e:HEV НАРЪЧНИК НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Стр. 0
Докато четете настоящата инструкция за експлоатация, вие ще откриете информация, която се
предшества от думата ЗАБЕЛЕЖКА. Тази информация е предназначена да ви помогне да избягвате
повреди на вашия автомобил, на чужда собственост или на околната среда. Символните
означения върху табелките
или
, поставени на различни места във вашия
автомобил, служат да ви напомнят да прочетете настоящата инструкция за експлоатация,
предназначена за правилната и безопасна експлоатация на вашия автомобил.
Символът
или
е оцветен, за да показва „опасност“,червен),
предупреждение“,оранжев) или „внимание“,жълт).
→ Етикети за безопасност стр. 97
Няколко думи за безопасността
Вашата лична безопасност, както и безопасността на хората около вас, е от първостепенно
значение. Също така безопасното управление на този автомобил е една съществена отговорност.
За да ви подпомогнем при вземането на информирани решения по отношение на безопасността, в
настоящата инструкция за експлоатация сме предвидили процедури за изпълнението на
отделните операции и друга информация върху съответни етикети и надписи. Тази информация
служи да ви предупреждава за потенциалните рискове от нараняване – на вас или на други хора.
Естествено не е нито практично, нито възможно, да ви предупредим за всички съществуващи
опасности, свързани с използването или обслужването на вашия автомобил. За целта вие трябва
да използвате вашите здрав разум и преценка.
• Етикети за безопасност – в автомобила.
• Съобщения за безопасност – предшестват се от предупредителен символ за безопасност и една
от трите сигнализиращи думи:
ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или ВНИМАНИЕ.
Тези сигнализиращи думи имат
следните значения:
• Надписи за безопасност – като
например Важни предпазни
мерки за безопасност.
• Раздел за безопасност – такъв
е разделът „Безопасно
шофиране“.
• Инструкции – как да се
използва правилно и безопасно
автомобила.
Цялото ръководство съдържа
важна информация за безопасността – моля прочетете тази информация много внимателно.

Стр. 1

Записващи устройства за данни от събития
Вашият автомобил е снабден с няколко устройства, които се наричат Записващи устройства за
данни от събития. Те записват различен вид данни за автомобила в реално време, като например
отваряне на SRS въздушната възглавница и повреда на компонентите на SRS системата. Тези
данни принадлежат на собственика на автомобила и никой друг няма право на достъп до тях,
освен когато се изискват по закон или с разрешението на собственика на автомобила. Тези данни
обаче могат да се видят от Honda, упълномощените ѝ представители и сервизи, служители,
представители и доставчици, само с цел техническа диагностика, изследване и разработка на
автомобила.
Записващи устройства за сервизна диагностика
Вашият автомобил е оборудван с устройства, спомагащи сервизното обслужване, които записват
информация за задвижването и условията при шофиране. Тези данни могат да помогнат на
техниците да диагностицират, поправят и поддържат автомобила. Никой друг няма право на
достъп до тези данни, освен когато се изискват по закон или с разрешението на собственика на
автомобила.
Тези данни обаче могат да се видят от Honda, упълномощените ѝ представители и сервизи,
служители, представители и доставчици, само с цел техническа диагностика, изследване и
разработка на автомобила.

Стр. 2
Тази инструкция за експлоатация предоставя информация за основни функции, безопасност и
аварийни ситуации, отнасящи се до вашия автомобил. Тя трябва да се разглежда като неизменна
част от автомобила и трябва да остане с него при продажбата му.
Инструкцията за експлоатация предоставя подробна информация за вашия автомобил, така че
препоръчваме да я прочетете преди да шофирате.
За да закупите хартиено издание, свържете се с упълномощен представител.
Настоящата инструкция за експлоатация се отнася за всички модели на вашия автомобил. Затова в
нея можете да намерите описание на оборудване и функции, които не са монтирани във вашия
модел.
Изображенията в тази инструкция за експлоатация представляват функции и оборудване, които се
предлагат за някои, но не за всички модели. Специално вашият модел може да не съдържа някои
от тези функции. Информацията и техническите спецификации в настоящото издание са с
валидност към момента на одобрението за печат.
Въпреки че настоящата инструкция за експлоатация се отнася едновременно за модели с десен и
ляв волан, фигурите, които се съдържат в нея, се отнасят за моделите с ляв волан.
Съдържание
Безопасно шофиране – стр. 43
Колани за безопасност – стр. 49 Въздушни възглавници – стр. 61
Инструментален панел – стр. 99
Индикатори – стр. 100 Циферблати и дисплеи – стр. 144
Контролни уреди, стр. 179
Часовник - стр. 180 Заключване и отключване на вратите – стр. 183 Панорамен покрив* - стр. 216
Регулиране на седалките – стр. 248 Интериорни светлини / Интериорни удобства – стр. 259
Функции, стр. 285
Аудиосистема – стр. 286 Основни операции на аудиосистемата 293, 319 Персонализирани
функции – стр. 392, 400
Шофиране, стр. 485
Преди шофиране – стр. 486 Теглене с ремарке – стр. 490 Съвети за офроуд – стр. 496
Широкоъгълна задна камера* - стр. 616 Зареждане – стр. 618
Поддръжка – стр. 621
Преди да пристъпим към обслужване – стр. 622 Система за напомняне за сервизно обслужване* стр. 626
Проверка на поддръжка на чистачките – стр. 660 Поддръжка на климатичната система – стр. 677
Почистване – стр. 680
Обслужване при непредвидени обстоятелства, стр. 687
Инструменти – стр. 688 При спукана гума – стр. 689
Светлинен индикатор / мигащ индикатор – стр. 709 Бушони – стр. 716
Информация - стр. 725
Спецификации – стр. 726 Идентификационни номера – стр. 729

Стр. 3
Съдържание
Детска безопасност, стр. 75
Отваряне и затваряне на
багажника, стр. 196
Опериране с бутоните на
волана, стр. 220
Известие за грешка в
аудиосистемата, стр. 385
eCall* при спешност, стр. 480
При шофиране, стр. 498
Спиране, стр. 595
Икономия на гориво и CO2
емисии, стр. 620
График на поддръжката*, стр.
631
Проверка и поддръжка на
гумите, стр. 665
Аксесоари и промени, стр. 685
Електрическата система няма
да стартира, стр. 701
Аварийно теглене, стр. 722
Устройства с радиовълни, стр.
730

Опасност при отработили
газове, стр. 96
Системи за сигурност, стр. 208
Регулиране на огледалата,
стр. 244
Основна информация за
аудиосистемата, стр. 387

Маркери на безопасността,
стр. 97
Отваряне и затваряне на
прозореца, стр. 214
Управление на климатичната
система, стр. 278
Система „свободни ръце“, стр.
428, 449

Honda Sensing, стр. 539
Паркиране, стр. 604

Поддръжка под капака, стр.
639
акумулатор, стр. 670

Смяна на крушките на
фаровете, стр. 655
Поддръжка на
дистанционното, стр. 676

Подаване на ток, стр. 704

Прегряване, стр. 706

Когато не можем да отворим
багажника, стр. 723
*Декларация за съответствие
на съдържанието,Eвропейски
съюз), стр. 754

Съдържание
Бързи отправки, стр. 4
Безопасно шофиране, стр. 43
Инструментален панел, стр. 99
Уреди за управление, стр. 179
Характеристики, стр. 285
Шофиране, стр. 485
Поддръжка, стр. 621
Поддръжка при непредвидени обстоятелства, стр. 687
Информация, стр. 725
Азбучен указател, стр. 758

Стр. 4 Визуален индекс Модел с ляв волан
1. Индикатори, стр. 100
2. Прибори, стр. 144
3. Интерфейс с
информация за шофьора
стр. 146
4. Бутон за аварийна
сигнализация
5. Аудиосистема, стр.
293 и стр. 319
6. Навигационна
система, моля вижте
инструкцията за
навигацията)
7. Заден нагревател
против замъгляване стр.
239
8. Бутон за подгряване
на странично огледало*,
стр. 239
9. Автоматична
климатична система стр.
278
⓲; ⓳; ⓴…
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Бутон за нагревателите на предните седалки* стр. 274
Бутон ENGINE START/STOP стр. 220
Контактен ключ (не се предлага за хибрид)
Регулиране на волана, стр. 243
Бутон OFF (Изкл.) на системата за подпомагане на динамичната устойчивост на
автомобила, VSA) стр. 528
Бутон за електрическия капак на багажника* стр. 201
Бутон на системата със сензор за паркиране* стр. 606
Бутон на системата за предупреждение при напускане на пътната лента, стр. 578
Бутон OFF (Изкл.) на Спирачната система за предотвратяване на ПТП (CMBS), стр. 542
Бутон за отопление на челното стъкло, стр. 240
Бутон за хедъп-дисплея, стр. 173, 175, 238
Бутон за умивателите на фаровете, стр. 236

*Не се предлага за всички нива на оборудване.

Стр. 5
Визуален индекс
Модел с десен волан
1. Аудио система,стр. 293, 319
2. Навигационна система (вижте
наръчника за Навигация)
3. Бутон за аварийна сигнализация
4. Заден нагревател против замъгляване,
стр. 239
5. Бутон за подгряване на странично
огледало, стр. 239
6. Автоматична климатична система, стр.
278
7. Индикатори на системата, стр. 100
8. Прибори, стр. 144
9. Информационен интерфейс за шофьора,
стр. 146
10. Бутон ENGINE START/STOP, стр. 220
11. Бутон OFF (Изкл.) на системата за
подпомагане на динамичната устойчивост
на автомобила (VSA), стр. 528
12. Бутон за електрическия капак на багажника, стр. 201
13. Бутон на системата със сензор за паркиране, стр. 606
14. Бутон на системата за предупреждение при напускане на пътната лента, стр. 578
15. Бутон OFF (Изкл.) на спирачната система за предотвратяване на ПТП (CMBS), стр. 542. Бутон за
отопление на челното стъкло, стр. 240. Бутон за умивателите на фаровете, стр. 236. Бутон за хедъп
дисплея 173, 175, 238.
16. Контактен ключ (не се предлага за хибрида)
17. Регулиране на волана, стр. 144
18. Бутон за нагревателите на предните седалки, стр. 163

Стр. 6
Визуален индекс
Предни фарове / мигачи, стр. 223, 224
Предни фарове за мъгла, стр. 228
Задни фарове за мъгла, стр. 228

Селектор на режими, стр. 511
Бутон на информационния дисплей, стр. 147, стр. 320
Бутон за пътна информация, стр. 148
Яркост, стр. 237
Селектор на режими, стр. 511
Умиватели / чистачки, стр. 233

Адаптивен автопилот (ACC) с бутони за следване при ниска скорост, стр. 553
Бутон за интервали, стр. 564
Бутони на регулируемия ограничител на скоростта, стр. 516
Бутони за интелигентен ограничител на скоростта, стр. 520
Главен бутон, стр. 516, 520
Бутон за отоплението на волана*, стр. 273

Клаксон (натиснете кръглата зона)
Бутони на системата „свободни ръце“, стр. 428, 449
Бутон ENTER (моля вижте означенията на
схемата), 147, 290
Бутони напред / назад (моля вижте
означенията на схемата), стр. 147, 290

*Не се предлага за всички нива на оборудване

Бутони за гласово управление, стр. 344

Стр. 7
Визуален индекс ляв волан

Превключватели за електрически стъкла (стр. 214).
Управление на страничните огледала (стр. 246).
Главен бутон за централно заключване (стр. 194)

Бутони за запаметяване* (стр. 242)
Бутон SET* (стр. 242)
Кутия с предпазители в купето (стр. 719) 7.
Предна въздушна възглавница за шофьора (стр. 63)
Превключвател за електрическата ръчна спирачка (стр.
595)
Бутон за автоматично задържане на спирачките (стр. 599)
Предна въздушна възглавница за пътника (стр. 63)

Жабка (стр. 262)
Бутон ECON (стр. 514)
Бутон SPORT (стр. 510)
Бутон EV (стр. 513)
Бутон трансмисия (стр. 504)

Гнездо за допълнително захранване (стр. 268)

Дръжка за отваряне на капака (стр. 640)
Дръжка за освобождаване на вратичката за гориво (стр. 619)
Отделение за предмети от страната на шофьора

* Не се предлага за всички модели

USB вход(ове) (стр. 287).
HDMITM вход* (стр. 288).
Жак за външен вход* (стр. 288).
Гнездо за допълнително захранване (стр. 268)

Стр. 8
Визуален индекс за версия с десен волан (отгоре надолу, по часовниковата стрелка)
1. Бутон ECON (стр. 514)
2. Бутон SPORT (стр. 510)
3. Бутон EV (стр. 513)

4. Скоростен лост / Трансмисия (стр. 504)
5. Превключвател за електрическата ръчна спирачка (стр. 595)
6. Бутон за автоматично задържане на спирачките (стр. 599)
7. Предна въздушна възглавница за пътника (стр. 63)
8. Кутия с предпазители в купето (стр. 719)
9. Бутони за запаметяване* (стр. 242)
11. Бутон SET* (стр. 242)
12. Превключватели за електрически стъкла (стр. 214)
13. Главен бутон за централно заключване (стр. 194)
14. Управление на страничните огледала (стр. 246).
15. Отделение за предмети от страната на шофьора
16. Дръжка за освобождаване на вратичката за гориво (стр. 619)
17. Дръжка за отваряне на капака (стр. 640)
18. Гнездо за допълнително захранване (стр. 268) 16. USB вход(ове) (стр. 287). 19. HDMITM вход*
(стр. 288). 20. Жак за външен вход* (стр. 288). 21. Гнездо за допълнително захранване (стр. 268)
22. Предна въздушна възглавница за пътника (стр. 63)
23. Жабка (стр. 262)

Стр. 9
Визуален индекс (отгоре надолу, по часовниковата стрелка)

Осветление в багажника (стр. 261)
Предпазен колан с демонтируема тока (стр. 57)
Осветление за четене (стр. 260)
Предпазен колан (при инсталиране на система за детска седалка) (стр. 90)
Предпазен колан (за подсигуряване на система за детска седалка) (стр. 92)
Странични въздушни завеси (стр. 70)
Кука за дрехи (стр. 270)
Предпазни колани (стр. 49)
Бутон за отваряне на покрива (стр. 216)
Осветление за четене (стр. 260)
Кутия за очила (стр. 272)
Бутон за изключване на свръхзвуковия сензор* (стр.
211)
Огледало за обратно виждане (стр. 244)
Сенник
Огледала в сенника
Предна седалка (стр. 248)
Кутия в централната конзола (стр. 263)
USB входове * (стр. 287)
Странични въздушни възглавници (стр. 68)
Кука за дрехи (стр. 270)
Ръкохватка
Задна седалка (стр. 252)
Долно захващане за системата обезопасяване на
деца (стр. 86).

Стр. 10
Визуален индекс

Подсилване под капака (стр. 639)
Предни чистачки (стр. 233, 660)
Електрически предни огледала (стр. 245)
Странични мигачи (стр. 223, 656)
Бутони за заключване/отключване (стр. 186)
Предни фарове (стр. 224, 655)
Предни мигачи (стр. 223, 656)
Габарити / Дневни светлини (стр. 224, 232, 656).
Активни завиващи светлини (стр. 227, 656).
Гуми (стр. 665, 685).

Предни светлини за мъгла (стр. 228, 655)

Как да заредим (стр. 619)
Високо разположена трета стоп светлина (стр.
658)
Задна чистачка (стр. 235, 663)
Отваряне/затваряне на багажника (стр. 196)
Външна дръжка на багажника (стр. 206)
Светлина за рег. номер (стр. 658)
Широкоъгълна задна камера (стр. 616)
Задни светлини (стр. 657)
Допълнителни задни светлини (стр. 657)
Стоп-светлини (стр. 656)
Задни мигачи (стр. 656)
Задни фарове за мъгла (стр. 228, 658)

Стр. 11
SPORT HYBRID i-MMD (intelligent Multi Mode Drive)
Вашият автомобил CR-V SPORT HYBRID i-MMD е задвижван от електромотор и бензинов двигател,
като първият получава електрическа енергия от вградената високоволтова батерия или от
вътрешния генератор. Самата тя може да бъде дозаредена от генератора, задвижван от двигателя
или от регенерираната при спиране енергия. При шофиране автомобилът ви се движи или само
чрез електрическия мотор, или чрез двигателя с вътрешно горене или чрез комбинацията от
двете. Системата сама избира кой задвижващ агрегат е най-икономичен и автоматично
превключва към него. При определени обстоятелства натискането на бутона за електрически
режим, обозначен като EV активира механично съответния режим.
● Енергийна ефективност
Както и при бензиновите автомобили, икономията на гориво зависи от вашия стил на управление.
Агресивното ускоряване и шофирането с висока скорост ще накара системата да превключи на
режим „двигател с вътрешно горене“.
Допълнително настройките на климатика с големи температурни амплитуди се отразява
негативно на пробега на автомобила и на енергийната ефективност. Всеки от тези потребителски
стилове бързо ще изтощи заряда на високоволтовата батерия.
● Видове батерии
Има два вида батерии, използвани в този автомобил – стандартния 12-волтов акумулатор за
въздушните възглавница, интериора и външните светлини както и други стандартни 12-волтови
системи, и високоволтовата батерия, използвана за захранване на задвижващия електромотор и
зареждането на 12-волтовия акумулатор.

Стр. 12
ОСНОВНИ ЧАСТИ НА СИСТЕМАТА SPORT HYBRID i-MMD
Бензинов двигател – задвижва колелата при определени условия на шофирането и завърта
генератора.
Генератор – стартира двигателя и генерира електроенергия при режим на управление с бензинов
двигател, за да захрани електромотора и/или да зареди високоволтовата батерия.
Електрически мотор – задвижва колелата съвместно с бензиновия двигател при определени
условия на шофиране и осигурява електричество за високоволтовата батерия чрез регенериране на
спирачната енергия.
Високоволтова батерия – съхранява електрическата енергия и служи за неин източник за
електрическия мотор.
Информацията за характеристиките на високоволтовата батерия ще ви помогне да я поддържате
възможно най-добре и ще увеличи пробега на вашия електромобил. (стр. 537)
Индикатор за високоволтовата батерия – показва нейното ниво на заряд.
Когато индикаторът:
• Показва две или повече деления, електрическият режим е невъзможен.
• Показва десет деления, батерията е напълно заредена.
Не закривайте въздухозаборника/вентилационния отвор
Ако вентилационният отвор е запречен, докато автомобилът работи, високоволтовата батерия ще
стане прекалено гореща. За да я запази от прегряване, е възможно системата да ограничи нейното
функциониране и да включи индикаторите.

Високоволтова батерия

Генератор и електродвигател
Бензинов двигател

Въздушен отвор

Стр. 13

Режим
Статус при шофиране

Електрически (EV)
При спиране или ниска
скорост:
• Само електромоторът
задвижва колелата.

Хибриден (HV)
С високо натоварване
(при ускоряване, по
нагорнище и др.):
• Електромоторът задвижва
колелата.
• Бензиновият двигател се
грижи за генератор, а той на
свой ред – осигурява
електроенергия за
електромотора или за
високоволтовата батерия.

Бензинов двигател
С висока скорост и ниско
натоварване:
• Бензиновият двигател
задвижва колелата.
• Високоволтовата батерия
осигурява електричество за
електромотора

Регенериране
Педалът на газта е освободен
и автомобилът намалява
скоростта си.
• Електромоторът осигурява
електричество за
високоволтовата батерия чрез
регенериране на енергията
при спиране.

• Eлектромоторът осигурява
електричество за
високоволтовата батерия чрез
регенериране на енергията
при спиране.

Поток на енергията

Електромотор

Не участва /
Участва

Участва

Генерира/
Работи

Регенерира

Генератор

Не участва

Генерира

Не излъчва енергия

Не участва / не излъчва
енергия

Двигател

Не участва

Участва

Работи

Не участва / не излъчва
енергия

Разрежда се

Зарежда се/
Разрежда се

Зарежда се/
Разрежда се

Зарежда се

Високоволтова
батерия

Стр. 14

Режим
Статус при
шофиране

Електрически (EV)
При спиране или ниска
скорост:
• Само електромоторът
задвижва колелата.

Хибриден (HV)
С високо натоварване
(при ускоряване, по нагорнище
и др.):
• Електромоторът задвижва
колелата.
• Бензиновият двигател се
грижи за генератор, а той на
свой ред – осигурява
електроенергия за
електромотора или за
високоволтовата батерия.

Бензинов двигател
С висока скорост и ниско
натоварване:
• Бензиновият двигател
задвижва колелата.
• Високоволтовата батерия
осигурява електричество за
електромотора

Регенериране
Педалът на газта е освободен и
автомобилът намалява
скоростта си.
• Електромоторът осигурява
електричество за
високоволтовата батерия чрез
регенериране на енергията при
спиране.

• Eлектромоторът осигурява
електричество за
високоволтовата батерия чрез
регенериране на енергията при
спиране.

Поток на
енергията

Електромотор

Не участва /
Участва

Участва

Генерира/
Работи

Регенерира

Генератор

Не участва

Генерира

Не излъчва енергия

Не участва / не излъчва
енергия

Двигател

Не участва

Участва

Работи

Не участва / не излъчва
енергия

Разрежда се

Зарежда се/
Разрежда се

Зарежда се/
Разрежда се

Зарежда се

Високоволтова
батерия

Стр. 15
Електрически бутон

Електрическият режим се активира с натискането на
бутона EV, разположен до селектора за скорости. След
това на инструменталния панел се включва
индикаторът за съответния режим на управление.
Натиснете отново бутона EV, за да се върнете на
хибриден режим. Някои обстоятелства като нивото на
високоволтовата батерия и високата скорост на
автомобила могат да възпрепятстват механичното
превключване към електрически режим. С натискането
на бутона и когато електрическият режим е
деактивиран на информационния интерфейс за шофьора се появява съответното известие,
придружено от звуков сигнал.
Възможно е промяната в стила на шофиране и пътните условия автоматично да отменят
електрическия режим и да върнат хибридния. На информационния дисплей за шофьора ще се
поява съобщение и електрическият режим ще бъде деактивиран автоматично при следните
случаи:
● Ниско ниво на заряд на високоволтовата батерия.
● Много висока скорост на автомобила.
● Скоростта на автомобила е над 40 км/ч, докато двигателят все още загрява.
● Натиснали сте педала на газта до край.
● Шофирате по хълмист път.
→ Предупредителни и информативни съобщения от информационния интерфейс за шофьора
(стр. 123)
В електрически режим системата за звукова сигнализация в автомобила е включена.
→ Система за звукови известия в автомобила (стр. 515)

Стр. 16
● Регенериране на енергията и регенеративно спиране
Мотор

Високоволтова
батерия

При намаляване на скоростта чрез отнемане на газта, чрез
натискане на спирачния педал или при изкачване по наклон
електрическият мотор функционира като генератор, който
възстановява част от електрическата енергия, използвана за
ускоряването на автомобила. Това регенеративно спиране забавя
автомобила на принципа на моторната спирачка в бензинов
модел.

● Автоматичен Stop/Start на двигателя
Бензиновият двигател на вашия автомобил автоматично спира да задвижва колата или се
рестартира, докато автомобилът е в престой, ако това е допустимо.
Автоматичното спиране на двигателя може да не се активира във следните случаи:
• Автомобилът се нужда от моментна допълнителна мощност за по-агресивно ускоряване,
изкачване или висока скорост.
• Климатичната система е претоварена.
• Температурата на високоволтовата батерия и висока или ниска.

● Характерни за системата SPORT HYBRID i-MMD звуци
Когато за първи път стартирате този автомобил, вероятно ще чуете непривични звуци, особено,
когато включвате захранването или когато шофирате или ускорявате от място и особено в
случаите, при които въздушната струя преминава през активиралата се охладителна система на
високоволтовата батерия.
Някои от тези шумове са типични за задвижващата система, автоматичния климатик и
охладителната система на високоволтовата батерия, други са сходни със звуците, генерирани от
конвенционалните автомобили, но често заглушени от по-силни шумове, нетипични за
автомобили от този клас. Това не е причина за безпокойство и скоро ще започнете да
разпознавате звуците като нормални, така че да можете да различите всеки необичаен шум в
автомобила.

Стр. 17
Предпазни мерки
Не докосвайте високоволтовата система
Всеки опит да се свали част от
високоволтовата система или
да се откачи някой от нейните
проводници може да причини
сериозен електрически удар.
Уверете се, че поддръжка и
ремонти от всякакво естество
в случая се извършват от
оторизиран сервиз на Honda.

В случай на удар:
●Пазете се от токов удар.
→ Ако сериозно произшествие увреди високоволтовата система на вашия автомобил, съществува
опасност от токов удар поради изложени на високо напрежение части или проводници.
●Избягвайте контакт с течността на високоволтовата батерия.
→ Високоволтовата батерия съдържа възпламеними електролити, които могат да изтекат в случай
на сериозен удар. Избягвайте контакт на електролита с кожата или очите. Ако случайно влезете в
контакт с електролита, изплакнете изложения участък от кожата си или промийте очите си с
обилно количество вода в продължение на поне пет минути и потърсете незабавно медицинска
помощ.
●Използвайте пожарогасител за пожар, причинен от електричество.
Всеки опит да се потуши електрически пожар дори и с минимално количество вода може да бъде
опасен.
●При повреда във вашия автомобил при инцидент, поверете ремонта на оторизиран сервиз на
Honda.
Аварийно прекъсване на високоволтовата система
Ако автомобилът попадне в пътнотранспортно произшествие в зависимост от сериозността на
удара, се активира системата за аварийно прекъсване и в този случай високоволтовата установка
прекъсва автоматично и автомобилът вече няма да може да се движи, черпейки енергия от нея.
За да върнете високоволтовата система към нормалното ѝ опериране, се консултирайте с
оторизиран сервиз или дилър на Honda.
След изтичането на жизнения цикъл на вашия автомобил
●Високоволтовата батерия е литиевойонна. Honda събира и рециклира употребяваните батерии.
Консултирайте се с вашия дилър за правилното ѝ изхвърляне в случай, че превозното ви средство
вече не подлежи на ремонт.

Стр. 18
ЕКОЛОГИЧЕН АСИСТЕНТ
Горна скала


При изключен режим Sport,
цветът на горната скала се
сменя
към зелено, указвайки, че
автомобилът
е управляван екологично.

Индикатор за икономичен режим ECON, стр. 113
Светва при натиснат бутон ECON

Съобщението се появява за няколко секунди при
натиснат бутон ECON.

Бутон ECON: Допринася за увеличаването на
икономията на гориво, стр. 514

Стр. 19
Резултат от шофирането/Постижения:
Появява се на дисплея при изключен силов режим VEHICLE
OFF

Резултати от
шофирането

Натрупани точки (постижениея)
Еco Drive Дисплей, стр. 152
Запазете иконата с автомобила до центъра на
кръга в дисплея по-долу.

Икономия на гориво: По-лоша

Рязко забавяне

По-добра

Умерено

Най-добра

По-добра

По-лоша

Плавно ускоряване/забавяне. Умерено ускоряване

Рязко ускоряване

Стр. 20
Безопасно шофиране

Въздушни възглавници, стр. 61
Вашият автомобил е оборудван с въздушни възглавници, за да предпазят вас и
спътниците ви при ПТП.

Детска безопасност, стр. 75
Всички деца до 12-годишна възраст трябва да бъдат настанени на задната седалка.
Малките деца трябва надлежно да бъдат слагани в гледащо напред детско столче със
система от предпазни колани.
Бебетата е редно да бъдат настанявани на задната седалка в гледащо назад детско

Риск от отровен газ, стр. 96
Вашият автомобил отделя опасни газове, съдържащи въглероден
оксид. Не стартирайте двигателя в затворени пространства, където този
газ може да се натрупа.

Предпазни колани, стр. 49

Проверка преди да потеглите, стр. 48
Преди шофиране проверете дали предните седалки,
подглавниците, воланът и огледалата са коректно
регулирани.

Закопчайте вашия колан и седнете
добре изправен в задната част на
седалката.
Проверете дали спътниците ви са
закопчали коланите си правилно.

Закопчайте поясната част на
колана възможно най-ниско

Стр. 21
Инструментален панел, → стр. 99
Циферблати, → стр. 144/Информационен интерфейс за шофьора, → стр. 146/Хедъп дисплей*, →
стр. 173/Системни индикатори, → стр. 100
Системни индикатори:
<<Неизправност
<<Ниско налягане на маслото
<<Заряд на 12-волтовия акумулатор
<<Антиблокираща система
<<Стабилизираща система VSA
<<Изключена стабилизираща система VSA
<<Система за автоматично задържане на спирачката
<<Автоматично задържане на спирачката
<<Режим ECON
<<Режим Sport
<<Паркинг спирачка и спирачна система (червено)
<<Паркинг спирачка и спирачна система (жълт)
<<Системно съобщение
<<Предупреждение за ниско налягане в гумите
<<Информация за мъртва точка

Регулируем ограничител на скоростта >>
Интелигентен ограничител на скоростта >>
Автоматични дълги светлини >>
Адаптивен автопилот (ACC)
със следване при ниска скорост (жълт/зелен) >>
Асистент за спазване на пътната лента
(жълт/зелен) >>
Спирачна система за предотвратяване на ПТП >>
Система против напускане на пътното платно >>
Индикатор за готовност за потегляне >>
Захранване
Активен електрически режим
Избран електрически режим

Хедъп дисплей* МОЩНОСТ / ЗАРЯД
Скала
Скоростомер
Системни индикатори
Мигачи и аварийни светли
<< Ляв волан
Имобилайзер
Индикатор / Сигурност
Индикатор за алармата

<< Ниво на резервоара

Електрически сервоусилвател на волана
Ниско ниво на горивото в резервоара
Сигнал за напомняне за колана за
безопасност
Допълнителни ограничители

От ляво на дясно, от горе на долу:
1. Заряд на високоволтовата батерия. 2. Индикатор за управлението на скоростта от волана. 3. Индикатор за позиция на скоростния лост.

Светлинни индикатори
Включени светлини
Дълги светлини
Предни фарове за мъгла
Задни фарове за мъгла
*Не се предлага за всички модели

Стр. 22
Бутони за управление на функции, стр. 179
Часовник, стр. 180
Модели с навигационна система
Аудиосистемата получава
сигнали от GPS сателити и
автоматично обновява часовника.

Модели с аудиодисплей

Модели с цветна аудиосистема

Модели с цветна аудиосистема

1. Натиснете и задръжте бутона
MENU/CLOCK.
2. Завъртете бутона

, след

това натиснете 3.Завъртете
,
за да смените часа, следто това
натиснете

.

4. Завъртете

, за да смен

ите часа, следто това натиснете
.
5. Изберете SET, а след това
натиснете

.

Знаците са използвани, за да
укажат как да оперираме с
бутона:
•

Завъртете, за да изберете.

•

Натиснете, за да потвърдите.

1. Изберете иконата HOME, а
след това – SETTINGS
2. Изберете CLOCK, а след това –
CLOCK Adjustment.
3. Докоснете иконите със стрелки
надолу/нагоре респективно, за
да регулирате часовете или
минутите.
4. Изберете ОК.

1. Натиснете бутона

, за да

изберете
2. Натиснете бутоне със стрелки
нагоре/надолу, докато на
дисплея се появи Clock Setup.
3. Натиснете бутона ENTER.
4. Натиснете бутона ENTER, за да
изберете Adjust Clock.
5. Натиснете бутоните със
стрелки нагоре/надолу, за да
смените часа и след това отново
натиснете бутона ENTER.
6. Натиснете бутоните със
стрелки нагоре/надолу, за да
смените минутата и след това
отново натиснете бутона ENTER.

Стр. 23
Бутон за запалване (стр. 220)
Натиснете бутона, за да
запалите/изгасите
автомобила.

Мигачи (стр. 223)
Лост за подаване на мигач

Светлини (стр. 224)
Превключватели на светлините

Дясно
Дълги свтелини
ссветлини. 2.
Къси
светлин

Присветване с дългите светлини

Ляво

Стр. 24
Чистачки и пръскачки, → стр. 233
Лостчета за чистачки и
пръскачки
MIST (Мъгла)
OFF (Изкл.)
AUTO*: скоростта на
чистачките варира
автоматично
INT**: ниска скорост
на чистачките с
интервал
LO: Ниска скорост
на чистачките
HI: Висока скорост
на чистачките

Модели с автоматична
работа на интервал
Режим AUTO трябва винаги
да е изключен (OFF) преди
следните ситуации, за да се
предотврати повреда на
чистачките:
• Почистване на стъклото
• Преминаване през
автомивка
• Без дъжд
*

Волан, → стр. 43
За да регулирате волана,
дръпнете лостчето към вас и
нагласете в желаната позиция,
след това заключете лостчето,
връщайки го обратно на
първоначалната му позиция.

Лост

Дръпнете
към вас, за
да
пръснете
измиваща
течност

Пръстен за регулиране на
интервала
-: ниска чувствителност
- и една капка: по-ниска скорост,
по-малко движения
+: Висока чувствителност
+ и 3 капки: По-висока
чувствителност, повече движения

*модели с автоматични
чистачки с интервал
**модели без автоматични
чистачки с интервал

за заключване

Отключване на предните врати
отвътре, → стр. 193

● Дръпнете вътрешната дръжка
на вратата, за да отключите или
отворите.

Стр. 25
Врата на багажника→ стр. 196

Версии с електрическа врата
За да отворите или затворите
вратата на багажника,
раздвижете крака напредназад под централната част на
задната броня, както е указано
на картинката, като ключът с
дистанционно управление
трябва да е във вас.

● Натиснете външната дръжка,
за отключите и отворите
вратата на багажника, като
ключът с дистанционното
трябва да е във вас.
Версии с електрическа врата
● Натиснете бутона за
електрическата врата на
багажника, разположен от
страната на шофьора на
контролния панел, или
натиснете бутона на
дистанционното.

Странични електрически
огледала, → стр. 245
● С включен бутон за
запалване изберете
L за ляво или R за дясно.
● Натиснете съответния край
на превключвателя, за да
нагласите огледалата.
● За прибиране или отваряне
на огледалата натиснете
съответния бутон (вж схемата
по-долу)
Сгъваем бутон

Превключв
ател за
регулиране

Селектор

Стр. 26
Електрически стъкла
→ стр. 214
● Със стартиран бутон за запалване
в позиция ON отворете и затворете
електрическите стъкла.
● Ако бутонът за заключване на
електрическите стъкла е в позиция
изключен (off) всеки от прозорците
при пътническите места ще може да
бъде отварян и затварян с
прилежащия си бутон.
● Ако бутонът за заключване на
електрическите стъкла е в позиция
включен (on), прилежащите бутони
за управление на прозорците при
пътническите места няма да са
активни.
Индикатор
Бутон за
заключване на управлението
електрическите стъкла

Превключвател за ел. стъклата.

Стр. 27
Автоматичен климатик → стр. 278
модели с цветен аудиодисплей
● Натиснете бутона AUTO, за да активирате автоматичния климатик.
● Натиснете бутона

, за да включите или изключите системата.

● Натиснете бутона

, за да размразите прозорците.

1. Въздушни струи от
вентилационните
отвори на таблото и
от задната част на
централната конзола

2. Въздушни струи от
пода, от
вентилационните
отвори на таблото и
от задната част на
централната конзола.

3. Въздушни струи от
вентилационните в
пода.

4. Въздушни струи от
пода и от
вентилационните
отвори на на челното
стъкло.

Контрол на
вентилацията

Регулиране на
температурата

бутон вкл./изкл.
на вентилацията

Бутон AUTO
Рециркулация на въздуха
Бутон за свеж въздух

Бутон за размразяване на
челното стъкло

бутон за вкл. / изкл. на климатика
Режими на климатика

Стр. 28
Версии с аудиодисплей

1. Въздушни
струи от
вентилационните
отвори на
таблото и от
задната част на
централната
конзола
Регулиране на
температурата
за шофьора

2. Въздушни
струи от пода, от
вентилационните
отвори на
таблото и от
задната част на
централната
конзола.

3. Въздушни
струи от
вентилационните
в пода.

4. Въздушни
струи от пода и
от
вентилационните
отвори на на
челното стъкло.

Бутони за управление на вентилацията

CLIMATE бутон

SYNC бутон за синхронизация

Регулиране на температурата за
пътника

Бутон AUTO

Бутон за размразяване на челното
стъкло

бутон за включване и
Рециркулация на въздуха
Бутон за свеж въздух

Стр. 29
Характеристики
Аудиоуправление от волана, стр.
290
Бутон
Меню +/-

Модели с аудиодисплей
Бутон ENTER
• При слушане на радио:
1. Натиснете ENTER, за да
превключите дисплея към
предварително зададения
списък от настройки.

Бутон

Бутон

● +/- Меню
Натиснете, за да регулирате силата
на звука.
● Бутони
нагоре / надолу
Натиснете или преминете през
аудиорежима, както следва:
Модели с цветна аудиосистема
FM1/FM2/DAB1/DAB2/LW/MW/USB
или iPod/Bluetooth® Audio/AUX
Модели с аудиодисплей
FM/DAB/LW/MW/USB/iPod/
Bluetooth® Audio/Apps/Audio Apps/
AUX-HDMITM

2. Натиснете нагоре или надолу,
за да изберете предварително
зададена настройка и след това
натиснете ENTER.
• При слушане на музика от USB
флаш памет:
1. Натиснете ENTER, за да се
отвори списъкът от папки.
2. Натиснете бутоните нагоре
или надолу, за да изберете
папка.
3. Натиснете ENTER, за да се
отвори списък от аудиофайлове
във въпросната папка.
4. Натиснете бутоните нагоре
или надолу, за да изберете
песен и след това натиснете
ENTER.

Когато слушаме iPod
1. Натиснете ENTER, за да се
отвори музикалния списък в
iPod.
2. Натиснете бутоните
нагоре/надолу, за да
изберете категория.
3. Натиснете ENTER, за да се
отвори списък от файлове в
категорията.
4. Натиснете нагоре/надолу,
за да изберете файл, а след
това натиснете ENTER.
Натиснете ENTER и натиснете
нагоре/надолу
неколкократно, докато се
покаже желаният файл, който
искате да изслушате.
Когато слушаме Bluetooth®
аудио
1. Натиснете ENTER, за да се
покаже списъка с песни.
2. Натиснете нагоре/надолу,
за да изберете аудиофайл.

Стр. 30
Бутон
Радио: Натиснете този бутон, за да смените станцията.
Натиснете и задръжте, за да изберете следващата или предишната активна станция.
USB флаш памет:
Натиснете бутона, за да пропуснете началото на следващата песен или за
да се върнете към началото на актуалната песен.
Натиснете и задръжте, за да смените папката.

Бутон (дисплей/информация)
Натиснете този бутон, за да променяте съдържания.
→ Информационен интерфейс за шофьора, → стр. 146

Стр. 31
Аудиосистема, → стр. 286
Модели с цветна аудиосистема, стр. 293
Аудиоинформационен
дисплей
Бутон (Ден/Нощ)
Бутон РАДИО
Бутон МЕДИЯ
Сила на звука/включване)
Бутон (Търсене/Пропускане)

Бутон (Телефон)
TA Бутон
Бутон Селектор
МЕНЮ/ЧАСОВНИК бутон
Бутон назад

Бутон (Търсене/Пропускане)

Бутон настройки (1-6)

Стр. 32
Модели с адиодисплей , стр. 319

За опериране с навигационната система вижте наръчника за навигация

Информационен Интерфейс за шофьора

Навигация

Начална страница
Карта – икона
Аудио – икона
Телефон – икона

Сила на звука / Аудио / бутон
вклю./изкл.
Аудиоинформационен дисплей

Икона (Ден/Нощ)

Бутон назад

Икона за инструментален панел

Стр. 33
Шофиране, → стр. 485
Трансмисия, → стр. 503
● Изберете

и натиснете спирачния педал, когато запалвате.

● Направете своя избор от превключвателя на e-CVT трансмисията

Индикатор в
готовност за движение.
Когато е включен,
можете да потеглите.
Индикатор за бутоните
на превключвателя на
e-CVT трансмисията

Индикатор за позицията на
превключвателя на e-CVT
трансмисията

Паркинг: Натиснете бутона.
Използва се при паркиране
или преди изключване или
запалване на двигателя.
Трансмисията е заключена.
Задна: Натиснете бутона,
използва се при движение на
заден ход.
Неутрална: Натиснете бутона.
Трансмисията не е заключена.

Натиснете бутона. Използва се при при нормално шофиране. Перата за
управление на скоростта от волана могат да се изиползват само временно. Те са
активни при включен режим SPORT.

Стр. 34
Пера за управление на скоростта от волана, → стр. 511
Когато отпуснете педала на газта, можете да контролирате степента на забавяне на скоростта, без
да се налага да махате ръце от волана. С помощта на селектора / перата за управление на
скоростта, разположени на волана можете последователно да превключвате между четири
степени на забавяне на скоростта.
Дръпнете селектора (+) за няколко секунди, когато искате да деактивирате тази функция.
● При неактивен режим SPORT
Ако дръпнете назад селектора / перата, степента на забавяне ще се промени временно и нейното
ниво ще бъде отразява се появи на инструменталния панел.
● При активиран режим SPORT
Ако дръпнете назад перата за контрол на скоростта от волана, степента на намаляване на
скоростта ще се промени и нейното ниво ще се появи на инструменталния панел, придружено от
буквата М.

(-) Перо за управление на степента на съпротивление при спускане
(+) Перо за управление на степента на съпротивление при спускане
При неактивен режим
SPORT на
инструменталния панел
се появява иконата със
степента на забавяне на
скоростта (съпротивление
при спускане).

Степен на намаляване на
скоростта

При активиран режим
SPORT се появява
иконата със степента на
забавяне на скоростта
(съпротивление при
спускане), придружена
от буквата М.

Стр. 35

Регулируем ограничител на скоростта, стр. 516

Сигнализация за налягане в гумите, стр. 531

Тази система позволява да настроим максимална
скорост, която да не бъде превишаване, ако
натиснете педала на газта.

● Открива промяна в състоянието на гумите и
цялостния им размер, причинена от намаляването
на налягането в гумите.

● За да използвате регулируемия ограничител на
скоростта, натиснете основния бутон (MAIN).
Изберете регулируемият ограничител на
скоростта, натискайки бутона LIM, а след това
натиснете –/SET, когато вашият автомобил
достигне желаната скорост.

● Системата се включва автоматично всеки път,
когато стартирате автомобила.

● Скоростта на автомобила може да бъде
регулирана от 30 км/ч до 250 км/ч.
VSA включен и изключен (On / Off), стр. 528
● Eлектронната система за подпомагане на
динамичната устойчивост на автомобила (VSA)
подпомага да се стабилизира автомобила при
завиване и помага да се поддържа сцеплението
при ускоряване на хлъзгав или неравен път.
● VSA се включва всеки път, когато стартирате
двигателя.
● За да ограничите частично или напълно да
възобновите функцията VSA, натиснете и
задръжте бутона, докато чуете звуков сигнал.

● Необходимо е да се инициализира системата
при определени условия.

Включен / изключен CMBS (On / Off), стр. 546
● Спирачната система за предотвратяване на ПТП
(CMBS) ще ще ви помогне да намалите скоростта
на автомобила и силата на сблъска при неизбежен
удар.
● CMBS се включва със стартирането на
автомобила.
● За да включите или изключите CMBS, натиснете
и задръжте бутона, докато чуете звуков сигнал.

Стр. 36
Зареждане, стр. 618
Препоръчително гориво: стандарт EN 228 за бензин / бензохол
Безоловен първокласен бензин/бензохол до E10 (90% бензин и 10% етанол), октаново число 95 или
повече
Обем на резервоара на гориво: 57 л

1. Дръпренете вратичката на резервоара, за да
стигнете до капачето на резервоара .
2. Завъртете бавно капачето на резервоара, за
да го извадите.
3. Фиксирайте капачето на специалната
поставка на вратичката на резервоара.
4. След зареждане завийте обратно капачето,
докато не щракне поне веднъж.

Стр. 37
Honda Sensing → стр. 539
Honda Sensing е набор от
системи за подпомагане на
шофьора, която използва два
напълно различни вида
датчици. Първият тип е датчик
на радара, разположен в
предната решетка, а другият –
сензорна камера, монтирана
от вътрешна страна на челното
стъкло, зад огледалото за
обратно виждане.
Преден датчик
на камерата

Преден датчик
на радара

Спирачна система за
предотвратяване на ПТП
(CMBS), стр. 542
Може да ви помогне, когато
има вероятност от сблъсък на
вашия автомобил с автомобил
или пешеходец пред вас.
Системата CMBS е проектирана
да ви известява, когато е
открита възможност за
сблъсък, както и да намали
скоростта на автомобила,
когато сблъсъкът се счита за
неизбежен, с което да помогне
за намаляване силата на
сблъсъка.
Адаптивен автопилот (ACC)
със следване при ниска
скорост, стр. 553
Подпомага да се поддържа
постоянна скорост на
автомобила и да регулира
разстоянието между
автомобила и превозното
средство пред него и ако то се
кани да спре, е способна да
намали скоростта на вашия
автомобил или да го накара да
спре напълно, без да се налага
да държите крака си на на
спирачния педал или педала
за газта.

