTZ HKS G-310

QUARTZ INEO MC3 5W-30
QUARTZ INEO MC3 5W-30

Shell
HELIX ULTRA AH-E 5W-30

HELIX ULTRA AP 5W-30
HELIX ULTRA 5W-40

Fuchs TITAN SUPERSYN LONG LIFE 5W-30/40 TITAN GT1 5W-30

Технически характеристики и информация за потребителя
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Препоръчвано число за вискозитета
по SAE

Вискозитетът (гъстотата) на моторното
масло оказва влияние върху разхода на
гориво и върху работата на автомобила
при студено време (запалването на дви-
гателя и течливостта на моторното
масло). Моторните масла с по-нисък
вискозитет могат да осигурят по-нисък
разход на гориво и по-високо качество
на работата на двигателя при ниски
температури, но за задоволително смаз-
ване в горещо време са необходими
моторни масла с по-висок вискозитет.
Използването на моторни масла с виско-
зитет, различен от препоръчаните стой-
ности, може да доведе до повреда на
двигателя.

Когато избирате моторно масло за след-
ващата смяна на маслото, трябва да се
съобразявате с температурния обхват, в
който ще се използва автомобилът.
Препоръчваните вискозитети може да
изберете от показаната тук таблица.vis-
cosity from the chart. 

ВНИМАНИЕ

Преди да пристъпите към проверя-
ване или източване на какъвто и да
било смазочен материал, не забра-
вяйте винаги да почиствате участъ-
ка около всеки отвор за наливане
или около пробките за източване
на масло, или около масломерната
щека. Това е особено важно за
прашните или песъкливи региони,
и когато автомобилът се кара по
черни пътища. Почистването на
участъка около отворите за нали-
ване или около пробките за източ-
ване, или около масломерната
щека, няма да позволи нечистотии
и пясък да попадат в двигателя и в
други механизми, които биха могли
да ги повредят.

Температурен обхват за числата за вискозитета по SAE

Температура

За моделите с

бензинов двигател

°C

(°F)
-30    -20    -10    0    10    20    30    40    50

-10     0     20    40    60    80     100   120

За моделите с

дизелов двигател 5W-30

15W-40

10W-30

0W-30/40

5W-30, 5W-40

Технически характеристики и информация за потребителя
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Идентификационният номер на автомо-
била (VIN) е номерът, който се използва
за регистрирането на вашия автомобил,
и във всички юридически документи,
свързани със собствеността на автомо-
била, и т.н.

Номерът е щампован на пода на купето,
под седалката на шофьора. За да про-
верите този номер трябва да отворите
капачето.

Номерът VIN е показан също и на една
табелка, закрепена към горната част на
арматурното табло. Номерът на табел-
ката може да се разчете лесно отвън,
през предното стъкло.

Сертификационната табелка на автомо-
била, която е прикрепена към централ-
ната колонка откъм страната на шофьо-
ра (или откъм страната на предния път-
ник), съдържа идентификационния
номер на автомобила (VIN).

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА АВТОМОБИЛА (VIN)

OLM089001

Номер на рамата

СЕРТИФИКАЦИОННА
ТАБЕЛКА НА АВТОМОБИЛА

OLM089006N

Табелка с номера VIN (ако е
оборудвана такава табелка)

OEL089002

OEL089009

• Тип A

• Тип B

Технически характеристики и информация за потребителя
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Гумите, с които се доставя вашият нов
автомобил, са избрани така, че да оси-
гуряват най-добро качество на работата
при нормално шофиране.

Табелката за гумите, която се намира на
централната колонка откъм страната на
шофьора, показва наляганията в гуми-
те, които се препоръчват за вашия авто-
мобил.

Фабричният номер на двигателя е щам-
пован върху двигателния блок, както е
показано на горната илюстрация.