Асистент за спазване на пътната
лента (LKAS), стр. 570
Предоставя помощ при
управление, за да помогне да
държите автомобила в центъра на
разпозната пътна лента и
предоставя осезаеми, звукови и
визуални известявания, ако
автомобилът бъде засечен, че
напуска своята пътна лента.
Система, предотвратяваща
напускането на пътното платно,
стр. 578
Сигнализира и помага, ако
системата открие вероятността
вашият автомобил непредвидено
да пресече маркировката и /или
напуска пътя едновременно.
Система за разпознаване на пътни
знаци, стр. 584
Напомня ви за информацията за
знаците на пътя, през които е
преминал вашият автомобил, като
актуалните ограничения на
скоростта и дали изпреварването е
разрешено. Показва ги като
пиктограми на информационния
интерфейс на шофьора и
хедъпдисплея*.

*Не се предлага за всички модели.

Стр. 38
Поддръжка → стр. 621

1.

Вдигнете капака, освободете дръжката в долната част в
ъгъла на таблото от страната на водача.

2.

Открийте лоста на капака, издърпайте го настрани и след
това вдигнете
капака. След
като сте
вдигнали
капака плавно,
можете да
освободите
лостчето.

3. След приключване, затворете капака и се уверете, че е
добре заключен.

Пера на чистачките, стр. 660
● Сменете перата на
чистачките, ако започнат да
оставят следи по стъклото.

Под капака → стр. 639
Проверете маслото на
двигателя, охлаждащата
течност, инвърторната
охлаждаща течност и
течността за чистчки.
Добавете, ако е необходимо.
● Проверете спирачната
течност.
● Проверявайте 12-волтовия
акумулатор веднъж месечно.

Светлини → стр. 655
Инспектирайте всички светлини
регулярно

Гуми, стр. 665
● Инспектирайте
периодично гумите и
колелата.
● Периодично проверявайте
налягането в гумите.
● През зимата използвайте
зимни гуми.

Стр. 39
Поддръжка при аварийни ситуации, стр. 687
Смяна на спукана гума
→ стр. 689

Двигателят не стартира
→ стр. 701

Прегряване
→ стр. 706

● Ако спукате гума по време на
движение, хванете здраво
волана и спирайте постепенно,
за да намалите скоростта. След
това паркирайте на безопасно
място. Сменете спуканата гума
с компактната резервна гума.
Закарайте автомобила,
колкото се може по-скоро при
упълномощен представител, за
да бъде поправена или
сменена стандартната гума.

● Ако 12-волтовият акумулатор
е изтощен, стартирайте
автомобила с помощта на
помощен външен акумулатор.

● Паркирайте на безопасно
място. Ако не излиза пара
из-под капака на
автомобила, отворете го и
оставете силовият агрегат да
се охлади.

Игорял бушон
→ стр. 716
● Проверете за изгорял бушон
ако електрическите устройства
не работят.

Кои индикатори светват
→ стр. 709
● Открийте съответния
индикатор и се консултирайте
с наръчника на потребителя.

Аварийно теглене
→ стр. 722
● Обадете се на
професионална служба, ако
е необходимо е необходимо
автомобилът ви да бъде
изтеглен.

Стр. 40

Какво да направим ако:
В: Спирачният педал пулсира леко, когато ползвам
спирачките?

О: Това може да се случи, когато се активира
ABS и не е
индикация за проблем. Поддържайте силно и
равномерно налягане върху спирачния педал.
Никога не „помпайте“ спирачния педал.
> Антиблокираща спирачна система (ABS) стр.
321

В: Задната врата не може да се отвори от
вътрешността на автомобила.

О: Проверете дали защитата за деца е
активирана. Ако е така, отворете задната врата с
външната дръжка. За да отмените тази функция,
натиснете лоста в отключено положение.

В: Защо вратите се заключват след като съм ги
отключил?

О: Ако не отворите нито една врата в рамките на
30 секунди,
вратите се заключват автоматично за
безопасност.

Стр. 41
В: Защо се чува звуков сигнал, когато отворя
шофьорската врата?

О: Звукът се чува когато:

В: Защо се чува звуковият сигнал, когато
потегля?

О: Звуковият сигнал се чува, когато шофьорът и/или
друг пътник не са поставили предпазните си колани.

В: Натискането на превключвателя за
електрическата ръчна спирачка не
освобождава ръчната спирачка. Защо?

О: Натиснете превключвателя за електрическата
ръчна спирачка, когато е натиснат педала на
спирачката.

В: Натискането на педала на газта не
освобождава автоматично ръчната

О:
• Затегнете предпазния колан на водача.

спирачка. Защо?

• Проверете дали трансмисията е в * или . Ако е така,
изберете някое

• Външните светлини са включени.
• Режимът за захранване е в положение ACCESSORY
(Аксесоари).

друго положение.
В: Защо автомобилът автоматично превключва
на P (паркинг), когато отворя шофьорската
врата, за да проверя за паркомясто, докато
шофирам на задна?

О: Закопчайте колана си за безопасност.
• Затворете шофьорската врата и ръчно сменете
позицията на лоста / бутона.При отваряне на
шофьорската врата, стр. 507

Стр. 42
В: Защо чувам стържещ звук, когато натисна
спирачките?

O: Може би трябва да смените спирачните накладки.
Закарайте автомобила за
проверка при вашия упълномощен представител.

В: Виждам жълт индикатор на гума с
удивителен знак. Какво е това?

O: Предупредителната система за ниско налягане на
гумите се нуждае от внимание. Ако скоро сте напомпвали или сменяли гума,
трябва да инициализирате
повторно системата.
Система за предупреждаване за ниско налягане в
гумите стр. 531

В: Може ли да се използва безоловен бензин с
октаново число (RON) 91 или по-голямо за този
автомобил?

O: Вашият автомобил е проектиран да работи с
първокачествен безоловен бензин, с октаново число
(RON) 95 или по-голямо. Ако няма такова октаново
число, можете временно да използвате обикновен
безоловен бензин с октаново число 91 или поголямо. Употребата на обикновен безоловен бензин
може да предизвика метално почукване в двигателя
и ще намали мощността на автомобила. Дългата
употреба на обикновен бензин може да повреди
двигателя.

Стр. 43

За безопасно шофиране
Важни мерки за безопасност
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Стр. 44
За безопасно шофиране
Навсякъде в този раздел, както и в цялата инструкция за експлоатация, можете да
намерите много препоръки за безопасност.
Следващите страници обясняват функциите за безопасност на вашия автомобил и начина
на употреба. Предпазните мерки по-долу са сред най-важните според нас.
Важни предпазни мерки във връзка с безопасността
■ Винаги поставяйте предпазните колани

Предпазните колани са вашата най-добра защита при всички видове сблъсквания.
Въздушните възглавници са проектирани като допълнение към предпазните колани, а не
за тяхната замяна. Въпреки че вашият автомобил е оборудван с въздушни възглавници,
проверявайте винаги дали вие и вашите пътници са поставили предпазните колани, и ги
носите (носят) правилно.
■ Защитете всички деца

Децата на възраст до 12 години трябва да пътуват правилно закопчани на задна седалка, а
не на предната седалка. Бебетата и малките деца трябва да са закопчани в предпазна
система за деца. По-големите деца трябва да използват допълнителна седалка и пояснораменен колан, докато достигнат възраст, когато ще могат да използват правилно
предпазния колан без допълнителна седалка.
■ Не забравяйте за опасностите, създавани от въздушните възглавници
■ Не шофирайте под въздействието на алкохол

Стр. 45
■ Отделете особено внимание на указанията за безопасно шофиране

Ангажирането с телефонни разговори или други дейности, които отвличат вниманието ви от пътя,
другите автомобили и пешеходците, може да доведе до произшествие. Не забравяйте, че
ситуацията може да се промени бързо и само вие може да решите, кога е безопасно да се
разсеете.
■ Никога не шофирайте по-бързо от обявеното ограничение на скоростта
■ Поддържайте вашия автомобил в изправно състояние
■ Не оставяйте деца без надзор в автомобила
Някои държави забраняват употребата на мобилни телефони от шофьора по време на шофиране,
освен ако не са със система „свободни ръце“.

Стр. 46
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ВАШИЯ АВТОМОБИЛ
Вашият автомобил е с по-висок просвет от обикновените модели, предназначени за употреба
предимно на асфалтирани пътища. По-високият пътен просвет има редица предимства за
шофиране при офроуд ситуации, по пресечени терени, преодоляване на неровности. По-високата
му позиция осигурява и по-добра видимост, така че да забележите евентуалните проблеми порано. Тези предимства обаче си имат известна цена. Защото автомобилът ви е по-висок и
съответно центърът му на тежестта е по-високо разположен, което увеличава риска от
преобращене при завой. Така че напомняме да проверявате дали всички пътници са със закопчан
колан за безопасност.

За информация как да намалим риска от преобръщане, моля прочетете:
→ Предпазни мерки по време на шофиране, стр. 501
→ Правила за шофиране на вашия офроуд автомобил, стр. 496
Неправилното управление на вашия автомобил може да доведе до удар или преобръщане. В
много страни законът забранява шофирането по черни пътища, например в гори или местности,
непредвидени за придвижване с автомобил и др. Моля проверете местното законодателство,
преди да предприемете преминаване по офроуд маршрути.

Стр. 47
Безопасните характеристики на вашия автомобил
Следният контролен списък ще ви помогне да се погрижите
активно за собствената си безопасност и тази на пътниците в
автомобила.

Във вашия автомобил са вложени
редица технологии за пасивна
безопасност, които функционират
заедно и чиято роля е да предпазят
вас и вашите пътници при инцидент.
Някои от тях не изискват никаква
намеса от ваша страна. Това включва
здрава стоманена рама, която
формира предпазна клетка около
пътническото купе, предни и задни
деформируеми зони, огъваща се
кормилна колона, обтегачи на
коланите и др.

1. Предпазна клетка
2. Деформируеми зони
3. Седалки и облегалки
4. Подглавници
5. Огъваща се кормилна колона
6. Колани за безопасност.
7. Предни въздушни
възглавници.
8. Странични въздушни
възглавници..
9. Странични Въздушни завеси.
10. Обтегачи за седалките и
коланите на предните седалки.

При всички положения вие и
пътниците ви няма да можете да се
възползвате от пълните възможности
на тези структурни решения, ако не сте
седнали в правилна позиция и със
закопчани колани. Всъщност някои
функции за безопасност може да
допринесат за допълнителни
наранявания, ако не се използват
правилно.

Стр. 48
Контролен списък за безопасност
В името на вашата безопасност и тази на
пътниците, не забравяйте да проверявате
следните точки преди всяко потегляне:
• Регулирайте седалката си в подходяща за
шофиране позиция. Уверете се, че тя е
позоционирана възможно най-назад, за да
позволи на шофьора да контролира
автомобила. Прекалено близката позиция на
седалката до въздушната възглавница може
да предизвика фатално нараняване при
удар.
→ Регулиране на седалката, стр. 248
•Регулирайте подглавниците в правилна
позиция. Те не са ефективни, когато
центърът на подгланика съвпада с центъра
на главата ви. По-високите пътници трябва
да изберат по-висока позиция за него.
→ Регулиране на предните подглавници, стр.
254
• Винаги носете предпазен колан, и
проверявайте дали сте го поставили
правилно. Убедете се, че всички пътници
също са закопчали своите колани.
→ Закопчаване на колана за безопасност,
стр. 55
• Предпазвайте децата като използвате
предпазни колани или ограничителни
системи за деца според възрастта и теглото
им.
→ Безопасност за деца, стр. 75

Ако на информационния дисплей за шофьора се
появи съобщение за отворена врата, вкл. и тази на
багажника, затворете плътно всички врати, докато
съобщението не изчезне.
→ Съобщения на информационния дисплей на
шофьора, стр. 123

Стр. 49
Препдапзни колани
Информация за вашите предпазни колани
Предпазните колани са най-ефективното устройство за защита, тъй като ви държат плътно към
седалката, така че да можете да се възползвате от предимствата на вградените функции за
безопасност. Те ви помагат също така да не бъдете изхвърлени във вътрешната част на
автомобила, към други пътници или извън автомобила. Когато се поставят правилно, предпазните
колани придържат тялото ви в правилно положение по време на произшествие така, че да можете
да се възползвате максимално от допълнителната защита, предоставена от въздушните
възглавници.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако предпазните колани не се поставят правилно, това ще увеличи вероятността от тежко
нараняване или смърт в случай на сблъсък, въпреки че вашият автомобил е оборудван с въздушни
възглавници.
Следете вие и вашите спътници винаги да сте поставили предпазните колани и да ги носите
правилно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неносенето на предпазен колан силно увеличава шанса от сериозно нараняване или
смърт в случай на инцидент, дори вашият автомобил да разполага с въздушни
възглавници. Уверете се, че всички пътници са с правилно закопчани колани.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Предпазните колани са проектирани да се поставят върху костната структура на вашето тяло, и
трябва да се носят ниско върху предната част на таза, или върху таза, гръдния кош и раменете –
както е приложимо; трябва да се избягва поставянето на поясната част на предпазния колан върху
корема.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Предпазните колани трябва да се регулират колкото е възможно по-стегнато, без да се нарушава
удобството при седене, за да се осигури защитата, за която са проектирани предпазните колани.
Хлабаво поставените предпазни колани силно намаляват защитата от тяхна страна.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Предпазните колани не трябва да се поставят с усукани ленти.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Всеки предпазен колан трябва да се използва само за един пътуващ. Опасно е да се поставя един
предпазен колан около деца, които са седнали в скута на някой от пътниците. В повечето държави
се изисква поставяне на предпазните колани. Моля, отделете време да се запознаете със
законовите изисквания на държавите, в които ще шофирате.
Ако дръпнете предпазния колан твърде бързо, той ще се заключи. Ако това стане, леко дръпнете
колана, а след това го издърпайте бавно.

Стр. 50
■ Пояснораменни предпазни колани
Всичките пет или седем места са оборудвани с поясно-раменни предпазни колани с аварийни
заключващи ретрактори. При нормално шофиране ретракторът ви позволява да се движите
свободно на място, като в същото време опъва предпазния колан. При сблъсък или внезапно
спиране ретракторът се заключва, за да задържи вашето тяло.
Предпазният колан трябва да бъде правилно поставен, когато използвате обърната
напредпредпазна система за деца.
→ Поставяне на детско столче / система колани с пояснораменни колани за безопасност, стр. 90
■ Правилна употреба на предпазните колани
Следвайте тези указания за правилна употреба:
• Всички пътници трябва да седят изправени, облегнати назад в седалката, и трябва да останат в
това положение по време на цялото пътуване. Смъкването и навеждането ще намали
ефективността на колана и може да увеличи вероятността от сериозно нараняване при сблъсък.
• Никога не поставяйте раменната част на комбинирания поясно-раменен колан под рамото или
зад гърба. Това може да доведе до тежки наранявания или смърт при сблъсък.
• Никога двама пътуващи не трябва да използват един и същи предпазен колан. Ако сторят това,
при сблъсък те може да бъдат наранени много тежко.
• Никога не поставяйте каквито и да било приспособления върху предпазните колани.
Приспособленията, които имат за цел да подобрят комфорта на пътуващия, или да изместят
раменната част на предпазния колан, могат силно да влошат защитните свойства на предпазния
колан и да увеличат вероятността от тежко нараняване в случай на сблъсък.

→ За вашите колани за безопасност
Коланите за безопасност не могат да ви предпазят напълно при всеки пътен инцидент. Но в
повечето случаи те могат да намалят риска от сериозно нараняване. В повечето страни носенето
на колани е задължително. Отделете време, за да се запознаете със законните норми на страната,
в която възнамерявате да шифорате.
Ако изтеглите предпазния колан прекалено бързо, той ще се върне и заключи на място. Ако това
се случи, бавно върнете колана обратно и после го издърпайте по-бавно.

Стр. 51
■ НАПОМНЯЩ ИНДИКАТОР ЗА ПРЕДПАЗНИТЕ КОЛАНИ
■ Предни седалки
Системата на предпазните колани включва индикатор върху приборното
табло, който напомня на шофьора и/или на пътника на предната седалка да
поставят и затегнат своите предпазни колани.
Ако контактният ключ е завъртян в положение ON и предпазният колан не е
поставен, индикаторът ще мига. След няколко секунди индикаторът ще светне и ще остане в това
положение, докато се закопчае предпазния колан. Звуковият сигнал ще се чува периодично и
индикаторът ще мига по време на движение на автомобила, докато предпазният колан не бъде
поставен.
Индикаторът ще се активира, ако пътникът отпред не е закопчал колана си шест секунди след
запалването на автомобила. В случай, че никой не заема тази седалка, няма да има нито звукова,
нито светлинна сигнализация.
Извършете следните проверки в случай, че индикаторът се включи при отсъствие на пътник на
предната седалка:
• Проверете за наличието на тежък предмет на пътническото място отпред.
• Дали предпазният колан на шофьора е закопчан.
Ако индикаторът не светва, когато на предната седалка има пътник с незакопчан колан, вероятно
нещо пречи на сензора да констатира наличието на човек на тази седалка.
Проверете дали:
• Върху седалката няма поставена възглавница.
• Дали пътникът отпред е заел мястото си правилно.
Ако никое от тези условие не отговаря на ситуацията, проверете автомобила си в оторизиран
сервиз.

Стр. 52
■ Задни седалки
Вашият автомобил следи за употребата на коланите на
задните седалки. Интерфейсът за информация на
шофьора ви известява дали се използва някой от
задните колани.
Дисплеят се появява когато:
• Задна врата се отвори и затвори.
• Ако някой от задните пътници закопчае или откопчае
предпазния колан.
Ако някой от предпазните колани на задните места бъде откопчан по време на шофиране, се чува
звуков сигнал.
За да видите дисплея:
Натиснете бутона

(дисплей/информация).

Стр. 53

■ Автоматични обтегачи на коланите

За подобряване на безопасността предните и външните задни
седалки са оборудвани с предпазни колани с автоматични
обтегачи. Те се задействат при от умерено до по-тежък челен
удар, дори в случаите, когато инцидентът не е толкова сериозен,
че да се отворят предните въздушни възглавници.

Обтегачите на коланите могат да се задействат само веднъж. Ако някой обтегач се активира, SRS
индикаторът ще светне. Закарайте автомобила при оторизиран сервиз за смяна на обтегача и
внимателна проверка на предпазните колани, тъй като те може да не предлагат защита при
следващ сблъсък.

Стр. 54

■ Електронни обтегачи на предпазните колани
Електронните обтегачите от
този вид са снабдени с
моторче. Те започват да
обтягат предпазните колани
на редната седалка при
активирани спирачна
система за предотвратяване
на ПТП (CMBS), асистентът
за спиране или системата
системата за подпомагане
на динамичната
устойчивост на автомобила
(VSA). Те могат да се
активират в случай на поагресивно шофиране или
ако автомобилът е ударен.
След обтягане предпазните колани се връщат в първоначалната си позиция.
Е-обтегачите обикновено обтягат леко предпазните колани още при самото им закопчаване или в
случаите, когато натиснете по-агресивно от обичайното спирачния педал, или при рязък завой.
Изтеглят се напълно при откопчаване на коланите.
Електронните обтегачи няма да работят в следните ситуации:
• При включен индикатор за допълнителната система за ограничаване.
• При включен индикатор за системата за подпомагане на динамичната устойчивост на
автомобила (VSA).

Стр. 55
■ Поставяне на предпазен колан

След като настроите предната седалка в правилното положение и седнете изправени и облегнати
на облегалката:
Регулиране на седалките стр. 248
1. Бавно издърпайте предпазния колан.

2. Пъхнете заключващото езиче в токата, след това издърпайте
колана, за да проверите дали е сигурно закопчан.
 Уверете се, че коланът не е усукан, защипан или закачен за
нещо.
Когато пътникът отпред или шофьорът, закопчае колана си,
последният се обтяга автоматично.
→ Вж. Електронни обтегачи на предпазния колан – стр. 54
3. Поставете поясната част на предпазния колан колкото е възможно по-ниско върху бедрата, след
това издърпайте раменната част на предпазния колан, така че поясната част да се опъне добре
върху тялото. Това позволява на силните тазови кости да поемат силата на сблъсъка, и по този
начин да се намали опасността от вътрешни наранявания.
4. Ако е необходимо, издърпайте отново предпазния колан, за да оберете евентуалните хлабини,
след това проверете дали ремъкът ляга върху централната част на вашия гръден кош и през
рамото. Това ще разпредели силите на сблъсъка върху най-здравите кости на горната част на
тялото ви.
Никой не трябва да седи с неизправен колан или с такъв, който очевидно не функционира
правилно. Използването на такъв колан няма да предпази пътниците при удар. В такъв случай
незабавно посетете оторизиран сервиз.
Никога не вкарвайте външно тяло в токата или в прибиращия механизъм.

Стр. 56
Поставяне на предпазен колан
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При произшествие неправилно поставените предпазни колани могат да причинят сериозно
нараняване или смърт. Винаги преди потегляне проверявайте дали всички предпазни колани са
поставени правилно.
За да откопчаете колана, натиснете червения бутон PRESS и след това отпуснете колана с ръка,
докато се прибере напълно. Когато излизате от автомобила, се уверете, че предпазният колан е
правилно прибран, така че да не бъде затиснат при затваряне на вратата.

■ Регулиране на раменния фиксатор
Предните седалки имат регулируеми раменни фиксатори, за да се
пригодят за по-високи и по-ниски пътници.
1. Движете фиксатора нагоре и надолу, като едновременно дърпате
бутона за освобождаване навън.
2. Поставете фиксатора така, че коланът да минава през средата на
гръдния ви кош и над вашето рамо.

Височината на раменния фиксатор може да бъде регулирана на четири нива. Ако предпазният
колан притиска вашата шия, регулирайте го на по-ниска позиция с едно ниво. Уверете се след
всяко нагласяне, че позицията на раменния фиксатор е стабилна.

Стр. 57

■ Предпазен колан с отделящ се фиксатор
1. Издърпайте малкото заключващо езиче и нормалния заключващ
език от отворите в тавана.
2. Подравнете триъгълните маркировки на малкото заключващо
езиче и токата. Проверете дали коланът не е усукан. Закачете колана
към токата.
3. Поставете заключващото езиче в токата. Поставете правилно
предпазния колан по същия начин, по който поставяте
поясно/раменния колан.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Използването на предпазния колан с освободен подвижен фиксатор
увеличава опасността от тежко нараняване или смърт при
катастрофа. Преди да използвате предпазния колан се уверете, че
подвижният фиксатор е застопорен правилно.
За да освободите подвижния фиксатор, поставете заключващото
езиче в гнездото от страната на токата.

Стр. 58
Поставяне на предпазен колан
Съвети за бременни жени
Ако сте бременна, най-добрият начин да предпазите вас и вашето неродено дете, когато
шофирате или пътувате в автомобила, е да носите предпазни колани и да поддържате поясната
им част колкото е възможно по-ниско около бедрата си.

Носете раменния колан през гръдния кош, като избягвате корема.
Носете поясната част на колана колкото се може по-ниско през
бедрата.
При всички контролни прегледи се консултирайте с вашият лекар
дали можете да шофирате.
За да намалите опасността от наранявания както на вас, така и на
вашето още неродено дете, които могат да бъдат причинени от
задействана въздушна възглавница:
• При шофиране седнете с изправена стойка и регулирайте седалката възможно най-назад, като
въпреки това стойката трябва да ви позволява да поддържате пълен контрол върху автомобила.
• Когато седите на предната седалка, регулирайте седалката колкото се може по-назад.

Стр. 59
Проверка на предпазния колан
Проверявайте редовно състоянието на вашите предпазни колани, както следва:
• Издърпайте всеки предпазен колан поотделно докрай и го прегледайте за протривания,
срязвания, прогаряния и износване.
• Проверете дали заключващите езичета работят гладко, и дали предпазните колани се прибират
лесно.
► Ако предпазният колан не се прибира лесно, почистването му може да отстрани проблема.
Използвайте само мек сапун и топла вода. Не използвайте избелващи или почистващи
разтворители. Уверете се, че коланът е напълно сух преди да го оставите да се прибере.
Предпазните колани, които не са в добро състояние или не работят изправно, няма да могат да
осигурят добра защита и трябва да бъдат подменени при първа възможност.
Предпазни колани, които са били използвани по време на произшествие, не могат да осигурят
същата степен на защита при следващо произшествие. След сблъсък закарайте автомобила за
проверка на предпазните колани при оторизиран сервиз.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Ако не проверявате редовно или не поддържате предпазните колани, може да се получи тежко
нараняване или смърт, ако предпазните колани не сработят правилно, когато има нужда от тях.
Проверявайте редовно вашите предпазни колани и отстранявайте всички повреди при първа
възможност.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Собственикът на автомобила не трябва да извършва никакви промени или добавки, които могат
да попречат на регулиращите устройства на предпазния колан да обират хлабините или да
попречат на регулирането на предпазния колан за обирането им.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
От особена важност е да подменяте целия механизъм, след като е бил износен при силен удар,
даже ако по механизма няма видими повреди.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Трябва да внимавате да не замърсявате предпазните колани със смоли, полир пасти, масла и
химикали и особено с киселина от акумулаторната батерия. Можете безопасно да почистите
лентите, като използвате мек сапун и вода. Предпазният колан трябва да се сменя, ако се напука,
замърси или повреди.

Стр. 60
Точки за фиксиране
Когато подменяте предпазните колани, използвайте точките за
фиксиране, които са показани на илюстрациите.
Предната седалка има поясно-раменен колан.
Седалките на втория ред имат три предпазни колана с поясна и
раменна част.

Стр. 61
Въздушни възглавници
Съставни части на системата с въздушни възглавници
Предните, предните странични и страничните въздушни завеси се разгръщат според посоката и
силата на удара. Системата от въздушни възглавници включва:
• Две SRS (допълнителна предпазна система) предни въздушни възглавници. Въздушната
възглавница за шофьора е поместена в централната част на волана, а въздушната възглавница за
предния пътник – в арматурното табло. И двете места са означени с надпис SRS AIRBAG (въздушна
възглавница на допълнителната предпазна система).
• Две странични въздушни възглавници, една за шофьора и една за предния пътник. Въздушните
възглавници се съхраняват във външните краища на облегалките на седалките. И двете места са
означени с надпис SIDE AIRBAG (странична въздушна възглавница).
• Две странични въздушни завеси, по една за всяка страна на автомобила. Страничните въздушни
завеси се съхраняват в тавана, над страничните прозорци. Предната и задната колонки от двете
страни са означени с надписа SIDE CURTAIN AIRBAG (странична въздушна завеса).
• Електронен контролен модул, който при контактен ключ в положение ON постоянно събира
информация за различните датчици за сблъсък, активатори на въздушните възглавници, обтегачи
на предпазните колани, индикатор ON/OFF (Вкл./Изкл.) на въздушната възглавница на предния
пътник, индикатор за изключена въздушна възглавница на пътника отпред и друга информация за
автомобила.
По време на сблъсък, модулът може да запише такава информация.
• Автоматични обтегачи на коланите за предните седалки и за двете външни места на втория ред.
• Обтегачите на предните седалки включват и електрически обтегачи.
• Датчици, които могат да регистрират среден до много силен челен или страничен удар.
• Индикатор на приборното табло, който ви предупреждава за възможни проблеми с вашите
въздушни възглавници или обтегачи на предпазни колани.
• Индикатор на арматурното табло, който ви известява, че предната въздушна възглавница за
пътника е изключена.
• Датчик, който определя дали сблъсъкът е достатъчно силен за отваряне на въздушните
възглавници

Стр. 62

■Важна информация за вашите въздушни възглавници
Какво трябва да спазвате: Винаги поставяйте правилно своите предпазни колани, седете добре
изправени, и колкото може по-назад от волана, като едновременно с това поддържате пълен
контрол на автомобила. Пътниците на предната седалка трябва да я придвижат колкото е
възможно по-назад от арматурното табло.
Никога не поставяйте твърди или остри предмети между себе си и предните въздушни
възглавници. Държането на твърди или остри предмети в скута или шофирането с лула или други
остри предмети в устата може да доведе до наранявания в случай на надуване на предните
въздушни възглавници.
Никога не закрепвайте и на поставяйте предмети върху капаците на предните възглавници. Всички
обекти върху капаците с маркировка SRS AIRBAG (въздушна възглавница на допълнителната
предпазна система) могат да попречат на правилното задействане на въздушните възглавници
или да бъдат изхвърлени във вътрешността на автомобила, което да доведе до нараняване на
някой пътник при надуване на въздушната възглавница.
Никога:
Не се опитвайте да деактивирате вашите въздушни възглавници. Наред с коланите за безопасност
те осигуряват най-добрата защита.
При шофиране дръжте ръцете си извън обсега на разгъване на въздушната възглавница, като ги
поставите от двете страни на волана. Не кръстосвайте ръце над капака на въздушната
възглавница.

Стр. 63
Видове въздушни възглавници
Вашият автомобил е оборудван с три вида въздушни възглавници:
• Предни въздушни възглавници: Въздушните възглавници пред седалките на шофьора и пътника
отпред.
• Странични въздушни възглавници: Въздушните възглавници в облегалките на шофьора пътника
отпред.
• Странични въздушни завеси: Въздушни възглавници над страничните стъкла. Всички видове
въздушни възглавници са описани на следващите страници.

Въздушните възглавници ще могат да се надуват само при включен бутон ON. При отварянето им
при удар е възможно да забележите малко количество дим. Той е следствие от горивния процес в
надуващите материали и не е опасен. Хора с респираторни проблеми могат да изпитат временен
дискомфорт. Ако това се случи, напуснете автомобила веднага щом е безопасно да го направите.

Предни въздушни възглавници (SRS)
Предните SRS въздушни възглавници се надуват при среден до силен челен сблъсък, за да
помогнат при предпазването на главата и гръдния кош на шофьора и/или предния пътник.
SRS (допълнителна предпазна система) обозначава, че въздушните възглавници са проектирани
като допълнение към предпазните колани, а не за тяхната замяна. Предпазните колани са
основната предпазна система за пътниците.

■ Разположение
Предните въздушни възглавници се намират в средата на волана и в арматурното табло пред
пътника. И двете въздушни възглавници са маркирани с SRS AIRBAG.
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■ Функциониране
Предните въздушни възглавници са предназначени да се надуват по време на среден до силен
челен сблъсък. Когато автомобилът внезапно намали скорост, датчиците изпращат информация
към управляващия блок, който подава сигнал на едната или двете въздушни възглавници да се
надуят.
За челен сблъсък се счита, когато два автомобила се сблъскат челно или под ъгъл, или когато един
автомобил се сблъска с неподвижен обект, като например бетонна стена.
■Как работят предните въздушни възглавници
Докато предпазният колан задържа вашия торс, предната въздушна възглавница предоставя
допълнителна защита за главата и гръдния кош.
Предните въздушни възглавници спадат незабавно, така че те няма да пречат на зрителното поле
на шофьора, на управлението на автомобила или на задействането на другите командни органи.
Общото време за надуването и спадането на въздушните възглавници е толкова бързо, че
повечето от пътуващите няма да разберат, че въздушните възглавници са били активирани,
докато не ги видят спаднали.
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■ Кога предните въздушни възглавници не трябва да се надуват
Леки челни сблъсъци: Предните въздушни възглавници са предвидени да допълват предпазните
колани и да помагат да се спаси човешки живот, но не да предпазят от леки драскотини или дори
счупени кости, които може да получите при среден до силен челен сблъсък.
Странични удари: Предните въздушни възглавници могат да предоставят защита, когато внезапно
намаляване на скоростта изхвърля напред шофьора или предния пътник. Страничните въздушни
възглавници и въздушните завеси са проектирани специално, за да се намалят наранявания, които
може да възникнат по време на среден до силен страничен удар, при който шофьорът или
пътникът да бъдат изхвърлени настрани в автомобила.
Удари отзад: Облегалките за глава и предпазните колани са най-добрата защита при удар отзад.
Предните въздушни възглавници не могат да предоставят сериозна защита и не са предвидени да
се активират при такива удари.
Преобръщане: Предпазните колани и въздушните завеси предлагат най-добрата защита при
преобръщане. Предните въздушни възглавници не са проектирани да се активират при
преобръщане, тъй могат да предоставят малко или никаква защита.
■ Когато предните въздушни възглавници се активират при едва видими или невидими
повреди
Тъй като системата на въздушните възглавници отчита внезапно намаляване на скоростта, силен
удар по рамката или окачването на автомобила може да предизвика активирането на една или
повече въздушни възглавници. Например при удар в бордюр, минаване през дупка или други
ниски обекти, които предизвикват внезапно намаляване на скоростта в шасито на автомобила.
Тъй като ударът е под автомобила, повредите може да не се виждат.
■ Кога предните въздушни възглавници може да не се активират, въпреки че външните щети
изглеждат сериозни.
Чупливи части на каросерията абсорбират ударната сила при сблъсък и заради това видимите
щети не винаги означават, че е трябвало да се активират въздушните възглавници.
Всъщност, някои сблъсъци могат да предизвикат сериозни поражения, без да има активиране на
въздушните възглавници, тъй като тяхното активиране не е необходимо или е нямало да
предостави защита.
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■ Система за изключване на въдушната възглавница на пътника отпред
Ако все пак се налага да поставите обърната назад предпазна система за деца на предната
седалка, трябва ръчно да деактивирате предната въздушна възглавница за пътника, като за тази
цел използвате ключа.
■ Превключвател ON/OFF (Вкл./Изкл.) на въздушната възглавница на пътника отпред
Когато превключвателят ON/OFF за въздушната възглавница на предния пътник е:
OFF (Изкл.): Въздушната възглавница за пътника отпред е
деактивирана. Въздушната възглавница на пътника отпред не
се надува по време на силен челен сблъсък, който задейства
въздушната възглавница на шофьора. Индикаторът за
изключена въздушна възглавница на пътника отпред остава да
свети, за да ви напомня.
ON (Вкл.): Въздушната възглавница на пътника отпред е
активирана. Индикаторът за включена въздушна възглавница
светва и остава включен за около 60 сек.
■ Деактивиране на въздушната възглавница за пътника отпред
1. Дръпнете ръчната спирачка и изключете автомобила.
2. Отворете предната врата на пътника.
3. Поставете контактния ключ в превключвателя ON/OFF на предната
въздушната възглавница за пътника.
► Превключвателят се намира отстрани на арматурното табло, от
страната на пътника отпред.
4. Завъртете ключа към OFF и го извадете от превключвателя.
ВНИМАНИЕ!
Системата на въздушната възглавница за пътника отпред трябва да бъде изключвана само в
случаите, при които е неизбежно и наложително поставянето на назад детска седалка на мястото
отпред.
Ако предната пътническа въздушна възглавница се надуе, тя би могла да удари гледщата напред
детска седалка със сила, достатъчна да убие или да причини изключително сериозни наранявания
на детето.
ВНИМАНИЕ!
Убедете се, че сте включили предната въздушна възглавница в случай, че не използвате гледащо
назад детско столче на седалката.
Оставянето на предната пътническа въздушна възглавница неактивна може да причини сериозни
наранявания или смърт при удар.

Стр. 67
Етикет с указания за изключване на въздушната възглавница на пътника отпред
Етикетът се намира отстрани на арматурното табло, от страната на пътника.
Дете в предпазна система за деца, която е обърната назад: може да
пътува отпред ако е наложително

Не може да пътува отпред
Въздушната възглавница за предния пътник е: активна/
Неактивна

ЗАБЕЛЕЖКА
• Използвайте ключа на вашия автомобил, за да завъртите превключвателя ON/OFF на въздушната
възглавница за предния пътник. Ако използвате друг ключ, превключвателят може да се повреди
или въздушната възглавница за предния пътник може да не работи правилно.
• Не затваряйте вратата или не натискайте излишно ключа, когато е поставен в превключвателя
ON/OFF за въздушната възглавница на предния пътник. Превключвателят или контактният ключ
могат да се повредят.
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Странични въздушни възглавници
Страничните въздушни възглавници помагат да предпазват горната част на торса на шофьора или
на пътника на предната седалка при среден до силен страничен удар.
Не позволявайте на предния пътник да се обляга настрани и да поставя главата си в обсега за
надуване на страничната въздушна възглавница.
Надуващата се странична въздушна възглавница може да се разгърне с голяма сила и сериозно да
нарани пътника.
Не закрепвайте аксесоари върху или близо до страничните въздушни възглавници. Те могат да
попречат на правилното задействане на въздушните възглавници или да наранят някого, ако
въздушната възглавница се активира.
Никога не покривайте и не подменяйте калъфите на облегалките на предните седалки, без да се
посъветвате с упълномощен представител. Неправилното подменяне или покриване на калъфите
на облегалките на предните седалки може да попречи на правилното надуване на страничните
въздушни възглавници при страничен удар.
■ РАЗПОЛОЖЕНИЕ
И двете места са означени с надпис SIDE AIRBAG (странична въздушна
възглавница).
Страничните въздушни възглавници се намират във външните краища
на облегалките на шофьора и предния пътник.
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■Функциониране

Когато датчиците отчетат среден до силен страничен
удар, управляващият модул веднага подава сигнал на
страничната въздушна възглавница от страната на удара
да се разгъне.

■ Когато страничната въздушна възглавница се активира при едва видими или невидими
повреди
Тъй като системата на въздушните възглавници открива внезапно намаляване на скоростта, силен
страничен удар върху шасито на автомобила може да е причина страничната въздушна
възглавница да се активира. В такива случаи може да има малки или никакви повреди, но
датчиците за страничен удар са разпознали достатъчно силен удар за активиране на въздушната
възглавница.
■ Когато странична въздушна възглавница може да не се активира, въпреки че външните щети
изглеждат сериозни
Възможно е странична въздушна възглавница да не се отвори по време на удар, въпреки че има
сериозни щети. Това може да се случи, когато точката на удара е била към далечната предна или
задна част на автомобила, или чупливите части на каросерията са поели по-голямата част от
силата на удара. В двата случая страничната въздушна възглавница не е била необходима или е
нямало да предостави защита, дори да е била активирана.
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Странични въздушни завеси
Страничните въздушни завеси помагат да защитят главата на шофьора и всички пътници при
среден до силен страничен сблъсък.
Страничните въздушни завеси са най-ефективни, когато пътникът носи предпазния колан
правилно и седи в изправена стойка, облегнат назад.
Не закрепвайте предмети към страничните стъкла или колони на тавана, тъй като те могат да
попречат на правилната работа на страничните въздушни завеси.
Не закачайте допълнителни закачалки за дрехи или твърди предмети на кукичката за дрехи.
Това може да доведе до нараняване, ако въздушните завеси се надуят.
■ Разположение
Страничните въздушни завеси се намират от двете страни на автомобила в тавана над
страничните стъкла.
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■Функциониране
Страничната въздушна завеса е предназначена да се надуе при среден до силен страничен удар.

■ Кога се надуват страничните въздушни завеси при челен сблъсък
Едната или двете странични въздушни завеси могат да се надуят при среден до силен челен
сблъсък.
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Индикатори на системата с въздушни възглавници
Ако се появи проблем в системата с въздушни възглавници, SRS индикаторът ще светне и в
информационния дисплей се появява съобщение.
■ Индикатор за допълнителна предпазна система (SRS)

■ Когато стартираме автомобила, индикаторът светва за
няколко секунди, след това изгасва. Това показва, че
системата работи изправно.
Ако индикаторът свети постоянно, или въобще не светва,
закарайте при първа възможност вашия автомобил в
оторизиран сервиз на Honda.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Пренебрегването на показанията на светлинния индикатор на допълнителната предпазна система
SRS може да доведе до сериозно нараняване или смърт, ако въздушните възглавници или
обтегачите не работят изправно.
Ако светлинният индикатор на допълнителната предпазна система SRS ви предупреди за
потенциални проблеми, закарайте при първа възможност вашия автомобил за проверка при
упълномощен представител.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Веднага извадете обърнатата назад предпазна система за деца от предната седалка за пътника,
ако SRS индикаторът светне. Дори ако въздушната възглавница на пътника отпред е деактивирана,
не игнорирайте SRS индикатора.
SRS системата може да има повреда, която да активира въздушната възглавница на пътника
отпред, което да доведе до сериозно нараняване или смърт.
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■ Индикатор за изключена въздушна възглавница на предния пътник
■ Когато индикаторът за изключена въздушна
възглавница на предния пътник светне
Индикаторът остава да свети, докато въздушната
възглавница на предния пътник е деактивирана.
Когато не използвате обърната назад предпазна
система за деца на предната седалка, включете
ръчно системата на въздушната възглавница.
Индикаторът трябва да загасне.
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Грижа за въздушните възглавници
Не е необходимо и не трябва сами да поддържате или сменяте каквито и да било компоненти на
системата на въздушните възглавници. Имайте обаче предвид, че трябва да закарате автомобила
си на проверка при оторизиран сервиз в следните ситуации:
Отстраняването на компоненти от въздушните възглавници е забранено.
В случай на повреда, блокиране, или след като някоя от въздушните възглавници/обтегачите на предпазните колани са били активирани, трябва да се обърнете към квалифициран
персонал за помощ.
Ние препоръчваме да не се ползват стари компоненти за системата от въздушни възглавници, включително въздушната възглавница, обтегачите, датчиците и управляващото устройство.
■ Когато въздушните възглавници са се активирали
Ако някоя от въздушните възглавници се е надула, управляващото устройство и другите свързани
части трябва да се сменят. Също така, ако автоматичен обтегач на предпазен колан се е активирал,
трябва да се смени.
■ Когато автомобилът е претърпял среден до силен сблъсък
Дори въздушните възглавници да не са се надули, нека вашият оторизиран сервиз да провери
следното: обтегачите на предните и задните крайни седалки и всеки предпазен колан, който е бил
ползван по време на сблъсъка.
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Детска безопасност
Предпазване на деца
Всяка година много деца биват наранявани или загиват при катастрофи с автомобили, тъй като те
или не са били защитени, или са били неподходящо защитени. На практика произшествията с
автомобили са причина номер едно за смъртните случаи на деца на възраст до 12 и по-малко
години.
За да се намали броят на смъртните случаи и нараняванията на деца, когато се возят в автомобил
невръстните и малко по-големите деца трябва да бъдат правилно защитени.
Деца, които са незакопчани, или неправилно закопчани могат да пострадат много сериозно при
катастрофа. Всяко дете, прекалено малко за предпазен колан, трябва да бъде правилно настанени
в предпазна система за детско столче. По-големите деца трябва да са със закопчан колан и да се
използва подложна седалка, ако е необходимо.
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Децата трябва да седят правилно закопчани на задната седалка.
Поради следните причини:
• Надуваща се предна или странична въздушна възглавница може да
нарани или убие дете, което седи на предната седалка.
• Дете, което седи на предната седалка е по-вероятно да попречи на
шофьора да управлява безопасно автомобила.
• Статистики показват, че деца от всякаква възраст и ръст са в по-голяма безопасност, когато са
подходящо защитени на задната седалка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Никога не използвайте гледаща назад система за детско столче при седалка, защитена с активна
въздушна възглавница, тъй като при отварянето ѝ в случай на катастрофа тя би могла да причини
СМЪРТ или СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ на ДЕТЕТО.
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• Всяко дете, което е прекалено малко, за да носи предпазен колан, трябва да е правилно
закопчано в одобрена предпазна система за деца, която е правилно закрепена към автомобила,
използвайки поясната част на поясно/раменния колан.
• Никога не дръжте дете в скута си, тъй като е невъзможно да го защитите в случай на сблъсък.
• Никога не поставяйте предпазен колан общо върху себе си и дете. При сблъсък предпазният
колан най-вероятно ще се вреже дълбоко в детето и може да причини много тежки или фатални
наранявания.
• Никога не допускайте две деца да използват един и същи предпазен колан. Двете деца може да
бъдат сериозно наранени при сблъсък.
• Не позволявайте на децата да задействат вратите, стъклата или да регулират седалките.
• Не оставяйте децата без надзор в автомобила, особено в горещо време, когато в автомобила
става толкова топло, че е опасно за живота им. Те може също така да задействат уреди за
управление на автомобила, което да го задвижи неочаквано.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
За да не допуснете отваряне на стъклата от деца, използвайте главния бутон за блокиране на
електрическите стъкла. Използването на тази функция няма да позволи на децата да си играят с
отваряне и затваряне на стъклата, което би ги изложило на опасност, или би отклонило
вниманието на шофьора.
→ Отваряне / затваряне на прозорците – стр. 214
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Винаги вземайте контактния ключ със себе си, когато напускате автомобила сам или с други
пътници.
Вашият автомобил е снабден с предупредителен табелка върху сенника за пътника отпред, която
да ви напомня за опасностите от неговата въздушна възглавница и безопасността на децата.
Моля, прочетете и спазвайте инструкциите, дадени на тази табелка.
→ Табелки за безопасност, стр. 97
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Безопасност за бебета и малки деца
■ Предпазване на бебета
Бебетата трябва да бъдат правилно закопчавани в обърнати назад и легнали предпазни системи,
докато детето достигне до определените от производителя на детското столче тегло и ръст и не
навърши най-малко една година.

■ Поставяне на предпазна система за деца, която е обърната назад
Предпазната система за деца трябва да е поставена и закрепена на
задните седалки.
► Ако това се случи, препоръчваме да поставите предпазната
система за деца директно зад седалката за предния пътник, да
преместите предната седалка, колкото е възможно по-напред, и да оставите седалката
неизползвана. Друг вариант е да се сдобиете с по-малка обърната назад предпазна система за
деца.
► Уверете се, че няма контакт между предпазната система за деца и седалката пред нея.
Когато бъде правилно инсталирана, обърнатата назад предпазна система за деца може да не
позволи седалката на шофьора или на предния пътник да се премести максимално назад или
облегалките да се настроят в желаната позиция.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Поставянето на обърната назад предпазна система за деца на предната седалка може да доведе
до тежко нараняване или смърт, ако се задейства предната въздушна възглавница за пътника.
Винаги поставяйте обърната назад предпазна система за деца на задната седалка, а не на
предната.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
По Наредба № 94 на ООН:
НИКОГА не ползвайте обърната напред предпазна система за деца на
седалка, която е защитена от АКТИВНА ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА пред нея,
това може да предизвика СМЪРТ или СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ на ДЕТЕТО.
Много експерти препоръчват употребата на обърната назад предпазна система за деца до две
годишна възраст, ако ръстът и теглото на детето са подходящи за обърната назад предпазна
система.
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Ако въздушната възглавница на предния пътник се надуе, тя може да удари обърнатата назад
предпазна система за деца с голяма сила, което може да я размести или удари и сериозно да
нарани детето. Обърнати назад предпазни системи за деца не трябва никога да се поставят
обърнати напред.
Винаги четете инструкциите на производителя на предпазната система за деца преди да я
монтирате.
Когато бъде правилно монтирана, обърнатата назад предпазна система за деца може да не
позволи седалката на шофьора или на предния пътник да се премести максимално назад или
облегалките да се настроят в желаната позиция.
→ Изключване на въздушната възглавница на пътника отпред, стр. 66
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■ Предпазване на малки деца
Ако детето е минимум на една година и е надвишило ограниченията за тегло и височина на
обърната назад предпазна система за деца, то трябва да бъде правилно поставено в добре
закрепена обърната напред предпазна система за деца, докато то надвиши ограниченията за
тегло и височина на обърнатата напред предпазна система за деца.
■ Монтиране на обърната напред предпазна система за деца
Настоятелно препоръчваме да поставите обърната напред
предпазна система за деца на задните седалки.
Поставянето на обърната напред предпазна система на предните
седалки може да е опасно.
Задните седалки са най-безопасното място за детето.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Разположената на предната седалка обърната напред предпазна система за деца може да доведе
до тежко нараняване или смърт на детето, ако предната въздушна възглавница се задейства.
Ако монтирането на обърната напред предпазна система за деца на предната седалка е
неизбежно, преместете предната седалка на автомобила колкото се може по-назад и закопчайте
правилно детето.

Запознайте се със законодателството относно предпазните системи за детски столчета и
ограниченията, действащи в страната, в която шофирате и следвайте инструкциите на
производителя.
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■ Избор на предпазна система за деца
Някои предпазни системи за деца са подходящи за седалки с долен фиксатор. Част от тях са с с
твърда съединителна връзка, а други са с гъвкава. И двата вида са еднакво лесни за ползване.
Някои от съществуващите предпазни системи за деца, или такива, които имате отпреди да сте
купили автомобила, могат да бъдат монтирани само с помощта на колана за сигурност. Който и
вид да изберете, следвайте инструкциите на производителя, вкл. и препоръчителната дата за
изтичане на срока на годност, както и инструкциите в този наръчник. Правилното фиксиране е
ключово за безопасността на вашето дете. Възможно е тези с гъвкава връзка да не са налични на
пазара в страната ви. При места за сядане в автомобил, необорудвани с долни фиксатори,
монтирайте системата с помощта на колана за безопасност и горната възка за допълнителна
сигурност. Това е така, защото всички системи за предпазване на деца трябва да бъдат
обезопасени от колана, когато не се използва / не е приложима системата с долен фиксатор.
Възможно е производителят на предпазната система за деца да препоръчва коланът за
безопасност да бъде използван, за да закрепи система от типа ISO FIX, когато детето достигне до
определени възраст и тегло. За правилно монтиране, моля, прочетете наръчника на потребителя
на предпазната система за деца.
■ Важна информация при избора на предпазна система за деца
Убедете се, че предпазната система отговаря на следните три изисквания:
• Предпазната система за деца е от правилния тип и размер за вашето дете.
• Предпазната система за деца е от правилния тип за позицията на седалката.
• Предпазната система за деца отговаря на стандартите за безопасност. Препоръчваме детска
система, съвместима с Регламент на ООН No. 44 или No. 129, или наредбите в съответните страни.
Потърсете етикет за одобрение на системата и сертификат за съответствие на производителя
върху кутията на продукта.
Монтирането на предпазна система за деца с долен фиксатор е лесно. „Детските седалки“ от този
вид са разработени именно, за да улеснят процеса на поставяне и да намалят вероятността от
наранявания, причинени от неправилно монтиране.
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■ Стандарти за предпазни системи за деца
Ако предпазна система за деца (независимо дали i-Size/ISOFIX или която се закрепва с предпазен
колан) отговаря на съответната наредба на ООН, тя ще има прикрепен етикет за одобрение, както
е показано в съседната таблица. Преди да закупите или ползвате предпазна система за деца
проверете етикета за одобрение и се уверете, че е съвместима с вашия автомобил и детето, както
и че отговаря на съответната наредба на ООН.
Пример на етикет за одобрение по наредба № 44 на ООН Пример на етикет за одобрение по
наредба № 129 на ООН
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■ Местоположения за обърната напред предпазна система за деца

Подходящо за универсални предпазни системи, монтирани с предпазните колани на
автомобила.
Подходящо за обърнати напред универсални предпазни системи, монтирани с
предпазните колани на автомобила.
Подходящо за i-Size и ISOFIX предпазни системи за деца.
Подходящо единствено за обърнати напред предпазни системи за деца.
Никога не използвайте предпазна система за деца, която е обърната назад.
Седалката е оборудвана с фиксатори за горни ремъци.

*1: Когато монтирате детско столче, плъзнете седалката до възможно най-задна позиция и
регулирайте ъгъла на облегалката до възможно най-изправено положение.
*2: Ако не можете да закрепите стабилно предпазната система за деца, регулирайте ъгъла на
облегалката да бъде успореден на задната част на предпазната система за деца, като все пак тя се
намира по-напред от фиксатора на предпазния колан.
*3: Ако поставите детско столче, няма да можете да закопчаете предпазния колан на седалката от
лявата страна.
*4: Когато монтирате допълнителна детска седалка, одобрена по UN R129, регулирайте предната
и задната позиция на втория ред седалки най-много пет стъпки напред или пет стъпки назад от
предната позиция.
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Място за сядане
Номер на седалка

1

2

3

Пътник отпред
Превкл. въздушна
възглавница преден пътник

4
2-ри ред

Ляво

Център

Дясно

Вкл.

Изкл.

Мястото е подходящо за
универсално закопчаване с
колан (да/не)

да*1
Само
обърната
напред

да*1

да

да

да

Място, подходящо за i-Size
(да/не)

не

не

да

не

Да

Място, подходящо за
препоръчано детско
столче (да/не)

да

да

да

да

да

Място, подходящо за
странично фиксиране
(L1/L2)

не

не

не

не

не

Най-голямо подходящо
обърнато назад
закрепване (R1/R2X/R2/R3)

не

не

R3

не

R3

Най-голямо подходящо
обърнато напред
закрепване (F1/F2X/F2/F3)

не

не

F3

не

F3

Най-голямо подходящо
закрепване на
допълнително столче
(B2/B3)

B3

B3

B3

не

В3

*1: Когато монтирате детско столче, плъзнете седалката до възможно най-задна позиция и
регулирайте ъгъла на облегалката до възможно най-изправено положение.
Детско столче с поддържащи крачета може също да бъде прикрепено към място за сядане, което
не е i-Size.
Когато купувате предпазна система за деца задължително проверете ISOFIX размера или начина
на закрепване, за да сте сигурни, че детската седалка е съвместима с вашия автомобил.
Закрепване (CRF)
ISO/L1
ISO/R1
ISO/R2
ISO/R3
ISO/F2X
ISO/F2
ISO/F3
ISO/B2
ISO/B3

Описание
Лява обърната настрани (кошче) бебешка седалка
Обърната назад бебешка седалка
Обърнати назад предпазни системи за деца с намален размер
Обърнати назад предпазни системи за деца с пълен размер
Обърнати напред предпазни системи за деца с намалена височина
Обърнати напред предпазни системи за деца с намалена височина
Обърнати напред предпазни системи за деца с пълна височина
Обърната напред детска седалка с намалена широчина
Обърната напред детска седалка с пълна широчина
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■ Списък за Европа с оригинални предпазни системи за деца
R44
Тегловна група
Предпазна система за деца Категория
Група 0 до 10 кг
—
—
Група 0+ до 13 кг
—
—
Група I 9 до 18 кг
—
—
Група II, III 15 до 36 кг
Honda KIDFIX XP SICT
Универсални
Полууниверсални
R129
Диапазон на приложение
40 до 83 см до 13 кг (възраст – 15
месеца)

76 до 105 см 8 до 22 кг (15 месеца –
4 години)

Предпазна система за деца
Honda Baby Safe Модул за
седалка за бебе
Honda Baby Safe ISOFIX Основа за
i-Size
Honda ISOFIX

Категория
Модул за седалка за
бебе
Основа за i-Size
i-Size универсална
ISOFIX

Стр. 86
■ Монтиране на предпазна система за деца, подходяща за долен фиксатор
Предпазната система за деца, която е подходяща за долен фиксатор, може да се постави на някое
от двете външни места на втория ред. Детската предпазна система се закрепва за долните
фиксатори с твърдата или гъвкавата съединителна връзка.

1. Поставете долните фиксатори под маркировката.

Някои предпазни системи за деца се предоставят като опция с
капачки, които предпазват повърхността на седалката от нараняване.
Следвайте инструкциите на производителя, когато ползвате
предпазни капачки, и ги закрепете към долните фиксатори, както е
показано на илюстрацията.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Никога не монтирайте две предпазни системи за деца към един и същи фиксатор, защото в случай
на удар закрепването няма да удържи и двете и е възможно механизмът да се счупи,
причинявайки сериозни наранявания или дори смърт.
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2. Поставете предпазната система за деца на седалката на
автомобила, след което я закрепете към долните фиксатори, в
съответствие с предоставените с предпазната система
инструкции.
► При монтиране на предпазната система за деца се уверете,
че долните фиксатори не са закрити от предпазния колан или
друг обект.
С цел осигуряване на безопасността на вашето дете, когато
използвате предпазна система за деца, прикрепена към долния фиксатор, се уверете, че тя е
здраво захваната към автомобила. Предпазна система за деца, която не е правилно захваната,
няма да предпазва адекватно детето при сблъсък и може да нарани него или други пътници в
автомобила.

Моделът с гъвкава съединителна връзка може да не се
предлага във вашата държава.
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3. Отворете капака на фиксатора..

Предпазна система за деца с ремък
4. Издърпайте облегалката за глава и я натиснете назад докато
щракне, след това прекарайте ремъка между опорите на
облегалката за глава и захванете кукичката на ремъка към
фиксатора.
5. Затегнете ремъка според инструкциите на производителя на
предпазната система за деца.
6. Уверете се, че предпазната система за деца е здраво закрепена,
като я разклатите напред, назад и настрани – трябва да усетите само
леко движение.
7. Уверете се, че всеки неизползван предпазен колан, който може
да бъде достигнат от детето, е закопчан.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Никога не използвайте за инсталирането на обезопасителна система за деца кука, която не е
отбелязана със символа за ремък.
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Предпазна система за деца с поддържащо краче

5. Разтегнете поддържащото краче, докато докосне
пода, както е указано от производителя на предпазната
система за деца.
► Уверете се, че участъкът на пода, върху който лежи
поддържащото краче, е хоризонтален. Ако участъкът не
е хоризонтален, поддържащото краче няма да осигурява
подходяща опора.
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■ Монтиране на предпазна система за деца с помощта на поясно-раменен колан
1.Поставете предпазната система за деца на седалката на
автомобила.
2. Прекарайте предпазния колан през предпазната система за
деца в съответствие с инструкциите на производителя ѝ, и след
това пъхнете заключващото езиче в токата.
► Поставете езичето навътре, докато щракне.
3. Натиснете бутона надолу. Прекарайте раменната част на
предпазния колан през процепа отстрани на предпазната
система за деца.
4. Хванете раменната част на предпазния колан в близост до
токата и го издърпайте нагоре, за да оберете евентуални хлабини от поясната част на
колана.
► Когато правите това се облегнете на предпазната система за деца и я натиснете надолу
в седалката на автомобила.
5. Поставете колана правилно и натиснете бутона нагоре. Проверете дали коланът не е
усукан.
► Когато бутате палеца нагоре, дръпнете горната раменна част на предпазния колан
нагоре, за да оберете хлабината.
Предпазна система за деца, която не е правилно захваната, няма да предпазва адекватно
детето при сблъсък и може да нарани него или други пътници в автомобила.

Стр. 91

6. Уверете се, че предпазната система за деца е здраво
закрепена, като я разклатите напред, назад и настрани – трябва
да усетите само леко движение.
7. Уверете се, че всеки неизползван предпазен колан, който
може да бъде достигнат от детето, е закопчан.

С изключение на моделите за Европа
Ако вашата предпазна система за деца не се достави с
механизъм, който застопорява колана, поставете блокиращ
клип на предпазния колан.
След като преминете през стъпка 1 до 2, дръпнете раменната
част на колана и се уверете, че няма хлабина в поясната част.
3. Хванете здраво колана близо до заключващото езиче.
Стегнете двете части на ремъка заедно така, че да не
приплъзват през заключващото езиче. Разкопчайте предпазния колан.
4. Монтирайте блокиращия клип както е показано на илюстрацията. Позиционирайте клипа
възможно най-близо до заключващото езиче.
5. Поставете заключващото езиче в токата. Отидете на стъпка 6 и 7.

Стр. 92
Увеличаване на безопасността чрез ремък
За местата на втория ред има две точки за фиксиране на ремък,
които са разположени в тавана.
Ако имате предпазна система за деца, която се доставя с ремък, но
може да бъде монтирана с предпазен колан, може да използвате
ремъка за повишена защита.
1. Издърпайте облегалката за глава и натиснете назад, докато
щракне, след това прекарайте ремъка през опорите на облегалката
за глава.
Проверете дали лентата на ремъка не е усукана.
2. Захванете кукичката на ремъка към фиксатора.
3. Затегнете ремъка според инструкциите на производителя на
предпазната система за деца.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Фиксаторите за предпазната система за деца са проектирани да издържат само такива
натоварвания, които се получават при правилно поставена предпазна система за деца. При
никакви обстоятелства тези фиксатори не трябва да се използват заедно с предпазни колани за
възрастни, за закрепване на други предмети или оборудване към автомобила.
Винаги ползвайте ремък за обърнати напред предпазни системи за деца, когато използвате
предпазния колан или долните фиксатори.

Стр. 93
Безопасност за по-големи деца
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Возенето на деца до 12 годишна възраст на предната седалка може да доведе до нараняване или
смърт, ако въздушната възглавница за пътника отпред се задейства.
Ако пътуването на дете отпред се налага, придвижете седалката на автомобила възможно найназад, накарайте детето да седне добре и му сложете правилно предпазния колан, ако е
необходимо, използвайте допълнителна седалка.
■ ПРЕДПАЗВАНЕ НА ПО-ГОЛЕМИ ДЕЦА
На следващите страници са дадени инструкции как да се проверява правилното поставяне на
предпазния колан, какъв вид допълнителни седалки да се използват, ако има нужда от такива, и
важните предпазни мерки за децата, за които се налага да сядат на предната седалка.
■ ПРОВЕРКА ДАЛИ ПРЕДПАЗНИЯТ КОЛАН Е ПОДХОДЯЩ ЗА
ДЕТЕТО
Когато детето е прекалено голямо за предпазна система за
деца, обезопасете го на задната седалка с помощта на пояснораменен колан. Накарайте детето да седне изправено и
облегнато назад, след това отговорете на следните въпроси.
■ Контролен списък
• Удобно ли са сгънати коленете на детето по ръба на седалката?
• Преминава ли раменния колан напречно между врата и ръката на детето?
• Положена ли е поясната част на колана възможно най-ниско, докосвайки бедрата на детето? •
Ще може ли детето да остане седнало така за цялото пътуване ?
Ако на всички зададени въпроси отговорите с „да“, детето е готово да използва правилно пояснораменния колан. Ако отговорите на някой въпрос е „не“, детето трябва да се вози на
допълнителна седалка, докато предпазният колан застава правилно и без допълнителна седалка.

Стр. 94

■ Допълнителни седалки

Ако поясно-раменен колан не може да бъде носен правилно,
поставете детето в допълнителна седалка на някоя от задните седалки.
С цел осигуряване на безопасността на вашето дете, проверете дали то
отговаря на препоръките на производителя на допълнителната
седалка.

За някои конкретни допълнителни седалки са предвидени и облегалки.
Монтирайте облегалката към допълнителната седалка и я регулирайте
спрямо седалката на автомобила в съответствие с инструкциите на
производителя на допълнителната седалка. Проверете дали
предпазният колан е правилно прекаран през водача при раменната част на облегалката, и дали
предпазният колан не докосва или пресича врата на детето.
Препоръчваме допълнителна седалка с облегалка, тъй като е по-лесно да се регулира раменният
колан.

Стр. 95
■ Препдазване на по-големи деца – последни проверки
ПРОВЕРКИ!
Автомобилът ви има задна седалка, където децата могат да бъдат защитени по подходящ начин.
Ако някога се наложи да превозвате група деца и някое от тях трябва да се вози отпред:
• Уверете се, че сте прочели внимателно и напълно разбирате инструкциите и информацията за
безопасност в тази инструкция за експлоатация.
• Преместете предната седалка колкото може по-назад.
• Накарайте детето да седне изправено и добре облегнато в седалката.
• Проверете дали предпазният колан е поставен правилно, така че детето да седи стабилно на
седалката.
■ Наблюдение на децата
Препоръчваме ви настоятелно да наблюдавате децата. Дори и порасналите деца понякога имат
нужда от повторно напомняне да държат предпазния колан затегнат.

Стр. 96
Опасност от отработени газове
Въглероден окис
Отработените газове от този автомобил съдържат въглероден окис, безцветен, без миризма и
много отровен газ. Ако поддържате правилно вашият автомобил, въглероден окис няма да влиза
в интериора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Въглеродният окис е отровен газ.
Вдишването му може да доведе до изпадане в безсъзнание или дори до смърт.
Избягвайте всякакви затворени пространства или дейности, които ви излагат на въздействието на
въглеродния окис.
Затворено помещения, като например гараж, може бързо да се напълни с въглероден окис.
Никога не дръжте двигателя запален, когато вратата на гаража е затворена. Дори когато вратата
на гаража е отворена, веднага след стартиране на двигателя излезте от гаража.
■ Изискайте проверка на изпускателната система за пропуски винаги, когато:
• Изпускателната система издава нетипичен шум.
• Изпускателната система може да е повредена.
• Автомобилът ви се повдига на стенд за смяна на маслото.
Когато ползвате автомобила с отворен заден капак, въздушният поток може да вкара отработени
газове в купето на автомобила и да създаде опасна ситуация. Ако трябва да шофирате с отворен
капак на багажника, отворете всички прозорци и поставете регулаторите на автоматичната
климатична уредба в показаните по-долу положения.
1. Изберете режим „Fresh Air“ (Свеж външен въздух).
2. Изберете режим .
3. Задайте висока скорост на вентилатора.
4. Поставете регулатора за температурата на комфортна за вас стойност.
Настройте климатичната система по същия начин, както ако седите в паркиран автомобил с
работещ двигател.

Стр. 97
Етикети за безопасност
Местоположение на етикети
Тези етикети се намират на показаните места. Те служат за предупреждение за възможни
опасности, които могат да причинят сериозно нараняване или смърт. Прочетете внимателно тези
надписи.
Ако даден етикет се откъсне или надписът стане труден за разчитане, обърнете се към
упълномощен представител за неговата подмяна.
Сенник: Безопасност за деца/SRS
въздушна
възглавница, ляв волан, стр. 76
Етикет с указания за изключване на
възд. възгл. (ляв волан), стр. 67
Етикет за климатик, стр. 677
Капачка на разширителния съд:
Етикет за опасност от капачката на
разширителния съд, стр. 648
Капак на предната греда: Етикет
на капака на предната греда, стр.
641

Сенник: Безопасност за
деца/SRS въздушна
възглавница, десен волан, стр.
76
Етикет в задната част на
подглавника, стр. 255
Eтикет за гориво, стр. 618
Етикет на охлаждащата
течност, стр. 650
Уплътнения на вратите, стр.
684
Етикет с указания за
изключване на въздушната
възглавница на предния
пътник (десен волан), стр. 67
Етикет за опасност от
акумулатора, стр. 675

Стр. 98 – нов раздел

Стр. 99
ПРИБОРНО ТАБЛО
Този раздел описва бутоните, индикаторите и приборите, които се използват по време на
шофиране.
Индикатори ............................................... 100
Предупредителни и информативни съобщения от
информационния интерфейс за шофьора… 123
Циферблати и дисплеи
Прибори …..……............................................. 144
Информационен интерфейс за шофьора... 146
Хед-ъп дисплей*………………............................ 173
*Не е наличен за всички модели

Стр. 100
Индикатор

Наименование

Вкл./мигане

Обяснение

Светлинен
индикатор за
ръчната
спирачка и за
спирачната
система
(червен)

• Светва, когато е
дръпната ръчната
спирачка, и
загасва, когато тя
се отпусне.

• Светва по време на
шофиране – уверете се,
че ръчната спирачка е
отпусната. Проверете
нивото на спирачната
течност.

• Светва, когато
нивото на
спирачната
течност е ниско.
• Светва, ако има
проблем със
спирачната
система.

• Светва заедно с
индикатора за ръчната
спирачка и спирачната
система (жълт) – веднага
паркирайте на безопасно
място и се свържете с
оторизиран сервиз за
ремонт. Спирачният
педал става по-твърд за
натискане. Натискайте
педала по-надолу от
нормалното.

• Чува се звуков
сигнал и
индикаторът
светва, ако
шофирате с не
• Светва заедно с ABS
напълно
индикатора – закарайте
освободена ръчна
автомобила за проверка
спирачка.
при упълномощен
представител.
→ Ако индикаторът на
спирачката (червено) се
включи или мига, стр.
711

Съобщение

Стр. 101
Индикатор Наименование
Светлинен
индикатор за
ръчната
спирачка и за
спирачната
система
(червен)

Вкл./мигане

Обяснение

• Излиза за около
15 сек при
активиране на
ектрическата
паркинг-спирачка,
докато
автомобилът е
изключен.

1. Индикаторът за
паркинг спирачката
мига едновременно с
активен в жълто
индикатор на
спирачната система –
Има проблем с
електрическата паркинг
спирачка. Възможно е и
паркинг спирачката да
не е активирана.
Избягвайте да я
използвате и незабавно
се обърнете към
оторизиран сервиз за
проверка.

• Остава включен
за около 15 сек,
когато
автомобилът е
изключен, а
паркинг
спирачката е
активна.

Съобщение

-----

2. Ако червеният
индикатор се включи
или започне да мига
едновременно със
светещия в жълто
индикатор на
спирачната система –
стр. 712
Индикатор на
системата за
автоматично
задържане на
спирачките

Светва, когато
системата за
автоматично
задържане на
спирачките е
активна.

Автоматично задържане
на Спирачките → стр.
599

Индикатор за
автоматично
задържане на
спирачките

• Светва, когато
системата за
автоматично
задържане на
спирачките е
активирана.

Автоматично задържане
на спирачките → стр.
599

-----

Стр. 102
Индикатор

Наименование

Вкл./мигане

Обяснение

Светлинен
индикатор за
ръчната
спирачка и за
спирачната
система (жълт)

• Светва за
няколко секунди
при стартиране на
автомобила.
• Светва при
проблем със
система, свързана
със спирането, но
различна от
конвенционалната
спирачна система.
• Светва при
проблем със
системата на
електрическата
ръчна спирачка
или системата за
автоматично
задържане на
спирачките.
• Светва при
проблем с общия
контрол на
регенерирането
на спирачната
енергия при
спиране,
електрическата
серво-система на
спирачките или с
асистента за
потегляне под
наклон.

• Остава да свети
непрекъснато – закарайте
автомобила за проверка в
оторизиран сервиз.

• Светва при
проблем с
радарния сензор.

• Уверете се, че
натоварването на
автомобила е в рамките на
предписанията на
производителя
(Максимално натоварване,
стр. 489)

• Индикаторът
може да се
включи временно,
когато са
превишени
предписанията за
максимално
натоварване.

Съобщение

• Мига по време на
движение – избягвайте да
използвате ръчната
спирачка и веднага
проверете автомобила в
оторизиран сервиз.

• Свети непрекъснато –
проверете автомобила в
оторизиран сервиз.

-----

Стр. 103
Индикатор

Наименование

Вкл./мигане

Обяснение

Съобщение

Индикатор на
захранването

• Показва се за
няколко секунди,
когато включите
автомобила, а
след това изгасва.

• Свети при шофиране –
посетете незабавно
оторизиран сервиз за
проверка на автомобила.

• Показва се при
наличието на
проблем с
електрическата
система на
автомобила.
Индикатор за
готовност

• Показва се,
когато
автомобилът е
готов за
потегляне.

Индикатор за
електрически
автомобил

• Показва се за
няколко секунди,
когато стартирате
автомобила, а
след това се
изключва.

• Стартиране на
автомобила, стр. 498

-----

• Показва се,
когато
автомобилът е
задвижван от
електромотара и
двигателя с
вътрешно горене.
Индикатор за
движение в
електрически
режим

• Показва се за
няколко секунди
при стартиране
на автомобила и
после се
изключва.
• Светва при
движение в
електрически
режим.

• SPORT HYBRID i-MMD
(интелигентен
многорежим режим Multi
Mode Drive), стр. 11

Стр. 104
Индикатор

Наименование
Светлинен
индикатор за
понижено
налягане на
маслото

Вкл./мигане
• Светва, когато
налягането на
маслото в
двигателя е ниско.

Обяснение
• Светва по време
на движение –
веднага спрете на
безопасно място.
Проверка на
маслото стр. 709

Индикатор за
неизправност

• Светва, ако има
проблем със
системата за
управление на
емисиите.
• Мига, когато
открие
неправилна
работа на
цилиндрите на
двигателя.

Светлинен
индикатор за
зарядната система

• Светва, когато
акумулаторът не
зарежда.

• Светва по време
на движение –
закарайте
автомобила за
проверка при
упълномощен
представител.
• Мига по време
на движение –
спрете на
безопасно място,
където няма
запалими
предмети.
Загасете двигателя
за 10 или повече
минути и
изчакайте да се
охлади. След това
закарайте
автомобила при
оторизиран
сервиз.
стр. 710
• Светва по време
на движение –
изключете
климатичната
система и
нагревателя на
задното стъкло, за
да намалите
разхода на
електричество.
Ако се включи
индикаторът за
зареждане на 12волтовия
акумулатор, стр.
709

Съобщение

Стр. 105
Индикатор

Наименование
Индикатор за позицията
на скоростния лост

Вкл./мигане
• Показва актуалната
позиция на скоростния
лост.

Обяснение
Превключване на
скоростния лост, стр. 504

• Указаната актуална
позиция на скоростния
лост мига при проблем с
трансмисията.

• Избягвайте внезапни
стартирания и
ускорявания и спрете
незабавно на безопасно
място. Закарайте
автомобила за проверка
в оторизиран сервиз.
• Активирайте паркингспирачката, след
паркиране.
• Проверете незабавно
автомобила си в
оторизиран сервиз.

Индикатор на
трансмисията

Понижаване на
предавката
Индикатор за перата за
избор на предавки от
волана

Индикатор за спортен
режим на управление

• Указаната актуална
позиция на скоростния
лост или всички негови
позиции мигат, ако не
можете да изберете
някоя от тях (P заради
проблем с
трансмисията).
• Показва се, когато
перата за смяна на
предавки от волана
• Мига ако скоростта не
намалява при опериране
със селектора
• Светва с „М“ при
активиран режим SPORT
• Светва, когато
натиснете бутона SPORT.
• Циферблатът свети в
червено, докато е
активен спортния режим.

Съобщение
-----

Пера за понижаване на
предавката, стр. 511
---------

Спортен режрим, стр. 510

Стр. 106
Индикатор

Наименование
Светлинен индикатор за
напомняне за предпазните
колани

Вкл./мигане
• Ако предният
пътник не носи
предпазен колан,
индикаторът светва
няколко секунди покъсно.
• Мига по време на
движение, ако вие
или предният пътник
не сте поставили
предпазния колан.
Чува се звуков
сигнал и
индикаторът мига на
равни интервали.

Индикатор за ниско ниво
на горивото

• Светва, когато
резервното гориво
намалява (остават
около 8,0 литра/1,76
галона).
• Мига, ако има
проблем с
горивомера.

Индикатор на
антиблокиращата спирачна
система (ABS)

• Ако светне в който
и да било друг
момент, в
антиблокиращата
система има
проблем.

Обяснение
• Остава да свети
след като вие или
предният пътник
закопчаете
предпазните си
колани – може да
има грешка в
датчика.
Закарайте
автомобила за
проверка при
упълномощен
представител.
Напомнящ
индикатор за
предпазните
колани: стр. 51
• Светва – заредете с
гориво
възможно найскоро.
• Мига – закарайте
автомобила за проверка
при упълномощен
представител.
• Остава да свети –
закарайте
автомобила за
проверка при
упълномощен
представител. Когато
светлинният
индикатор е светнал,
вашият автомобил
все още ще
притежава нормални
спирачни
способности, но без
антиблокиращата
функция.
Антиблокираща
спирачна
система (ABS) стр.
601

Съобщение

ЧЕРВЕН

Стр. 107
Индикатор

Наименование
Индикатор за
допълнителната
предпаз
на система (SRS)

Индикатори
за включена/
изключена
въздушна
възглавница
на предния
пътник

Вкл./мигане
• Светва, ако има
проблем с някоя
от следните
системи:
- Допълнителна
предпазна
система
- Система на
страничните
въздушни
възглавници
- Система на
страничните
въздушни завеси
- Обтегачи на
предпазните
колани
• Когато е
активна
въздушната
възглавница за
пътника отпред:
Индикаторът
светва отново
и остава включен
за около 60
секунди.
Когато е
въздушната
възглавница за пътника
отпред не е
активна: Индикаторът
за изключване
светва отново и
остава да свети.
Това е
напомняне, че
въздушната възглавница
за пътника
отпред е
деактивирана.

Обяснение
• Остава да свети
постоянно или
не светва
изобщо
– закарайте
автомобила за
проверка при
упълномощен
представител.

Система за
изключване на
въздушната
възглавница на
пътника отпред,
стр. 66

Съобщение

-----

Стр. 108
Индикатор

Наименование
Индикатор на системата
за подпомагане на
динамичната
устойчивост на
автомобила (VSA)

Индикатор VSA OFF
(Индикатор за
изключена система за
подпомагане на
динамичната
устойчивост на
автомобила)

Индикатор на
електрически
сервоволан (EPS)

Вкл./мигане
• Включва се за няколко
секунди при стартиране
на автомобила и след
това се изключва.
• Мига когато VSA или
функцията за стабилност
на ремаркето са активни.
• Светва, ако има
проблем с VSA
системата, системата за
подпомагане на
спирането, системата за
потегляне по наклон,
функцията за стабилност
на ремаркето или
светлинната система на
спирачките.

Обяснение
• Остава да свети –
закарайте автомобила за
проверка при
упълномощен
представител.
Система за подпомагане
на динамичната
устойчивост на
автомобила (VSA) стр.
527
Система за потегляне по
наклон стр. 500

• Светва ако системата
за динамична
устойчивост VSA е
временно, неактивна
поради прекъсване на
връзката на 12-волтовия
акумулатор и
съответното му
последващо свързване
отново.
• Светва, когато частично
изключите VSA.
• Светва ако VSA
системата е
деактивирана временно
след като акумулаторът
е бил откачен и след
това свързан отново.

• Шофирайте кратко
разстояние с повече от
20 км/ч. Индикаторът
трябва да се изключи,
ако това не се случи,
закарайте автомобила в
най-близкия оторизиран
сервиз.

• Светва ако системата
за динамична
устойчивост VSA е
временно, неактивна
поради прекъсване на
връзката на 12-волтовия
акумулатор и
съответното му
последващо свързване
отново.
• Светва, ако има
проблем с EPS
системата.
• Ако натиснете педала
на газта няколкократно,
за да увеличите
оборотите на двигателя
на празен ход,
индикаторът светва и
понякога воланът се
втвърдява.

• Пропътувайте кратко
разстояние с повече от
20 км/ч
(12 мили/ч).
Индикаторът трябва да
загасне. Ако не загасне,
закарайте автомобила за
проверка в оторизиран
сервиз представител.

VSA ON/OF, стр. 528

• Остава да свети
постоянно или не светва
изобщо – закарайте
автомобила за проверка
при упълномощен
представител.
Ако светне индикаторът
за електрически
сервоволан EPS – стр.
713

Съобщение

Стр. 109
Индикатор

Наименование
Индикатор на
предупредителната
система за ниско
налягане на
гумите/спадане на
гумите

Вкл./мигане
• Светва за кратко
при стартиране
на двигателя,
след това изгасва.
• Може да светне
за кратко при
стартиране на
двигателя, и
автомобилът не
се движи в
рамките на 45
секунди, за да
покаже, че
процесът на
инициализиране
не е приключил.
• Светва и остава
да свети, когато:
- Налягането на
една или повече
гуми е много
ниско.
- Системата не е
стартирана
• Премигва за
около минута и
след това остава
включен, ако има
проблем със
системата за
предупреждение
за ниско налягане
в гумите.
• Светва, ако
временно се
деактивира
системата за
предупреждение
за ниско налягане
в гумите след
прекъсване и
последващо
възобновяване на
връзката на 12волтовия
акумулатор.

Обяснение
• Светва по време
на шофиране –
спрете на
безопасно място,
проверете
налягането на
гумите и
напомпайте гумата
(гумите), ако е
необходимо.
• Остава да свети
след като гумите са
напомпани до
препоръчаното
налягане Системата трябва
да се
рестартира.
Рестартиране на
предупредителната
система за ниско
налягане стр. 531

• Мига и остава
включена –
закарайте
автомобила за
проверка в
оторизиран сервиз.

• Шофирайте за
кратко разстояние
със скорост над 20
км/ч. Би трябвало
индикаторът да се
изключи. Ако това
не се случи,
закарайте
автомобила за
проверка в
оторизиран сервиз.

Съобщение

Стр. 110
Индикатор

Наименование
Индикатор за
системни
съобщения

Вкл./мигане
• Светва за
няколко секунди
при стартиране
на двигателя,
след това угасва.
• Светва заедно
със звуков
сигнал, когато
открие проблем.
Едновременно се
появява
съобщение на
системата в
информационния
дисплей.

Светлинен
индикатор за
дългите
светлини

• Светва, когато
всички работни
условия на
системата за
поддържане на
дългите светлини
се спазват.

Обяснение
Съобщение
• Докато индикаторът
свети, натиснете бутона
(дисплей/информация),
за да видите отново
----съобщението.
• Вижте информацията
за индикаторите в този
раздел, когато се появи
съобщение на
системата в
информационния
дисплей. Вземете
подходящите мерки
според съобщението.
• Информационният
дисплей не се връща
към нормални
показания, докато
предупреждението не
се отмени или се
натисне бутонът “i”.
Автоматични дълги
светлини, стр. 229
-----

Стр. 111

Индикатор

Наименование
Светлинни
индикатори за
мигачите и за
аварийна
сигнализация

Вкл./мигане
• Мига
съответната
стрелка, когато
задействате
лоста на
мигачите за ляв
или десен завой.
• Мигат и двете
стрелки, когато
натиснете бутона
за аварийните
светлини.
• Мигат и двете
стрелки, когато
натиснете
спирачния педал
при движение с
висока скорост
Светлинен
• Светва, когато
индикатор за
са включени
дългите светлини дългите
светлини.
Индикатор за
• Светва, когато
включени
превключвателят
светлини
за фаровете е
включен или в
режим AUTO,
когато външните
светлини са
включени.

Индикатор за
предни фарове
за мъгла
Индикатор за
задни фарове за
мъгла

• Светва, когато
са включени
предните фарове
за мъгла.
• Светва, когато
са включени
задните фарове
за мъгла.

Обяснение
• Не мига или
мига бързо – има
изгоряла крушка
на мигачите.
Смяна на
крушки стр. стр.
656

Аварийни стопсветлини, стр.
603
------

• Ако изгасите
автомобила и
оставите
външните
светлини
включени, се
чува звуков
сигнал при
отваряне на
шофьрската
врата.
------

------

Съобщение
------

------

------

------

------

------

Стр. 112
Индикатор

Наименование
Индикатор на
системата на
имобилайзера

Вкл./мигане
• Светва, ако
системата на
имобилайзера
не може да
разпознае
информацията
от ключа.

Индикатор за
алармата на
системата за
сигурност

• Мига, когато е
включена
алармата на
системата за
сигурност.

Обяснение
• Мига – не
можете да
стартирате
двигателя.
Изгасете и
запалете отново
двигателя.
Модел с десен
волан
Силно натиснете
и задръжте
спирачния педал
и преди да
стартирате
автомобила
отново.
Всички модели
• Мига
непрекъснато –
системата може
да е повредена.
Закарайте
автомобила за
проверка при
оторизиран
дилър/сервиз.
Алармена
система, стр. 209

Съобщение

------

Стр. 113
Индикатор

Наименование
Икономичен
режим

Вкл./мигане
Включва се при
активиран
икономичен режим

Регулируем
ограничител на
скоростта

• Включва се при
натискане на
главния бутон. Ако
се активира
различен
индикатор,
последователно
натиснете бутона
LIM.
• Включва се,
когато сте задали
скорост за
адаптивния
автопилот.
• Включва се,
когато сте задали
скорост за
регулируемия
ограничител на
скоростта.

Индикатор на
адаптивния
автопилот и
регулируемия
ограничител на
скоростта

Индикатор на
интелигентния
ограничител на
скоростта

Адаптивен
автопилот и
индикатор на
интелигентния
ограничител на
скоростта

• Включва се,
когато натиснете
главния бутон. Ако
различен
индикатор светне,
натиснете
последователно
натиснете бутона
LIM.
• Включва се,
когато
интелигентния
ограничител на
скоростта е
регулиран за
определен лимит
на скоростта,
разпознат от
системата за
разпознаване на
пътни знаци.
• Включва се,
когато сте задали
скорост за
интелигентния
ограничител на
скоростта.

Обяснение
Икономичен
режим ECON,
стр. 514
Регулируем
ограничител на
скоростта, стр.
516

Адаптивен
автопилот и
следване при
ниска скорост,
стр. 553

Съобщение

-----

-----

Регулируем
ограничител на
скоростта, стр.
516
Интелигентен
ограничител на
скоростта, стр.
520

Адаптивен
автопилот със
следване при
ниска скорост,
стр. 553
Интелигентен
ограничител,
стр. 520

-----

-----

Стр. 114
Индикатор

Наименование
Индикатор на
системата за
предупреждение
за напускане на
пътната лента

Вкл./мигане
• Светва, когато
системата за
предупреждение
за напускане на
пътната лента се
изключи.
• Светва за
няколко секунди
и после изгасва
при стартиране
на двигателя.
• Светва ако
системата за
предупреждение
за напускане на
пътната лента се
деактивира
временно след
като
акумулаторът е
бил откачен и
след това
закачен.
• Индикаторът
може да светне
временно, ако е
нарушен
лимитът на
максималния
допустим товар.

Обяснение

Съобщение

• Остава да свети
– закарайте
автомобила за
проверка при
оторизиран
сервиз.

• Пропътувайте
кратко
разстояние с
повече от 20
км/ч.
Индикаторът
трябва да
загасне. Ако не
загасне,
закарайте
автомобила за
проверка при
упълномощен
представител.
• Уверете се, че
общото
натоварване е в
границите на
максималното
ограничение за
натоварване.
Ограничение за
натоварване стр.
489
• Остава да свети
– закарайте
автомобила за
проверка при
упълномощен
представител.

-----

Стр. 115
Индикатор

Наименование
Индикатор на
системата за
предупреждение
за напускане на
пътната лента

Вкл./мигане
• Светва, когато
системата за
предупреждение
за напускане на
пътната лента се
изключи.

Обяснение
• Индикаторът може да
светне временно,
когато минавате през
затворено
пространство, като
например тунел.
• Зоната около датчика
на радара е блокирана
от замърсяване, кал и
др. Спрете автомобила
на безопасно място и
избършете с мека
кърпа.
• Закарайте
автомобила
за проверка при
упълномощен
представител ако
съобщението не
изчезне, дори след като
почистите датчика на
радара.
Спирачна система за
намаляване силата на
сблъсък (CMBS) стр. 542
• Продължава да свети
– температурата в
камерата е прекалено
висока. Използвайте
климатичната система,
за да охладите
камерата. Системата се
активира, когато
температурата в
камерата спадне.
Камера на предния
датчик стр. 592

Съобщение

Стр. 116
Индикатор

Наименование
Индикатор на
системата за
предупреждение
за напускане на
пътната лента

Вкл./мигане
• Светва, когато
системата за
предупреждение
за напускане на
пътната лента се
изключи.

Обяснение
Съобщение
• Остава да свети
– зоната около
камерата е
блокирана от
замърсяване, кал
и др. Спрете
автомобила на
безопасно място
и избър
шете с мека
кърпа.
• Закарайте
автомобила за
проверка при
оторизиран
сервиз, ако
индикаторът и
съобщението
светват отново
след като сте
почистили зоната
около камерата.
Камера на
предния датчик
стр. 592

Стр. 117
Индикатор

Наименование
Индикатор на
Системата за
автоматично
поддържане на
скоростта
(адаптивен
автопилот - ACC) с
функция Следване
при ниска скорост
(LSF)* (жълт)

Индикатор на
Системата за
автоматично
поддържане на
скоростта
(адаптивен
автопилот - ACC) с
функция Следване
при ниска скорост
(LSF)* (зелен)

Вкл./мигане
• Светва, ако има
проблем със
Системата за
автоматично
поддържане на
скоростта (АСС) с
функция Следване
при ниска скорост
(LSF)*.
• Светва, ако
Системата за
автоматично
поддържане на
скоростта (АСС) с
функция Следване
при ниска скорост
(LSF)* е
деактивирана
временно след
като акумулаторът
е бил откачен и
след това свързан
отново.
Индикаторът може
да светне
временно, когато
се надвиши
максималното
ограничение за
натоварване.
Системата за
автоматично
поддържане на
скоростта (ACC) със
Следене при ниска
скорост (LSF)* е
отменена
автоматично.
• Светва, когато
натиснете
бутона MAIN.

Обяснение
• Светва по време
на движение –
закарайте
автомобила за
проверка при
оторизиран
сервиз.

Съобщение

• Пропътувайте
кратко разстояние
с повече от 20
км/ч. Индикаторът
трябва да загасне.
Ако това не се
случи, закарайте
автомобила за
проверка при
оторизиран
сервиз.

Уверете се, че
общото
натоварване е в
границите на
максималното
ограничение за
натоварване.
Ограничение за
натоварване стр.
489
• Остава да свети –
закарайте
автомобила за
проверка при
оторизиран
сервиз.
Система за
автоматично
поддържане на
скоростта
(адаптивен
автопилот ACC) с
функция Следване
при ниска скорост
(LSF) стр. 553

-------

-------

Стр. 118
Индикатор

Наименование
Индикатор на
помощната
система за
поддържане на
лентата на
движение (LKAS)
(жълт)
Индикатор на
помощната
система за
поддържане на
лентата на
движение
(LKAS) (зелен)

Вкл./мигане
• Светва, ако има
проблем с LKAS.

• Светва, когато
натиснете бутона
MAIN.