ТАБЕЛКА С ТЕХНИЧЕСКИТЕ
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ГУМИТЕ
И НАЛЯГАНИЯТА В ТЯХ

ФАБРИЧЕН НОМЕР
НА ДВИГАТЕЛЯ

OEL089008

OLM089003

OLM089004

• За моделите с бензинов двигател

• За моделите с дизелов двигател

Технически характеристики и информация за потребителя
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Смяна на крушки в предните фарове за мъгла.......................7-63

Смяна на крушки на фаровете ..............................................7-61

Електрически сервоволан.........................................................4-33
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Електрохроматично огледало (ECM) ..........................................4-35

Електрохроматично огледало (ECM) с компас.............................4-36

Жабка ...................................................................................4-108

Задвижване „4х4” (4WD) ..........................................................5-23

Задна седалка .........................................................................3-10

Задни индикатори за мъгла ......................................................4-76

Запалване на двигателя от външна акумулаторна батерия ...........6-5

Запалване на двигателя при аварийни обстоятелства ..................6-5

Запалване на двигателя от външна акумулаторна батерия ...........6-5

Запалване на двигателя чрез бутане на автомобила ....................6-6

Запалване на двигателя чрез бутане на автомобила ....................6-6

Запалване на двигателя ....................................................5-5, 5-11

Запалка за цигари .................................................................4-110

Затруднения при запалването на двигателя,

виж частта „Двигателят не запалва” ...........................................6-4

Зимни гуми..............................................................................5-54

Идентификационен номер на автомобила (VIN) ...........................8-7

Изисквания към горивото...........................................................1-2

Измиваща течност....................................................................7-28

Икономично шофиране.............................................................5-48

Индикатор за температурата на двигателя.................................4-44

Индикатори

Горивомер ...........................................................................4-45

Индикатор за температурата на двигателя.................................4-44

Интелигентен контактен ключ ....................................................4-8

Как да използвате настоящия наръчник ..................................1-2

Капак на двигателното отделение.............................................4-24

Километражни броячи на отделните пътувания..........................4-47

Клаксон ..................................................................................4-34

Климатична уредба (с автоматично действие)............................4-96

Автоматично управление на отоплението и на климатизирането на

въздуха в купето .................................................................4-97

Климатизиране на въздуха в купето ........................................4-103

Ръчно управление на отоплението и

на климатизирането на въздуха в купето...............................4-98

Климатична уредба (с ръчно управление) .................................4-87

Въздушен филтър за климатичната уредба ............................4-94

Климатизиране на въздуха в купето..........................................4-92

Отопление и климатизиране на въздуха в купето...................4-88

Ключалки на вратите ...............................................................4-13

Обезопасителни ключалки за деца на задните врати..............4-16

Превключвател за централното заключване на вратите..............4-14

Компас на вътрешното огледало, виж

електрохроматично огледало (ECM) с компас.........................4-36

Комплект за временно възстановяване на спукани гуми .............6-19

Компютър на пътуването ..........................................................4-46

Контакт за напрежение 12 волта.............................................4-112

Контактни ключове....................................................................4-2

Контейнерче за отпадъци, виж пепелник.................................4-110

Азбучен индекс
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Крик и инструменти .................................................................6-13

Лумбална опора ........................................................................3-6

Люк на покрива, виж панорамен люк на покрива.......................4-29

Механична трансмисия.............................................................5-14

Мигачи и сигнали за смяна на лентата на движение ..................4-75

Мигаща аварийна сигнализация................................................4-71

Моторно масло ........................................................................7-23

Мощности на електрическите крушки .........................................8-2

Мрежа за багажа (с държатели за мрежата).............................4-114

Покривало за сигурност на багажа ......................................4-115

Нагреватели на седалките .................................................3-8, 3-11

Обезопасяващи ключалки за деца на задните врати ..................4-16

Обикновени и предупреждаващи светлинни индикатори ............4-49

Облегалки за глава ...........................................................3-6, 3-10

Оборотомер.............................................................................4-43

Общ изглед на арматурното табло ..............................................2-4

Общ изглед на интериора ..........................................................2-2

Огледала.................................................................................4-35

Външни огледала за обратно виждане...................................4-39

Вътрешно огледало за обратно виждане с режими

за шофиране през деня/ шофиране нощем ............................4-35

Вътрешно огледало за обратно виждане................................4-35

Електрохроматично огледало (ECM) ......................................4-35

Електрохроматично огледало (ECM) с компас.........................4-36

Ограничители за врата, виж облегалки за глава .................3-6, 3-10

Одометър ................................................................................4-46

Опасни условия за шофиране...................................................5-50

Осветление за разчитане на карти............................................4-82

Осветление на багажното отделение .........................................4-83

Осветление на дисплеите, виж осветление

на приборното табло................................................................4-43

Осветление на жабката ............................................................4-84

Осветление на огледалата за оглеждане ...................................4-83

Осветление на приборното табло ..............................................4-43

Отделения и ниши за съхраняване на дребни предмети............4-108

Държател за слънчеви очила ..............................................4-109

Жабка ...............................................................................4-108

Охладителна кутия.................................................................4-109

Централна конзола за съхраняване на дребни предмети.......4-108

Отопляване и климатизиране на въздуха в купето .....................4-88

Охладителна кутия.................................................................4-109

Охлаждаща течност за двигателя..............................................7-24

Азбучен индекс
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Панорамен люк на покрива ......................................................4-29

Пепелник ..............................................................................4-110

Пера на чистачките..................................................................7-34

Плавно вземане на завоите ......................................................5-51

Поддръжка

График за плановото сервизно обслужване .............................7-8

Нормален график за поддръжката ..............................................7-9

Поддръжка на гумите...............................................................7-46

Поддръжка от собственика.........................................................7-6

Поддръжка при утежнени условия на експлоатация ...................7-18

Пояснения за позициите в графика за

планово сервизно обслужване ..................................................7-20

Сервизни услуги по поддръжката ...........................................7-4

Поддръжка от собственика.........................................................7-6

Подлакътник ...........................................................................3-11

Покривало за сигурност на багажа..........................................4-115

Положения на контактния ключ..................................................5-4

Пояснения за позициите в графика за планово

сервизно обслужване на автомобила.........................................7-20

Превключвател за централното заключване на вратите..............4-14

Прегряване на двигателя ...........................................................6-7

Прегрявания .............................................................................6-7

Преди да потеглите с автомобила ...............................................5-3

Предна въздушна възглавница за предния пътник .....................3-47

Предни фарове за мъгла ..........................................................4-75

Предобтегачи за предпазните колани........................................3-22

Предпазител за паметта ...........................................................7-52

Предпазители..........................................................................7-50

Главен предпазител и съставен предпазител .........................7-53

Описание на панела с предпазители/ релета .........................7-54

Предпазител за паметта ...........................................................7-52

Предпазни колани ...................................................................3-15

Предобтегачи за предпазните колани........................................3-22

Предпазни колани с поясно/ раменна част ................................3-17

Триточков предпазен колан за централното задно място ........3-19

Предупреждения за предпазните колани ...................................3-16

Предупреждения и светлинни индикатори .................................4-49

Предупреждения при спиране на пътя ........................................6-2

Премахване на замъгляването (на предното стъкло) ................4-104

Препоръчвани налягания в гумите (при студени гуми) ...............7-40

Препоръчвани смазочни материали и вместимости.......................8-4

Препоръчвано число за вискозитета по системата SAE.................8-6

Приборно табло .......................................................................4-42

Включване/ изключване (ON/OFF)

на екологосъобразния режим (ECO) ......................................4-49

Горивомер ...........................................................................4-45

Индикатор за температурата на двигателя.............................4-44

Километражни броячи на отделните пътувания......................4-47

Компютър на пътуването ......................................................4-46

Оборотомер .........................................................................4-43

Одометър ............................................................................4-46

Осветление на приборното табло ..........................................4-43

Предупреждения и светлинни индикатори .................................4-49

Скоростомер........................................................................4-43

Термометър за външната температура ...................................4-45

Проверка на налягането на напомпване на гумите .....................7-42

Проверка на спирачката за паркирането ...................................7-28

Прозорци

Автоматично вдигане/ смъкване на стъклата..........................4-21

Азбучен индекс
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Автоматично смъкване на стъклата .......................................4-21

Бутон за блокиране на електрическите стъкла.......................4-22

Работни течности

Измиваща течност................................................................7-28

Спирачна течност/ работна течност за съединителя ...............7-27

Разработване на автомобила ......................................................1-6