Обяснение
• Остава да свети
постоянно
Закарайте
автомобила за
проверка при
оторизиран
сервиз.
Помощна
система за
поддържане на
лентата на
движение (LKAS)
стр. 570

Съобщение

-------

Стр. 119
Индикатор

Наименование
Индикатор на
спирачната
система за
намаляване
силата на
сблъсък (CMBS)

Вкл./мигане
Светва, когато
деактивирате
CMBS. За пет
секунди се
появява
съобщение в
интерфейса за
информация на
шофьора.
Светва, ако има
проблем със
CMBS.
• Светва, ако
CMBS е
деактивирана
временно след
като
акумулаторът е
бил откачен и
след това
свързан отново.
• Индикаторът
може да светне
временно,
когато се
надвиши
аксималното
ограничение за
натоварване.

Обяснение
• Остава да свети
постоянно без
CMBS да е
изключена –
закарайте
автомобила за
проверка при
оторизиран
сервиз.
Спирачна система
за намаляване
силата на сблъсък
(CMBS) стр. 542
Пропътувайте
кратко разстояние
с повече от 20
км/ч.
Индикаторът
трябва да загасне.
Ако не загасне,
закарайте
автомобила за
проверка при
упълномощен
представител.
Уверете се, че
общото
натоварване е в
границите на
максималното
ограничение за
натоварване.
Ограничение за
натоварване стр.
489
• Остава да свети
– закарайте
автомобила за
проверка при
оторизиран
представител.

Съобщение

-----

Стр. 120
Индикатор

Наименование
Индикатор на
спирачната
система за
намаляване
силата на
сблъсък (CMBS)

Вкл./мигане
• Светва, когато
CMBS системата
се изключи.

Обяснение
Остава да свети –
зоната около
камерата е
блокирана от
замърсяване, кал и
др.
Спрете
автомобила на
безопасно място и
избършете с мека
кърпа.
Камера на
предния датчик
стр. 592 Закарайте
автомобила за
проверка при
оторизиран
сервиз, ако
индикаторът не
изчезне, дори след
като почистите
камерата.
Спирачна система
за намаляване
силата на сблъсък
(CMBS) стр. 542
• Продължава да
свети –
температурата в
камерата е
прекалено висока.
Използвайте
климатичната
система, за да
охладите
камерата.
Системата се
активира, когато
температурата в
камерата спадне.
Камера на
предния датчик
стр. 592

Съобщение

Стр. 121
Индикатор

Наименование
Индикатор на
спирачната
система за
намаляване
силата на
сблъсък (CMBS)

Вкл./мигане
• Светва, когато
CMBS системата
се изключи.

Обяснение
• Индикаторът
може да светне
временно, когато
минавате през
затворено
пространство,
като например
тунел.
• Зоната около
датчика на
радара е
блокирана от
замърсяване, кал
и др.
Спрете
автомобила на
безопасно място
и избършете с
мека кърпа.
• Закарайте
автомобила за
проверка при
оторизиран
сервиз, ако
съобщението не
изчезне, дори
след като
почистите
датчика на
радара.
Спирачната
система за
намаляване
силата на
сблъсък (CMBS)
стр. 542

Съобщение

Стр. 122
Индикатор

Наименование
Индикатор на
информационната
система за
„мъртва точка“*

Вкл./мигане
• Продължава да
свети, докато
нформационната
система за
„мъртва точка“ е
изключена.
• Светва, когато
около датчика се
е събрала кал,
сняг или лед.

• Светва, ако има
проблем със
системата.

*Системата не е налична за всички нива на оборудване.

Обяснение
-----

• Светва по
време на
движение –
отстранете
препятствието в
зоната на
датчика.
Информационна
система за
„мъртва точка“*
стр. 534
Светва по време
на движение –
закарайте
автомобила за
проверка при
упълномощен
представител.

Съобщение

Стр. 123
Предупредителни и информационни съобщения на информационния интерфейс за шофьора
Следните съобщения се появяват само в интерфейса за информация на шофьора. Натиснете
бутона (дисплей/информация), за да видите отново съобщението с включен индикатор за
съобщения от системата.
Съобщение

Експлоатация
• Появява се, когато
автомобилът повече не може
да се движи поради
неизправност.
• Появява се когато има риск
автомобилът да се придвижи
неочаквано след като сте
спрели поради неизправност
в автомобила.
Появява се, ако някоя врата
или капакът на багажното
отделение не са затворени
плътно.
Появява се, ако някоя врата
или капакът на багажното
отделение се отворят по
време на пътуване. Чува се
звуков сигнал.

Обяснение
• Веднага паркирайте на
безопасно място.
Докато автомобилът е спрял,
задействайте ръчната
спирачка.
Ръчна спирачка стр. 595
Закарайте автомобила за
проверка в оторизиран сервиз
на Honda.
• Изгасва, когато всички врати
и капакът на багажното
отделение се затворят.

Стр. 124
>> Предупредителни и информационни съобщения на информационния интерфейс за шофьора
Съобщение

Експлоатация
Модели с датчик за паркиране
• Появява се, ако има
проблем с датчика за
паркиране.
• Ако има проблем с някой от
датчиците, съответният датчик
на индикатора (индикаторите)
светва в червено.
• Появява се при проблем със
системата за звукова
сигнализация на автомобила.
.
• Появява се, когато има
проблем с датчика на
акумулатора.
• Появява се заедно с
индикатора за зареждане на
акумулатора, когато
акумулаторът не зарежда.

*1: Информационен интерфейс за шофьора
*2: Аудиоинформационен дисплей

Обяснение
• Проверете дали зоната
около датчика (датчиците) е
покрита с кал, лед, сняг и др.
Ако индикаторът
(индикаторите) остане да
свети или звуковият сигнал не
спира, дори след като
почистите зоната, закарайте
автомобила за проверка при
упълномощен представител.
Незабавно проверете
автомобила в оторизиран
сервиз.
• Закарайте автомобила за
проверка при упълномощен
представител.
Проверка на акумулатора стр.
670
• Изключете климатичната
система и нагревателя на
задното стъкло, за да
намалите разхода на
електричество.

Стр. 125
>> Предупредителни и информационни съобщения на информационния интерфейс за шофьора
Съобщение

Експлоатация
• Появява се, ако външната
температура е под 3°C, а
контактният ключ е в
положение ON *1.
• Появява се, когато нивото на
двигателното масло е ниско,
докато двигателят работи.
• Появява се, когато
двигателят работи и има
проблем в датчика за ниво на
маслото.
• Появява се, ако има
проблем с автоматичната
система за осветление.
• Появява се, когато има
проблем с фаровете.

• Появява се ако има проблем
със системата на
електрическия обтегач на
коланите.

Обяснение
• Има опасност пътната
настилка да е заледена и
хлъзгава.
• Появява се, докато
шофирате – незабавно спрете
на безопасно място.
Ако светне символът за ниско
налягане на маслото, стр. 715
• Закарайте автомобила за
проверка в оторизиран
сервиз.
• Появява се по време на
движение – включете ръчно
светлините и проверете
автомобила в оторизиран
сервиз.
• Появява се по време на
движение – фаровете може да
не са включени. Когато
условията ви позволяват да
шофирате безопасно,
закарайте автомобила за
проверка в оторизиран сервиз
възможно най-скоро.
• Закарайте автомобила за
проверка в оторизиран
сервиз.

Стр. 126
>> Предупредителни и информационни съобщения на информационния интерфейс за шофьора
Съобщение

Експлоатация
• Появява се ако има проблем
със затварящата се решетка
пред радиатора и
температурата на
охлаждащата течност на
радиатора е твърде висока.
• Появява се, когато
температурата на
охлаждащата течност е близо
до горната граница.

Обяснение
• Мощността ще бъде
намалена, така че е възможно
да не можете да ускорявате
или да поддържате текущата
си скорост. Закарайте
автомобила за проверка в
оторизиран сервиз.
• Шофирайте бавно, за да
избегнете прегряване.

• Появява се, когато
температурата на
охлаждащата течност се
повиши много.

Прегряване стр. 706

• Появява се в случай на
проблем с радиатора.

Шофирайте бавно, за да
избегнете прегравяне и
проверете възможно найбързо автомобила си в
оторизиран сервиз.
• Закопчайте предпазния
колан по правилен начин
преди да потеглите.

• Появява се, когато завъртите
контактния ключ в положение
ON
@*1 без да сте закопчали
предпазния колан за водача.
Моделите с цветна
аудиосистема:
• Появява се, докато
персонализирате настройките
и променяте позицията на
лоста (бутоните) от P към
друга позиция.
Персонализирани настройки,
стр. 161

Персонализирани настройки,
стр. 161

Стр. 127
>> Предупредителни и информационни съобщения на информационния интерфейс за шофьора
Съобщение

Експлоатация
• Появява се, ако
автоматичното задържане на
спирачките автоматично се
отмени, докато функционира.
• Появява се, когато бутонът
на системата за автоматично
задържане на спирачките е
натиснат без да е натиснат
педалът на спирачките,
докато функционира
автоматичното задържане на
спирачките.
• Появява се, когато
автоматичното задържане на
спирачката е активирано при
незакопчан колан на
шофьорската седалка.
• Появява се, когато бутонът
на системата за автоматично
задържане на спирачките е
натиснат без да е натиснат
педалът на спирачките,
докато функционира
автоматичното задържане на
спирачките.
• Появява се, когато ръчната
спирачка се приложи
автоматично, докато работи.
• Появява се при
деактивиране на бутона на
ръчната електрическа паркинг
спирачка, без да сме
натиснали спирачния педал

Обяснение
• Незабавно натиснете
спирачния педал.
Автоматично задържане на
спирачката, стр. 599

Закопчайте колана за
шофьорската седалка.
Автоматично задържане на
спирачката, стр. 599
• Натиснете бутона за
автоматично задържане на
спирачките при натиснат
педал на спирачката.
Индикатор за автоматично
задържане на спирачките стр.
599
Автоматично задържане на
спирачкате стр. 599
Паркинг спирачка, стр. 595
• Появява се, докато
шофирате – активирайте
паркинг спирачката при
натиснат спирачен педал.
Паркинг спирачка, стр. 595

Стр. 128
>> Предупредителни и информационни съобщения на информационния интерфейс за шофьора
Съобщение

Експлоатация
• Появява се, ако автомобилът
се управлява по начин, който
съответства на сънливо или
невнимателно шофиране.

Обяснение
Система за следене
вниманието на водача стр.
155

• Появява се, когато някой от
предпазните колани на втория
и третия ред* седалки се
закопчае или откопчае, или
някоя от задните врати се
отвори и затвори.
• Появява се, когато скоростта
на автомобила достигне
зададената скорост.
Можете да зададете две
различни скорости за
алармата.

Напомнящ индикатор за
предпазните колани стр. 51

Аларма за скоростта, стр. 159

Стр. 129
>> Предупредителни и информационни съобщения на информационния интерфейс за шофьора
Модели със система, напомняща за сервизно обслужване
Съобщение

Експлоатация
• Появява се, когато някой от
елементите за сервизно
обслужване е наложителен
по-рано от 30 дни.
• Появява се, когато някой от
елементите за сервизно
обслужване е наложителен
по-рано от 10 дни.
• Появява се, когато
планираното сервизно
обслужване още не е
направено след като
оставащото време достигне
до 0.

Обяснение
• Оставащите дни ще се
отброяват всеки ден.
Система, напомняща за
сервизно обслужване* - стр.
626
• Извършете планираното
сервизно обслужване
възможно най-скоро.
Система, напомняща за
сервизно обслужване* - стр.
626
• Вашият автомобил е
преминал точката за сервизно
обслужване.
Веднага закарайте
автомобила за сервизно
обслужване и не забравяйте
да нулирате напомнянето.
Система, напомняща за
сервизно обслужване* стр.
626

Автомобил с предни пръскачки
Съобщение

Експлоатация
• Появява се, когато течността
за миене на стъклата намалее.

Обяснение
• Допълнете миеща течност.
Пълнене на миеща течност за
стъклата стр. 653

Стр. 130
>> Предупредителни и информационни съобщения на информационния интерфейс за шофьора
Съобщение

Експлоатация
• Появява се веднага щом се
открие проблем в системата
за безключов достъп или
безключово стартиране.
• Появява се когато затворите
вратата и режимът за
захранване е в положение ON
без безключовото
дистанционно управление да
е в автомобила.
• Появява се, когато батерията
на безключовото
дистанционно се изтощава.
Появява се, щом
превключитевключите режим
АКСЕСОАРИ или стартирате
двигателя.
Автомобили с десен волан:
• Светва, когато отключите и
отворите шофьорската врата.
• Появява се при активиран
режим АКСЕСОАРИ.

Обяснение
• Появява се постоянно –
закарайте автомобила за
проверка при упълномощен
представител.
• Съобщението изчезва когато
внесете безключовото
дистанционно обратно в
автомобила и затворите
вратата.

• Появява се, след като
шофьорската врата е отворена
при активиран режим
АКСЕСОАРИ.

• Натиснете два пъти бутона
POWER, без да натискате
педала на спирачката, за да
изключите автомобила.

• Сменете батерията с нова
при първа възможност.
Смяна на батерията стр. 676
Запалване, стр. 498

-----

Стр. 131
>> Предупредителни и информационни съобщения на информационния интерфейс за шофьора
Съобщение

Експлоатация
• Появява се в случай, че
батерията на дистанционното
за безключов достъп е
изтощена, за да стартира
автомобила или ключът не е в
обсега на дистанцията за
функциониране.
Звуковият сигнал се повтаря
шест пъти.

Обяснение
• Преместете и докоснете с
ключа бутона POWER.
Ако се изтощи батерията на
дистанционното за
безключов достъп, стр. 702

• Появява се, когато натиснете
бутона POWER, докато
автомобилът се движи.

Аварийно изключване на
автомобила, стр. 703

• Появява се, когато смените
N, и натиснете бутона POWER
за около пет секунди.

• Позицията на
превключвателя N за 15
минути, след това
автоматично се превключва
към P.
Ако искате да запазите
превключвателя на позиция
N (режим за автомивка), стр.
508
• Натиснете бутона на паркинг
спирачката P, преди да
освободите спирачния педал,
докато спиране, паркиране
или излизане от автомобила.
Селектор на трансмисията,
стр. 506

• Появява се, когато
автомобилът спре при
незакопчан предпазен колан
и има шанс автомобилът
неочаквано да потегли.

Стр. 132
>> Предупредителни и информационни съобщения на информационния интерфейс за шофьора
Съобщение

Експлоатация
• Появява се, когато
температурата на
енергийната система е
висока.
Появява се, когато
температурата на
високоволтовата батерия на
хибрида и ниска.

• Появява се след като се
включи зарядната система
на 12-волтовия акумулатор.
• Появява ако силовата
система е в диагностичен
режим.

Обяснение
• Вашият автомобил
ускорява и потегля по
наклон по-трудно.
• Паркирайте на безопасно
място и охладете системата.
Прегряване, P. 706
• Вашият автомобил
ускорява и потегля по
наклон по-трудно.
• Изгасва, след като
започнете да шофирета, тъй
като високоволтовата
батерия на хибридната
система се загрява.
• Вашият автомобил
ускорява и потегля по
наклон по-трудно.
• Свържете се с оторизиран
сервиз незабавно.
• Възможно е да усетите
спад на мощността.
Проверете автомобила си в
оторизиран сервиз.
• Възможно е индикаторът
да се включи в резултат на
диагностиката.
Индикатор на енергийната
система, стр. 103

Стр. 133
>> Предупредителни и информационни съобщения на информационния интерфейс за шофьора
Съобщение

Експлоатация
• Появява се, когато
температурата на
високоволтовата батерия е
прекалено ниска (прибл. -30°C
или още по-ниска).

• Появява се, когато
температурата на
високоволтовата батерия и
други системи са прекалено
ниски, за да функционират
(прибл. -40°C или по-ниско).

Обяснение
• Можете да стартирате
двигателя и да използвате
климатика, за да затопли
интериора, което на свой ред
ще затопли високоволтовата
батерия до степен да ви
позволи за потеглите с
автомобила.
• Трябва да чакате
температурата навън да се
повиши, или да преместите
автомобила на по-топло
място.
• Консултирайте се с
оторизиран дилър / сервиз.

Стр. 134
>> Предупредителни и информационни съобщения на информационния интерфейс за шофьора
Съобщение

Експлоатация
• Появява се при активен
електрически EV режим и
следните ситуации.
- Превишена
температурата на
батерията.
- Прекалено ниска
температура на батерията.
- Двигателят е прекалено
студен.
- Купето се отоплява.
- Скоростта е прекалено
висока.
- Налага се сериозно
ускоряване.
• Появява се при
автоматично деактивиран
електрически режим EV и
следните ситуации.
- Когато зарядът на
високоволтовата батерия е
нисък.
- При висока скорост на
вашия автомобил.
- Когато скоростта на
автомобила ви превишава
40 км/ч преди двигателят
да е загрял достатъчно.
- При дълбоко натискане
на педала за газта.
- При шофиране по наклон.
• Появява се, ако е
наложително да се
стартира двигателят,
когато сте натиснали
бутона за електрически
режим EV.

Обяснение
Електрическият режим EV
се активира незабавно
след подобряване на
ситуацията или причината,
поради която той е бил
анулиран, се изясни.

------

Стр. 135
>> Предупредителни и информационни съобщения на информационния интерфейс за шофьора
Съобщение

Експлоатация
• Появява се, когато
високоволтовата батерия е с
изключително нисък заряд.

Обяснение
• Свържете се незабавно с
оторизиран дилър.

• Появява се, когато натиснете
педала за газта при селектор
на трансмисията в позиция N.

• Преместете крака си от
педала за газта. Докато
шофирате, натиснете
спирачния педал и променете
режима на трансмисията.

• Появява се, когато
многократно, за да
превключите бутона на P или
друга позиция.

• Изчакайте преди да
превключите на друг бутон от
селектора на трансмисията.

• Появява се, когато
изключите автомобила OFF
при шофиране.

Спрете незабавно на
безопасно място, активирайте
паркинг-спирачката, а след
това рестартирайте
автомобила. Ако съобщението
изчезне, продължете да
шофирате.

Стр. 136
>> Предупредителни и информационни съобщения на информационния интерфейс за шофьора
Съобщение

Експлоатация
• Появява се при опит да се
смени позицията на селектора
на трансмисията, при натиснат
педал за газта.

Обяснение
• Махнете крака си от педала
за газта, а след това друг
бутон на трансмисията.

• Появява се при натиснат
бутон P за паркинг спирачката
по време на движение.
• Появява се, ако включите
бутона R за задна скорост от
селектора на трансмисията
при движение напред, или D
за движение напред, докато
маневрирате с автомобила
назад.

• Уверете се, че автомобилът
е спрял, преди да оперирате с
бутоните на селектора на
трансмисията.

• Появява се, когато се
опитвате да превключите
бутон от селектора на
трансмисията, без да сте
махнали крака си от педала за
газта.
• Натиснете спирачния педал,
а след това изберете бутон от
селектора на трансмисията.

• Натиснете спирачния педал,
а след това изберете бутон за
превключване.

• Появява се, когато
температурата на
трансмисията става прекалено
висока.
• Възможно е скоростта на
автомобила да се понижи.

• Намалете скоростта и
позволете на системата да се
охлади, докато съобщението
не изчезне.

Стр. 137
>> Предупредителни и информационни съобщения на информационния интерфейс за шофьора
Съобщение

Експлоатация
• Появява се, ако има
проблем със системата за
автоматично превключване
между къси и дълги светлини.

Обяснение
• Превключвайте ръчно
светлини.
• Ако шофирате с включени
дълги светлини, когато това се
случи, те автоматично се
превключват на къси и остават
така.

• Появява се ако нещо покрие
датчиците на радара и пречи
на техниката да констатира
наличието на автомобил пред
вашия.
• Възможно е да се появи при
шофиране при лоши
метеорологични условия –
дъжд, сняг, мъгла и др.
• Появява се ако
температурата вътре в
камерата на предния датчик е
твърде висока и някои
помощни системи за шофьора
не могат да бъдат активирани.

• Когато датчиците на радара се
замърсят, спрете автомобила на
безопасно място и почистете
датчика с мека кърпа.
• Проверете автомобила в
оторизиран сервиз, ако
съобщението не изчезне след
почистването на датчика.
Датчик на радара, стр. 594
Honda Sensing, стр. 539
• Използвайте климатичната
система, за да охладите камерата.
Изчезва – камерата е охладена и
системите се активират
нормално.
Камера на предния датчик, стр.
592
Honda Sensing, стр. 539
Когато предните прозорци се
замърсят, спрете автомобила на
безопасно място и избършете с
мека кърпа. Закарайте
автомобила
за проверка при упълномощен
представител, ако съобщението
не
изчезне след като сте почистили
областта около камерата.
Камера на предния датчик, стр.
592
Honda Sensing, стр. 539

• Появява се ако областта
около камерата на предния
датчик е замърсена с кал и
др., което пречи да бъде
разпознат автомобила пред
вас.
Може да се появи при
шофиране в лоши
метеорологични условия дъжд, сняг, мъгла и др.

Стр. 138
>> Предупредителни и информационни съобщения на информационния интерфейс за шофьора
Съобщение

Експлоатация
• Появява се, когато системата
предвиди, че автомобил ще
завие пред вас от дясната
страна и ще намали вашата
скорост спрямо другия
автомобил.
• Появява се, когато системата
предвиди, че автомобил ще
свие пред вас от лявата страна
и ще намали вашата скорост
спрямо другия автомобил.
• Появява се, когато
функцията за адаптивният
автопилот със следване при
ниска скорост се деактивира
автоматично. •

Обяснение
• Системата автоматично
поддържа безопасно
разстояние до навлизащия
автомобил, когато системата
предвиди навлизането.
Начин на активиране на
системата стр. 569
• Системата автоматично
поддържа безопасно
разстояние до навлизащия
автомобил, когато системата
предвиди навлизането.
Начин на активиране на
системата стр. 569
Можете да пренастроите
зададената скорост, след като
причините, довели до
деактивиране на адаптивният
автопилот със следване при
ниска скорост изчезнат.
Натиснете бутона RES/+
button.
Адаптивен автопилот с
функция за следване при
ниска скорост (ACC с LSF), стр.
553

Стр. 139
>> Предупредителни и информационни съобщения на информационния интерфейс за шофьора
Съобщение

Експлоатация
• Появява се, когато
разстоянието между вашия
автомобил и автомобила пред
вас е прекалено малко и
адаптивният автопилот (АСС)
работи.
• Появява се, когато натиснете
бутона -/SET, докато
разстоянието между вашия
автомобил и този пред вас е
прекалено малко.
• Появява се, когато предпазният
колан на шофьора се разкопчае,
докато автомобилът ви се спира
автоматично от адаптивния
автопилот (ACC).
• Появява се, когато натиснете
бутона -/SET, докато се
разкопчава предпазният колан
на шофьора.
• Появява се, ако системата за
динамична устойчивост (VSA) или
функцията за сцепление действа,
докато работи адаптивният
автопилот (ACC).
• Появява се, когато скоростта на
автомобила е прекалено висока,
за да настроите адаптивния
автопилот със следване при
ниска скорост (ACC с LSF).

• Появява се, когато адаптивният
автопилот (ACC) се отмени
поради твърде висока
скорост на автомобила.

Обяснение
• Адаптивният автопилот (ACC) е
деактивиран автоматично.
Адаптивен автопилот с функция
за следване при ниска скорост
(ACC с LSF), стр. 553
• Системата за адаптивен
автопилот (ACC) не може да бъде
включена.
Адаптивен автопилот с функция
за следване при ниска скорост
(ACC с LSF), стр. 553
• Адаптивният автопилот (ACC) е
деактивиран автоматично.
Адаптивен автопилот с функция
за следване при ниска скорост
(ACC с LSF), стр. 553
• Адаптивният автопилот (ACC)
не може да бъде включен.
Адаптивен автопилот с функция
за следване при ниска скорост
(ACC с LSF), стр. 553
• Адаптивният автопилот (ACC) е
деактивиран автоматично.
Адаптивен автопилот с функция
за следване при ниска скорост
(ACC с LSF), стр. 553
• Намалете скоростта, след това
настройте автоматичния
автопилот със следване при
ниска скорост (ACC).
Адаптивен автопилот с функция
за следване при ниска скорост
(ACC с LSF), стр. 553
• Намалете скоростта, след това
включете отново автоматичния
автопилот със следване при
ниска скорост (ACC).
Адаптивен автопилот с функция
за следване при ниска скорост
(ACC с LSF), стр. 553

Стр. 140
>> Предупредителни и информационни съобщения на информационния интерфейс за шофьора
Съобщение

Експлоатация
• Появява се, когато автомобилът
пред вас продължи пътя си, след
като вашият автомобил е бил
спрян автоматично от
адаптивния автопилот със
следване при ниска скорост (ACC
с LSF).
• Появява се, когато на селектора
на трансмисията е натиснат всеки
друг бутон, различен D при
актвиран автоматичен автопилот
с функция за следване при ниска
скорост.
• Появява се при натискане на
бутона за настройки –/SET,
докато на селектора на
трансмисията е активен всеки
един от бутоните, различен от D.
• Появява се, когато автомобилът
е спрян на стръмен наклон,
докато автоматичният автопилот
работи.
• Появява се, когато натиснете
бутона -/SET, докато автомобилът
е спрян на много стръмен
наклон.
• Появява се, когато ръчната
спирачка се приложи
автоматично, докато
функционира системата за
адаптивния автопилот с функция
за следване при ниска скорост.
• Появява се, когато натиснете
бутона -/SET, докато е
активирана ръчната спирачка.

Обяснение
• Натиснете бутона RES/+ или -/SET
или натиснете педала на газта, за да
възстановите.
Адаптивен автопилот с функция за
следване при ниска скорост (ACC с
LSF), стр. 553
• Адаптивният автопилот със
следване при ниска скорост (ACC с
LSF) е деактивиран автоматично.
Адаптивен автопилот с функция за
следване при ниска скорост (ACC с
LSF), стр. 553
Адаптивният автопилот с функция за
следване при ниска скорост (ACC с
LSF) не може да бъде активиран.
Адаптивен автопилот с функция за
следване при ниска скорост (ACC с
LSF), стр. 553
• Адаптивният автопилот с функция
за следване при ниска скорост (ACC с
LSF) е деактивиран автоматично.
Адаптивен автопилот с функция за
следване при ниска скорост (ACC с
LSF), стр. 553
Адаптивният автопилот с функция за
следване при ниска скорост (ACC с
LSF) не може да бъде активиран.
Адаптивен автопилот с функция за
следване при ниска скорост (ACC с
LSF), стр. 553
• Адаптивният автопилот с функция
за следване при ниска скорост (ACC с
LSF) е деактивиран автоматично.
Адаптивен автопилот с функция за
следване при ниска скорост (ACC с
LSF), стр. 553
Паркинг спирачка, стр. 595
• Адаптивният автопилот със
следване при ниска скорост (ACC с
LSF) не може да бъде включен.
Адаптивен автопилот с функция за
следване при ниска скорост (ACC с
LSF), стр. 553
Паркинг спирачка, стр. 595

Стр. 141
>> Предупредителни и информационни съобщения на информационния интерфейс за шофьора
Съобщение

Експлоатация
• Появява се, когато натиснете
бутона -/SET, докато
автомобилът се движи и
спирачният педал е натиснат.

Обяснение
• Адаптивният автопилот не
може да бъде включен.
Адаптивен автопилот с
функция за следване при
ниска скорост (ACC с LSF), стр.
553

• Появява се, ако отмените
адапативният автопилот с
функция за следване при
ниска скорост бъде отменен,
докато автомобилът ви е
автоматично спрян от самата
система.
• Мига, когато системата
отчете вероятност от сблъсък
с автомобил пред вас. Чува се
звуков сигнал.

• Незабавно натиснете
спирачния педал.

• Вземете подходящи мерки,
за да предотвратите сблъсък
(натиснете педала на
спирачките, сменете лентата
на движение и др.).
Адаптивен автопилот с
функция за следване при
ниска скорост (ACC с LSF), стр.
553
Спирачна система за
намаляване силата
та на сблъсък (CMBS) стр. 542

Стр. 142
>> Предупредителни и информационни съобщения на информационния интерфейс за шофьора
Съобщение

Експлоатация
• Появява се ако автомобилът
е на път да излезе от
разпознатата пътна лента.

• Появява се ако водачът
просто е отпуснал ръцете си
върху волана или не държи
волана изобщо и автомобилът
е на път да излезе от
разпознатата пътна лента. Ще
се чуе и звуков сигнал.
• Мига ако водачът просто е
отпуснал ръцете си върху вол
ана или не държи волана
изобщо. Ще се чуе и звуков
сигнал. Ако водачът продължи
да шофира по този начин, ще
се чуе еднократен дълъг
звуков сигнал и LKAS ще бъде
деактивирана.
• Появява се, когато
автомобилът най-вероятно ще
излезе извън разпозната
лента на движение.
Системата за предупреждение
при напускане на пътното
платно също така управлява
автомобила, за да ви помогне
да останете във вашето пътно
платно.

Обяснение
• Поемете контрол върху
управлението и дръжте
автомобила в центъра на
пътната лента. Съобщението
ще изчезне след малко.
Система, предотвратяваща
напускането на пътната лента
(LKAS) стр. 570
Система за предупреждение
за напускане на пътното
платно, стр. 578
• Поемете контрол върху
управлението и дръжте
автомобила в центъра на
пътната лента. Съобщението
ще изчезне след малко.
Система, предотвратяваща
напускането на пътната лента
(LKAS) стр. 570
• Поемете контрол върху
управлението и съобщението
ще изчезне.
Система, предотвратяваща
напускането на пътната лента
(LKAS) стр. 570

• Поемете контрол върху
управлението и дръжте
автомобила в центъра на
пътната лента. Съобщението
ще изчезне след малко.
Система за предупреждение
за напускане на пътното
платно, стр. 578

Стр. 143
>> Предупредителни и информационни съобщения на информационния интерфейс за шофьора
Съобщение

Експлоатация
• Появява се, когато оперира
системата LKAS,
предотвратяваща напускането
на пътната лента или при
натискане на бутона за
активирането ѝ, но има
проблем с система, свързана с
LKAS. Системата,
предотвратяваща напускането
на пътната лента отказва
автоматично. Едновременно с
това се чува и звуков сигнал,
ако е избрана от
персонализираните
настройки.

Обяснение
• Ако се включи друг системен
сигнал като от VSA, ABS или от
спирачната система,
предприемете необходимите
действия.
Системни съобщения /
сигнали, стр. 100

Модели с електрическа врата на багажника
Съобщение

Експлоатация
• Появява се при проблем с
електрическата врата на
багажника.

Обяснение
• Ръчно отворете или
затворете електрическата
врата на багажника.
• Проверете автомобила си в
оторизиран сервиз.
Модели с четири задвижващи колела AWD в реално време с интелигентен контролен модул
Съобщение

Експлоатация
• Появява се при проблем
интелигентния контролен
модул на системата за четири
задвижващи колела в реално
време (AWD).

Обяснение

• Появява се, когато
температурата на
диференциала е прекалено
висока.

• Спрете на безопасно място,
включете паркинг спирачката P и
изключете двигателя, докато
съобщението изчезне. Ако това не
случи, проверете автомобила в
оторизиран сервиз.
Задвижване на четирите колела със
система за интелигентен контрол *,
стр. 530

• В този случай двигателят задвижва
само предните колела. Проверете
автомобила си в оторизиран сервиз.

Стр. 144
ПРИБОРИ И ДИСПЛЕИ
Прибори
Приборите включват скоростомер, индикатор за нивото на зареждане на високоволтовата батерията,
индикатор РАБОТИ/ЗАРЕЖДА (POWER/CHARGE), горивомер и други свързани индикатори.
Визуализират се на дисплея, когато двигателят се включи.
На дисплея се изписва скоростта на придвижване в км/ч или мили/ч, както и остатъчното гориво в
резервоара
И ДИСПЛЕИ
■ Скоростомер – измерва скоростта в км/ч или мили/ч
Натиснете бутон (дисплей/информация) многократно, докато иконата се покаже в интерфейса за
информация на шофьора. Натиснете ENTER, след това натиснете и го задръжте отново. Показанията на
скоростомера и показаните мерни единици ще се превключват между км/ч и мили/ч.
■ Горивомер – показва нивото на гориво в резервоара
ЗАБЕЛЕЖКА:
Трябва да заредите с гориво, когато показанието достигне 0. Пълното изразходване на горивото може
да доведе до прекъсване в работата на двигателя, което води до повреда на катализатора. Реалното
количество остатъчно гориво може да се различава от показанията на горивомера.

Стр. 145
■ Индикатор за ниво на зареждане на високоволтова батерията – показва нивото на остатъчния заряд
на батерията
Нивото на високоволтовата батерията може да намалява по следните причини:
- Когато 12-волтовата батерия е била сменена
- Когато 12-волтовата батерия е била разкачена
- Когато контролната система на високоволтовата батерия коригира показателите си.
Показателите на нивото на зареждане ще се коригират автоматично при потегляне.
Температурните промени във високоволтовата батерия могат да доведат до увеличаване или
намаляване капацитета на зареждане на батерията. Ако тези температурни разлики доведат до
промяна капацитета на батерията, показателите в индикатора на батерията може също да се променят
дори ако степента на зареденост не се е променила.
■ Индикатор РАБОТИ/ЗАРЕЖДА
■ Електрически мотор
Когато електромоторът задвижва автомобила, отдаваната мощност се визуализира чрез запълване на
индикатора от страната на POWER.
■ Зареждане на батерията
Когато високоволтовата батерия се зарежда, интензитетът на зареждането се визуализира чрез
запълване на индикатора от страната на CHARGE.

Стр. 146
Интерфейс за информация на шофьора
Интерфейсът за информация на шофьора показва километража, брояча за отделно пътуване, външната
температура и други прибори.
Показва и важни съобщения като например предупреждения и друга полезна информация.

Стр. 147


Превключване на екрана


Основни екрани
Натиснете
бутона
(дисплей/информация) и след това натиснете ◄ или ►, за да
смените екрана. Натиснете ENTER, за да видите подробна информация

* Не се предлага за всички модели

Стр. 148
■ КОМПЮТЪ КОМПЮТЪР ЗА ПЪТУВАНЕ КОМПЮТЪР ЗА ПЪТУВАНЕ

Стр. 149
■ Брояч на пътуване
Показва натрупаните километри или мили каране от последното нулиране. А и В могат да се използват
за измерване на две различни пътувания
Превключването от пътуване А към пътуване В се извършва чрез бутона
■ Рестартиране брояча за пътуване
За да рестартирате брояча първо го заредете на дисплея, после натиснете и задръжте копчето
Броячът е нулиран до 0.0
■ Среден разход на гориво
Показва средния разход на гориво за всяко пътуване в литри/100 км или мили. Дисплеят се
актуализира през зададени интервали. Когато броячът за пътуване е нулиран, показателят за средно
икономичния разход на гориво също се нулира.
Можете да променяте кога да се нулира средният разход на гориво.
 Персонализирани функции – стр. 161, 400
■ Обхват
Показва разстоянието, което може да изминете с оставащия заряд на батерията или горивото. Това
разстояние се определя на база разхода от предишни пътувания.
■ Изминало време
Показва времето, изминало от последното нулиране на пътуване A или пътуване B.
Можете да променяте кога да се нулира изминалото време.
 Персонализирани функции – стр. 161, 400
■ Средна скорост
Показва средната скорост в км/ч или мили/ч от последното нулиране на A или пътуване B.
Можете да променяте кога да се нулира средната скорост
 Персонализирани функции – стр. 161, 400

Стр. 150
■ Уред за измерване на моментния разход на гориво
Показва моментния разход на гориво като стълбовидна диаграма в литри/100км или мили.
■ Система за сервизни напомняния *
Показва сервизните напомняния
 Система за сервизни напомняния – стр.626
■ Система за напомняне за задни колани
Показва дали задните колани са закопчани или разкопчани.
■ Външна температура
Показва външната температура в градуси Целзий. Ако в момента на запалване на двигателя външната
температура е под 3°C индикаторът за външна температура премигва за 10 секунди.
■ Настройване на екрана за външна температура
Регулирайте отчитането на температурата до ± 3 ° C, ако показаната температурата изглежда неточна.
Сензорът за температура е разположен в предната броня на автомобила. Топлината, излъчвана от
пътната настилка и отделените газове от другите автомобили биха могли да повлияят на отчитането на
температурата, ако скоростта на автомобила Ви е под 30 км/ч (19 мили/ч). Актуализирането на екрана
е възможно е да отнеме няколко минути, докато температурният четец се стабилизира. Използвайте
менюто на информационни дисплей или аудио-информационната система, за да коригирате
температурата
 Персонализирани функции – стр. 161, 400
*Не се предлага за всички модели

Стр. 151


Записи на средна икономия на гориво

Показва средния разход на гориво за последните три цикъла на каране (1-3) и за последния (0) в
литри/100 км или мили/100 км. Всеки път, когато включите двигателя, екранът се актуализира и
последният запис се изтрива.

Стр. 152
■ Екран Екологично шофиране
Изображението на автомобила на дисплея се премества напред или назад докато шофирате. При
ускорение, иконата се придвижва напред. При намаляване – назад. За икономично шофиране се
опитайте да държите иконата в средата на кръга.
Колкото повече ускорявате, толкова повече иконата ще се придвижва напред. И обратно – колкото
повече намалявате, толкова повече ще се измества назад.

Стр. 153
■ Резултат от икономично шофиране / Събиране на точки
Появява се за няколко секунди, когато изключите двигателя - VEHICLE OFF.
Всеки цикъл има три етапа. В зависимост от начина Ви на шофиране, иконата (иконите) с
изображения на листа и запълването на дисплея се увеличават или намаляват, за да покажат че сте
достигнали определено ниво на икономично шофиране.

■ Нулиране на резултати от шофиране
1. Уверете се, че сте превключили на позиция Р. Включете захранването - ON.
2. Ако ECON режимът е включен, натиснете ECON бутона, за да го изключите.
3. Включете режима VEHICLE OFF.
4. Пуснете захранването отново - ON.
► Уверете се , че изпълнявате стъпки от 4 до 6 в рамките на 30 секунди.
5. Натиснете педала на спирачката два пъти.
6. Натиснете бутона ECON два пъти.
► Цветът на информационния дисплей ще стане монохромен.
7. Изключете захранването - VEHICLE OFF.

Продължава на следващата страница

Стр. 154
■ Екран за начина на задвижване
Показва потока на мощността от електромотора и бензиновия двигател, отчитайки източника на
зареждане и дали батерията се зарежда.

*1:AWD моделите също показват мощността на задните колела.
Ако автомобилът е неподвижен, с включен двигател може да се появи следното на информационния
екран:

Стр. 155
■ Система за следене вниманието на шофьора НА ВОДАЧА
■ СИСТЕМА ЗА СЛЕДЕНЕ ВНИМАНИЕТО НА ВОДАЧА
Системата за следене вниманието на водача анализира командите от волана, за да определи
дали автомобилът се управлява по начин, който съответства на сънливо или невнимателно
шофиране. Ако определи, че автомобилът се управлява по такъв начин, ще покаже нивото на
внимание на водача в интерфейса за информация на шофьора.

Когато бутонът Дисплей/Информация
е натиснат, индикаторите в информационното табло за
шофьора светват в бяло, за да определят степента на внимание на шофьора.

 Превключване на дисплей – стр. 147
Системата за следене вниманието на водача не винаги може да разпознае дали водачът е
изморен или невнимателен. Независимо от обратната връзка на системата, ако се чувствате
изморени, спрете на безопасно място и починете толкова, колкото е необходимо

Стр. 156
Ако броят стълбчета падне до две, системата за следене
вниманието на водача ще покаже бяла чашка с кафе
(без стълбчетата), за да предупреди водача, че нивото
му на внимание е ниско.

Ако броят стълбчета падне до едно, ще се чуе звуков
сигнал, воланът ще вибрира и чашката с кафе ще стане
жълта, за да предупреди водача, че трябва да си почине,
тъй като нивото му на внимание е твърде ниско.
Ако чашката за кафе светне в жълто, спрете на безопасно място и починете толкова, колкото е необходимо.
Предупреждението с жълта чашка за кафе ще изчезне
когато бъде натиснат бутонът ENTER или когато системата определи, че водачът шофира нормално.
Ако водачът не направи почивка и системата продължава да засича, че той е много изморен, чашката
за кафе отново ще светне в жълто след около 15 минути, придружавана от звуков сигнал и вибрации
на волана.
Предупрежденията не се появяват, когато времето за пътуване е 30 минути или по-малко.

Стр. 157
■ Екранът за следене вниманието на шофьора се нулира, когато:
•
системата за захранване е изключена
•
водачът разкопчава предпазния колан и отваря вратата, докато автомобилът е спрян.
■ За да функционира екрана за следене вниманието на шофьора:
• автомобилът трябва да пътува с повече от 40 км/ч (25 мили/ч).
• Индикаторът за електрическото сервоуправление (EPS) трябва да е изключен
■ В зависимост от начина на шофиране и други фактори, екранът за следене вниманието на
шофьора е възможно да не функционира и при следните обстоятелства:
• Системата за подпомагане на движенето в лентата (LKAS) е активна.
 Система за подпомагане на движенето в лентата (LKAS) - стр. 570
• пътните условия са лоши, като например неасфалтирана пътна настилка или неравности.
• ветровито е.
• шофьорът системно управлява автомобила агресивно, като например честа смяна на пътната
лента или рязко ускоряване.
■ Персонализиране
Може да променяте настройките на Системата за следене вниманието на шофьора
Изберете Tactile And Audible Alert (Осезаемо и звуково известяване), Tactile Alert Only(Само
осезаемо известяване/осезаемо известяване), или OFF(ИЗКЛ./Изкл.).


Персонализирани функции - стр. 161, 400

Стр. 158
■ Индикатор за разпределение на въртящия момент*
Индикаторът показват как въртящият момент се разпределя
между предно дясно, предно ляво, задно дясно и задно ляво
колело.

 Задвижване на всички колела в реално време (REAL TIME AWD) * - стр. 530
* Не се предлага за всички модели

Стр. 159
■ Аларма за скоростта
Включване алармата за скорост и променяне на настройките й.
При всяко натискане на бутона
настройката на алармата за скорост се променя както
следва:

*1: Настройки по подразбиране

Стр.160
■ Направления завой по завой*
Показва направленията за шофиране завой по завой до Вашата дестинация, свързани с навигационна
система.


Вижте Ръководството за навигационната система

Информационното табло на шофьора показва компас, когато пътната карта (информацията за
маршрута) не се използва. Може да изберете дали системата Направления завой по завой да е
активна докато използвате пътната карта (информация за маршрута)
Система за разпознаване на пътни знаци
Показва информацията от системата за разпознаване на пътни знаци.


Система за разпознаване на пътни знаци – стр. 584

■ Аудио*
Показва текущата аудио информация.


Основна работа на аудио системата – стр. 319

■ Телефон*
Показва текущата информация за телефона.


Телефонна система „Свободни ръце“ – стр.400

Когато инструкциите за маршрута не се използват, информационният дисплей показва изображение
на компас.
Можете да избирате дали по време на инструкциите за маршрута са налични направленията завой по
завой.


Персонализирани функции стр. 400

* Не се предлага за всички модели

Стр. 161 се отнася за модел с 5-инчов цветен дисплей, който не се предлага на нашия пазар

Стр. 162 се отнася за модел с 5-инчов цветен дисплей, който не се предлага на нашия пазар

Стр. 163 се отнася за модел с 5-инчов цветен дисплей, който не се предлага на нашия пазар

Стр. 164 се отнася за модел с 5-инчов цветен дисплей, който не се предлага на нашия пазар

Стр. 165 се отнася за модел с 5-инчов цветен дисплей, който не се предлага на нашия пазар

Стр. 166 се отнася за модел с 5-инчов цветен дисплей, който не се предлага на нашия пазар

Стр. 167 се отнася за модел с 5-инчов цветен дисплей, който не се предлага на нашия пазар

Стр. 168 се отнася за модел с 5-инчов цветен дисплей, който не се предлага на нашия пазар

Стр. 169 се отнася за модел с 5-инчов цветен дисплей, който не се предлага на нашия пазар

Стр. 170 се отнася за модел с 5-инчов цветен дисплей, който не се предлага на нашия пазар

Стр. 171 се отнася за модел с 5-инчов цветен дисплей, който не се предлага на нашия пазар

Стр. 172 се отнася за модел с 5-инчов цветен дисплей, който не се предлага на нашия пазар

Стр. 173
Head-up дисплей *
Показва оборотомера, индикатора за позицията на трансмисията, системата за разпознаване на
пътниците знаци или текущия режим за ACC с LSF* заедно със скоростта на автомобила. Те се показват,
когато режимът на захранване е в положение ON (Вкл.).
За включване и изключване на Head-up дисплея: Натиснете бутона HUD. Дисплеят може да бъде
местен нагоре и надолу, за да бъде на едно ниво с очите Ви.
Head-up дисплеят ще се покаже автоматично при превключване за режима на захранване в положение
ON (Вкл.), ако се е показвал когато преди това сте превключили режима на захранване в положение
OFF (Изкл.).
За да повдигнете или смъкнете Head--up дисплея: Натиснете и задръжте бутона ▲ или ▼,
докато застане в желаното положение.