Разскрежаване (на предното стъкло).......................................4-104

Разскрежаване и премахване на замъгляването

на предното стъкло ................................................................4-104

Разскрежаване ........................................................................4-85

Разскрежаване на външните огледала за обратно виждане.........4-86

Разскрежаване на задното стъкло .............................................4-85

Устройство срещу обледяване на чистачките .........................4-86

Реглаж на колелата и балансиране на гумите ............................7-44

Режим включване/ изключване (ON/OFF)

на екологосъобразното шофиране (ECO) ...................................4-49

Резервна гума

Изваждане и прибиране на резервната гума ..........................6-14

Ръчно регулиране на предните седалки ......................................3-5

Ръчно управление на отопляването и

на климатизирането на въздуха в купето ..................................4-98

Светлини.................................................................................4-72

Задни индикатори за мъгла ..................................................4-76

Мигачи и сигнали за смяна на лентата на движение...............4-75

Предни фарове за мъгла ......................................................4-75

Управление на фаровете и светлините ..................................4-72

Устройство за регулиране на височината

на лъча на фаровете............................................................4-77

Функция „запазване на заряда на акумулаторната батерия” ...4-72

Функция „съпровождане от фаровете”...................................4-72

Шофиране с включени фарове през деня ..............................4-76

Сгъване на задната седалка .....................................................3-12

Седалки....................................................................................3-2

Джобове отзад на облегалките ...............................................3-9

Задна седалка .....................................................................3-10

Лумбална опора ....................................................................3-6

Нагреватели на седалките .............................................3-8, 3-11

Облегалки за глава .......................................................3-6, 3-10

Подлакътник........................................................................3-11

Ръчно регулиране на предните седалки ..................................3-5

Сгъване на задната седалка .....................................................3-12

Сенници отпред .....................................................................4-111

Сервизно обслужване на автомобила ..........................................7-4

Сервоусилвател за спирачките .................................................5-30

Сертификационна табелка на автомобила ...................................8-7

Сигнал за аварийно спиране (ESS) ...........................................5-42

Символни означения на индикаторите на приборното табло .........1-7

Система „круиз контрол” (темпомат) .........................................5-43

Система ISOFIX........................................................................3-35

Система за блокиране на контактния ключ................................5-21

Система за задвижване „4х4” ...................................................5-23

Система за заключване на предавките ......................................5-20

Система за мониторинг за налягането в гумите (TPMS) ................6-8

Система за подпомагане паркирането на заден ход....................4-67

Азбучен индекс
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Система за управление на емисиите в картера ..........................7-74

Система за управление на емисиите отработили газове..............7-75

Система за управление на изпаренията на горивото ..................7-74

Системи за управление на емисиите .........................................7-74

Система за управление на емисиите в картера ..........................7-74

Система за управление на емисиите отработили газове..............7-75

Система за управление на изпаренията на горивото ..................7-74

Система за фиксиране с горен ремък ........................................3-33

Система на имобилайзера ..........................................................4-3

Системи за ограничаване на деца .............................................3-29

Система ISOFIX........................................................................3-35

Система със закотвяне с горен ремък........................................3-33

Скоростомер............................................................................4-43

Смазочни материали и вместимости ............................................8-4

Смяна на гуми .........................................................................6-14

Смяна на джанти .....................................................................7-45

Смяна на електрически крушки ................................................7-60

Смяна на крушки във високо монтираните стопсветлини ............7-66

Смяна на крушки на вътрешното осветление .............................7-67

Смяна на крушки в задните индикатори за мъгла ......................7-66

Смяна на крушки на комбинираните задни светлини..................7-64

Смяна на крушки в мигачите ....................................................7-62

Смяна на крушки на осветлението

за регистрационния номер .......................................................7-66

Смяна на крушки в предните габаритни светлини ......................7-63

Смяна на крушки в предните фарове за мъгла...........................7-63

Смяна на крушки в страничните мигачи 

във външните огледала............................................................7-63

Смяна на крушки на фаровете..................................................7-61

Смяна на крушка на осветлението

на регистрационния номер .......................................................7-66