Ако Head-up дисплеят се е показвал когато при предишното си шофиране сте превключили режима на
захранване в положение OFF (Изкл.), то при превключване на режима на ON (Вкл.) ъгълът на Head-up
дисплея автоматично се регулира според настройката, съхранена в системата за запаметяване на
положението на седалката.
Избягвайте да докосвате екрана на Head-up дисплея, тъй като е покрит със специално вещество. Когато
почиствате екрана, първо отстранете всякакви замърсявания или прах с уред, подходящ за почистване
на обективи на камери. След това внимателно избършете обектива с кърпичка за почистване на
обективи или друга кърпичка с фина текстура: Не използвайте почистващ или перилен препарат.
* Не се предлага за всички модели

стр. 174
Head-up дисплей *
Дисплеят също така показва следните предупреждения:
• Индикатор за съобщения от системата: Появява се,
когато бъде открит проблем. Едновременно се
появява съобщение на информационния дисплей.

Предупредителни
и
информационни
съобщения на информационния дисплей - стр. 123
• Предупреждение при напускане на лентата за
движение: Когато Вашият автомобил е прекалено близо
до очертанията на лентата за движение, се появява
предупреждение.

Асистент за спазване на лентата (LKAS) - стр. 570
• Предупредителни светлини на Head-up дисплея:
информационния дисплей.

Премигват,

когато

съобщението

се

появява

на

 Спирачна система за предотвратяване на ПТП (CMBS) - стр. 542
 Адаптивен автопилот (ACC) със Система за спазване на дистанцията при ниска скорост (LSF) стр. 553

стр. 175
Head-up дисплей *
■ Регулиране на яркостта на Head-up дисплея
Натискането и задържането на HUD бутона за няколко секунди въвежда head-up дисплея в режим за
регулиране на яркостта. Използвайте бутони 3 или 4 за регулиране на яркостта.

Продължава

стр.176
Head-up дисплей *


Смяна съдържанието на Head-up екрана

За да промените броя на елементите, които се показват заедно със скоростта на автомобила на Headup дисплея, направете следното:
Изберете съдържанията на Head-up дисплея като натиснете бутона ▲ / ▼, за да промените дисплея.

стр. 177


Скорост на автомобила

Показва скоростта с която се движите в км./ч или мили


Измерване на Мощност/Заряд на батерията

■ Електрически мотор
Степента на захранване на електродвигателя се показва от показанията от страна на POWER.
■ Зареждане на батерия
Интензитета на зареждане на високоволтовата батерия се вижда от страната на CHARGE


Индикатор за позиция на трансмисията

Показва настоящата позиция на трансмисията


Индикатор за позиция на трансмисията – стр. 105



Система за разпознаване на пътни знаци

Система за разпознаване на пътни знаци – стр.584


Текущ режим на системата за автоматично поддържане на постоянна скорост ACC с функция
Следване при ниска скорост LSF и Помощна система за поддържане на лентата на движение
LKAS

 Адаптивен автопилот (ACC) със Система за спазване на дистанцията при ниска скорост (LSF) стр. 553
 Асистент за спазване на лентата (LKAS) - стр. 570

Стр. 178


Направляване завой по завой

Показва направленията за шофиране завой по завой до вашата дестинация, свързани с навигационна
система.


Вижте Ръководството за навигационната система

✔

Информационното табло на шофьора показва компас, когато пътната карта
(информацията за маршрута) не се използва. Може да изберете дали системата
Направления завой по завой да е активна докато използвате пътната карта
(информация за маршрута)



Персонализирани функции – стр.400

Стр. 179
Часовник ................................................................................180
Отключване и заключване на вратите
Видове ключове и функции ...................................................183
Слаб сигнал на безключово дистанционно управление......185
Заключване/Отключване на вратите отвън ..........................186
Заключване/Отключване на вратите отвътре .......................193
Детско заключване...................................................................195
Отваряне и затваряне багажник ...........................................196
Система за сигурност
Имобилайзер............................................................................208
Аларма......................................................................................209
Обемни сензори*....................................................................211
Сензори за разклащане*.........................................................212
Суперзаключване* ..................................................................213
Отваряне и затваряне на прозорците...................................214
Панорамен покрив* ...............................................................216
Работа с бутоните около волана
Бутон POWER ...........................................................................220
Мигачи......................................................................................223
Превключване на фарове........................................................224
Активни светлини при завиване* ..........................................227
Фарове за мъгла.......................................................................228
Система за автоматично превключване къси/дълги..........229
Габарити/Дневни светлини ....................................................232
Чистачки и пръскачки .............................................................233
Регулиране на яркостта ..........................................................237
Бутон за нагревателя на задното стъкло/
подгряване на странично огледало....................................... 239
Бутон за подгряване на предното стъкло*.............................240
Запаметяваща система за положението на седалката*........241
Регулиране на волана..............................................................243
Регулиране на огледалата
Вътрешно огледало за обратно виждане...............................244
Електрически странични огледала..........................................245
Регулиране на седалките .......................................................248
Интериорно осветление/Принадлежности за удобство.... 259
Управление на климатичната система ................................ 278

Стр. 180
ЧАСОВНИК
ЧАСОВНИК
Настройване на часовника
Модели без навигационна система
Можете да сверите часа в дисплея на часовника, когато контактният ключ е в положение ON *1.
■ НАСТРОЙВАНЕ НА ЧАСА



Настройване на часа

Модели с 5-инчова цветна аудио система
■ Използване на бутона MENU/CLOCK (МЕНЮ/ЧАСОВНИК)
1. Натиснете и задръжте бутона MENU/CLOCK (МЕНЮ/ЧАСОВНИК).
► Избрано е Adjust clock (Настройка на часовника).
2. Завъртете
, за да промените часа, след това натиснете .
3. Завъртете
, за да промените минутите, след това натиснете
4. За да въведете избора, завъртете и изберете Set (Задаване), след това натиснете


Настройване на часа

Модели с навигационна система
Часовникът автоматично се актуализира през навигационната система, така че часът не трябва да се
сверява
Модели с 5-инчова цветна аудио система
Може да настроите формата на часа – 12 часов или 24 часов
 Персонализирани функции - стр. 392
 Използване на MENU/CLOCK бутон
Тези индикатори показват какво извършвате с бутона за избор.
Завъртете
Натиснете

за да изберете.
за да потвърдите

Стр. 181
Модели с 5-инчова цветна аудио система
■ Използване на менюто Settings
(Настройки) на аудио/информационния
екран
1. Изберете Settings (Настройки).
2. Изберете Clock (Часовник).
3. Изберете Clock Adjustment (Настройване на
часовника).
4. Изберете ▲ или ▼ за промяна на часа.
5. Изберете ▲ или ▼ за промяна на минутите,
след това изберете OK.



Използване на менюто за настройки върху аудио-информационния екран

Модели с 5-инчова цветна аудио система
Може да настроите формата на часа – 12 часов или 24 часов и да включвате/изключвате часовника от
екрана.
Не може да сверявате часа докато автомобила работи.


Персонализирани настройки – стр. 400

Стр. 182
Модели с 5-инчова цветна аудио система
■ Използване на менюто Settings (Настройки) на
интерфейса за информация на шофьора
1. Натиснете бутона,
за да
изберете след това
натиснете
бутона ENTER
2. Натиснете бутона ▲/▼, докато Clock
Setup (Настройка на часовника) се появи на
дисплея.
3. Натиснете бутона ENTER (Въвеждане).
4. Натиснете бутона ENTER (Въвеждане), за да
изберете Adjust Clock (Настройка на часовника).
5. Натиснете бутона ▲/▼, за да смените
часа, след това натиснете бутона ENTER
6. Натиснете бутона ▲/▼, за да смените
минутите, след това натиснете бутона
ENTER
► Дисплеят ще се върне в нормален екран.



Използване на менюто за настройки от информационния екран на шофьора

Може да настроите формата на часа – 12 часов или 24 часов и да включвате/изключвате часовника от
екрана.


Персонализирани настройки – стр. 161

Часът на информационния дисплей на километража също се променя синхронно с часовника на
аудио-информационния екран.

Стр. 183
Заключване и отключване на вратите
ЗАКЛЮЧВАНЕ И ОТКЛЮЧВАНЕ НА ВРАТИТЕ
Видове ключове и функции
Автомобилът пристига със следните ключове:
Използвайте ключа за включване и изключване на
захранването, както и за заключване и отключване на всички
врати и капака на багажното отделение.
■ ВГРАДЕН КЛЮЧ*



Вграден ключ
Вграденият ключ може да се използва за
заключване/отключване на вратите, когато батерията на
дистанционното управление отслабне и функцията за
електрическо заключване/отключване на вратите се изключи.
За да извадите вградения ключ, плъзнете копчето за
освобождаване и след това издърпайте ключа. За да
поставите обратно вградения ключ, го натиснете навътре в
дистанционното управление, докато щракне на място



Видове ключове и функции

Всички ключове имат имобилайзер. Системата на имобилайзера помага за защита при кражба
 Имобилайзер – стр. 208
Следвайте следните съвети, за да предпазите ключовете от повреда:
Не оставайте ключовете на директна слънчева светлина или в обсега на високи температури
или висока влажност
•
Не изпускайте ключовете и не поставяйте тежки предмети върху тях
•
Пазете ключовете далеч от течности, прах и пясък
•
Не разглобявайте ключа, освен в случаите при смяна на батерията
Ако схемите в ключа се повредят, системата за запалване може да не проработи, както и
дистанционният трансмитер.
•

Ако ключовете не работят коректно се обърнете към оторизиран сервиз.

Стр. 184



Етикет с номер на ключа
Етикетът съдържа номер, който ще Ви е необходим при поръчка на
резервен ключ.

Пазете етикета с номера на ключа отделно от самия ключ на сигурно място извън автомобила.
Ако искате да поръчате допълнителен ключ се свържете с дилърското представителство.
Ако изгубите ключа и не можете да включите захранването на автомобила се свържете с дилър.

Стр. 185
Слаб сигнал на безключовото дистанционно управление*
Автомобилът предава радиовълни, за да намери безключовото дистанционно управление,
когато заключва/отключва вратите и капака на багажното отделение или включва захранването.
В следните случаи заключването/отключването на вратите и капака на багажното отделение
или включването на захранването може да са възпрепятствани или променливи:
• Силни радиовълни се излъчват от оборудване наблизо.
• Вие носите безключовото дистанционно управление заедно с телекомуникационно оборудване,
лаптопи, мобилни телефони или безжични устройства.
• Метален обект допира или покрива безключовото дистанционно управление.
Комуникацията между безключовото дистанционно управление и автомобила изтощава батерията на
дистанционното. Животът на батерията е около 2 години, като зависи от темповете на използване.
Батерията се изразходва, когато безключовото дистанционно приема силни радиовълни. Избягвайте
поставянето му в близост до електрически уреди като телевизори и компютри.

Стр. 186
Заключване/Отключване на вратите от външната страна
■ Използване на системата за безключов достъп*
Когато носите безключовото дистанционно управление,
можете да заключвате/отключвате вратите и да отваряте
капака на багажното отделение. Можете да
заключвате/отключвате вратите и капака на багажното отделение
в радиус от 80 см от външната дръжка на
вратата или
капака на багажното отделение.

■ Заключване на вратите и капака на багажника
Докоснете датчика за заключване на вратите, който
се намира на предната врата или натиснете бутона за
заключване върху капака на багажното отделение.
► Някои външни светлини мигат три пъти; всички
врати и капакът на багажното отделение се заключват и
системата за сигурност се включва.



Отваряне/затваряне на вратите отвън

Ако интериорното осветление е в позиция за осветяване при активност на вратите, интериорното
осветление ще светне след като отключите вратите и багажника.
Ако не се отвори врата, осветлението ще загасне след 30 секунди.
Ако заключите отново вратите и багажника, осветлението ще загасне незабавно.


Интериорно осветление – стр. 259



Използване на системата за безключов достъп

Ако не отворите врата или багажника в рамките на 30 секунди след като сте отключили със системата
за безключов достъп, вратите и багажника автоматично ще се заключат отново.
Може да отключвате и заключвате вратите използвайки безключовия достъп само когато автомобила
е изключен. (LOCK)

Стр. 187
■ Отключване на вратите и капака на багажното отделение
Хванете дръжката на предната врата:
► Вратата на шофьора се отключва.
► Някои външни светлини мигат веднъж.
Хванете дръжката на вратата на предния пътник:
► Отключват се всички врати и капакът на багажника.
► Някои външни светлини мигат веднъж.

Натиснете външната дръжка:
► Отключват се всички врати и капакът на багажника.
► Някои външни светлини мигат веднъж.


Използване на външната дръжка – стр. 206

➔

Използване на системата за безключов достъп




Не оставяйте дистанционното в автомобила, когато сте извън него. Носете го със себе си.
Дори когато не носите дистанционното за безключов достъп, можете да
заключвате/отключвате вратите и багажника, ако се намира в друг човек, който е в обсега.
Възможно е врата да се отключва/заключва, ако дръжката ѝ се мокри от проливен дъжд или
от струите в автомивка и дистанционното за безключов достъп е в обсега.
Ако хванете дръжката на вратата или докоснете сензора на ключалката носейки ръкавици,
сензорът за отключване на вратите може да не отговори и да заключи/отключи вратите.
След заключване на вратата имате 2 секунди в които чрез дърпане на дръжката на вратата
може да потвърдите заключването ѝ. Ако е необходимо да отключите вратата незабавно след
заключването ѝ трябва да изчакате поне 2 секунди преди да я отворите, в противен случай тя
няма да се отключи.
Възможно е вратата да не се отвори, ако я дръпнете веднага след като хванете дръжката.
Хванете дръжката отново и се уверете, че вратата е отключена преди да дръпнете дръжката.
Дори и в радиус до 80 см е възможно да не успеете да отключите/заключите вратите и
багажника с дистанционното за безключов достъп, ако то е отгоре или отдолу на външната
дръжка.
Възможно е дистанционното да не оперира, ако е прекалено близо до вратата или прозореца
ѝ.









Продължава

Стр. 188



Използване на системата за безключов достъп

Настройките на безключовия достъп и премигването на светлините може да бъдат персонализирани
чрез менюто на дисплея на аудио-информационната система.
 Персонализирани функции – стр. 161
 Персонализирани функции – стр. 400
Също така можете да отключвате и отваряте автоматичната врата на багажното отделение.

Стр.189
■ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
■ Заключване на вратите и капака на багажника
Натиснете бутона за заключване.
► Някои външни светлини мигат три пъти; всички
врати и капакът на багажното отделение се заключват;
системата за сигурност се включва.

се отключва

■ Отключване на вратите и капака на багажника
Натиснете бутона за отключване.
Веднъж:
► Някои външни светлини мигат веднъж и вратата на шофьора

Два пъти:
► Отключват се останалите врати и капакът на багажника.
➔

Използване на дистанционното управление

Ако не отворите врата или багажника в рамките на 30 секунди от отключването с дистанционното
управление, вратите и багажника автоматично ще се заключат отново. Можете да променяте
настройките за времето на отключването
 Персонализирани настройки – стр. 161, 400
Ако разстоянието, от което дистанционното управление оперира е различно всеки път, най-вероятно
батерията е слаба. Ако светодиодът не светне при натискане на бутон, значи че батерията е напълно
изтощена.
 Смяна на батерия – стр. 676
Дистанционното управление не работи, когато:
Захранването е в режим ACCESSORY или ON.

Стр. 190
➔

Използване на дистанционното управление

Няма да можете да заключите никоя от вратите отвън, ако дистанционното управление за безключов
достъп е вътре в автомобила. Ще се чуват звукови сигнали. Ако искате да заключите врата, докато
дистанционното е все още в автомобила, направете следните неща 4 пъти:
•
•
•

Натиснете бутона за заключване от дистанционното управление.
Завъртете ключа в ключалката до заключване.
Натиснете бутона за заключване на дръжката на вратата или на багажника.

Дистанционният предавател използва сигнали с ниска мощност, така че работният обхват може да
варира в зависимост от заобикалящата среда.
Дистанционното няма да заключи автомобила, ако има отворена врата.
Можете да персонализирате настройката на режима за отключване на вратата.
Модели с цветна 5-инчова аудио система
• Персонализирани функции - стр. 161
Модели с аудио система с 7-инчов дисплей
• Персонализирани функции – стр. 400

Стр. 191
■ ЗАКЛЮЧВАНЕ/ОТКЛЮЧВАНЕ НА ВРАТИТЕ С КЛЮЧ
Ако бутонът за отключване или заключване на дистанционното не работи, използвайте ключа.
Вмъкнете напълно ключа и го завъртете.
Когато заключите шофьорската врата с ключа, всички
други врати и багажника се заключват едновременно.
При отключване се отключва първо шофьорската врата.
Повторното завъртане на ключа след секунди не отключва
останалите врати и багажника

Може да персонализирате настройките за отключване
Модели с цветна 5-инчова аудио система
• Персонализирани функции - стр. 161
Модели с аудио система с 7-инчов дисплей
• Персонализирани функции – стр. 400
Отключването на вратите с ключа изключва алармата. Винаги отключвайте вратите със системата за
безключов достъп или дистанционното управление.

Стр.192
ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ВРАТА БЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛЮЧ
Ако ключът не е във вас, или по някаква причина не
можете да заключите врата с ключа, можете да заключите
вратата без него.
■ Заключване на вратата на шофьора
Бутнете заключващия бутон напред (1) или натиснете
превключвателя за централно заключване в посоката за
заключване (2), след това дръпнете и задръжте външната
дръжка на вратата (3). Затворете вратата, след това
пуснете дръжката.
■ Заключване на вратите на пътниците
Натиснете бутона за заключване напред и затворете
вратата.
Заключване на врата без използване на ключ
Когато заключите шофьорската врата, всички други врати и багажникът също се заключват.
Преди заключването на вратата се убедете, че ключът не е в автомобила.

Стр.193
Заключване/отключване на вратите от вътрешната страна
Използване на заключващия бутон
■ Заключване на врата
Бутнете заключващия бутон напред.
■ Отключване на врата
Дръпнете бутона за заключване назад.
Когато заключите вратата чрез бутона за
заключване на шофьорската врата, всички други
врати и капакът на багажното отделение се заключват
едновременно.
Когато отключите вратата чрез бутона за заключване на
шофьорската врата, само вратата на шофьора ще се отключи.

Стр. 194
Отключване чрез вътрешната дръжка на предната врата
Дръпнете вътрешната дръжка на шофьорската
врата.
► Вратата се отключва и отваря с едно движение.
Отключване чрез вътрешната дръжка на предната
врата
Вътрешната дръжка на предната врата е направена
така, че да позволява на пътниците отпред да отварят
вратата с едно движение. Това изисква обаче пътниците да
не отварят вратата, когато автомобилът е в движение.
Децата винаги трябва да се возят на задните седалки, където има осигурено детско заключване на
вратите.
 Ключалки с детска защита – стр. 195
Използване на централното заключване
Натиснете копчето за централно заключване, както е
показано, за да заключите или отключите всички врати и
багажника.
Използване на централното заключване
Когато отключвате/заключвате някоя от предните врати
използвайки централното заключване, всички останали
врати и багажникът се отключват/заключват
едновременно.

Стр. 195
КЛЮЧАЛКИ С ДЕТСКА ЗАЩИТА
Ключалките с детска защита пречат на задните врати да бъдат отворени отвътре, независимо от
положението на бутона за заключване.
■ Активиране на ключалките с детска защита
Плъзнете лостчето в задната врата до заключено
положение и затворете вратата.
■ При отваряне на вратата
Отворете вратата с помощта на външната дръжка.

➔

Ключалки с детска защита

За да отворите вратата отвътре, когато детското заключване е активирано, плъзнете лостчето в
позиция „отключване“, отворете леко задния прозорец, проврете ръката си извън прозореца и
дръпнете вратата отвън.

Стр. 196
ОТВАРЯНЕ И ЗАТВАРЯНЕ НА КАПАКА НА БАГАЖНОТО ОТДЕЛЕНИЕ
Предпазни мерки за отваряне/затваряне на капака на багажното отделение
Винаги преди отваряне или затваряне на вратата на багажното отделение проверявайте дали всички
хора и предмети са далече от него.
Модели без автоматична врата на багажното отделение
Отворете вратата на багажното отделение докрай.
► Ако не е изцяло отворена, вратата на багажното отделение може да започне да се затваря под
собственото си тегло.
Внимавайте, когато духа вятър. Вятърът може да затвори вратата на багажното отделение.
Всички модели
По време на движение вратата трябва да остане затворена, за да:
► избегнете възможни наранявания.
► не допуснете навлизането на отработени газове в автомобила.

Внимавайте да не ударите главата си във вратата на багажника или да не сложите ръцете си
между вратата и багажното отделение.
Когато поставяте или вземате багаж от багажното отделение, или движете крак напред/назад
под централната част на задната броня за достъп без ръце*, докато захранването е включено, не стойте
пред тръбата на ауспуха. Може да се изгорите.
Не позволявайте на никого да пипа вещите в багажното отделение по време на движение.
Неукрепените предмети могат да причинят нараняване, в случай че се наложи да спрете рязко.

*не се предлага за всички модели

Стр. 197
Модели с автоматична врата на багажното отделение
Автоматичната врата на багажното отделение може да бъде отворена чрез натискане на бутона върху
предавателя на дистанционното управление, натискане на бутона върху контролния панел от
страната на шофьора, натискане на външната дръжка или бутона върху багажника, или чрез
придвижване нагоре/надолу на крака Ви под централната част на задната броня за достъп без
използване на ръце.
Автоматичната врата на багажното отделение може да бъде отворена/затворена, когато
трансмисията е в положение Р

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги вземайте контактния ключ със себе си, когато напускате автомобила сам
или с други пътници.
ЗАБЕЛЕЖКА
Не натискайте и не дърпайте автоматичната врата на багажното отделение, докато той се отваря или
затваря автоматично. Принудителното отваряне или затваряне на автоматичната врата, докато тя се
движи, може да увреди механизма.
Когато работите с автоматичната врата на багажното отделение се уверете, че има достатъчно
свободно място около автомобила. Хора в близост до багажника могат да бъдат сериозно наранени
при отварянето или затварянето на багажника. Бъдете особено внимателни, ако наоколо има деца.

Продължава

Стр.198
Предпазни мерки за отваряне/затваряне на вратата на багажното отделение
Автоматичната врата на багажното отделение е възможно да не се отвори/затвори при следните
условия:
•
•
•
•

Ако включите захранването на автомобила докато багажникът автоматично се отваря или
затваря.
Ако автомобилът е паркиран на стръмен терен.
Ако духа много силен вятър.
Ако багажникът и покривът на автомобила са покрити със сняг или лед.

Ако затворите багажника при заключени всички врати, той се заключва автоматично и някои външни
светлини премигват.

Стр. 199
Отваряне/затваряне на автоматичната врата на багажното отделение*
■ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ДОСТЪП БЕЗ РЪЦЕ
Движете крака си напред/назад под централната част
на задната броня, за да отворите или затворите
електрическия капак на багажното отделение, докато
носите безключовото дистанционно управление.
► Някои външни светлини премигват двукратно, след
което автоматичната врата започва да се движи.
По време на силен дъжд или в други случаи, когато
автомобилът е много мокър, е възможно датчикът да
не засече правилно движението на крака ви.
Докато работите върху или около задната част на
автомобила е възможно неумишлено да отворите или
затворите капака на багажното отделение. За да
предотвратите това, изберете Персонализирани
функции от аудио-информационния екран и след това
изберете ИЗКЛ.(OFF).


Персонализирани функции – стр. 400

Ако задържите крака си под бронята твърде дълго,
електрическият капак на багажното отделение няма да
се отвори или затвори.
Функцията няма да работи, ако не носите със себе си безключовото дистанционно управление.
Уверете се, че носите със себе си безключовото дистанционно управление.
Продължителността на движението с крак трябва да бъде приблизително една секунда.

*Не се прилага за всички модели

Продължава

Стр. 200
■ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
Натиснете бутона на електрическия капак за подълго от една секунда, когато режимът на
захранване е в положение VEHICLE OFF (LOCK).
► Някои външни светлини мигат три пъти.
Ако натиснете отново бутона, докато
автоматичната врата се затваря, тя спира.
Натиснете бутона за по-дълго от една секунда и
автоматичната врата ще обърне посоката си на
движение.

■ Персонализиране на отварянето на автоматичната врата на багажното отделение
По всяко време: Автоматичната врата на багажното отделение се отключва и отваря едновременно.
Това е настройката по подразбиране.
Когато е отключено: Капакът се отваря, когато всички врати са отключени
➔

Отваряне/затваряне на електрическия капак на багажното отделение*

Ако затворите багажника когато всички врати са заключени, автоматичната врата на багажното
отделение се заключва автоматично.
Ако подменяте 12-волтовата батерия или предпазителя на автоматичната врата докато багажникът е
отворен, е възможно автоматичната врата на багажното отделение да не е много мощна.
Мощността ще се възобнови, щом веднъж затворите ръчно багажника.
Поставянето на неоригинални аксесоари на автоматичната врата за багажното отделение може да
попречи на нормалното отваряне или затваряне.
Уверете се, че автоматичната врата на багажното отделение е напълно отворена, преди да извадите
или поставите багажа си.
Уверете се, че автоматичната врата на багажното отделение е плътно затворена, преди да включите
захранването на автомобила.
При отворен или затворен багажник се чува звуков сигнал при потегляне.

*Не се прилага за всички модели

Стр. 201
■ ИЗПОЛЗВАНЕ НА БУТОНА ЗА АВТОМАТИЧНАТА ВРАТА НА БАГАЖНОТО ОТДЕЛЕНИЕ
За да отворите или затворите Автоматичната
врата на багажното отделение, натиснете бутона за
около една секунда.
► Някои външни светлини мигат три пъти.
Ако натиснете отново бутона, докато
автоматичната врата се затваря, тя спира. Натиснете
бутона за около една секунда и автоматичната
врата ще обърне посоката си на движение.

Отваряне/затваряне на автоматичната врата на багажното отделение*
Ако автоматичната врата на багажното отделение срещне съпротива докато се отваря или затваря,
посоката на движение се обръща автоматично.
Звуковата сигнализация сигнализира три пъти.
Функцията за автоматично обръщане на посоката не работи, когато вратата е почти затворена, за да
се бъде възможо плътното затваряне.
Не докосвайте сензорите, намиращи се от двете страни на багажника. Автоматичната врата на
багажното отделение няма да се затвори, ако докосвате някой от сензорите, докато се опитвате да
затворите багажника. Внимавайте да не одраскате сензорите с остър предмет. Ако се надраскат, е
възможно да се повредят и да не функционират при затварянето на багажника.

*Не се прилага за всички модели
Продължава

Стр. 202
■ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪНШНАТА ДРЪЖКА НА КАПАКА НА
БАГАЖНОТО ОТДЕЛЕНИЕ
Aко натиснете външната дръжка на капака на
багажното отделение за по-дълго от една секунда,
капакът се отваря автоматично.
► Ако искате да отворите вратата на багажника
ръчно, натиснете бутона за повече от една секунда.
 Отваряне и затваряне на вратата на багажното
отделение - стр. 196

Ако носите безключовото дистанционно
управление, не се налага да отключвате вратата на
багажното отделение, преди да го отворите.
За да затворите вратата на багажното отделение, натиснете външната дръжка отново, докато тя се
отваря.
Ако натиснете отново външната дръжка, докато автоматичната врата се затваря, тя спира.
Натиснете външната дръжка и автоматичната врата ще обърне посоката си на движение.
➔

Отваряне/затваряне на автоматичната врата на багажното отделение*■

•
•

Не оставяйте ключа в автомобила, когато излизате. Носете го със себе си.
Дори и да не носите дистанционното за безключов достъп, може да отключите багажника,
ако той е в някой, който е в обхвата.
Не оставяйте дистанционното за безключов достъп в багажното отделение преди да
затворите багажника. Багажникът няма да може да се заключи и ще се чуе звуков сигнал.
Може да променяте настройките на автоматичната врата на багажното отделение.

•
•

 Персонализирани функции – стр. 400

*Не се прилага за всички модели

Стр. 203
■ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ БУТОН НА КАПАКА НА БАГАЖНОТО ОТДЕЛЕНИЕ
Натиснете бутона върху самия капак на
багажното отделение, за да го затворите.
Ако натиснете отново бутона, докато
автоматичната врата се затваря, тя спира.
Натиснете и отпуснете бутона отново и
автоматичната врата ще обърне посоката си на
движение.

Продължава

Стр. 204
■ ПРОГРАМИРАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА КАПАКА НА БАГАЖНИКА
Можете да програмирате степента на отваряне
на автоматичната врата на багажното отделение.
За програмиране:
1. Отворете капака на багажното отделение до
желаната позиция.
► Ако искате да препрограмирате
автоматичната врата на багажното отделение да
се отваря докрай, ръчно повдигнете вратата до
горната и позиция и преминете към следващата
стъпка.
2. Натиснете и задръжте вътрешния бутон на
вратата на багажното отделение, докато чуете два
кратки звукови сигнала, последвани от един
дълъг звуков сигнал.

Ако вратата на багажното отделение е само
леко отворена, позицията не може да се
програмира, дори и да натиснете вътрешния
бутон.

Стр. 205
■ АВТОМАТИЧНО ЗАТВАРЯНЕ
Ако затворите ръчно вратата на багажното отделение, тя щраква автоматично.
Функцията за автоматично затваряне не се активира, ако натиснете външната дръжка на вратата на
багажното отделение, докато се затваря.
Не прилагайте сила към вратата на багажното отделение, докато тя се затваря.
Дръжте ръцете си далеч от вратата на багажното отделение, когато я затваряте ръчно, и я оставете да
щракне автоматично. Опасно е да поставяте ръцете си около вратата на багажното отделение, преди
да щракне.
■ РАЗПОЗНАВАНЕ НА ПРОПАДАНЕ ЗА КАПАКА НА БАГАЖНОТО ОТДЕЛЕНИЕ
Автоматично снижава автоматичната врата на багажното отделение, когато има опасност напълно
отворената врата да падне от собственото си тегло (например поради сняг). Чува се звуков сигнал,
докато автоматичната врата се снижава.
Ако се опитате ръчно да затворите автоматичната врата на багажното отделение веднага след като се
отвори напълно, може да се активира функцията за разпознаване на пропадане.
След като се активира функцията за разпознаване на пропадане, изчакайте докато автоматичната
врата се затвори напълно. Стойте настрана от вратата, когато се движи.
Ако функцията за разпознаване на пропадане се активира постоянно, се свържете с упълномощен
представител.

Стр. 206
■ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪНШНАТА ДРЪЖКА НА ВРАТАТА НА БАГАЖНОТО ОТДЕЛЕНИЕ
Когато отключите всички врати или натиснете
бутона за отваряне на багажника на дистанционното
управление, багажникът ще се отключи. Натиснете
вътрешната дръжка и повдигнете капака на багажното
отделение.
Ако носите дистанционното за безключов достъп,
няма да може да отключите багажника преди
отваряне.

За да затворите багажника, хванете вътрешната
дръжка, дръпнете надолу капака на багажника и го
натиснете отвън до затварянето му. Ако затваряте
багажника, докато шофьорската врата е заключена,
багажника ще се заключи автоматично. Някои
външни светлини ще примигнат три пъти.

➔

Използване на външната дръжка

•
•

Не оставяйте ключа в автомобила, когато излизате. Носете го със себе си.
Дори и да не носите дистанционното за безключов достъп, може да отключите багажника,
ако той е в някой, който е в обхвата.
Не оставяйте дистанционното за безключов достъп в багажното отделение преди да
затворите багажника. Багажникът няма да може да се заключи и ще се чуе звуков сигнал.

•

Стр. 207
■ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
Натиснете бутона за автоматичната врата на багажното
отделение, за да отключите багажника.
Ако отключвате и отваряте багажника с дистанционното
управление за безключов достъп, при затварянето му
багажникът ще се заключи автоматично.

*Не се прилага за всички модели

Стр. 208
СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ
Имобилайзер
Системата на имобилайзера предотвратява стартирането на двигателя от ключ, който не е бил
регистриран преди това. Всеки ключ съдържа електронни предаватели, които използват електронни
сигнали за потвърждение на ключа.
Обърнете внимание на следното, когато натискате POWER бутона:
•
•
•

Не оставяйте предмети, които излъчват силни радио вълни в близост до POWER бутона.
Уверете се, че ключът не е покрит от метални предмети и не докосва такива.
Не поставяйте ключ с имобилайзер от друг автомобил в близост до POWER бутона.

Не оставяйте ключа в близост до магнити (или предмети с магнитни свойства). Електронни устройства
като например телевизори и аудио системи излъчват силни електромагнитни вълни. Имайте
предвид, че дори и ключодържател може да има вграден магнит.
➔

Система на имобилайзера

Забележка
Ако оставите ключа в автомобила, това може да доведе до кражба или нежелано преместване на
автомобила. Винаги взимайте ключа с вас, когато напускате автомобила.
Не променяйте системата и не добавяйте други устройства към нея.
Ако направите това, може да повредите системата и автомобила.
Ако системата няколко пъти не разпознае кода на вашия ключ, обърнете се към упълномощен
представител на компанията. Ако сте загубили контактния си ключ и не можете да включите
захранването, обърнете се към упълномощен представител.

Стр. 209
АЛАРМА НА СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНОСТ
Системата за сигурност се активира, когато без дистанционното управление или системата за
безключов достъп* е отворен някой от следните детайли: вратата на багажното отделение, предният
капак или странична врата.
■ Когато се активира алармата на системата за сигурност
Клаксонът свири през интервал и всички външни светлини мигат.
■ Деактивиране на алармата на системата за сигурност
Отключете автомобила с помощта на дистанционното управление на системата за безключов достъп*
Системата, заедно с клаксона и мигачите, е деактивирана.
■ Включване на алармата на системата за сигурност
Системата за сигурност автоматично се включва, когато се спазят следните условия:





Захранването е в положение OFF (LOCK).
Предният капак е затворен.
Всички врати и капакът на багажното отделение са заключени с ключа или предавателя на
дистанционното управление.

Модели с обемни сензори и сензори за разклащане
Системата може да се задейства при следните условия:






Автомобилът е паркиран на гараж с автоматично придвижване.
Автомобилът се мие с пароструйка или на автоматична автомивка.
Автомобилът се превозва на влак, ферибот или ремарке.
При силен дъжд или буря.
При премахване на лед или сняг от автомобила.

 Обемни сензори – стр. 211
 Сензори за разклащане – стр. 212

Стр. 210
Системи за сигурност >>Аларма
■ Когато се включи алармата на системата за сигурност
Индикаторът за аларма на системата за сигурност, който се намира в приборното табло, мига.
Когато интервалът на мигане се промени след около 15 секунди, алармата на системата за
сигурност е включена.
■ За да отмените алармата на системата за сигурност
Алармата на системата за сигурност се отменя, когато автомобилът се отключи с помощта на
дистанционното управление или стартовият бутон е в положение ON (Вкл.). Едновременно с това
изгасва индикаторът за аларма на системата за сигурност.
Модели с ултразвукови датчици или датчик за наклоняване
Системата може случайно да се активира, когато:
• Автомобилът е паркиран в автоматизиран гараж.
• Автомобилът се измива с пароструйка или преминава през автоматизирана автомивка.
• Автомобилът се транспортира чрез влак, ферибот или ремарке.
• Автомобилът е изложен на силен дъжд или буря.
• От автомобила се отстранява натрупан лед.
Можете да използвате бутона OFF (Изкл.) на ултразвуковия датчик и бутона OFF (Изкл.) на датчика
за наклоняване с цел да не активирате неволно алармата на системата за сигурност.
 Ултразвукови датчици* стр. 211
 Датчик за наклоняване* стр. 212
* Не се предлага за всички модели

Стр. 211
Системи за сигурност >>Ултразвукови датчици*
Ултразвуковите датчици се активират само когато е включена алармата на системата за сигурност.
Ако датчиците засекат нарушител, който се движи вътре или влиза в интериора на автомобила
през прозорец, датчикът ще задейства алармата.
■ Включване на алармата на
системата за сигурност без
активиране на ултразвуковите
датчици
Вие можете да включите алармата на
системата за сигурност, без да
активирате ултразвуковите датчици.
За да изключите ултразвуковите
датчици, натиснете бутона OFF за
изключване на датчиците след като
извадите ключа от контактния ключ,
или когато ключът е в положение
ACCESSORY или LOCK *1.

►

свети в червено.

За да включите отново, натиснете бутона OFF на ултразвуковия датчик.
Ултразвуковите датчици се включват всеки път, когато включите алармата на системата за
сигурност, дори да сте я изключили последния път.
>> Ултразвукови датчици*
Независимо дали ултразвуковият датчик е задействан или не, системата за сигурност може да се
изключи само от дистанционното управление или системата за безключов достъп*, а не от ключа.
Може да разберете дали системата за сигурност на автомобила е била активирана без ваше
знание. Ако системата за сигурност е била активирана, символът ще мига 5 минути след като
отключите вратата и изключите системата.
Ако обаче стартирате двигателя, символът
ще спре да мига след 5 секунди.
Ако ултразвуковият датчик е неизправен или има друг проблем, символът ще
минути след като отключите вратата и изключите системата.
Ако обаче стартирате двигателя, символът ще се изключи.

светне за 5

Системата за сигурност може случайно да се активира от ултразвуковите датчици, когато:
• Някой е в автомобила
• Има отворен прозорец
• В автомобила висят аксесоари или дрехи
*Не са налични за всички версии на оборудване.

Стр. 212
Системи за сигурност >>Датчик за наклоняване*
Датчикът за наклоняване се активира само когато е включена алармата на системата за сигурност.
Ако някой повдигне автомобила с цел да го тегли или сваля колелата и т.н., датчикът ще активира
алармата.
■ Включване на алармата на системата за
сигурност без активиране на датчика за
наклоняване
Можете да включите системата за сигурност без
да активирате датчика за наклоняване.
За да изключите системата с датчика за
наклоняване, натиснете бутона OFF за
изключване на датчика след като извадите
ключа от контактното гнездо, или когато
ключът е в положение ACCESSORY или LOCK
►
свети в червено.
За да включите отново, натиснете бутона OFF на датчика за наклоняване. Датчикът за наклоняване
се включва всеки път, когато включите алармата на системата за сигурност, дори да сте я
изключили последния път.
>>Датчик за наклоняване*
Независимо дали датчикът за наклоняване е задействан, системата за сигурност може да се
изключи само от дистанционното управление или системата за безключов достъп*, а не от ключа.
Може да разберете дали системата за сигурност на автомобила е била активирана без ваше
знание. Ако системата за сигурност е била активирана, символът

ще мига 5 минути след

като отключите вратата и изключите системата.
Ако обаче стартирате двигателя, символът
ще спре да мига след 5 секунди.
Ако датчикът за наклоняване е неизправен или има друг проблем, символът ще светне за 5
минути след като отключите вратата и изключите системата.
Ако обаче стартирате двигателя, символът ще се изключи.
Не настройвайте датчика за наклоняване когато автомобилът е вдигнат на стенд или на крик.
*Не е наличен за всички версии на оборудване.

Стр. 213
Системи за сигурност
Допълнително заключване*
Функцията за допълнително заключване деактивира бутоните за заключване на всички врати.
■ Активиране на функцията за суперзаключване
• Завъртете ключа в шофьорската врата по посока на предната част на автомобила двукратно в
рамките на пет секунди.
• Натиснете бутона за заключване на дистанционното управление двукратно в рамките на пет
секунди.
• Докоснете датчика за заключване на вратите, който се намира върху дръжката на вратата или
натиснете бутона за заключване върху капака на багажното отделение двукратно в рамките на пет
секунди.
■ Отмяна на функцията за суперзаключване
Отключете вратата на шофьора с дистанционния ключ или системата за безключов достъп*.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В автомобила не трябва да има хора, когато е включено суперзаключването. Лицата, които са
заключени вътре, могат да бъдат сериозно наранени или дори да загинат от горещината, ако
автомобилът е изложен на слънце. Преди да използвате суперзаключването, проверете в
автомобила да няма никакви хора.
Не отключвайте вратата чрез ключа. Алармата на системата за сигурност се активира. Дори ако сте
отключили, отворили и след това затворили капака на багажника, функцията за допълнително
заключване продължава да функционира.
*Не е налично за всички версии на оборудване.

Стр. 214
Отваряне и затваряне на прозорците
Отваряне/затваряне на електрическите стъкла
Електрическите стъкла могат да се отварят и затварят, когато контактният ключ е в положение ON,
като използвате превключвателите на вратите.
Превключвателите от страната на шофьора могат да се използват за отваряне и затваряне на
всички стъкла.
Бутонът за заключване на електрическите стъкла от страната на шофьора трябва да е изключен (да
не е натиснат, индикаторът да не свети), за да отваряте и затваряте стъклата на всички останали
седящи места.
Когато бутонът за заключване на електрическите стъкла е включен (натиснат, индикаторът светва),
само вие можете да управлявате стъклото на шофьора. Включете бутона за заключване на
електрическите стъкла, когато има дете в автомобила.
■ ОТВАРЯНЕ/ЗАТВАРЯНЕ С ФУНКЦИЯТА АВТОМАТИЧНО ОТВАРЯНЕ/ЗАТВАРЯНЕ
Индикатор

Бутон
откъм
шофьора

Бутон ел.
заключване
Бутон предно дясно
стъкло

■ Механично опериране
За отваряне: Натиснете превключвателя леко надолу и
го задръжте, докато застане в желаното положение.
За затваряне: Дръпнете превключвателя леко нагоре и
го задръжте, докато застане в желаното положение.
■ Автоматично опериране
За отваряне: Натиснете бутона силно надолу.
За затваряне: Дръпнете бутона силно нагоре.
Стъклото се отваря или затваря напълно. За да спрете
стъклото по всяко време, натиснете или дръпнете
бутона за кратко.

Бутон за втория ред
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Затварянето на електрическо стъкло, когато някой е поставил в отвора на прозореца ръцете или
пръстите си, може да причини тежко нараняване.
Винаги преди затваряне на стъклата проверявайте дали пътниците са далече от прозорците.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги вземайте контактния ключ със себе си, когато напускате автомобила
сам или с други пътници.

Стр. 215


Отваряне/затваряне на стъклата и панорамния покрив* от дистанционното

Заключващ
бутон



Отключващ
бутон

За отваряне: Натиснете отключващия бутон и след това в
рамките на 10 сек. го натиснете отново и задръжте.
За затваряне: Натиснете бутона за заключване и след
това в рамките на 10 сек. натиснете отново и задръжте.
Ако прозорците и панорамният покрив спрат на
половината от пътя си, повторете процедурата.

Отваряне/затваряне на стъклата и панорамния покрив* с ключа

Затваряне

За затваряне: Заключете вратата откъм шофьора с ключа. В рамките
на 10 сек. от връщането на ключа в централна позиция го завъртете в
посока на заключване и го задръжте там.
Освободете ключа, за да спрете стъклата и панорамния покрив в
желаната позиция. Ако желаете допълнителни настройки, повторете
същата операция.

■Отваряне/Затваряне на стъклата и Панорамния покрив* от дистанцианното
Автоматично обръщане на посоката
Ако електрическото стъкло срещне някакво съпротивление при автоматично затваряне, то
затварянето ще спре и ще процесът ще тръгне в обратна посока.
Функцията за автоматично обръщане на посоката за прозореца откъм шофьора спира да бъде
активна, когато дръпнете продължително превключвателя.
Функцията за автоматично обръщане на посоката спира да действа при почти затворен прозорец.
Не можете да отворите напълно задните стъкла.

*Не се предлага за всички нива на оборудване

Стр. 216
Панорамен покрив*
Отваряне/затваряне на панорамния покрив
Можете да задвижвате панорамния покрив само когато режимът на захранване е ON (Вкл.).
Използвайте превключвателя в предната част на тавана, за да отваряте и затваряте панорамния
покрив.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отварянето или затварянето на панорамния покрив, когато ръцете или пръстите на някого от
пътниците са в отвора, може да причини тежки наранявания.
Винаги преди отваряне или затваряне на люка проверявайте дали ръцете и пръстите на всички
пътници са далече от отвора на панорамния покрив.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги вземайте контактния ключ със себе си, когато напускате автомобила
сам или с други пътници.
ЗАБЕЛЕЖКА
Отварянето на панорамния покрив при температури близки до нулата, или когато е покрит със
сняг или лед, може да повреди люка на панорамния покрив или електродвигателя.
Можете да оперирате с панорамния покрив и сенника до десет минути, след като сте изключили
автомобила с OFF (LOCK). В този случай затварянето на шофьорската врата отменя тази функция.

*Не се предлага за всички нива на оборудване

Стр. 217
>> Панорамен покрив > Отваряне/затваряне на Панорамния покрив
Когато системата открие съпротивление функцията за автоматична смяна на посоката се активира
и кара панорамния покрив да промени посоката си на движение, след което да спре. Тази
функция обаче спира своето действие при почти затворен панорамен покрив, за да подсигури
пълното му затваряне.
Можете да използвате дистанционното или ключа за опериране с покрива.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги вземайте контактния ключ със себе си, когато напускате автомобила
сам или с други пътници.
→ Отваряне/Затваряне на стъклата и Панорамния покрив* с дистанционното, стр. 215
→ Затваряне на стъклата и Панорамния покрив* с ключа, стр. 215

Стр. 218
■ Използване на превключвателя на сенника

■ Автоматично опериране
За отваряне: Издърпайте превключвателя силно
назад.
За затваряне: Натиснете превключвателя силно
напред.
Сенникът се отваря или затваря автоматично
докрай. За да спрете сенника по средата, натиснете
за кратко превключвателя.
■ Механично опериране
За отваряне: Дръпнете превключвателя леко назад и го задръжте, докато застане в желаното
положение.
За затваряне: Натиснете превключвателя леко напред и го задръжте, докато застане в желаното
положение.
>>Използване на превключвателя на сенника
Сенникът може да бъде отварян или затварян, за да се регулира количеството светлина в купето.
Когато използвате неговия превключвател, панорамният покрив няма да се движи. Сенникът няма
да може да бъде напълно затворен, ако панорамният покрив е отворен. Когато затваряте сенника
при отворен панорамен покрив, затварянето спира в зоната на стъклото на панорамния покрив.
Когато натиснете превключвателя отново напред, сенникът и панорамният покрив се затварят
едновременно.

Стр. 219


Използване на превключвателя на Панорамния покрив

■ Автоматично опериране
За отваряне: Издърпайте превключвателя силно назад.
За затваряне: Натиснете превключвателя силно напред.
Панорамният покрив се отваря или затваря автоматично
докрай. За да спрете панорамния покрив по средата, натиснете
за кратко превключвателя.
■ Механично опериране
За отваряне: Дръпнете превключвателя леко назад и го
задръжте, докато застане в желаното положение.
За затваряне: Натиснете превключвателя леко напред и го
задръжте, докато застане в желаното положение.
■ Повдигане на панорамния покрив под наклон
За повдигане: Натиснете центъра на превключвателя за панорамния покрив.
За затваряне: Натиснете превключвателя силно напред, след това го пуснете.

>> Използване на превключвателя на Панорамния покрив

Панорамният покрив не може да се отвори докрай с едно движение. Панорамният покрив има
„комфортна“ позиция или позиция за намаляване на шума от вятъра, при която покривът спира
първо. За да го отворите напълно, дръпнете превключвате отново след като покривът е спрял на
тази позиция.

Отварянето на панорамния покрив при температури, близки до нулата, или когато е покрит със
сняг или лед, може да повреди люка на панорамния покрив или електродвигателя.

Стр. 220
Опериране с бутоните около волана
Бутон Power


Смяна на режима на захранване
ИЗКЛЮЧЕН АВТОМОБИЛ (LOCK)
Бутонът е изключен. Електричеството също.

АКСЕСОАРИ
Бутонът мига в червено. При това положение
функционират аудиосистемата и др. аксесоари.

Без натискане
на спирачен
педал

ON (вкл.)
Бутонът мига в червено. Можем да използваме
всички електрически системи в автомобила.

Натиснете бутона.

>>Бутон POWER
Функции на бутона POWER
Можете да запалите автомобила, ако безконтактният дистанционен ключ е вътре в купето. Ако
батерията му е изтощена, системата може и да не стартира при натискането на бутона POWER. Ако
не успеете да запалите, отидете на следната страница:
→Ако спадне зарядът на безконтактното дистанционно, стр. 702
Захранването на електричеството може да сработи, ако безконтактният дистанционен ключ е
близо до вратата, или прозореца, дори да сте извън автомобила.
Режим ON:
Бутонът POWER е включен и свети в червено, ако захранването е включено.

Стр. 221


Автоматично изключване

Ако оставите автомобила между 30 и 60 мин. със селектор на трансмисията в позиция P и режим
на захранването в режим Аксесоари (ACCESSORY), автомобилът автоматично преминава към
режим, подобен на този на изключване VEHICLE OFF (LOCK), за да се избегне разреждането на 12волтовия акумулатор.

Стр. 222 стр.
Сигнализация за включен режим на захранване
Ако отворите шофьорската врата при включен режим ACCESSORY (АКСЕСОАРИ, на контакт с
работещо електричество), ще чуете предупредителен звуков сигнал.
Сигнализация за безконтактния дистанционен ключ
Възможно е звуковият сигнал да се чува
отвътре, и/или отвън, за да ви напомни, че
безключовото дистанционно е извън
автомобила. Ако сигналът продължи, след
като приберете безключовото
дистанционно вътре, поставете го в обхвата
на оперирането му.
■ Когато захранването е включено (ON)
Ако безконтактният дистанционен ключ е извън автомобила и шофьорската врата е затворена, се
чува предупредителен сигнал едновременно отвътре и отвън. На информационния дисплей за
шофьора се появява известие, че дистанционното е извън автомобила.
■ Когато захранването е в режим ACCESSORY (АКСЕСОАРИ)
Ако безконтактният дистанционен ключ е извън автомобила и вратите са затворени, се чува
предупредителен сигнал отвън.
Сигнализация за безключовото дистанционно
Когато безконтактният дистанционен ключ е в обхвата си на действие и шофьорската врата е
затворена, системата за предупреждение се изключва.
Ако безконтактният дистанционен ключ е извън автомобила, след като захранването е включено,
няма да можете да промените режима на стартовия бутон POWER или да рестартирате
захранването. Винаги проверявайте дали безконтактният дистанционен ключ е в автомобила, ако
оперирате със стартовия бутон POWER.
Изваждането на безконтактния дистанционен ключ от автомобила през прозореца не активира
предупредителната сигнализация.
Не поставяйте безключовото дистанционно на бордовото табло или в жабката. Възможно е това
да активира предупредителната сигнализация. Същото се случва и при ситуации, в които
автомобилът е възпрепятстван да локализира дистанционното, дори то да се намира в купето и да
е в обхвата си на действие.

Стр. 223
Мигачи

Мигачите могат да бъдат използвани, когато контактният ключ е в положение ON.
■ Задействане на мигач с едно докосване
Когато леко натиснете нагоре или надолу лоста за мигачите,
външните мигачи и индикаторът мигат три пъти. Тази
функция може да се използва при сигнализиране за смяна на
лентата на движение.

Стр. 224
Превключватели за фаровете
Ръчно превключване
Завъртането на превключвателя за светлини включва и
изключва светлините, независимо от настройката за
захранване или положението на стартовия бутон.
■ Дълги светлини
Натиснете лоста напред, докато чуете прищракващ звук.
■ Къси светлини
Когато светят дългите светлини, дръпнете лоста назад, за
да се включите късите светлини.
■ Премигване с дългите светлини
Дръпнете лоста назад и след това го пуснете.
■ Изключване на светлините
Превключете лоста на OFF, когато:
• Селекторът на трансмисията е в положение P.
• Ръчната спирачка е активирана.
За да включите отново фаровете, превключете лоста на OFF, за да отмените режима за
изключване на фаровете. Дори и да не отмените режима за изключване на фаровете, те ще
светнат автоматично, когато:
• Преместите селектора на трансмисията от положение P и освободите ръчната спирачка.
• Автомобилът потегли.
Превключватели за фаровете
Ако оставите захранването в режим VEHICLE OFF (LOCK) и светлините включени, се чува звън при
отварянето на шофьорската врата.
Когато светлините са включени, съответно ще светят и индикаторите за тях на инструменталния
панел.
→Индикатори, стр. 111
Не оставяйте светлини включени, когато захранването е изключено, защото ще изтощят 12волтовия акумулатор.
Вашият автомобил е оборудван със система автоматично регулиране на фаровете, която
автоматично регулира вертикалния ъгъл на късите светлини. Ако откриете значителна промяна
във вертикалния ъгъл на фаровете, вероятно тя идва от проблем в горе-споменатата система.
Проверете автомобила си в оторизиран сервиз.

Стр. 225


Автоматичен контрол на светлините
Автоматичният контрол на светлините може да бъде
използван при избран от стартовия бутон режим на захранване
ON. Когато превключвателят на светлините е в позиция AUTO,
предните фарове и другите външни светлини ще се включват и
изключват автоматично според осветлението на
заобикалящата среда. При автоматичен режим на светлините
на вашия автомобил предните фарове се включват при
отключване на врата, когато навън е тъмно. Веднага щом
заключите вратата, фаровете ще изгасват.

>>Автоматично превключване къси/дълги светлини
Препоръчваме да включите светлините ръчно при
шофиране нощем, или при гъста мъгла, или в тъмна
местност като дълги тунели или подземни паркинги.
Сензорът за осветление е разположен, както е
показано на картинката по-долу. Не го покривайте с
нищо, в противен случай системата за автоматично
превключване между къси и дълги светлини няма да
функционира правилно.

Сензор за светлина

Модели с авт. чистачки с интервали
Сензор за светлина

Стр. 226


Синхрон между фаровете и чистачките

Предните фарове се включват автоматично при неколкократно използване на чистачки в
рамките на няколко времеви интервала при активен автоматичен режим на светлините
(превключвател в позиция AUTO).
Фаровете се изключват автоматично няколко минути по-късно, ако спрем чистачките.


Изключване на системата за автоматични светлини

Предните фарове и всички останали външни светлини, както и осветлението на инструменталния
панел се изключват 15 сек, след като изключите автомобила от стартовия бутон (режим на
захранване VEHICLE OFF - LOCK), вземете безконтактния дистанционен ключ с вас и затворите
шофьорската врата.
Когато превключвателят е в позиция
, светлините остават включени.
Ако изключите автомобила (VEHICLE OFF) при включени фарове, но не отворите вратата,
светлините ще угаснат след 10 минути (след 3 минути, ако превключвателят е в позиция AUTO).
Светлините се включват отново, когато вие отключите или отворите шофьорската врата. Ако само
я отключите, без да я отваряте в рамките на 15 секунди, светлините угасват. При отварянето на
шофьорската врата ще чуете предупредителен звуков сигнал, който ви напомня, че светлините са
включени.
>> Синхрон между фаровете и чистачките
Тази функция се активира при изключени предни фарове в автоматичен режим на светлините.
Яркостта на подсветката на инструменталния панел не се променя при запалването на предните
фарове. При слаба осветеност навън системата за автоматичен контрол на светлините включва
предните фарове, независимо от броя движения, извършени от чистачките.
Имате възможност да включите или изключите синхрона между предните фарове и чистачките.
Модели с цветен аудиодисплей
→ Персонализирани функции, стр. 161
Модели с аудиодисплей
→ Персонализирани функции, стр. 400
>> Автоматичен контрол на светлините
Можете да промените настройките за автоматично изключване на предните фарове.
Модели с цветен аудиодисплей
→ Персонализирани функции, стр. 161
Модели с аудиодисплей
→ Персонализирани функции, стр. 400

Стр. 227
Активни завиващи светлини*
Подобрете видимостта при завиване. Когато режимът на захранване е в положение ON, фаровете
са включени и скоростта на автомобила е по-ниска от 40 км/ч (25 мили/ч), светлините при
завиване светват, когато задействате мигачите или волана, или когато преместите селектора на
трансмисията в положение R.
■ Ъгълът, към който завивате се осветява, когато:

■ Двата края на предницата са осветени, когато:
Преместите селектора на трансмисията на R.

Предни
фарове

Завиващи
фарове

>> Активни завиващи светлини*
Активните светлини при завиване се изключват автоматично след пет минути. За да включите
отново светлините, пресъздайте същото състояние; поставете мигача или волана в същата
централна позиция, след това го задействайте отново, или ако селекторът на трансмисията е бил в
позиция R, преместете го за момент в друго положение.
Активни
завиващисветлини
светлини
Активни завиващи

*Не се предлагат за всички нива на оборудване

Стр. 228
Фарове за мъгла
■ Предни фарове за мъгла
Могат да се използват, когато габаритите или предните фарове са включени.
■ Задни фарове за мъгла
Могат да се използват, когато предните фарове или предните фарове за мъгла са включени.
■ Предни и задни фарове за мъгла
■ Как да включим предните фарове за мъгла
Завъртете превключвателя от позиция OFF към положение

.

Индикаторът
светва.
■ Как да включим предните и задните фарове за мъгла
Завъртете превключвателя eдна позиция над символа
и индикаторите светват.
■ Как да включим задните фарове за мъгла
Превключватели за предни и
задни фарове за мъгла

. Символът

Завъртете превключвателя една позиция над
и след това го завъртете една позиция надолу.
Индикаторът остава да свети.
За да изключите задните фарове за мъгла, завъртете превключвателя на предните фарове в
позиция OFF.

Стр. 229
Автоматични дълги светлини (Система за автоматично превключване на къси/дълги светлини)
Като използва камера, монтирана отвътре на предното стъкло, тази система засича светлинни
източници пред автомобила. В зависимост от светлинния източник, системата автоматично
превключва към дълги светлини за оптимална видимост през нощта.

>> Автоматични дълги светлини (Система за автоматично превключване на къси/дълги
светлини)
Автоматичните дълги светлини определят кога да се сменят светлините като реагират на яркостта
на светлините пред вашия автомобил. В следните случаи, системата може да не реагира правилно
на светлините:
• Яркостта на светлините от пътуващия пред вас или срещу вас автомобил е силна или слаба.
• Видимостта е слаба поради метеорологични условия (дъжд, сняг, мъгла, скреж на предното
стъкло и др.).
• Други източници на светлина, като например улично осветление и електрически осветени
билбордове осветяват пътя пред вас.
• Степента на осветеност на пътя пред вас постоянно се променя.
• Пътят е неравен или с много завои.
• Автомобил пред вас завива или автомобилът пред вас или срещу вас не се движи в
първоначалната посока.
• Вашият автомобил е наклонен поради голям товар в задната част.
Ако считате, че автоматичното превключване между къси и дълги светлини е неподходящо за
конкретната ситуация на шофиране, сменяйте светлините ръчно.
Ако не искате системата да се активира по всяко време, когато превключвателят за фарове е в
положение AUTO (Автоматично), консултирайте се оторизиран дилър / сервиз.
→ Активиране и деактивиране на системата, стр. 231

Стр. 230
■ Работа със системата за автоматично превключване на къси / дълги светлини
За да активирате системата, завъртете превключвателя за фаровете на AUTO
и след това настройте фаровете на къси светлини. На приборното табло ще
светне светлинният индикатор за автоматични дълги светлини.
→ Превключватели за фарове стр. 224

Дългите светлини остават включени освен ако:
• Шофирате със скорост под 24 км/ч (15 мили/ч) за продължителен период от време.
• Скоростта на автомобила падне под 10 км/ч (6 мили/ч).
• Чистачките са работили на висока скорост повече от няколко секунди.
• Навлезете в добре осветено място.
Ако е необходимо, можете ръчно да изключите системата временно. Включете дългите светлини
като натиснете лоста напред докато чуете щракване, или присветнете дългите светлини като
издърпате лоста към вас. За да включите отново системата, издърпайте и задръжте лоста към вас
за няколко секунди.
За да работят автоматичните дълги светлини правилно:
• Не поставяйте обект, който отразява светлината на арматурното табло.
• Поддържайте стъклото около камерата чисто.
• Не залепвайте предмети или лепенки в зоната около камерата.
Ако камерата бъде ударена силно или е необходима поправка на зоната около камерата, се
консултирайте оторизиран дилър / сервиз.
Работа със системата за автоматично превключване на къси / дълги светлини
Ако се появи като съобщение иконата
:
• Използвайте климатичната система, за да охладите температурата в купето и ако е необходимо
приложете и режима за обдухване на стъклата, като насочите въздушния поток директно към
камерата.
• Започнете активно да шофирате автомобила, за да понижите температурата на челното стъкло,
което на свой ред ще охлади зоната около камерата.
Ако се появи като съобщение иконата
:
• Паркирайте автомобила си на безопасно място и почистете челното стъкло. Ако съобщението не
изчезва след като сте почистили стъклото и сте шофирали известно време, проверете автомобила
си в оторизиран сервиз.

Стр. 231
■ Деактивиране или повторно активиране на системата

Деактивирайте или активирайте повторно системата, когато
автомобилът е паркиран и бутон е в положение ON, а
превключвателят за светлините е в положение AUTO.
Деактивиране на системата: Дръпнете лоста с превключвателя
за светлините към вас и го задръжте за поне 40 секунди.
Индикаторът за автоматични дълги светлини в приборите ще
мигне два пъти.
Повторно активиране на системата: Дръпнете лоста с
превключвателя за светлините към вас и го задръжте за поне 30 секунди. Индикаторът за
автоматични дълги светлини в приборите ще мигне веднъж.
>> Деактивиране или повторно активиране на системата
Автоматичните дълги светлини са включени или изключени, според избраното от вас, при всяко
стартиране на двигателя.

Стр. 232
Дневни светлини
Дневните светлини се включват, когато са изпълнени следните условия:
• Стартовият бутон е в позиция ON.
• Превключвателят на предните фарове е на автоматичен режим AUTO или OFF (изключен).
Дневните светлини се изключват, след като се включат предните фарове, или когато последните
са в автоматичен режим и навън стане тъмно.
Избирането на режим на захранването с позиция на стартовия бутон VEHICLE OFF (LOCK) ще
изключи дневните светлини.

Стр. 233
Чистачки и пръскачки
Чистачки и пръскачки на предното стъкло
Чистачките и пръскачките могат да се използват, когато стартовият
бутон е в положение ON.
■ MIST (Мъгла)
Чистачките се движат с висока скорост, когато освободите лостчето.
■ Превключвател на чистачките (OFF, INT*1/AUTO*2, LO, HI)
Сменете настройките спрямо количеството дъжд.
■ Регулиране скоростта на чистачките*
Завъртете пръстена, за да регулирате интензивността на
чистачките.
По-ниска скорост, малко махове
По-висока скорост, повече махове
■ Пърскачка
Пръска, когато натиснете лостчето в посока към вас. Когато
освободите лостчето заповече от една секунда, пръскането спира,
чистачките правят още две или три движения, за да почистят
предното стъкло, и накрая спират.
ЗАБЕЛЕЖКА
Не ползвайте чистачките, когато предното стъкло е сухо. Стъклото ще се надраска или гумените
пера ще се повредят.
ЗАБЕЛЕЖКА
В студено време перата може да замръзнат и да се залепят към стъклото. Задействането на
чистачките в това състояние може да ги повреди. Използвайте нагревателя, за да затоплите
стъклото, след това включете чистачките.
ЗАБЕЛЕЖКА
Изключете чистачките ако няма миеща течност. Помпата може да се повреди.
Модели с ринг за регулиране скоростта и интензивността на почистване*
Ако автомобилът ускорява, докато чистачките оперират в режим с интервали, времето между
интервалите се скъсява. Когато автомобилът ускорява, най-късият интервал на чистачките
и
настройката за ниската им скорост LO се изравняват.
Ако чистачката спре да работи заради препятствие като натрупал сняг, паркирайте на безопасно
място. Спрете чистачките и натиснете стартовия бутон в позиция ACCESSORY или VEHICLE OFF, след
това премахнете пречката.
*1: Модели с механично прекъсване
*2: Модели с автоматично прекъсване
* Не се предлага за всички модели

Стр. 234
■ Автоматични чистачки с интервал*
Когато натиснете лоста надолу към положение AUTO, чистачките
се задействат веднъж и след това преминават в автоматичен
режим.
Чистачките работят на интервал, на ниска скорост или на висока
скорост и спират според количеството дъжд, което е разпознато
от датчика за дъжд.
■ Регулиране на чувствителността в режим AUTO (Автом.)
Когато работата на чистачките е настроена на AUTO, можете да регулирате чувствителността на
датчика за дъжд (използвайки пръстена за регулиране) така, че чистачките да работят в
съответствие с вашите предпочитания.
Ниска чувствителност

Висока чувствителност
Датчикът за дъжд се намира на мястото, посочено на
картинката.
ЗАБЕЛЕЖКА
Режим AUTO трябва винаги да е изключен (OFF) преди следните
ситуации, за да се предотврати повреда на чистачките:
• Почистване на стъклото
• Преминаване през автомивка
• Без дъжд
*Не се предлага за всички модели

Стр. 235

■ Задната чистачка и пръскачка
Задната чистачка и пръскачка могат да се използват, когато стартовият бутон е в положение ON.
■ Превключвател на чистачката (OFF, INT, ON)
Променяйте режима на работа на чистачката от
превключвателя спрямо количеството дъжд.
■ Пръскачка
Пръска при завъртане на превключвателя към тази позиция.
Задръжте, за да активирате чистачката и да пръснете вода.
Действието спира с няколко маха на чистачката след отпускане
на превключвателя.
■ Опериране при движение назад.
Когато превключите селектора на трансмисията на R при
активни предни чистачки, задната чистачка се включва
автоматично, дори да не сте я пуснали.

Режим на предните чистачки
INT*: На интервали
AUTO*: На интервали
LO: бавна скорост на чистачките
HI: висока скорост на чистачките
*Не се предлага за всички версии на оборудване.

Режим на задната чистачка

На интервали
Непрекъсната работа

Стр. 236

■ Пръскачки на предните фарове*
Включете фаровете и натиснете бутона за миене на фаровете.
Пръскачките на фаровете работят и когато включите
пръскачките на предното стъкло за първи път след натискане на
стартовия бутон в положение ON. Пръскачките за фаровете
използват същия резервоар за измиваща течност, както и
пръскачките на предното стъкло.

Стр. 237
Регулиране на яркостта
■ Регулиране яркостта на приборното табло
Когато около вас е тъмно и контактният ключ е в положение ON,
можете да използвате бутона
(TRIP), за да настроите
осветлението на приборното табло.
По-ярко: Завъртете копчето надясно.
Затъмняване: Завъртете копчето наляво.
Няколко секунди, след като те регулирали яркостта, ще се
върнете към предишното положение на екрана.

■ Индикатор за нивото на яркостта
Докато регулирате нивото на яркостта, ще видите тази скала на
дисплея.

Яркостта на приборния панел варира според това дали външните светлини са включени или
изключени. Той се затъмнява, за да намали заслепяването, когато те са включени.
Яркостта на инструменталния панел ще намалее, когато:
• Стартовият бутон е в положение ON.
• Превключвателя на светлините е в която и да е позиция без OFF (изкл.) и е тъмно навън.
За да изключите затъмняването на яркостта на приборното табло при включени външни светлини
на автомобила, завъртете бутона на дясно по скалата за нивото на яркостта, докато достигнете до
максимум.

Стр. 238
■ Регулиране на яркостта на Head-up дисплея*
Можете да настройвате Head-up дисплея като натиснете бутона HUD
за около секунда, когато режимът на захранване е в положение ON
(Вкл.).

Когато Head-up дисплеят е включен, натиснете и задръжте бутона
HUD докато неговият индикатор за нивото на яркостта се появи на
интерфейса за информация на шофьора.
По-ярко: Натиснете бутона ▲.
Затъмняване: Натиснете бутона ▼.
■ Индикатор за нивото на яркостта
Докато регулирате нивото на яркостта, ще видите тази скала на
дисплея.

Яркостта може да бъде настроена различно, когато външните светлини са изключени.

Стр. 239
Бутон за нагревателя на задното стъкло/подгряване на странично огледало
Натиснете бутона срещу замъгляване на задното стъкло и за подгряване на страничното огледало,
за премахване на замъгляването на задното стъкло и страничните огледала, когато стартовият
бутон е в положение ON.
Задният нагревател и подгряването на
страничните огледала се изключва автоматично
след между 10 и 30 минути в зависимост от
външната температура. В случай, че тя 0°C или
по-ниска, автоматичното изключване не се
осъществява.
Тази система консумира много електроенергия,
така че я изключвайте, след като замъгляването
изчезне или прозорецът се размрази. Също, не
използвайте системата дълго време, когато
захранването на автомобила е спряно, защото
това може да изтощи 12-волтовия акумулатор и
после ще бъде трудно да включим
захранването.
Когато захранването е включено (стартов бутон в позиция ON) и външната температура е под 5°C,
е възможно подгряването на страничните огледала да се включи за 10 минути.

Стр. 240
Бутон за нагревателя на предното стъкло*
Натиснете бутона за подгряване на предното стъкло, за
да го размразите, когато захранването на автомобила е
включено (стартов бутон в позиция ON).
Тази система консумира много електроенергия, така че
я изключвайте, след като замъгляването изчезне или
прозорецът се размрази. Също, не използвайте
системата дълго време, когато захранването на
автомобила е спряно, защото това може да изтощи 12волтовия акумулатор и после ще бъде трудно да
включим захранването.
* Не се предлага за всички версии на оборудване

Стр. 241
Система за запаметяване на позицията на шофьорската седалка*
Можете да запаметите две различни позиции на шофьорската седалка (с изкл. на лумбалната
опора).
Когато отключите и отворите шофьорската с безконтактния дистанционен ключ, седалките ще се
регулират автоматично към една от предварително зададените две позиции.
• ШОФЬОР 1: бутон 1 на безконтактния дистанционен ключ
• ШОФЬОР 2: бутон 2 на безконтактния дистанционен ключ.

Можете да изключите функцията за автоматично регулиране на
седалките от аудиоинформационния дисплей.
→ Персонализирани настройки, стр. 400
Как работи системата
Системата няма да работи ако:
• Който и да е от бутоните за регулираме на седалките е натиснат, докато седалката се движи
• Който и да е от бутоните за запаметяване е натиснат, докато седалката се движи
• Скоростта на автомобила е над 3 км/ ч
• Претоварване на електромотора на седалката

* Не се предлага за всички версии на оборудване

Стр. 242
■ Съхраняване позицията на седалката в паметта
1. Задайте режима на захранване в положение ON (вкл.
стартов бутон). Регулирайте шофьорската седалка до
желаното положение.
2. Натиснете бутона SET.
► Индикаторът на бутона за запаметяване ще мига.
3. Натиснете и задръжте бутона за памет 1 или 2 в рамките
на пет секунди от натискането на бутона SET.
► След като позицията на седалката се запамети,
индикаторът в бутона, който сте натиснали, остава да
свети.
След като натиснете бутона SET button, функцията за запаметяване няма да действа в следните
случаи:
• Не натиснете бутона за запаметяване в продължение на пет секунди.
• Регулирате повторно позицията на седалката преди двойния звуков сигнал.
• Избралите сте режим на захранване (позиция на стартовия бутон на автомобила), различен от
ON.

■ Активиране на съхранената позиция
1. Поставете селектора на трансмисията трансмисията в
положение P.
2. Натиснете бутон за запаметяване (1 или 2).
► Светлинният индикатор ще мига.
Седалката автоматично ще се премести до запаметеното
положение. След като тя спре да се движи, индикаторът
остава да свети.
Седалката спира да се движи в следните случаи:
• Ако натиснете бутона SET или някое от копчетата за запаметяване (1 или 2).
• Регулирате позицията на седалката.
• Поставите селектора на трансмисията във всяка позиция, различна от (P).

Стр. 243
Регулиране на волана
Височината и разстоянието на волана от тялото ви може да се регулира така, че да хванете волана
удобно и с подходяща стойка на тялото.
1. Вдигнете лоста за регулиране на волана нагоре.
2. Можете да местите волана нагоре или надолу, навътре
или навън.
3. Натиснете лоста за регулиране на волана надолу, за да
заключите волана на място.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Регулирането на позицията на волана по време на движение може да доведе до загуба на
контрол върху управлението на автомобила и вие може да бъдете тежко наранени при
евентуално произшествие. Регулирайте позицията на волана, само когато автомобилът е спрял.

Стр. 244
Регулиране на огледалата
Вътрешно огледало за обратно виждане
Регулирайте ъгъла на огледалото за обратно виждане, когато седите в правилната стойка за
шофиране.
■ Огледало за обратно виждане с положение за ден и
нощ*
Обърнете палеца, за да превключите положенията.
Нощното положение ще помогне да намалите
заслепяването от фарове зад вас, когато шофирате през
нощта.

Пазете вътрешните и външните огледала чисти и регулирани за най-добра видимост. Регулирайте
огледалата преди началото на шофиране.
→ Предни седалки, стр. 248

■ Автоматично затъмняващо се огледало за обратно виждане*
Когато шофирате по тъмно, автоматично затъмняващото се
огледало за обратно виждане намалява заслепяването от
фаровете на автомобилите зад вас на база данните от
датчика на огледалото. Тази функция винаги е активна.

Функцията за автоматично затъмняване на стъклата се анулира, когато поставим селектора на
трансмисията в позиция R.

* Не се предлага за всички модели

Стр. 245
Електрически странични огледала
Можете да регулирате страничните огледала, когато стартовият бутон е в положение ON.
■ Регулиране на страничните огледала
Превключвател L/R (Ляво/дясно): Изберете лявото или
дясното огледало. След като регулирате огледалото,
върнете превключвателя в централно положение.
Превключвател за регулиране на страничните
огледала: Натиснете превключвателя наляво, надясно,
нагоре или надолу, за да преместите огледалото.
■ Прибиране на страничните огледала
Натиснете бутона за прибиране, за да приберете или
разгънете огледалата.

Стр. 246
■ Странично огледало, наклоняващо се при движение назад*

Превключвател за огледалото

Ако функцията е активирана, страничното огледало
откъм вратата на пътника отпред автоматично се
наклонява, когато поставите селектора на трансмисията в
позиция R (задна). Това подобрява видимостта от
съответната страна при движение назад. Огледалото
автоматично се връща в първоначално регулираната си
позиция, след като преместим селектора на
трансмисията в позиция, различна от R.
За да активирате тази функция, натиснете стартовия
бутон в позиция ON и плъзнете превключвателя към
предната пътническа врата.

Стр. 247

■ Автоматично сгъване на страничните огледала *
■ Сгъване на страничните огледала
Натиснете два пъти в рамките на 10 секунди и задръжте бутона за заключване, разположен на
безконтактния дистанционен ключ.
 Можете да освободите бутона, след като огледалата започнат да се прибират
автоматично. Докоснете два пъти в рамките на 10 секунди бутона за заключване предната
или задната врата (тази на багажника)
 Огледалата започват да се сгъват автоматично.
■ Разгъване на страничните огледала
Отключете от безконтактния дистанционен ключ всички врати, вкл. и тази на багажника.
Отворете шофьорската врата.
 Огледалата започват да се разгъват автоматично.
Хванете дръжката на която и да е от двете предни врати и отключете всички врати.
Отворете шофьорската врата.
 Огледалата започват да се разгъват автоматично.
Не можете да активирате автоматичното разгъване на огледалата автоматично, ако те са били
прибрани от бутона сгъване.
Вратите няма да се сгънат автоматично, когато сте заключили автомобила отвътре, използвайки
бутона за заключване или превключвателя за централното заключване.

Стр. 248
Регулиране на седалките
Предни седалки
Регулирайте седалката на шофьора колкото е възможно поназад, като едновременно с това поддържате пълен контрол
върху управлението на автомобила. Трябва да можете да седите
изправени и навътре в седалката, удобно да натискате педалите,
без да се навеждате напред и да можете хванете добре волана.
Седалката на пътника отпред трябва да е регулирана по подобен
начин, така че да е възможно най-далече от предната въздушна
възглавница в арматурното табло.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Седенето прекалено близо до предната въздушна възглавница може да доведе до тежко
нараняване или смърт, в случай на надуването ѝ. Винаги сядайте колкото се може по-далече от
предните въздушни възглавници, като същевременно запазите управлението над автомобила.
■ Регулиране на позицията за седене
■ Регулиране на предната електрическа седалка*

Допълнително можете да регулирате волана. Оставете поне 25 см между центъра на волана и
гърдите си.
Регулирайте седалката преди всяко шофиране.
*Не се предлага за всички нива на оборудване

Стр. 249
■ Регулиране на предната механична седалка(и)*

След като регулирате правилно седалката, раздвижете я назад-напред, за да се уверите, че е
фиксирана добре на място.
*Не се предлага за всички нива на оборудване

Стр. 250
■ Превключвател за регулиране на лумбалната опора (в областта на кръста)*
Модели с предни електрически седалки
Натиснете горната част: За увеличаване на по-високата
част на опората за кръста.
Натиснете долната част: За увеличаване на по-ниската
част на опората за кръста. (Подпората на по-горната
част намалява.)

Модели с предни механични седалки
Натиснете предната част: За увеличаване на цялата
опора за кръста.
Натиснете задната част: За намаляване на цялата опора
за кръста.

Превключвател за регулиране
опората на кръста
*Не се предлага за всички нива на оборудване

Стр. 251
■ Регулиране на облегалките
Регулирайте облегалката на шофьора до удобно изправено
положение, което да оставя достатъчно пространство между
вашия гръден кош и капака на въздушната възглавница,
намираща се в централната част на волана.
Пътникът отпред трябва също да регулира облегалката до
удобно, изправено положение.
Наклоняването на облегалката така, че раменната част на предпазния колан да престане да ляга
плътно върху гръдния кош на пътуващия, намалява предпазващите свойства на предпазния колан.
Също така в случай на произшествие се увеличава вероятността от плъзване под предпазния
колан, и оттам – до тежко нараняване. Колкото повече е наклонена облегалката, толкова по-голям
е рискът от нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Прекомерното наклоняване на облегалката може да доведе до тежко нараняване или смърт при
произшествие.
Регулирайте облегалката до изправено положение и винаги седете добре облегнати в седалката.
Не слагайте възглавница или друг предмет между облегалката и вашия гръб. Това може да
попречи на правилната работа на предпазния колан и въздушната възглавница.
Ако не можете да се отдалечите достатъчно от волана и да достигате контролните уреди,
препоръчваме да проверите дали има налични адаптивни аксесоари, които биха ви помогнали.

Стр. 252
Втори ред седалки
■ Регулиране на положението за седене

След като регулираме правилно седалката, разклатете я назад и напред, за да сте сигурни, че
позицията е добре фиксирана.

Стр. 253
■ Сгъване на втория ред седалки
1. Първо приберете средния предпазен колан. Поставете
заключващото езиче в гнездото от страната на токата.
2. Приберете предпазния колан в поставката на тавана.
→ Предпазен колан с отделящ се фиксатор* стр. 57
3. Свалете подглавниците на втория ред седалки в най-ниско
положение. Върнете подлакътника в облегалката.

От страната на втория ред седалки
4. Дръпнете лоста за освобождаване и сгънете седалката.

От страна на багажното отделение
5. Дръпнете лоста за освобождаване и сгънете седалката.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че облегалките са застопорени здраво преди да потеглите.

Задните седалки могат да бъдат сгънати, за да разположим обемисти предмети в багажното
пространство. Никога не шофирайте със сгънати задни седалки и отворена врата на багажника.
→ Опасност от отработени газове, стр. 96
При връщането на задните седалки към оригиналната им позиция, ги притиснете силно назад.
Уверете се също, че всички прилежащи им колани за безопасност са разположени пред самите
облегалки.
Проверявайте дали всички предмети в багажното отделение, или предметите, които се подават
през отвора в задните седалки, са безопасно закрепени. Незакрепените предмети могат да
полетят напред, в случай че се наложи да спрете рязко.

Стр. 254
Подглавници
Автомобилът ви е оборудван с подглавници на всички седящи места.

■ Регулиране на предните подглавници
Облегалките за глава са най-ефективни за защита от камшичен
удар и други удари отзад, когато централната част на главата се
опира в централната част на облегалката. Горната част на ушите
на пътника трябва да са на едно ниво със средната височина на
облегалката.

За вдигане на подглавника: Дръпнете нагоре.
За сваляне на подглавника: Натиснете надолу, докато
натискате бутона за отваряне.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Неправилно позиционираните облегалки за глава намаляват своята ефективност и увеличават
възможността от сериозно нараняване в случай на произшествие. Преди потегляне винаги
проверявайте дали облегалките за глава са на местата си и дали са позиционирани правилно. За
да работи системата на облегалките за глава правилно.
• Не закачайте предмети на облегалките за глава, или на крачетата на облегалката.
• Не поставяйте предмети между пътника и облегалката.
• Поставете всяка облегалка на правилното й място.

Стр. 255
За да наклоните облегалката за глава напред:
Натиснете задната й част напред.
За да наклоните облегалката за глава назад:
Натиснете я назад, като в същото време натискате бутона за
освобождаване отстрани на облегалката за глава.

■ Смяна на положението на облегалките за глава на втория ред седалки
Пътник, седящ на седалка на втория ред, трябва да регулира
височината на облегалката за глава до подходящо
положение преди автомобилът да потегли.
За вдигане на облегалката за глава:
Дръпнете я нагоре.
За сваляне на облегалката за глава:
Натиснете я надолу, докато натискате бутона за отваряне.
Когато използвате облегалката за глава на седалка от втория
ред, дръпнете я до най-високо
положение. Не я използвайте в ниско положение.
>> Смяна на позицията на подглавниците на задната седалка
Когато използвате облегалката за глава на
седалка от втория ред, дръпнете я до найвисоко положение. Не я използвайте в ниско
положение.

Стр. 256
■ Сваляне и поставяне на подгланиците
Облегалките за глава могат да се свалят за почистване и поправка.
За сваляне на облегалката за глава:
Дръпнете облегалката за глава колкото се може повече. След това натиснете бутона за
освобождаване и дръпнете облегалката нагоре и навън.
За поставяне на облегалката за глава:
Поставете крачетата на мястото им, след това регулирайте облегалката за глава до подходяща
височина, като натискате бутона за освобождаване. Дръпнете облегалката за глава, за да
проверите дали е застопорена в това положение.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Ако забравите да поставите обратно облегалките за глава или не ги поставите правилно,
резултатът може да е тежко нараняване при евентуално произшествие. Винаги поставяйте
обратно облегалките за глава преди шофиране.
Винаги сядайте в правилно положение

Стр. 257
Винаги сядайте в правилно положение
След като всички пътници са нагласили седалките и подглавниците си и са закопчали коланите си,
е изключително важно те да продължат да седят с изправени гърбове, добре облегнати и с крака
на пода, докато автомобилът не бъде безопасно паркиран, а двигателят изключен.
Неправилното седене увеличава вероятността от нараняване при удар. Например ако пътникът се
накланя, ляга надолу, обръща се странично, седи прекалено напред, навежда се напред или
странично, или качи единия си или двата крака нагоре, шансът от нараняване при катастрофа
нараства значително.
Освен това, пътник, който не е седнал правилно на предната седалка може да пострада много
сериозно или да получи фатални наранявания от хвърчащи части от автомобила или отворилата
въздушна възглавница при катастрофа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Неправилното седене или седенето извън седалката може да доведе до тежко нараняване или
смърт при сблъсък. Винаги сядайте изправени, добре облегнати към облегалката, с крака стъпили
на пода.

Стр. 258
Подлакътник
■ Използване на предния подлакътник
Подвижната част на конзолата може да бъде използвана
като подлакътник.
За да регулирате:
Плъзнете подлакътника до желаната позиция

■ Използване на задния подлакътник
Свалете надолу подлакътника, скрит в централната част на
облегалката отзад.

Стр. 259
Интериорни светлини и удобства
Интериорни светлини
Отпред: Активна позиция на врата

Отзад

■ ON – включени
Интериорните светлини се включват независимо от това дали
вратите са отворени или затворени.
■ При активиране на вратите
Интериорните светлини се включват при следните ситуации:
• При отваряне на която и да е врата.
• Ако отключите вратата до шофьора.
• Когато автомобилът е изключен OFF (LOCK).
■ OFF – изключени
Интериорните светлини остават изключени, независимо дали
вратите са отворени или затворени.
■ Превключватели на интериорните светлини
При врата в активна позиция интериорните светлини отслабват
постепенно и угасват до около 30 секунди след затварянето на
вратите.

Светлините угасват в рамките на 30 секунди при следните ситуации:
• Когато отключите шофьорската врата, но не я отворите.
• Когато изключите захранването автомобила OFF (LOCK), но не отваряте врата.
Имате възможност да промените промеждутъка за угасване на светлините.
Модели с цветен аудиодисплей
→Персонализирани функции, стр. 161
Модели с аудиодисплей
→ Персонализирани функции, стр. 400
Интериорните светлини угасват незабавно при следните ситуации:
• Когато заключите шофьорската врата.
• Когато затворите шофьорската врата при режим на захранване ACCESSORY (изключен двигател,
но на контакт).
• Когато захранването е включено (стартов бутон в позиция ON).
За да не разредите акумулатора, не оставяйте интeриорните светлини включени за дълъг период
о време, когато двигателят е изключен.
Ако оставите някоя от вратите отворена при позиция на стартовия бутон VEHICLE OFF (LOCK),
интериорните светлини ще угаснат сами след около 15 минути.

Стр. 260
■ Осветление за четене

Отпред

■ Предни седалки
Осветлението за четене може да бъде включено/изключено с
натискане на бутона

Отзад

.

■ Задни седалки
Осветлението за четене може да бъде включено/изключено с
натискане на бутона

.

Модели с панорамен покрив
Когато превключвателят за интериорните светлини е в позиция
„активна врата“ и има отворена врата, или превключвателят е в
положение ON, осветлението за четене за задните седалки няма да се изключи, когато натиснете
бутона за него.

Стр. 261

■ Осветление в багажника
Светлините се включват, когато отворите вратата на
багажника.

Стр. 262
Принадлежности за удобство

■Жабка
Дръпнете дръжката, за да отворите жабката.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
В случай на произшествие отворената жабка може да причини сериозно нараняване на пътника
отпред, дори той носи предпазен колан. Винаги дръжте жабката затворена, когато автомобилът е
в движение.

Стр. 263
Кутия за съхранение в централната конзола

За да я отворите, издърпайте копчето. Можете да променяте
позицията на отделението като го плъзгате напред или назад.

■ Премахване на отделението
1. Плъзнете отделението назад.

2. Повдигнете леко ръба на отделението, след което го издърпайте.

Стр. 264

Прибиране на отделението:
Подравнете отделението с процепите, намиращи се в задната част на
конзолата за съхранение, след което го натиснете надолу докрай
докато щракне на мястото си.

Стр. 265

■Органайзер в пода на багажника

Издърпайте кората на в долната част на багажника.

Кутия за съхранение на

вещи в пода на

Стр. 266

■ Поставки за чаши и напитки
■ Поставки за напитки за предните места
Разположение са в централната конзола между предните две седалки.

■ Поставки за напитки в предните врати
Разположени са в джобовете на двете предни врати.

■ Поставки за напитки за задните седалки
Свалете централния подлакътник надолу, за да използвате поставките за
напитки.
ЗАБЕЛЕЖКА
Разляти течности могат да замърсят тапицерията, стелките и електрическите части в интериора.
Внимавайте, когато използвате поставки за напитки. Горещите течности могат да ви опарят.

Стр. 267
■ Поставки за чаши и напитки в задните врати
Разположени са в джобовете на двете задни странични
врати.

Стр. 268

■Eлектрическо гнездо за аксесоари
Електрическото гнездо за аксесоари може да бъде използвано, когато стартовият бутон е в режим
ACCESSORY или ON.
■ На панела на централната конзола
Отворете капачето, за да използвате контакта.

■ В отделението за съхранение на вещи на централната конзола
Отворете капачето, за да използвате контакта.

ЗАБЕЛЕЖКА
Не вкарвайте в електрическото гнездо за аксесоари автомобилната запалка за цигари. Това може
да претовари електрическия контакт.
Електрическият извод за аксесоари е предвиден да захранва с прав ток 12-волтови аксесоари, 180
вата (15 ампера) или по-малко.
За да предпазите 12-волтовия акумулатор от разреждане, използвайте електрическото гнездо
само при включено захранване на автомобила.

Стр. 269
>> Eлектрическо гнездо за аксесоари
■ В багажника
Отворете капачето, за да използвате контакта.

Стр. 270
■ Закачалка за дрехи
Закачалките за дрехи се намират до дръжките над двете задни врати.
Дръпнете кукичките надолу, за да ги използвате.

Монтирани са още две закачалки на лявата и дясната колони на вратите.

Кукичките не са предвидени за окачване на обемисти или тежки предмети.

Стр. 271
■ Халки за закрепване
Халките за закрепване към дъното на багажника се използват
за обезопасяване с мрежа на предмети в товарния отсек.
Не позволявайте на никого да пипа вещите в багажното
отделение по време на движение.
Незакрепените предмети могат да причинят нараняване, в
случай че се наложи да спрете рязко.

■ Куки за багаж
Куките за багаж могат да бъдат използвани за окачване на полеки предмети.