Смяна на крушка в страничните повтарящи мигачи....................7-63

Смяна на крушки във високомонтираните стопсветлини .............7-66

Смяна на крушки на фаровете..................................................7-61

Смяна на крушки на вътрешното осветление .............................7-67

Смяна на крушки в задните индикатори за мъгла ......................7-66

Смяна на крушки на комбинираните задни светлини..................7-64

Смяна на крушки в мигачите ....................................................7-62

Смяна на крушки на предните габаритни светлини ....................7-63

Смяна на крушки на предните фарове за мъгла.........................7-63

Специални условия за шофиране..............................................5-50

„Разклащане” на автомобила ................................................5-50

Опасни условия за шофиране ...............................................5-50

Плавно вземане на завоите ..................................................5-51

Шофиране в дъждовно време ...............................................5-52

Шофиране нощем ................................................................5-51

Шофиране по магистрала .....................................................5-53

Шофиране през наводнени участъци.....................................5-52

Спирачка за паркирането.........................................................5-31

Спирачна система ....................................................................5-30

Антиблокираща спирачна система (ABS)................................5-33

Електронна стабилизираща програма (ESP) ...........................5-36

Сервоусилвател за спирачките .................................................5-30

Сигнал за аварийно спиране (ESS) ..........................................5-42

Спирачка за паркирането.........................................................5-31

Управление на подпомагането за потегляне

на наклон нагоре (HAC) .......................................................5-39

Управление на спирачките при спускане по наклон (DBC)......5-39

Спирачна течност/ работна течност за съединителя ...................7-27

Спортен режим на шофиране....................................................5-20

Спукана гума (с комплект за временно

Азбучен индекс
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възстановяване на спукани гуми) .........................................6-19

Спукване на гума ....................................................................6-13

Изваждане и прибиране на резервната гума ..........................6-14

Крик и инструменти .............................................................6-13

Смяна на гуми .........................................................................6-14

Стъклен покрив, виж панорамен люк на покрива.......................4-29

Табелка с технически спецификации

за гумите и налягането в тях......................................................8-8

Табелки и надписи

Надписи на страничните бордове на гумите...........................7-46

Предупреждаващ надпис за въздушните възглавници ............3-63

Сертификационна табелка на автомобила..............................8-7?

Табелка с технически спецификации

за гумите и налягането в тях......................................................8-8

Теглене на ремарке .................................................................5-58

Теглене...................................................................................6-24

Аварийно теглене ................................................................6-26

Подвижно ухо за теглене......................................................6-25

Тегло на товара.......................................................................5-67

Тегло ......................................................................................5-67

GAW (брутно натоварване на ос) ..........................................5-67

GAWR (номинална стойност на брутното

натоварване на ос) ..............................................................5-67

GVW (брутно тегло на автомобила) .......................................5-67

GVWR (номинална стойност на брутното

тегло на автомобила) ...........................................................5-67

Базово собствено тегло ........................................................5-67

Тегло на товара.......................................................................5-67

Тегло на автомобила................................................................5-67

GAW (брутно натоварване на ос) ..........................................5-67

GAWR (номинална стойност на брутното натоварване на ос)...5-67

GVW (брутно тегло на автомобила) .......................................5-67

GVWR (номинална стойност на брутното

тегло на автомобила) ...........................................................5-67

Базово собствено тегло ........................................................5-67

Тегло на товара.......................................................................5-67

Темпомат, виж система „круиз контрол” ....................................5-43

Термометър за външната температура.......................................4-45

Трансмисия

Автоматична трансмисия ......................................................5-17

Механична трансмисия.........................................................5-14

Указания за извършването на операции с автомобила .................1-6

Управление на потеглянето по наклон (HAC) .............................5-39

Управление на спирачките при спускане по наклон (DBC)..........5-39

Устройство (реотани) за разскрежаване на задното стъкло.........4-85

Устройства за разскрежаване на

външните огледала за обратно виждане....................................4-86

Устройство за регулиране на височината

на лъча на фаровете................................................................4-77

Устройство срещу обледяване на чистачките .............................4-86
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Фабричен номер на двигателя ....................................................8-8

Фиксатори за стелката за под .................................................4-114
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