ЗАБЕЛЕЖКА
Не окачвайте големи предмети или артикул, който тежи повече от 3 кг на страничните куки за
багаж. Закачането на тежки или големи предмети може да ги повреди.

Стр. 272
■ Конзола за слънчеви очила с огледало
За да отворите кутията, натиснете и задръжте капака, докато се отвори.
В нея можете да прибирате очила и други дребни предмети.

Натиснете

■ Огледало*
Конзолата за слънчеви огледала разполага с огледало.
Отворете конзолата за слънчеви очила напълно, след това я натиснете
обратно до първото захващане. Можете да използвате огледалото, за
да виждате задните седалки.

* Не се предлага за всички нива на оборудване

Стр. 273

■ Отопляем волан *
За да можете да използвате отоплението на волана,
стартовият бутон трябва да бъде в позиция ON.
Натиснете бутона, разположен от дясната страна на
волана.
При достигане на комфортна температура натиснете
бутона отново, за да го изключите.
Отоплението на волана се изключва всеки път, когато
изключите захранването, дори и да сте го включили при
последното си шофиране.
Не използвайте отоплението на волана продължително,
когато захранването на автомобила е изключено, в противен случай ще изтощите 12-волтовия
акумулатор.
*Не се предлага за всички нива на оборудване

Стр. 274
■ Нагреватели за предните седалки*
За да използвате отоплението на седалките стартовият бутон трябва да е
в позиция ON.
Натиснете бутона за отоплението на седалката по следната схема:
Веднъж - настройка HI (три включени индикатора)
Два пъти - настройка MID (два включени индикатора)
Три пъти - настройка LO (един включен индикатор)
4 пъти - настройка OFF (няма включени индикатори)
При стартиране на автомобила (стартов бутон в позиция ON) се
активират настройките за отоплението на седалките, валидни при
последното му изключване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При използването на отоплението на седалките е възможно да се получи изгаряне. Не е
препоръчително тази функция да се използва от хора с повишена чувствителност към температура
(примерно страдащи от диабет, увреждане на долните нервни окончания или парализа) или с
чувствителна кожа.
Не включвайте дори и най-ниската степен на подгряването на седалките, когато захранването на
автомобила е изключено, в противен случай рискувате да изтощите 12-волтовия акумулатор.
След известен период на функциониране, отоплението на седалките автоматично ще се регулира
с едно ниво надолу, докато накрая не се изключи напълно. Времето, за да се случи това, варира
според конкретната ситуация в интериора.

* Не се предлага за всички нива на оборудване

Стр. 275
■ Нагреватели на задните седалки*
За да използвате подгряването на седалките, стартовият
бутон трябва да в позиция ON.
Не е предвиден нагревател за централното място на
задната седалка.
Натиснете бутона за отоплението на седалката по
следната схема:
Веднъж - настройка HI (три включени индикатора)
Два пъти - настройка MID (два включени индикатора)
Три пъти - настройка LO (един включен индикатор)
4 пъти - настройка OFF (няма включени индикатори)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При използването на отоплението на седалките е възможно да се получи изгаряне. Не е
препоръчително тази функция да се използва от хора с повишена чувствителност към температура
(примерно страдащи от диабет, увреждане на долните нервни окончания или парализа) или с
чувствителна кожа.
Не включвайте дори и най-ниската степен на подгряването на седалките, когато захранването на
автомобила е изключено, в противен случай рискувате да изтощите 12-волтовия акумулатор.
След известен период на функциониране, отоплението на седалките автоматично ще се регулира
с едно ниво надолу, докато накрая не се изключи напълно. Времето, за да се случи това, варира
според конкретната ситуация в интериора.

* Не се предлага за всички нива на оборудване

Стр. 276
■ Щора на багажника
Щората на багажника служи, за да скриете и защитите от директна
слънчева светлина предметите в товарния отсек.
■ За да я разпънете:
Леко повдигнете дръжката в централната част на щората, за да
освободите краищата ѝ, след това дръпнете назад и закачете
монтажните прътове за куките от двете страни на отвора на
багажника.

Дръжка

Не позволявайте на никого да пипа предметите в товарния отсек по
време на шофиране. Освободените предмети могат да причинят
нараняване в случай, че се наложи да спрете рязко автомобила.

Монтажен прът
Кука

Не трупайте в багажника предмети над нивото на горната част на
седалката. Възможно е те да нарушат видимостта Ви и да излетят
извън автомобила при рязко спиране.

За да предпазите щората на багажника от повреда:
• Но поставяйте предмети върху нея.
• Не поставяйте тежести върху нея.
Уверете се, че всеки монтажен прът е поставен в съответстващия му жлеб, когато сгъвате щората
на багажника. Ако не са фиксирани в прилежащите им жлебове, те ще дрънчат при контакт със
заобикалящите повърхности.

Стр. 277
■ За да приберете щората на багажника:
Откачете монтажните прътове от куките, след това бавно дръпнете
назад, докато щората се прибере напълно.

■ За да демонтирате щората на багажника:
Натиснете всеки край от навътре, след това повдигнете и
изкарайте.

Стр. 278
Автоматичната климатична система поддържа избраната от вас вътрешна температура.Системата
също така избира подходящата смес от нагрят или охладен въздух, която повишава или понижава
вътрешната температура по ваше предпочитание възможно най-бързо.
Модели с цветен аудиодисплей
Използване на автоматичен контрол.
Натиснете бутона CLIMATE, за да се покаже информацията за климатик, режим, контрол на
вентилатора на екрана за аудио-информационния да работите в ръчен режим. Изберете икона, за
да включите или изключите A /C, променете режима на вентилация или променете скоростта на
вентилатора. Ако се натисне някой от бутоните, докато използвате климатичната система в
автоматичен режим, функцията на бутона който се натисне ще има приоритет.

Въздухът излиза от отворите на
таблото и зад централната
конзола.
Въздухът излиза от отворите на
таблото към пода и зад
централната конзола.
Въздухът излиза от отворите на
таблото към пода и зад
централната конзола.
Въздухът отива към пода.
Въздухът отива към пода и
челното стъкло.

Стр. 279
Система с автоматичен контрол на климатика >>Използване на автоматичния климатик

Стр. 280
Система с автоматичен контрол на климатика >>Използване на автоматичния климатик
Използвайте системата, когато захранването е включено.
1.Натиснете бутона AUTO.
За автомобили с цветен аудио дисплей.
2. Регулирайте вътрешната температура, като използвате бутона за регулиране на температурата.
За автомобили с аудиодисплей
2. Регулирайте вътрешната температура, като използвате бутоните за управление на водача или
пътника.
3. Натиснете бутона

ON/OFF (включване / изключване), за да отмените.

■ Превключване между режимите на рециркулация и свеж въздух
Натиснете бутона
(рециркулация) или
(чист въздух), за да превключите режима в
зависимост от условията на околната среда.
Режим на рециркулация (индикатор включен): Рециркулира въздуха вътре в автомобила.
Режим на свеж въздух (индикатор включен): Поддържа външна вентилация. Включете
системата в режим на чист въздух при нормални условияусловия.
>> Използване на автоматичен контрол на температурата
Индикаторът AUTO ще изгасне, но функците несвързани с натиснатия бутон ще бъдат управлявани
автоматично. За да се предотврати навлизането на студен въздух отвън, вентилаторът може да не
стартира веднага, когато AUTO бутонът е натиснат.
Ако интериорът на автомобила е много топъл, можете да го охладите по-бързо, като частично
отворите стъклата и включите системата на автоматично положение, след което регулирайте на
най-ниска температура. Сменете режима за свеж въздух на режим за рециркулация, докато
температурата спадне.
Когато зададете температурата на долната или горната граница се показва символ, Lo или Hi.
Натискането на бутона
ON/OFF превключва климатичния контрол на системата между
включен и изключен. Когато се включен, системата се връща към последните ви настройки.
Докато режимът ECON е активен, климатичният контрол на системата може да има намалено
охлаждане.

Стр. 281
Система с автоматичен контрол на климатика >>Използване на автоматичния климатик
РАЗМРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО И СТЪКЛАТА
Моделите с цветен аудиодисплей

Натискане на бутона
(размразяване на на предното стъкло) включва
климатичната система и автоматично превключва системата на режим
на свеж въздух.
Натиснете бутона
отново, за да изключите и системата ще се върне
към предишните настройки.
Моделите с аудиодисплей

За вашата безопасност, уверете се, че имате ясна видимост през всички прозорци преди
шофиране. Не настройвайте температурата близо до горната или долната граница.
Когато студеният въздух срещне предното стъкло, външната страна на предното стъкло може да
се замъгли.
Ако страничните прозорци се замъглят, регулирайте вентилационните отвори така, че въздухът да
се насочи към страничните стъкла.

Стр. 282
За бързо размразяване на прозорците
Модели с цветен аудиодисплей

Модели с аудиодисплей

1. Натиснете бутона

(индикаторът свети).

2. Натиснете бутона

(индикаторът свети).

След размразяване на прозорците превключете на режим свеж въздух. Ако поддържате системата
в режим на рециркулация, прозорците могат да се замъглят от влага. Това затруднява видимостта.

Стр. 283
Режим на синхронизация *
Когато натиснете бутона, системата се променя
към режим на синхронизация. Когато системата
е в режим на синхронизация, температура на
водача и пътника не могат да се задават
отделно.
Системата за автоматична климатизация е
оборудвана с датчици. Не покривайте
датчиците и не разливайте никакви течности
върху тях.
Можете да зададете температурата синхронно за страната на водача и пътника.
1. Натиснете бутона SYNC. u Системата преминава в режим на синхронизация.
2. Регулирайте температурата с помощта на бутона за регулиране на температурата от страната на
водача.
Натиснете отново бутона SYNC, за да се върнете в двузонов режим
*Не е наличен за всички модели

Стр. 284
Датчици на автоматичната климатична система Системата за автоматична климатизация е
оборудвана с датчици. Не покривайте датчиците и не разливайте никакви течности върху тях.

Стр. 285
Аудиосистема

За Вашата аудиосистема................ 286
USB порт (портове)......................... 287
HDMITM порт*................................ 288
Aux жак* ………………........................ 288
Защита от кражба …………………...... 289
Дистанционно управление........... 290
Основни операции ………………….... 293, 319
Аудиосъобщения за грешки ........ 385
Основна информация .................. 387
Customized Features...................... 392, 400
Система „свободни ръце“ ........... 428, 449
Спешно обаждане (eCall)*
Автоматично спешно обаждане .... 480
Ръчно спешно обаждане ................ 482

Стр. 286
Аудиосистема >> Всичко за Вашата аудиосистема
Аудиосистемата разполага с AM / FM радио. Също така може да възпроизвежда USB флаш
устройства и iPod, iPhone, Bluetooth® и HDMITM * устройства. Можете да управлявате
аудиосистемата от бутоните и превключвателите на панела, дистанционно управление на волана
или иконите на сензорния интерфейс *.

Опериране при изключено захранване
След като изключите захранването на автомобила, вие може да използва аудиосистемата до 30
минути след всеки цикъл на шофиране. Използването на аудиосистемата в този режим, зависи от
състоянието на акумулатора. Многократното използване на тази функция може да изтощи
акумулатора.
*Не е налично за всички нива на оборудване

Стр. 287
Аудиосистема >> Всичко за Вашата аудиосистема
USB порт/портове
Инсталирайте iPod конектора на iPod или USB флаш устройство към USB
порта. USB портът (1.0A) е за възпроизвеждане на аудио файлове на
USB флаш устройство, свързване на мобилен телефон и устройства за
зареждане.
Модели с аудиодисплей
> USB портът (1.5A) е за зареждане на устройства, възпроизвеждане на
аудио файлове и свързване на съвместими телефони с връзка за
смартфон, Apple CarPlay или Android Auto.
> За да предотвратите евентуални проблеми, се уверете, че използвате
Apple MFi със сертифициран Конектор за Apple CarPlay и за Android Auto, USB кабелите трябва да
бъдат сертифициран от USB-IF за съвместимост с USB 2.0 стандарт.
На гърба на централната конзола*
USB портовете (2.5A) са само за зареждане на устройства.

Не оставяйте iPod или USB флаш устройството в превозно средство. Пряка слънчева светлина и
високи температури могат да ги повредят.
• Препоръчваме да използвате удължителен кабел с USB порт.
• Не свързвайте iPod или USB флаш устройство с помощта на хъб.
• Не използвайте устройство като четец на карти или твърд диск. Вашите файлове могат да бъдат
повредени.
• Препоръчваме да архивирате вашите данни преди да използвате устройството във вашето
превозно средство.
• Показваните съобщения могат да варират в зависимост от модела на устройството и версията на
софтуера.
Ако аудио системата не разпознае iPod, опитайте се да го свържете отново няколко пъти или
рестартирайте устройството. За да се рестартирайте, следвайте инструкциите на производителя
предоставени с iPod или посетете www.apple.com/ipod.
USB портът може да достави до 1.0A / 1.5A / 2.5A мощност. За подробности за ампеража
прочетете ръководството за експлоатация на устройството, което трябва да се зареди. Задайте
първо режима на захранване на АКСЕСОАРИ или ВКЛ.
USB порт (2.5A): Този порт е само за зареждане на батерии. Не можете да слушате музика, дори
ако сте свързали музикален плейър към него. При определени условия устройството, свързано
към този порт може да генерира шум в радиото, което слушате.

Стр. 288
Аудиосистема >> Всичко за Вашата аудиосистема
HDMITM порт *
1. Отворете капака.
2. Инсталирайте HDMI кабел към HDMI порта.
• Не оставяйте свързано устройство HDMI в превозното средство.
Пряката слънчева светлина и високите температури могат да го
повредят.
• Препоръчваме да архивирате вашите данни преди да използвате
такова устройство във вашето превозно средство.
• Показваните съобщения могат да варират в зависимост от модел на устройството и версията
на софтуера.
Термините HDMI и HDMI с висока разделителна способност и логото HDMI са търговска марка
или регистрирани търговски марки на HDMI Лицензирани за LLC в САЩ и други държави.

Aux входящ жак *
1. Отворете капака.
2. Свържете устройство към входния жак, като използвате 3,5
мм стерео минижак.
Аудио системата автоматично ще се превключи в режим AUX.
За да превключите режима, натиснете някой от бутоните за
аудио режим. Можете да се върнете в AUX режим, като
натиснете бутона MEDIA.
*Не е налично за всички нива на оборудване

Стр. 289
Аудиосистема >> Всичко за Вашата аудиосистема
Защита от кражба
Аудио системата е деактивирана, когато е изключена от източника на захранване, като например
когато акумулаторът е изключен или изтощен. При определени условия системата може да
покаже екран за въвеждане на код. Ако това се случи, активирайте отново аудио системата.
Повторно активиране на аудиосистемата
1. Задайте режима на захранване в положение ВКЛ. 2. Включете аудио системата.
3. Натиснете и задръжте бутона за захранване на аудиосистемата за повече от две секунди. Аудио
системата се активира отново, когато устройството установи връзка с блока за управление на
превозното средство. Ако контролното устройство не успее да разпознае аудиомодула, посетете
оторизиран дилър или сервиз.

Стр. 290
Аудиосистема >> Всичко за Вашата аудиосистема
Дистанционно управление на аудиосистемата
Позволява ви да управлявате аудио системата по време на шофиране. Информацията е показана
на информационен интерфейс на водача.
Бутони ▲ ▼
Натиснете ▲ или ▼, за да преминете през режимите, както
следва:
Модели с цветен аудиодисплей:
FM1->FM2->DAB1->DAB2->LW->MW->USB / iPod Bluetooth®
Audio AUX
Модели с аудиодисплей
FM->DAB->LW->MW->USB->iPod->Bluetooth® Audio->
Apps->AUX-HDMI™
Бутон ENTER (въвеждане)
• Когато слушате радио
1. От аудио екрана в информационния интерфейс на водача натиснете ENTER, за да превключите
дисплея на предварително зададен списък, който сте съхранили в предварително зададените
бутони.
2. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете предварително зададена настройка, след това натиснете
ENTER.
• Когато слушате USB флаш устройство
1. От аудио екрана в информационния интерфейс на драйвера натиснете ENTER, за да се покаже
списъка с папки.
2. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете папка.
3. Натиснете ENTER, за да се покаже списък със записи в тази папка.
4. Натиснете▲ или ▼, за да изберете песен, след това натиснете ENTER.
Дистанционно управление на аудиосистемата
Някои режими се появяват само когато е свързано подходящо устройство или носител. В
зависимост от Bluetooth® устройството, което свързвате, някои функции може да не са налични.
Натиснете бутона
(Затваряне / връщане назад) *, за да се върнете към предишната команда
или за да отмените команда.
Натиснете бутона
(Дисплей / информация), за да превключите дисплея.
Превключване на дисплея стр. 320
*Не се предлага за всички нива на оборудване

Стр. 291
Аудиосистема >> Всичко за Вашата аудиосистема>> Дистанционно управление на
аудиосистемата
• Когато слушате iPod
1. От аудио екрана в информационния интерфейс на водача натиснете ENTER, за да се покаже
списъка с музика на iPod.
2. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете категория.
3. Натиснете ENTER, за да се покаже списък с елементите в категорията.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете елемент, след което натиснете ENTER.
> Натиснете ENTER и натиснете ▲ или ▼ неколкократно, докато се показже желаният режим за
слушане.
• Когато слушате Bluetooth® Audio
1. От аудио екрана в информационния интерфейс на водача натиснете ENTER, за да се покаже
списъка с песни.
2. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете песен, след това натиснете ENTER.
(+) (-) - Сила на звука
Натиснете (+): За да увеличите силата на звука.
Натиснете (-): За да намалите силата на звука

Стр. 292
Аудиосистема >> Всичко за Вашата аудиосистема
Бутони
• Когато слушате радио
Натиснете

: За да изберете следващата предварително настроена радиостанция.

Натиснете

: За да изберете предишната предварително настроена радиостанция.

Натиснете

и задръжте: За да изберете следващата силна станция.

Натиснете

и задръжте: За да изберете предишната силна станция.

• Когато слушате iPod, USB флаш устройство или Bluetooth® Audio
Натиснете

: За да преминете към следващата песен.

Натиснете

: За да се върнете в началото на текущата или предишната песен.

• Когато слушате USB флаш устройство
Натиснете и задръжте

: За да преминете към следващата папка.

Натиснете и задръжте

: За да се върнете към предишната папка.

Стр. 293
Аудиосистема >> >> Основни функции на аудиосистемата
Модели с цветен дисплей
За да използвате аудио системата, режимът на захранване трябва да е в АКСЕСОАРИ или ВКЛ.

Използвайте копчето за избор или MENU / CLOCK бутон за
достъп до някои аудио функции. Натиснете, за да
превключвате между нормален и разширен дисплей за някои
функции.
Копче за избор (селектор): Завъртете наляво или надясно, за
да превъртите чрез наличните възможности за избор.
Натиснете, за да зададете вашия избор.

Елементи от менюто:
1. Регулиране на часовника, стр. 180
2. Настройки Wallpaper, стр. 297
3. Настройки на дисплея, 300
4. Търсене, стр. 306, 308, 315
Натиснете бутоните на волана, за да смените
която и да е аудионастройка.
Дистанционно управление на
аудиосистемата, стр. 290

2 Audio Remote Controls P. 290
5. Режим на изпълнение, 312, 315
6. Настройки на радио RDS, стр. 302
7. Настройки на дигиталното DAB радио, стр.
308
8. Bluetooth, стр. 316

Стр. 294
Аудиосистема >> >> Основни функции на аудиосистемата
Бутон MENU / CLOCK: Натиснете, за да изберете режим.
Наличните режими включват тапет, дисплей, часовник,
настройка на езика и режими на възпроизвеждане. Изборът
на режим на възпроизвеждане включва сканиране,
произволни, повтарящи се и т.н.
Бутон
(Назад): Натиснете, за да се върнете към
предишния екран.
Бутон TA: Натиснете, за да активирате станцията TA.
Бутон
Натиснете

(Ден / Нощ): Натиснете, за да промените яркостта на екрана за аудио / информация.
бутона, след което регулирайте яркостта с помощта на

При всяко натискане на бутона
режим на изключване.

.

режимът превключва между дневен режим, нощен режим и

Стр. 295
Аудиосистема >> >> Основни функции на аудиосистемата
Аудиоинформационен дисплей
Показва настройката на звука и тапета. От този екран можете да отидете на различни опции за
настройка.
■ Превключване на дисплея

Стр. 296
Аудиосистема >> >> Основни функции на аудиосистемата
Аудиоинформационен дисплей
Показва текущата аудио информация.
■ Часовник / тапет Показва екран с часовник или изображение, което сте импортирали.
■ Промяна на дисплея
1. Натиснете бутона MENU / CLOCK.
2. Завъртете

, за да изберете Настройки, след което натиснете

.

3. Завъртете

, за да изберете Промяна на дисплея, след което натиснете

4. Завъртете

, за да изберете Тапет, след което натиснете

.

.

> Ако искате да се върнете към екрана за аудио / информация, изберете Audio.

Стр. 297
Аудиосистема >> Основни функции на аудиосистемата
Настройка на тапет
Можете да променяте, съхранявате и изтривате тапета на екрана за аудио / информация.
■ Импортиране на тапет
Можете да импортирате до три изображения, едно по едно, за тапет от USB флаш памет.
1. Свържете USB флаш устройството към USB порта.
→ USB порт, стр. 287
2. Натиснете бутона MENU / CLOCK.
3. Завъртете

, за да изберете Настройки, след което натиснете

4. Завъртете

, за да изберете Тапет, след което натиснете

.

.

5. Завъртете, за да изберете Импортиране, след което натиснете
> Името на картината се показва в списъка.

.

6. Завъртете , за да изберете желаната картина, след това натиснете .
> Избраната картина се показва.
7. Натиснете , за да запазите картината.
8. Натиснете , за да изберете OK.
9. Завъртете , за да изберете място за запазване на снимка, след което
натиснете .
> Дисплеят ще се върне към тапета на екран.

• Когато импортирате файлове с тапети, изображението трябва да бъде в основната
директория на USB флаш устройството.
Ако изображенията са в a папката не може да се импортират.
• Името на файла трябва да е по-малко от 64 знака.
• Файловият формат на изображението, което може да се импортира трябва да е BMP
(bmp) или JPEG (jpg).
• Ограничението на размера на отделния файл е 2 MB.
• Максималният размер на изображението е 1920 x 936 пиксела. Ако размерът на
изображението е по-малък от 480 × 234 пиксела, изображението се показва в средата на
екрана с допълнителната черна зона.
• Могат да бъдат избрани до 255 файла.
• Ако USB флаш устройството няма снимки, се появява съобщение за грешка.
• Настройката на тапета е ограничена по време на шофиране.

Стр. 298
Аудиосистема >> Основни функции на аудиосистемата
Избор на тапет
1. Натиснете бутона MENU / CLOCK.
2. Завъртете

, за да изберете Настройки, след което натиснете

3. Завъртете

, за да изберете Тапет, след което натиснете

.

.

4. Завъртете , за да изберете Избор, след което натиснете
Екранът се променя в списъка с тапети.

.

5. Завъртете , за да изберете желания тапет, след което натиснете
■ За да видите тапет, след като е настроен
1. Натиснете бутона MENU / CLOCK.

.

2. Завъртете

, за да изберете Настройки, след което натиснете

.

3. Завъртете

, за да изберете Промяна на дисплея, след което натиснете

.

4. Завъртете , за да изберете Тапет, след което натиснете .
5. Натискайте бутона
(Назад), докато се покаже горният екран.
■ Изтриване на тапета
1. Натиснете бутона MENU / CLOCK.
2. Завъртете

, за да изберете Настройки, след което натиснете

3. Завъртете

, за да изберете Тапет, след което натиснете

.

4. Завъртете , за да изберете Изтриване, след което натиснете
Екранът се променя в списъка с тапети.
5. Завъртете

.
.

, за да изберете тапет, който искате да изтриете, след което натиснете

6. Завъртете , за да изберете Да, след това натиснете .
> Дисплеят ще се върне към екрана за настройка на тапета.
За да се върнете към предишния екран, натиснете Бутон
(Назад).
Когато размерът на файла е голям, отнема известно време за предварителен преглед.

.

Стр. 299
Настройка на звука
Натиснете бутона MENU / CLOCK и завъртете
Звук, след това натиснете .

Завъртете

, за да изберете

за да преминете през следните възможности за избор:

Bass (Бас)
Среден
Treble (Високи честоти)
Fader (Баланс предни/задни високоговорители)
Balance (Баланс леви/десни високоговорители)
SVC Сила на звука, Компенсация чувствителна към скоростта
Завъртете

, за да регулирате настройките на звука, след това натиснете

.

SVC има четири режима: изключен, нисък, среден и висок. SVC регулира нивото на силата на звука
в зависимост от скоростта на автомобила. При по-бързо движение звукът се увеличава. Като
забавяте, силата на звукът намалява.

Стр. 300
Аудиосистема >> Основни функции на аудиосистемата
Настройка на дисплея
■ Промяна на яркостта на екрана
Можете да промените яркостта или цветната тема на
аудио / информационния екран.
1. Натиснете бутона MENU / CLOCK.
2. Завъртете , за да изберете Настройки, след което
натиснете .
3. Завъртете
след това натиснете

, за да изберете Настройка на дисплея,

.

4. Завъртете

, за да изберете Яркост, след което натиснете

.

5. Завъртете

, за да регулирате настройката, след което натиснете

.

■ Промяна на цвета на екрана
1. Натиснете бутона MENU / CLOCK.
2. Завъртете , за да изберете Настройки, след което
натиснете .
3. Завъртете , за да изберете Цветова тема, след това
Натиснете .
4. Завъртете
искате, след това натиснете

, за да изберете настройката, която

.

Можете да промените контраста и нивото на черно по същия начин.

Стр. 301
Аудиосистема >> Основни функции на аудиосистемата
Пускане на AM / FM радио

 Бутон MENU / CLOCK Натиснете, за да се покажат елементите от менюто.


Бутон „Назад“: Натиснете, за да се върнете към предишен екран или отмяна на
настройка.

Стр. 302
■ Система за радио данни (RDS):
Осигурява удобни автоматизирани услуги, свързани с избора на възможните FM станции.
■ За да намерите RDS станция от списъка със станции
1. Натиснете , докато слушате FM станция.
2. Завъртете

, за да изберете станцията, след което натиснете

.

■ Списък с актуализации Актуализира списъка ви с налични станции по всяко време.
1. Натиснете , докато слушате FM станция.
2. Завъртете

, за да изберете списък за актуализиране, след което натиснете

.

Радиотекст
Показва радиотекстовата информация за избраната RDS станция.
1. Натиснете бутона MENU / CLOCK.
2. Завъртете

, за да изберете Настройки, след което натиснете

3. Завъртете

, за да изберете настройките на RDS, след което натиснете

4. Завъртете , за да изберете Радио текст, след което натиснете
Изберете Радио текст отново, за да го изключите.

.
.

.

Възпроизвеждане на AM / FM радио
На дисплея се появява индикаторът ST, който показва стерео FM излъчвания.
Възпроизвеждането на стерео в AM не е налично.
Можете да съхранявате 12 AM станции и 12 FM станции в паметта на предварително зададените
бутони. AM има два вида честоти LW и MW и всяка ви позволява да съхранявате шест станции.
FM1 и FM2 ви позволяват да съхранявате по шест станции всяка.
Превключване на аудио режим
Натиснете бутоните за избор на аудио източник на волана.
Radio Data System - RDS
Когато изберете FM станция, поддържаща RDS, RDS автоматично се включва и дисплеят с
честотата се променя в името на станцията. Когато обаче сигналите на тази станция станат слаби,
дисплеят се променя от името на станцията към честотата. Включване на функцията за
алтернативна честота (AF) изключва RDS. Натискането на превключва функцията между
включено и изключен.

Стр. 303
■ Алтернативна честота (AF)
Автоматично променя честотата на същата програма, докато въвеждате различни региони.
1. Натиснете бутона MENU / CLOCK.
2. Завъртете

, за да изберете Настройки, след което натиснете

.

3. Завъртете , за да изберете настройките на RDS, след което натиснете
4. Завъртете , за да изберете AF, след което натиснете .
→ Изберете AF отново, за да го изключите.

.

■ Регионална програма (REG)
Запазва същата честота на станциите в този регион, дори ако сигналът стане слаб.
1. Натиснете бутона MENU / CLOCK.
2. Завъртете

, за да изберете Настройки, след което натиснете

3. Завъртете

, за да изберете настройките на RDS, след което натиснете

4. Завъртете , за да изберете REG, след това натиснете
→ Изберете REG отново, за да го изключите.

.
.

.

С изключение на AM / FM / DAB режим
■ Програма за новини (News)
Автоматично се настройва на новинарската програма.
1. Натиснете бутона MENU / CLOCK.
2. Завъртете

, за да изберете Настройки, след което натиснете

3. Завъртете

, за да изберете настройките на RDS, след което натиснете

4. Завъртете , за да изберете Новини, след това натиснете
→ Изберете News отново, за да го изключите.

.
.

.

Ако системата не може да намери нито една станция в списъка със станции, се появява съобщение
за потвърждение за актуализиране на списъка. Завъртете
натиснете , за да актуализирате списъка.

, за да изберете Да, след което

Стр. 304
■ Бутон за съобщение на трафика (TA)

Функцията TA е в режим на готовност и позволява на системата да е в готовност за съобщения за
трафик във всеки режим. Последната настроена станция трябва да бъде RDS-съвместима.
За да включите функцията: Натиснете бутона TA. Когато съобщението за трафик започне от
последната ви настроена станция, системата автоматично превключва на FM. TA-INFO се появява
на дисплея. Системата се връща към последно избрания от вас режим след приключване на
съобщението за трафик.
Ако искате да се върнете към последния си избран режим по време на съобщението за трафик,
натиснете отново бутона TA.
За да отмените функцията: Натиснете бутона TA
TA
Когато натиснете бутона TA, индикаторът TA се появява на дисплея.
Ако изберете Сканиране (Scan), докато функцията TA е в режим на готовност, системата търси
само TP станция.
Натискане на бутона TA, докато съобщението за трафик е включено, не отменя режим на
готовност за TA функцията.

Стр. 305
С изключение на AM / FM / DAB режим
■ Тип програма (PTY) / Функция за прекъсване на новини
Позволява на системата да прекъсне излъчване на новини във всеки режим. Последната
настроена станция трябва да бъде НОВИНИ PTY кодирана станция.
За да активирате функцията: Изберете Новини (News) от настройките на RDS и изберете
НОВИНИТЕ PTY, преди да преминете към други режими. Когато започне излъчване на новини за
последната ви настройка, системата автоматично превключва в режим FM.
→Програма за новини (News), стр. 303
Системата се връща към последния ви избран режим, ако е променена на друга програма, или
сигналът стане слаб.
■ PTY аларма
PTY кодът, ALARM, се използва за аварийни съобщения, като природни бедствия. Когато този код
бъде получен, ALARM се появява на дисплея и системата прекъсва вашата аудио операция.

Стр. 306
AM (LW / MW) режим

■Списък на станциите
Изброява най-силните станции в избраната група.
1. Натиснете , докато слушате AM станция.
2. Завъртете

, за да изберете станцията, след което натиснете

.

■ Списък с актуализации
Актуализира списъка ви с налични станции по всяко време.
1. Натиснете , докато слушате AM станция.
2. Завъртете , за да изберете списък за актуализиране, след което натиснете .
■ Сканиране
Преминава през всяка от най-силните станции в избрания обхват за 10 секунди.
1. Натиснете бутона MENU / CLOCK.
2. Завъртете , за да изберете Сканиране, след което натиснете
За да изключите сканирането, натиснете отново

.

Ако системата не може да намери нито една станция в списъка, се появява съобщение за
потвърждение за актуализиране на списъка. Завъртете
, за да актуализирате списъка.

, за да изберете Да, след това натиснете

Стр. 307
Възпроизвеждане на DAB (цифрово аудио излъчване)

↗Бутон назад

Стр. 308
Списък на услугите
■ За да намерите DAB станция от Списък на услуги:
1. Натиснете , докато изберете режим DAB.
2. Завъртете , за да изберете станцията, след което натиснете.
→ Ако изберете Update list, системата ще актуализира списъка със станции.
За да намерите DAB станция от списъка на групите:
1. Натиснете , докато избирате режима DAB.
2. Завъртете

, за да изберете списък с групите, след това натиснете

.

3. Завъртете , за да изберете групата, след което натиснете .
→Ако изберете Актуализиране на списъка, системата актуализира списъка с групи.
■ Сканиране
Преминава през всяка от най-силните станции в избрания обхват за 10 секунди.
1. Натиснете бутона MENU / CLOCK.
2. Завъртете , за да изберете Сканиране, след което натиснете
За да изключите сканирането, натиснете отново .

.

■ Радиотекст:
Показва радиотекстовата информация за избраната DAB станция.
1. Натиснете бутона MENU / CLOCK.
2. Завъртете

, за да изберете Настройки, след което натиснете

.

3. Завъртете

, за да изберете настройките на DAB, след което натиснете

.

4. Завъртете , за да изберете Радио текст, след което натиснете .
→ Изберете Радио текст отново, за да го изключите.
Можете да съхраните 12 DAB станции в предварително зададените бутони за запаметяване. DAB1
и DAB2 ви позволяват да съхранявате 6 станции всяка.
Превключване на аудио режим
Натиснете бутоните за избор на аудио източник на волана.
→ Аудио дистанционни управления, стр. 290
Ако системата не може да намери станция, се появява съобщение за потвърждение на
актуализиране на списъка. Завъртете
актуализирате списъка.

, за да изберете Да, след това натиснете

, за да

Стр. 309
■ DAB-връзка:
Автоматично търси същата станция и превключва към нея.
1. Натиснете бутона MENU / CLOCK.
2. Завъртете

, за да изберете Настройки, след което натиснете

3. Завъртете

, за да изберете настройките на DAB, след което натиснете

4. Завъртете , за да изберете DAB-Link, след което натиснете
→Изберете DAB-Link отново, за да го изключите.

.
.

.

■ FM-връзка:
Ако системата намери същата станция от FM обхват, тя автоматично превключва на FM.
1. Натиснете бутона MENU / CLOCK.
2. Завъртете

, за да изберете Настройки, след което натиснете

3. Завъртете

, за да изберете настройките на DAB, след което натиснете

4. Завъртете , за да изберете FM-Link, след това натиснете
→Изберете FM-Link отново, за да го изключите.

.
.

.

■ Избор на обхват:
Можете да изберете конкретни обхвати. Това може да намали времето за актуализиране на
списъците и търсене на станция.
1. Натиснете бутона MENU / CLOCK.
2. Завъртете

, за да изберете Настройки, след което натиснете

.

3. Завъртете

, за да изберете настройките на DAB, след което натиснете

4. Завъртете

, за да изберете Избор на обхват, след което натиснете

5. Завъртете

, за да изберете И двете, BandIII или L-Band, след което натиснете

.

.
.

Стр. 310
Възпроизвеждане на iPod
Свържете iPod с помощта на вашия USB конектор към USB порта, след което натиснете бутон
MEDIA.
→ USB индикатор, стр. 287

USB индикатор
Появява се, когато е свързан iPod.

Екран за аудио / информация

Албум изпълнител

Бутон MEDIA: Натиснете, за да
изберете iPod (ако е свързан).
Бутон за избор. Завъртете, за да
смените песните. Натиснете и
след това завъртете, за избор.
След това натиснете отново за да
направите своя избор.

Сила на звука
(завъртане)/ включване /
изключване (натиснете)
Търсене / пропускане

Бутон MENU / CLOCK. Натиснете, за да
се покаже менюто.

Натиснете, за да промените песните.
Натиснете и задръжте,
за да се придвижите в
песента.

Бутон за пускане.
Натиснете за
пускане на песен.

Бутон за пауза

Бутони за режим на възпроизвеждане

(Назад) Бутон предишното меню или
отмяна на настройка.

Стр. 311
■ Как да изберете песен от музикалния списък на iPod с помощта на бутон за избор
1. Натиснете , за да се покаже списъка с музика на iPod.

2. Завъртете

, за да изберете категория.

3. Натиснете

, за да се покаже списък с песни в категория.

4. Завъртете

, за да изберете песен, след което натиснете

.

Натискайте и завъртайте неколкократно, докато се покаже
желаната песен, която искате да слушате.

Наличните работни функции варират в зависимост от моделите или версиите. Някои функции
може да не са налични на аудио системата на автомобила. Ако има проблем, може да видите
съобщение за грешка на аудио / информационния екран.
→iPOD / USB входове, стр. 385

Стр. 312

■ Как да изберете режим на възпроизвеждане
Можете да изберете режими на повторение или разбъркване, когато възпроизвеждате песни.
Иконите за режима се показват над
бутоните за режим.
Натиснете бутона, съответстващ на
режима, който искате да изберете.

не

Елементи от менюто за режим на възпроизвеждане
Разбъркване на албуми: Възпроизвежда всички налични албуми в избрана категория
(плейлисти, изпълнители, албуми, песни, жанрове, подкасти, аудиокниги и композитори) в
произволен ред.
Разбъркване на всички: Възпроизвежда всички налични песни в избрана категория
(плейлисти, изпълнители, албуми, песни, жанрове, подкасти, аудиокниги и композитори) в
произволен ред.
Повторете песен: Повтаря текущата песен.
Можете също да изберете режим на възпроизвеждане, като натиснете бутон MENU / CLOCK.
Завъртете

, за да изберете режим на възпроизвеждане (Play mode), след което натиснете

Завъртете

, за да изберете режим, след което натиснете

За да го изключите, завъртете
това натиснете .

.

.

, за да изберете Нормално възпроизвеждане (Normal Play), след

Стр. 313
Възпроизвеждане от USB флаш устройство
Вашата аудио система чете и възпроизвежда звукови файлове на USB флаш устройство в MP3,
WMA, AAC * 1 или WAV формат.
Свържете вашето USB флаш устройство към USB порта, след което натиснете бутона MEDIA.
→ USB порт/портове, стр. 287

USB индикатор
Появява се, когато е свързано USB флаш устройство.

Екран за аудио / информация

Бутон MEDIA: натиснете, за да
изберете USB флаш устройство (ако е
свързано).
Бутон VOL (Сила на звука) / Вкл. и
изключване:
Натиснете, за да включите аудио
системата включване и
изключване.
(Търсене / пропускане) бутони
Натиснете, за да минете към предишен или следващ
файл. Натиснете и задръжте за движение във файл.
Бутони за режим на възпроизвеждане (1-6)
Натиснете, за да изберете режим

Бутон за избор:
Завъртете за промяна на файлове.
Натиснете и след това завъртете, за
да изберете елемент. След това
натиснете отново за да направите
своя избор.
Бутон MENU / CLOCK (часовник):
Натиснете, за да се покажат елементите от
менюто.
Бутон (Назад): Натиснете, за да се
върнете към предишното меню.

*Системата възпроизвежда файлове с формат AAC, само ако са записани с iTunes.

Стр. 314
Как да изберете файл от папка с бутона за избор

1. Натиснете

, за да се покаже списък с папки.

2. Завъртете

, за да изберете папка.

3. Натиснете

, за да се покаже списък с файлове в тази папка.

4. Завъртете

, за да изберете файл, след което натиснете.

Използвайте препоръчаните USB флаш памети.
→ Основна информация за Аудиосистемата, стр. 387
Файлове във формат WMA са защитени с цифрови права за управление (DRM) и не могат да се
възпроизвеждат. Аудио системата показва „Невъзпроизводим файл“ и след това преминава към
следващия файл. Ако има проблем, може да видите съобщение за грешка на аудио /
информационен екран.
Ако има проблем, вероятно ще видите съобщение за грешка на аудиоинформационния дисплей.
→ iPod/USB Flash Drive, стр. 385

Стр. 315

■ Как да изберете режим на възпроизвеждане
Можете да изберете режими на повторение, произволно и сканиране при възпроизвеждане на
файл.
Иконите за наличен режим се показват над бутоните за режим.
Натиснете бутона, съответстващ на режима, който искате да
изберете.
■ За да изключите режим на възпроизвеждане
Натиснете избрания бутон.
Как да изберете режим на възпроизвеждане
Елементи от менюто за режим на възпроизвеждане
Повторете
Повторете една папка: Повтаря всички файлове в текущата папка.
Повторете една песен: Повтаря текущия файл.
На случаен принцип
Случайно в папка: Възпроизвежда всички файлове в текущата папка в произволен ред.
Random all: Възпроизвежда всички файлове в произволен ред.
Сканиране
Сканиране на папки: Осигурява 10-секундно прослушване от първият файл във всяка от
основните папки.
Сканиране на песни: Осигурява 10-секундно прослушване от всички файлове в текущата
папка.
Можете също да изберете режим на възпроизвеждане, като натиснете Бутон MENU / CLOCK.
Завъртете

, за да изберете режим на възпроизвеждане, след което натиснете.

Завъртете

, за да изберете режим, след което натиснете

За да го изключите, завъртете
след това Натиснете .

.

, за да изберете „Нормално възпроизвеждане“ (Normal Play),

Стр. 316
Възпроизвеждане на Bluetooth® Audio
Вашата аудио система ви позволява да слушате музика от вашия Bluetooth-съвместим телефон.
Тази функция е налична, когато телефонът е сдвоен и свързан с автомобила чрез Система за
свободни ръце (HFT).
→ Настройки на телефона, стр. 434
Bluetooth индикатор на екрана за аудио / информация
Появява се, когато телефонът ви е свързан към HFT.

Бутон MEDIA
Натиснете, за да изберете Bluetooth Audio

Екран за аудио/информация
Бутон за избор (селектор):
Завъртете за смяна на групи. Натиснете и след това завъртете, за да
изберете елемент. След това натиснете отново, за да потвърдите своя
избор.

Сила на звука/
вкл./изкл.:
Натиснете, за да
включите аудио
системата или да я
изключите.
Завъртете, за
настройка на
силата на звука.

Бутон MENU / CLOCK:
Натиснете, за да се покажат елементите
от менюто

Бутони (Търсене / пропускане)

(Назад) Бутон:
Натиснете, за да се върнете към
предишния дисплей.

Натиснете за да преминете към следващ или
предишен файл.
Бутон за възпроизвеждане (предварително
запаметяване - бутон 1). Натиснете, за да започне
отначало.

Бутон за пауза (предварително запаметяване
- бутон 2). Натиснете за пауза на файл.

Не всички телефони с активиран Bluetooth са съвместими със системата.
Само един телефон с HFT може да се използва в автомобила.
Когато има повече от два сдвоени телефона в превозно средство, първият сдвоен телефон, който
системата намира се свързва автоматично.
Ако към HFT системата са сдвоени повече от един телефон, ще има забавяне, преди системата да
започне да възпроизвежда.
В някои случаи името на изпълнителя, албума или песента може да не се появят правилно.
Някои функции може да не са налични за някои устройства.

Стр. 317
■ За възпроизвеждане на Bluetooth® аудио файлове

1. Уверете се, че телефонът ви е сдвоен и свързан към HFT.
2. Натиснете бутона MEDIA, докато изберете режим
Bluetooth® Audio.
Ако телефонът не бъде разпознат, възможно системата вече
да е свързана с друг HFT съвместим телефон, който обаче не
е съвместим с Bluetooth® Audio.

За пауза или за повторно възпроизвеждане на файл:
Натиснете бутона Възпроизвеждане или Пауза, за да изберете режим
За възпроизвеждане на Bluetooth® аудио файлове:
Докато възпроизвеждате аудио файловете, може да се наложи да работите с вашия телефон. Ако
е така, следвайте инструкциите на производителя на телефона.
Функцията пауза може да не е налична за някои телефони.
Ако някое аудио устройство е свързано към спомагателния вход, жак или USB порт, може да се
наложи да натиснете MEDIA, за да изберете Bluetooth® Audio.
Превключването в друг режим спира музиката на пауза от вашия телефон.

Стр. 318

■ Как да изберете песен от списъка за търсене на музика с бутона за избор
1. Натиснете

, за да се покаже списъкът за търсене на музика.

2. Завъртете

, за да изберете категория.

3. Натиснете

, за да се покаже списъкът с елементи в категорията.

4. Завъртете

, за да изберете елемент, след което натиснете

Избор на
категория

Избор на файл

.

→Натискайте и завъртайте неколкократно, докато се покаже
желаният елемент, който искате да слушате.

В зависимост от Bluetooth® устройството, което свързвате, възможно е определени или всички
категории да не се покажат.

дио

Стр. 319
Основни функции на аудио системата
Модели с Аудио Дисплей
Можете да използвате аудио системата за 30 минути, когато режимът на захранване е в
положение OFF. Системата след това ще се изключи автоматично.
Ако искате да продължите да го използвате аудио системата, задайте режима на захранване
ACCESSORY или ON.
(Начало): Изберете, за да отидете на началния екран.
(Карта) *: Изберете за показване карта на екрана.
[Аудио]: Изберете за показване на аудио екрана.
(Тел): Изберете за показване на екрана на телефона.
(Назад): Изберете, за да се върнете към предишния екран.

(Ден / Нощ): Изберете, за да промените яркостта на
информационния екран.
Изберете
веднъж и изберете ( - ) или ( + ), за да направите
корекция.
→ Всеки път, когато изберете режим, системата превключва
между дневен, нощен и режим на изключване.
Когато акумулаторът е сменен, следващото стартиране може да отнеме няколко минути за
стартиране на аудио система. Изчакайте няколко минути, докато системата се стартира.
Елементи от аудиоменюто:
→ Списък радиостанции, стр. 349, 350
→ Списък за търсене на музика, стр. 355, 363
→ Сканиране, стр. 350, 364
→ Режим на възпроизвеждане, стр. 356, 364

Безключови операции:
→ За Вашата аудиосистема, стр. 286

Стр. 320
Екран за аудио / информация
Показва състоянието на силата на звука и тапета. От този дисплей можете да преминете към
различни опции за настройка.

■ Превключване на дисплея
■ Използване на бутона

Натиснете бутона

(дисплей / информация)

(дисплей / информация), за да промените дисплея.
Аудиоинформационен интерфейс за шофьора

Бутон дисплей / информация

Използване на бутона
(дисплей / информация):
Можете да редактирате, добавяте и изтривате съдържанието, показано на информационен
интерфейс на водача.
→ Персонализация на уредите, стр. 324

Стр. 321
■ Използване на аудио / информационен екран
Начален екран
Модели с навигация

Модели без навигация

Изберете
, за да отидете на началния екран.
Изберете Телефон, Информация, Аудио, Настройки, Навигация *, Свързване със смартфон
(Apple CarPlay, Android Auto), аха, App Center, TA, App List или
опции).

(инструментален панел, меню с

■ Телефон
Показва информацията за HFT
→ Система HFT „Свободни ръце“, стр. 449

Работа със сензорен екран
• Използвайте прости жестове - докосване, плъзгане и превъртане - за работа с определени аудио
функции.
• Някои елементи могат да бъдат сиви по време на шофиране, за да се намали на възможността
от разсейване.
• Можете да ги изберете, когато автомобилът е спрян или използвайте гласови команди *.
• Носенето на ръкавици може да ограничи или предотврати работата на сензорния екран.
Можете да промените настройката за чувствителност на сензорния екран.
→ Персонализирани настройки, стр. 400
* Не се предлага при всички модели

Стр. 322
■ Информация
Показва дневен километраж, часовник / тапет / часовник или система / устройство,
Информация. Изберете MENU на екрана на Info Menu, за да видите всички налични опции:
Дневен километраж, гласова информация*, часовник / тапет / часовник и система / информация
за устройството.
Бордови компютър:
• Раздел Current Drive: Показва текущата информация за пътуването.
• История на пътуването Раздел A: Показва информация за трите предишни пътувания.
Информацията се съхранява всеки път, когато нулирате Trip A.
За да изтриете историята ръчно, изберете Изтриване на историята от История на пътуване A.
Съобщението за потвърждение се появява на екрана, след което изберете Да.
Гласова информация *: Показва списък с всички гласови команди.
Часовник / тапет / Часовник: Показва часовника и тапета.
Информация за системата / устройството:
• Информация за системата: Показва версията на софтуера на аудио системата.
• Информация за USB: Показва използването на паметта на USB устройството.
■ Аудио
Показва текущата аудио информация.
■ Настройки
Влиза в екрана на менюто за персонализиране.
→ Персонализирани настройки, стр. 400
*Не се предлага за всички модели

Стр. 323
■ Навигация *1
Показва екрана за навигация.
→ Вижте Ръководството за навигационната система
■ Свързване със смартфон
Свързва се с вашия смартфон * и позволява някои приложения на вашия смартфон да бъдат
използвани в аудио системата и показва Apple CarPlay или Android Auto.
→ Apple CarPlay, стр. 377
→ Android Auto, стр. 381
■ аха
Показва екрана Aha ™.
→ Възпроизвеждане на Aha ™, стр. 361
■ Център за приложения
Показва Honda App Center.
→ Бордови приложения, стр. 369
■ ТА
Включва и изключва информацията за трафика.
■ Списък с приложения
Добавя или премахва приложения или приспособления на началния екран.
→ Начален екран, стр. 333
■
Инструментален панел (арматурно табло)
Избира от три персонализируеми настройки за информационния интерфейс на водача.
* 1: Предлага се само за определени телефони. Попитайте дилър за съвместими телефони за
подробности и характеристиките.
* Не се предлага при всички модели

Стр. 324

■ Промяна на оформлението на иконата на началния екран
1. Изберете
.
2. Изберете икона и задръжте на нея.
→ Екранът преминава към персонализиране.
3. Плъзнете и пуснете иконата, където искате да бъде.
4. Изберете OK.
→ Екранът ще се върне в начално състояние.

■ Персонализиране на измервателните уреди
Можете да редактирате, добавяте или изтривате съдържанието на измервателните уреди в
информационния интерфейс на водача.
1.
2. Настройки
3. Система
4. Конфигурация на инструменталния панел
За да изберете или персонализирате конфигурация, изберете смяна Конфигуриране (Swap
Config.).
Когато изберете Swap Config. по време на персонализация, променените настройки ще бъдат
запазени.
Когато изберете
по време на персонализиране, настройките, които сте променили, да не
бъдат запазени и го направите ще се върнете на началния екран на Инструменталния панел.

Стр. 325
■ Редактиране на поредност
За да промените реда на иконите в информационния интерфейс на драйвера, първо изберете:
1. Редактиране на поредност.
2. Изберете иконата, която искате да преместите.
→ Ще видите стрелки от двете страни на избрана икона.

Изберете

3. Изберете лявата или дясната стрелка неколкократно, за да
преместете иконата на желаната позиция.
4. Изберете OK.
→ Екранът ще се върне към Инструментален панел.

Икони стрелки

Можете да използвате алтернативен метод, за да промените реда на иконите. Изберете
първо:
1. Редактиране на поредността
2. Изберете иконата, която искате да преместите и задръжте върху нея.
3. Провлачете и пуснете иконата на желаното място.
4. Изберете OK.
→ Екранът ще се върне към Инструментален панел.

Стр. 326
■ Добавяне на съдържание
Можете да добавяте иконите към информационния интерфейс за шофьора. За да направите
това, първо изберете:
1. Добавете

Добавете

Изберете

2. Изберете икона, която искате да добавите.
→ Ще видите знак плюс в горната част в десния ъгъл на избраната
икона.
3. Изберете OK.
→ Екранът ще се върне към предишната настройка

(Инструментален панел).

Иконите, които са в сиво, не могат да бъдат избрани.
Ако иконата има знак плюс в горния десен ъгъл, това означава, че иконата вече е добавена.

Стр. 327
■ Изтриване на съдържание
За да изтриете съдържанието от информационния интерфейс на водача, първо изберете:

1. Изтриване.

2. Изберете икона, която искате да изтриете.
→ Иконата с X в горния десен ъгъл може да бъде изтрита.

Избор

3. Изберете OK.
→ Екранът ще се върне към предишната настройка (Инструментален
панел).

Можете също да изтриете съдържанието, като изберете:
1. Изтриване или редактиране на поредност.
2. Изберете и задръжте икона, която искате да изтриете.
3. Плъзнете и пуснете иконата до картинката на кошчето.
4. Изберете OK.
→ Екранът ще се върне към предишната настройка (Инструментален панел).

Стр. 328

■ Настройка на тапет
Можете да променяте, съхранявате и изтривате тапета на екрана за аудио / информация.
■ Добавяне на тапет
Можете да импортирате до пет изображения, едно по едно от USB флаш памет.
1. Свържете USB флаш устройството към USB порта.
→ USB порт, стр. 287
2. Изберете, Настройки.
3. Изберете Часовник.
4. Изберете Clock / Wallpaper Type, след което отворете
раздела за тапет.
5. Изберете Добавяне на ново (Add New).
→ Името на картината се показва в списъка.
6. Изберете желана снимка.
→ Прегледът се показва отляво на екрана.
7. Изберете Стартиране на добавяне, за да запазите данните.
→ Екранът ще се върне към предишната настройка.
Тапетът, който сте настроили на Clock / Wallpaper Type не може да се покаже на екрана за
водача.
• Когато добавяте файлове с тапети, изображението трябва да бъде в основната директория
на USB флаш устройството. Изображенията в папка не могат да бъдат импортирани.
• Името на файла трябва да е по-малко от 64 знака.
• Файловият формат на изображението, който може да се импортира е BMP (bmp) или JPEG
(jpg).
• Ограничението на размера на отделния файл е 5 MB.
• Максималният размер на изображението е 4 096 × 4 096 пиксела. Ако размерът на
изображението е по-малък от 800 × 480 пиксела, изображението се показва в средата на
екрана с допълнителната зона в черно.
• Ако USB флаш устройството няма снимки, се появява съобщението Няма открити файлове.
След като промените дизайна на интерфейса на екрана, можете смените тапета, като следвате
процедурата.
1. Изберете .
2. Изберете .
3. Изберете и задръжте празно място на началния екран. На екрана Изскачащото меню се
появява.
4. Изберете Промяна на тапет (Change wallpaper).
5. Изберете Галерия, Живи тапети или Тапети (Gallery, Live wallpapers или Wallpapers).

Стр. 329
■ Изберете тапет
1. Изберете Настройки (Settings).
2. Изберете Clock.
3. Изберете Тип часовник / тапет, след което отворете раздела Тапет (Wallpaper).
→ Екранът се променя в списъка с тапети.
4. Изберете желания тапет.
→ Прегледът се показва от лявата страна на екрана.
→ На екрана се появява изскачащото меню.
5. Изберете Set.
→ Дисплеят ще се върне към списъка с тапети.
■ За да видите тапет, след като е настроен
1. Изберете .
2. Изберете Информация.
3. Изберете МЕНЮ.
4. Изберете Часовник / тапет.
■ Изтриване на тапета
1. Изберете Настройки.
2. Изберете Clock.
3. Изберете Clock / Wallpaper Type, след това отворете раздела Wallpaper.
→ Екранът се променя в списъка с тапети.
4. Изберете тапет, който искате да изтриете.
→ Прегледът се показва от лявата страна на екрана.
→ На екрана се появява изскачащото меню.
5. Изберете Изтриване.
→ На екрана се появява съобщение за потвърждение.
6. Изберете Да, за да изтриете напълно.
→ Дисплеят ще се върне към списъка с тапети.
От изскачащото меню изберете Преглед (Preview), за да видите
визуализация в пълен размер. За да се върнете към предишния
екран, изберете OK или изберете .
Когато размерът на файла е голям, отнема известно време за
предварителен преглед.
За да изтриете всички тапети, които добавяте, изберете Изтрий
всички, натиснете ОК.

Стр. 330
■ Начален екран
■ За преминаване към следващ екран

Плъзнете

Икона

Икона

Позиция на актуалната стр.

Избирането или , или плъзгане на екрана наляво или надясно води към следващия
екран.
Началният екран има 5 страници (фиксирани). Не можете да добавяте още страници.
Изберете , за да се върнете директно към първата страница на начален екран от която и да
е страница.

Стр. 331
■ За използване на приложения или приспособления
1. Изберете .
2. Изберете Списък с приложения (App list).
→ Появява се екранът с приложения.
3. Изберете приложението или приспособлението, което искате да
използвате.
Списък с предварително инсталирани приложения:
• (Браузър): Показва уеб браузъра, използвани от смартфон и
Wi-Fi Връзка.
• (Калкулатор): Показва калкулатора.
•

(Галерия): Показва изображения.

• (Изтегляния): Показва данните изтеглени от уеб браузъра и
други.
• (Инсталатор на приложение): Проверете при Honda дилър за приложенията, които са
достъпни за инсталация.
•
(Търсене): Показва различни изтегляния на екрана.
>> За да използвате приложения или приспособления
Изберете и задръжте избрано приложение или приспособление, за да добавите това
приложението или приспособлението в началния екран.
Предварително инсталираните приложения може да не стартират нормално. Ако това се
случи, трябва да нулирате системата.
→ По подразбиране всички настройки, стр. 427
Ако извършите нулиране на фабричните данни, това може да нулира всички настройките до
фабричните им настройки по подразбиране.
→ По подразбиране всички настройки, стр. 427
В случай, че тези приложения все още не се стартират нормално дори след нулиране на
фабричните данни, свържете се с вашия дилър. Има възможност браузърът да бъде изключен.
В тази ситуация екранът ще се върне към менюто преди стартиране на браузъра.
Не инсталирайте приложения, различни от потвърдените от оторизиран Дилър на Honda.
Инсталирането на неоторизирани приложения може да доведе до рискове от повреда на
данните на автомобила или информацията и вашата поверителност.
Можете да изтриете инсталирани от потребителя приложения по следния начин:
1. Изберете .
2. Изберете Настройки.
3. Изберете Система.
4. Изберете раздела Други.
5. Изберете Подробна информация.
6. Изберете приложение, което искате да изтриете.
7. Изберете Изтриване.
Предварително инсталираните приложения не могат да бъдат изтрити

Стр. 332
■ Добавяне на икони на приложения или приспособления на началния екран
Иконите на приложения или приспособления могат да се добавят на началния екран.

Изберете и задръжте

1. Изберете

.

2. Изберете

.

3. Изберете и задръжте празно място в началния екран.
→ На екрана се появява изскачащото меню.

4. Изберете Добавяне на приложение или Добавяне на приспособление.
→ Появява се екранът с приложения / приспособления

Стр. 333
5. Изберете и задръжте приложението или иконата, която искате
да добавите.
Изберете и задръжте

Провлачете и пуснете

→ Екранът преминава към персонализиране.

6. Плъзнете и пуснете иконата, където искате да бъде.
7. Изберете OK.
→ Екранът ще се върне в начален екран.

Стр. 334
■ За да преместите икони на началния екран
Можете да промените местоположението на
иконите върху началния екран.
1.Изберете и задръжте икона.
 Екранът преминава към режим на
персонализиране.

Изберете и задръжте

2. Плъзнете и пуснете иконата, където искате да
бъде.
3. Изберете OK.
 Екранът ще се върне в начален екран.
Провлачете и пуснете

Можете също да преместите телефона,
информацията, аудиото,
Настройки, Навигация *, Свързване със смартфон, аха, App Center, TA, App List по същия начин.
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■ За премахване на икони на началния екран
Можете да изтриете иконите на началния екран.
1. Изберете и задръжте икона.

Екранът преминава към режим на
персонализиране.

Изберете и задръжте

2. Плъзнете и пуснете иконата, която искате да
премахнете до иконата на кошчето.

Иконата е премахната от началния екран.
3. Изберете OK.


Екранът ще се върне в начален екран.

Провлачете и пуснете в
кошчето

Не можете да изтриете икони на телефона,
информацията, аудиото, Настройки, Навигация* и инструментален панел, Свързване със
смартфон, аhа, App Center, TA, App List.
Приложенията или приспособленията няма да бъдат изтрити чрез изтриване от началния
екран

*Не се предлага за всички нива на оборудване.

Стр. 336
■ За да промените тапета на началния екран
Можете да промените тапет на началния екран.

1. Изберете и задръжте празно място в началния
екран.


На екрана се появява изскачащото меню.

2. Изберете Промяна на тапет.


Изскачащото меню се появява на екрана.

3. Изберете приложение за избор на тапети.
4. Изберете тапета, който искате да промените.
5. Изберете Задаване на тапет.

Тапетът се сменя, след това екранът ще се
върне към началния екран.
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■ Зона за състоянието

1. Плъзнете в горната част на екрана.


Появява се зона за състоянието.

Плъзнете

2. Изберете елемент, за да видите
подробностите.
3. Изберете бутона назад или плъзнете нагоре
долната лента до затваряне на зоната.
Зона на
състоянието

Лента

Стр. 338

■ Промяна на екранния интерфейс
Можете да промените дизайна на интерфейса на екрана.
1. Изберете
.
2. Изберете Настройки (Settings).
3. Изберете Система (System).
4. Изберете раздела Други (Other).
5. Изберете Change Skin.
6. Изберете ОК.

След като промените дизайна на интерфейса на екрана, можете сменете тапета, като
следвате процедурата:
1. Изберете
2. Изберете

.
.

3. Изберете и задръжте празно място на началния екран.
На екрана се появява изскачащо меню.
4. Изберете Промяна на тапет (Change wallpaper).
5. Изберете Галерия, Живи тапети или Тапети.
Ако промените интерфейса на екрана, някои от настройките ще се променят.
Персонализирани настройки → стр. 400

Стр. 339

■ Персонализиране на Менюто
Можете да промените иконите на менюто от дясната страна на екрана за аудио, телефон и
информация.
Икони от менюто

1. Изберете някоя от трите икони (Аудио /Телефон /
Информация) на екрана, след това изберете и задръжте
иконата на менюто.

Избирайки иконата ляво или дясно, можете
промените мястото на аудио, телефон или информация на
екрана.
Икона от менюто

Влачете и пуснете

2. Изберете и задръжте иконата на менюто, която искате
да промените, след това плъзнете и пуснете иконата
надолу.
3. Изберете и задръжте иконата на менюто, която искате
да добавите, след това плъзнете и пуснете иконата на горе.
4. Изберете OK.

Влачете и пуснете

Можете да използвате описания по-долу метод за
промяна на иконите на менюто:
Изберете Настройки→ Система → Раздел → Начало → Позиция на икона на менюто
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■ Затваряне на приложения
Можете да затворите конкретни приложения, работещи във фонов режим на системата.

1. Изберете
и задръжте.
2. Изберете раздела Active.
Ако изберете раздел Active / History, вие може да затворите
приложенията, които в момента са стартирани и изтривате
активността в приложението и историята едновременно.
3. Изберете приложение, което искате да затворите.
4. Изберете Clear.
 Дисплеят ще се върне към списъка с приложения.

Ако имате няколко приложения, работещи във фон и нещо се обърка с аудио система, някои
от тези приложения може да не работят правилно. Ако това се случи, затворете всички
приложения и стартирайте отново приложението / приложенията, които искате да използвате.
За да затворите всички приложения в системата, изберете Изчистване на всички, след което
ОК.
Не можете да затворите приложенията Aha ™ и Garmin *.
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Настройка на звука
1. Изберете

.

2. Изберете МЕНЮ (MENU).
3. Изберете Звук (Sound).

Изберете раздел от следните опции:
• BAS-MID-TRE: бас, среден, високи
• FAD-BAL-SUBW *: Fader, Balance,Субуфер
• SVC: Компенсация на силата на звука в зависимост от скоростта
SVC има четири режима: изключен, нисък, среден и висок (съотв. Off, Low, Mid и High).
SVC регулира нивото на силата на звука в зависимост от скоростта на автомобила. С
увеличаването на скоростта звукът се увеличава. Когато автомобилът намалява, силата на
звука също намалява.
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Настройка на дисплея
Можете да промените яркостта или цветната тема на аудио / информационния екран.

■ Промяна на яркостта на екрана

1. Изберете .
2. Изберете Настройки (Settings).
3. Изберете Система (System).
4. Изберете раздела Дисплей (Display).
5. Изберете Настройки на дисплея (Display Settings).
6. Изберете желаната настройка.
7. Изберете OK.

■ Промяна на цветната тема на екрана
1. Изберете .
2. Изберете Настройки (Settings).
3. Изберете Система (System)..
4. Изберете раздела Дисплей (Display).
5. Изберете Цвят на фона (Background Colour).
6. Изберете желаната настройка.
7. Изберете OK.
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■ Избор на аудио източник
Изберете иконата Source (източник)

Екран за избор на източник

Списък с икони от източници

Изберете текущата икона на източника, след което изберете икона в списъка с източници, за
да превключите към избрания аудио източник.
Ако стартирате предварително инсталирани аудио приложения, на екрана се показва
.
Тези предварително инсталирани приложения не могат да се показват на екран за избор на
източник. Можете да стартирате тези аудио приложения директно от
. Когато използвате
екрана AhaTM и искате за да изберете друг източник, изберете SOURCE в горния ляв ъгъл на
екрана. Ще се появи екран за избор на източник. Изберете източника, който желаете.
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Модели с навигационна система
Гласово управление * 1
Вашето превозно средство има система за гласов контрол, която позволява работа със
свободни ръце. Системата за гласов контрол използва включените бутони

(Talk) и

(затваряне / връщане назад) на волана. Микрофонът е в близост до осветлението за
четене на тавана.
■ Разпознаване на глас
За да постигнете оптимално разпознаване на гласа при използване на системата за гласов
контрол:
• Уверете се, че е показан правилния екран за гласовата команда, която сте използвали.
Системата разпознава само определени команди.
Налична гласова команда
→ Екран на гласов портал * стр. 345
• Затворете прозорците и панорамния покрив *.
• Регулирайте таблото и страничните отвори, така че въздухът да не духа върху микрофона на
тавана.
• Говорете ясно с естествен глас, без да правите паузи между думите.
• Намалете фоновия шум, ако е възможно. Системата може да тълкува погрешно вашата
команда, ако повече от един човек говори заедно с вас.
Когато натиснете бутона......, ще бъде зададен полезен ред какво бихте искали да направите.
Натиснете и освободете отново, за да заобиколите този ред и задайте команда.
Системата за гласов контрол може да се използва само от шофьорска седалка, защото
микрофонът премахва шумовете от страната на предния пътник.

* 1: Езиците, които системата за гласов контрол разпознава, са английски, немски, френски,
испански и италиански.
* Не се предлага при всички модели

Стр. 345
■ Екран на гласовия портал *
Когато натиснете бутона
(Talk), наличните
гласови команди се появяват на екрана.
За пълен списък с команди кажете „Voice Help
”след звуковия сигнал или изберете Гласова
помощ.
Можете да видите списъка с команди в Voice
information на екрана на информационното меню.
Изберете информация, след това изберете МЕНЮ.
■ Телефонно обаждане
Това може да се използва само когато телефонът
е свързан. Когато системата разпознае Команда
за телефонно обаждане, екранът ще премине
към екран за разпознаване на глас за телефонни
команди.
• Наберете по номер
• История на обажданията
• Повторно набиране
• Обадете се <Името на вашия контакт>
• Обадете се <Телефонен номер>
Командите за телефонно обаждане не са
налични, ако използвате Apple CarPlay.
■ Търсене на музика
Това може да се използва само когато iPod или
USB устройството е свързано.
■ Контрол на климатика
Когато системата разпознае Контролна команда
за климатика, екранът ще се промени В
специалният екран за контрол на климатика с
екран за разпознаване на глас.
→ Команди за контрол на климата, стр. 347

■ Аудио
Когато системата разпознае аудио
команда, екранът ще се промени на екран
за аудио разпознаване на глас.
• Аудио включено *
• Изключен звук *
• Радио FM
• Радио MW
• Радио LW
• iPod
• USB
• Други източници
■ Навигация
Екранът преминава към екран за
навигация.
→ Вижте Ръководството за
навигационната система
■ Гласова настройка
Екранът се променя на Voice Recog на
екрана на системните настройки.

* 1: Тези команди превключват функциите вкл. и изкл., така че командата може да не
съвпадне с вашето планирано действие.

Стр. 346
■ Гласова помощ
Можете да видите списък с
наличните команди на
екрана.
• Полезни команди
• Телефонни команди
• Аудио команди
• Команди на екрана
• Команди за търсене на
музика
• Общи команди
• Команди за контрол на
климатика
■ Полезни команди
Системата приема тези
команди на гласов портал на
горния екран.
• Обадете се <Телефонен
номер>( Call <Phone Number>)
• Обадете се <Името на
вашия контакт> Call <Your
contact Name>

• Колко е часът? What time is it?
• Коя е днешната дата What is
today’s date?

■ Телефонни команди
Системата приема тези
команди на специален екран
за разпознаване на глас на
телефона.
• Обадете се по номер
• Обадете се по име
• Обадете се <Телефонен
номер> Call <Phone Number>
• Обадете се <Името на
вашия контакт> Call <Your

■ Команди на iPod
• iPod play
• Песен за възпроизвеждане
на iPod <1-30> iPod play track <1-

contact Name>

■ USB команди
• USB възпроизвеждане
• USB песен за
възпроизвеждане <1-30> USB

■ Аудио команди
Системата приема тези
команди на специален екран
за разпознаване на глас на
аудиото.
■ Радио FM команди
• Радио настройка на <87,5108,0> FM Radio tune to <87.5-

30>

• Търсене на музика Music
Search

• Какъв албум е това? What
album is this?

• Какво слушам? What am I
listening to?

play track <1-30>

• Търсене на музика Music
Search

• Какъв албум е това? What
album is this?

• Какво слушам? What am I

108.0> FM

listening to?

• Радио FM предварително
зададена <1-12> Radio FM preset

■ DAB команди
• DAB предварително
зададена станция <1-12> DAB

<1-12>

■ Команди на радио LW
• Радио настройка на <153279> LW Radio tune to <153-279> LW
• Радио LW предварително
зададена <1-6> Radio LW preset <1-

preset <1-12>

■ Bluetooth® аудио команди
• Bluetooth® аудио
възпроизвеждане Bluetooth®
audio play

• Радио MW предварително
зададена <1-6> Radio MW preset

ЗАБЕЛЕЖКА: Bluetooth®
аудио командите може да не
работят на някои телефони
или Bluetooth® Audio
устройства.
■ HDMITM команди
• HDMI възпроизвеждане

<1-6>

HDMI Play

6>

■ Радио MW команди
• Радио настройка на <5311602> MW Radio tune to <531-1602>
MW

Стр. 347

■ Команди на екрана
Когато са избрани команди на
екрана, се появява екранът с
обяснения
■ Команди за търсене на
музика
Системата приема тези
команди на Екран за търсене
на музика.
■ Използване на Song By Voice
Song By Voice ™ е функция,
която ви позволява да
изберете музика от вашия iPod
или USB устройство чрез
използване на гласови
команди. За да активирате
този режим, трябва да
натиснете бутона за разговор и
кажете: „Търсене на музика“.
■ Песен по гласови команди
• Какво слушам? What am I
listening to?

• Кого слушам? Who am I listening
to?

• Кой е това? Who is this?
• Какво свири? What’s playing?
• Кой свири? Who’s playing?
• Какъв албум е това? What
album is this?

■ Команди за
възпроизвеждане
• Възпроизвеждане на
изпълнител <Име> Play artist
<Name>

• Възпроизвеждане на песен
/ песен <Име> Play track/song
<Name>

• Възпроизвеждане на
албум <Име> Name>
• Възпроизвеждане на жанр
/ категория <Име> Play
genre/category <Name>

• Възпроизвеждане на
плейлист <Име> Play playlist

■ Команди за контрол на
климатика
• Климатичен контрол на
включен* 1 Climate control on
• Климатичен контрол
изключен * 1 Climate control off
• Скорост на вентилатора <17> Fan speed <1-7>
• Температура максимална
топлина Temperature max heat
• Температура максимална
хладина Temperature max cool
• Температура <18-32>
градуса Temperature <18-32> degrees
• Размразяване включено * 1

<Name>

Defrost On*1

• Възпроизвеждане на
композитор <Име> Play

• Размразяване изключено * 1
Defrost Off*1

composer <Name>

Conditioner On*1

■ Команди за списък
• Списък на изпълнител
<Име> List artist <Name>
• Списък на албум <Име> List
album <Name>

• Списък на жанра /
категорията <Име> List
genre/category <Name>

• Списък на плейлиста
<Име> List playlist <Name>
• Списък на композиторите
<Име> List composer <Name>
■ Общи команди
• Колко е часът? What time is

• Климатик включен * 1 Air
• Климатикът е изключен * 1
Air Conditioner Off*1
• Повече More
• Вентилатор Vent
• Табло и под Dash and floor

• Ускоряване на вентилатора
Fan speed up

• Намаляване на скоростта
на вентилатора Fan speed down
• Подови отвори Floor vents
• Под и размразяване Floor and
Defrost

• Повишаване на
температурата Temperature up
• Понижаване на
температурата Temperature
down

it?

• Коя дата сме днес? What is
today’s date?

*1 Тези команди редуват функциите за включване и изключване, така че е възможно да не
отговорят на конкретното ви намерение.

Стр. 348
Възпроизвеждане на AM / FM радио

Информационен интерфейс
за шофьора

Аудиоинформационен дисплей

Икона за сканиране
Изберете, за да сканирате всяка станция
със силен сигнал.

Икона за отваряне / затваряне*1
Показва / скрива подробната
информация

Икона (аудио)
Изберете за показване на аудио
(Назад) Икона
Изберете, за да се върнете към
предишния дисплей.

VOL / AUDIO (Сила на звука / мощност)
Бутон
Натиснете, за да включите и изключите
аудио системата.
Завъртете, за да регулирате силата на звука.

Икони за търсене
Изберете >>I или I<< за търсене на
избраната честота нагоре или
надолу за станция със силен сигнал.
Икони за настройка
Изберете < или >., за да
настроите адиочестотата.

Икони за предварително настроени радиочестоти
Настройва предварително зададената радиочестота. Изберете
и задръжте иконата за настройка, за да запазите конкретна
станция. Изберете, за да покаже предварително зададени 7.

*1: Възможно е Някои или всички от списъците да не се покажат.

Стр. 349
■ Предварително зададена памет
За да съхраните станция:
1. Настройте на избраната станция.
2. Изберете и задръжте предварително зададения номер за станцията, която искате да съхраните.
Можете също да запаметите предварително зададена станция, като следвате процедурата.
1. Настройте на избраната станция.
2. Изберете иконата за отваряне / затваряне, за да се покаже списък.
3. Изберете раздела Предварително зададени.
4. Изберете и задръжте предварително зададения номер за станцията, която искате да съхраните.
■ Списък на станциите
Изброява най-силните станции в избраната група.
1. Изберете иконата за отваряне / затваряне, за да се покаже списък.
2. Изберете раздела Списък със станции.
3. Изберете станцията.
■ Ръчно актуализиране
Актуализира списъка ви с налични станции по всяко време.
1. Изберете иконата за отваряне / затваряне, за да се покаже списък.
2. Изберете раздела Station List (Списък със станции).
3. Изберете Refresh.
Индикаторът ST се появява на дисплея, показвайки стерео FM излъчвания.
Възпроизвеждането на стерео в AM не е налично.
Превключване на аудио режим
Натиснете бутона нагоре или надолу на волана или изберете SOURCE на екрана.
→ Аудиодистанционни управления, стр. 290
Можете да съхранявате 12 AM станции и 12 FM станции в предварително зададена памет. AM има
два типа честоти LW и MW и всяка ви позволява да съхранявате шест станции.

Стр. 350
■ Сканиране
Преминава през всяка от най-силните станции в избраната честота за 10
секунди. За да изключите сканирането, изберете Отказ или...
■ Система за радио данни (RDS)
■ За да намерите RDS станция от списъка със станции
1. Изберете иконата за отваряне / затваряне, за да се покаже списък,
докато слушате FM станция.
2. Изберете раздела Списък със станции.
3. Изберете станцията.
■ Ръчно актуализиране
Актуализира списъка ви с налични станции по всяко време.
1. Изберете иконата за отваряне / затваряне, за да се покаже списък,
докато слушате FM станция.
2. Изберете раздела Списък със станции.
3. Изберете актуализация.
■ Радиотекст
Показва радиотекстовата информация за избраната RDS станция.
1. Изберете МЕНЮ.
2. Изберете Преглед на радиотекст.
■ Сканиране
Преминава през всяка от най-силните станции в избраната лента за 10
секунди.
За да изключите сканирането, изберете Отказ или

Система за радио данни
(RDS)
Когато изберете FM станция,
поддържаща RDS, RDS
функцията се включва
автоматично и дисплеят от
честотата се променя в
името на станцията. Когато
обаче сигналът на тази
станция стане слаб, дисплеят
се променя от името на
станцията към честотата

Стр.351

Информация за водача

Икона (аудио)
Изберете за показване на аудио
екрана.
VOL / AUDIO (Сила на звука /
мощност)Бутон
Натиснете, за да включите и
изключите аудио системата.
Завъртете, за да регулирате силата на
звука.
Икона Изберете, за да се върнете
към предишния дисплей
Икона за сканиране
Изберете, за да сканирате всяка станция със силен сигнал
Икони за търсене
Изберете <I> за търсене на избраната честота нагоре или надолу за
станция със силен

Екран за аудио / информация

Икона за отваряне / затваряне
Показва / скрива подробната
информация
Икони за настройка
Изберете.

или

., за да

настроите радиочестотата.
Икони за предварително настроени радиочестоти
Настройва предварително зададената настройка, за да
запазите конкретна станция. Изберете, за да покаже
предварително зададени 7.

Стр. 352
■ Предварително зададена памет
За да съхраните услуга:
1. Настройте се на избраната услуга.
2. Изберете и задръжте предварително зададения номер за услугата,
която искате да съхраните.
Можете също така да съхранявате предварително зададена услуга по
следната процедура.
1. Настройте се на избраната услуга.
2. Изберете иконата за отваряне / затваряне, за да се покаже списък.
3. Изберете раздела Предварително зададени.
4. Изберете и задръжте предварително зададения номер за услугата,
която искате да съхраните.
■ Списък на ансамбъл
Изброява ансамблите за избраната услуга.
1. Изберете иконата за отваряне / затваряне, за да се покаже списък.
2. Изберете раздела Ensemble List.
3. Изберете ансамбъла.
■ Ръчно актуализиране
Актуализира списъка ви с налични ансамбли по всяко време.
1. Изберете иконата за отваряне / затваряне, за да се покаже списък.
2. Изберете раздела Ensemble List.
3. Изберете Update List.

Натиснете бутона или на
волана или изберете SOURCE
на екрана.

→ Аудио дистанционни
управления стр. 290

Стр. 353
■ Сканиране
Преминава през всеки ансамбъл или услуга 10 секунди.
1. Изберете Сканиране.
2. Изберете Scan Ensemble или Scan Service.
За да изключите сканирането, изберете Cancel Scan.
■ Радиотекст
Показва радиотекстовата информация за избраната DAB станция.
1. Изберете МЕНЮ.
2. Изберете Преглед на радиотекст.

Стр. 354
Възпроизвеждане на iPod
Свържете iPod с помощта на вашия USB конектор към USB порта, след което изберете iPod режим.

Информация за водача

Екран за аудио / информация
Икона (аудио)
Изберете за да се покаже аудио
екрана

Икона за отваряне / затваряне
Показва / скрива подробната
информация

(Назад) Икона
Изберете, за да се върнете към
предишният дисплей
VOL / AUDIO (Сила на звука / мощност) Бутон
Натиснете, за да включите и изключите
аудио системата.
Завъртете, за да регулирате силата на звука.

Икони на песни

Иконина песни

Плей/Пауза икона

Изберете
за да промените
песните.
Натиснете и задръжте, за да се
движите бързо в рамките на песента

Стр. 355
■ Как да изберете песен от списъка
за търсене на музика

1. Изберете МЕНЮ и изберете
Търсене на музика.

2. Изберете елементите в това меню.

Наличните работни
функции варират в
зависимост от моделите или
версиите. Някои функции
може да не са налични на
аудио системата на
автомобила.
Ако има проблем, може да
видите съобщение за
грешка на аудио /
информационния екран.
iPod / USB флаш устройство
стр. 385
Ако работите с някакво
музикално приложение на
вашия iPhone / iPod докато
телефонът е свързан към
аудио системата, може вече
да не можете да работите
със същото приложение на
аудио / информационния
екран.
Ако е необходимо, свържете
отново устройството.
Ако iPhone е свързан чрез
Apple CarPlay, iPod /USB
източникът не е достъпен и
аудио файлове на телефона
може да се възпроизвеждат
само в Apple CarPlay.

Стр. 356
■ Как да изберем режим на възпроизвеждане
Можете да изберете режими на разбъркване и повторение при
възпроизвеждане на файл.
Изберете режим на възпроизвеждане.

Разбъркване на албуми:
Възпроизвежда всички налични
албуми в избран списък
(плейлисти, изпълнители,
албуми, песни, подкасти,
жанрове, композитори или
аудиокниги) в произволен ред.
Разбъркване на всички песни:
Възпроизвежда всички налични
файлове в избран списък
(плейлисти, изпълнители,
албуми, песни, подкасти,
жанрове, композитори или
аудиокниги) в произволен ред.
Повторение: Повтаря текущата
песен.

■ За да изключите режим на възпроизвеждане
Изберете режима, който искате да изключите.

Стр. 357
Гласово избиране на песен VoiceTM (SBV) *
Използвайте SBV, за да търсите и възпроизвеждате музика от вашето USB флаш
устройство или iPod с помощта на гласови команди.

Опции за настройка:
• Включено
(фабрично по
подразбиране):
Команди Song By
VoiceTM.
• Изключено:
Деактивиране на
функцията

1. Изберете...
2. Изберете Настройки.
3. Изберете Система.
4. Изберете Voice Recog. раздел.
5. Изберете Песен по глас.
6. Изберете Вкл. Или Изкл.

Стр. 358
Гласово избиране на песен VoiceTM (SBV) *
■ Търсене на музика с помощта на SBV

→ Song By VoiceTM - Списък с
команди
Търсене на песен с гласови
команди стр. 347
ЗАБЕЛЕЖКА:
Song By Voice ™ се отнася за
песните са налични на USB
флаш устройство или iPod.
Можете да добавите
фонетични модификации на
трудни думи, за да е по-лесно
за SBV да разпознава песни,
албуми и композитори чрез
гласови команди.

→ Фонетична модификация
стр. 359

Задайте настройката търсене на песен с гласова команда Включено.

SBV не е наличен, когато
използвате Apple CarPlay.
Използвайте вместо това Siri
Eyes Free.

2. Натиснете бутона
и кажете „Music search ”, за да активирате
функцията SBV за USB флаш устройство и iPod.
3. След това произнесете следваща команда.
-Пример 1: Кажете „(Списък)„ Изпълнител A ““, за да видите списък с
песни на този изпълнител. Изберете желаната песен, която да започне
да се възпроизвежда.
-Пример 2: Кажете „Пусни‘ Изпълнител А ’“, за да започне възпроизвеждане на песни от този
изпълнител.
4. За да отмените SBV, натиснете
възпроизвежда.

от волана. избраната песен продължава да се

След като отмените този режим, ще трябва да натиснете бутона
музика“
отново, за да активирате отново този режим.

и да кажете „Търсене на

Стр. 359
■ Фонетична модификация
Добавете фонетични модификации на трудни или чужди думи, за по-лесно SBV
разпознаване на изпълнители, песни, албуми и композитори чрез гласови
команди, когато търсите музика от USB флаш устройство или iPod.

1.
Изберете
2. Изберете Настройки.
3. Изберете Система.
4. Изберете Voice Recog. раздел.
5. Изберете Song by Voice Phonetic
Модификация.
6. Изберете Нова модификация.
7. Изберете USB или iPod.

Функцията за гласова
фонетична
модификация не е
налично, когато
„Търсене на песен
чрез глас“ е
Изключена.
Можете да съхранявате
до 2000 фонетични
модификации

Стр. 360

8. Изберете елемента за модифициране (напр. Изпълнител).
-Списъкът с избрания елемент се появява на екрана.
9. Изберете запис, който да промените.
-Появява се изскачащото меню.
-За да чуете текущия фонетичен сигнал, изберете Възпроизвеждане.
-За да изтриете текущия фонетичен сигнал, изберете Изтрий.
10. Изберете Промяна.
11. Изберете фонетичния правопис, който искате да използвате
(напр. „Изпълнител А“).
12. Изберете OK.
-Изпълнителят “No Name” е фонетично модифициран на
„Изпълнител А.“ Когато е в SBV
режим, можете да натиснете
и използвате гласовата команда
„Възпроизвеждане„ Изпълнител А ““, за да слушате песни от
изпълнител „Без име“.

Стр. 361
Възпроизвеждане на Aha ™
Aha ™ може да се показва и управлява на аудио / информационен екран, когато вашият
смартфонът е свързан към аудио системата чрез Wi-Fi.
→ Wi-Fi връзка, стр. 374
Aha ™ от Harman е услуга, базирана на
облак, която организира вашето
любимо уеб съдържание от
радиостанции. Можете да получите
достъп до подкасти, интернет радио,
базирани услуги и аудио актуализации
от сайтове в социалните медии.
Наличните работни функции варират в
зависимост от версиите на софтуера.
Някои функции може да не са налични
на аудио системата на автомобила.
Елементите в менюто варират в
зависимост от станцията, която сте
избрали.
Трябва да имате предварително
настроен акаунт в Aha ™ преди да
използвате услугата във вашия
автомобил. Посетете
www.aharadio.com за повече
информация. Ако искате да изберете
друг източник, изберете AUDIO on в
горния ляв ъгъл на екрана. Ще се появи
екран за избор на източник
Изберете източника, който искате. Ако
има активна връзка с Apple CarPlay или
Android Auto, Aha ™ може да бъде
достъпно само, когато телефонът е
свързан чрез Wi-Fi.

Стр. 362
Възпроизвеждане от USB флаш устройство
Вашата аудио система чете и възпроизвежда звукови и видео файлове на USB флаш устройство в
MP3, WMA, AAC * 1, или MP4 формат. Свържете вашето USB флаш устройство към USB порта, след
което изберете USB режим.
→ USB портове, стр. 287
Информационен интерфейс
за шофьора

Аудиоикона, изберете, за да
покаже аудиоекрана
VOL / AUDIO (Сила на звука / за
включване): Натиснете, за да включите звука
включване и изключване на системата.
Завъртете, за да регулирате силата на звука.
(Назад) Изберете, за да се върнете към
предишния дисплей.
Икони на папки Изберете I> или <I, за да пропуснете към настоящата папка и да преминете към
началото на предишната папка.

Екран за аудио /
информация

Икона за отваряне /
затваряне * 2: Показва /
скрива подробната
информация.
Прескачане на песни Изберете I<<
или >>I за да промените файлове.
Изберете и задръжте, за да се
придвижите бързо в рамките на
песента.

* 1: На това устройство могат да се възпроизвеждат само файлове във формат AAC, записани с
iTunes.
* 2: Някои или всички списъци може да не се показват.

Стр. 363
■ Как да изберете файл от списъка за търсене на музика
1. Изберете МЕНЮ и изберете Търсене на музика .

2. Изберете Музика или Филм.

3. Изберете папка.

4. Изберете файл / песен.

Използвайте препоръчаните USB флаш памети.
→ Обща информация за аудио системата, стр. 387
WMA файлове, защитени от цифрови права (DRM) не могат да се възпроизвеждат. Тогава аудио
системата показва Unplayable File и преминава към следващия файл. Ако има проблем, може да
видите съобщение за грешка на аудио / информационен екран.
→ iPod / USB флаш устройство стр. 385

Стр. 364
■ Как да изберем режим на възпроизвеждане
Можете да изберете режими на сканиране, повторение и произволен режим при
възпроизвеждане на файл.
■ Сканиране
1. Изберете МЕНЮ.
2. Изберете Сканиране.
3. Изберете режим на възпроизвеждане.

■ Случайно / повторение
Изберете режим на възпроизвеждане

■ За да изключите режим на възпроизвеждане
За да изключите Сканиране, изберете
или Отказ.
За да изключите Random или Repeat, изберете режима, който искате да изключите.
Сканиране
Сканиране на папки: Осигурява 10-секундно сканиране от първия файл във всяка от основните
папки.
Сканиране на песни: Осигурява 10-секундно сканиране от всички файлове в текущата папка.
Случайно / повторение
Случайно в папка: Възпроизвежда всички файлове в текущата папка в произволен ред.
Случайни всички записи: Възпроизвежда всички файлове в произволен ред.
Repeat Folder: Повтаря всички файлове в текущата папка.
Repeat Track: Повтаря текущия файл.
При възпроизвеждане на видео файл:
Възпроизвеждане / пауза: Възпроизвежда или поставя на пауза файла.
Стоп: Спира файла.

Стр. 365
Възпроизвеждане на Bluetooth® Audio
Вашата аудио система ви позволява да слушате музика от вашия Bluetooth-съвместим телефон.
Тази функция е налична, когато телефонът е сдвоен и свързан с автомобила Система за свободни
ръце (HFT).
→ Настройки на телефона, стр. 456
Информационен
интерфейс за
шофьора
Аудиоинформа
ционен екран
Аудиоикона, изберете,
за да покаже аудиоекрана

Bluetooth индикатор:
появява се при
свързан HFT
„свободни ръце“

VOL/AUDIO (Сила на
звука/вкл./изкл.):
Натиснете, за да включите
звука включване и
изключване на системата.
Завъртете, за да
регулирате силата на
звука.

Назад: Изберете, за да
се върнете към предишния
дисплей.
Икона за възпроизвеждане

Икона
отваряне/затваряне*2:
Показва / скрива
подробната
информация.

Файл: Изберете I<< или >>I за да преминете към
следващ или предишен.
Групи: изберете <I или I>, за да промените
групата
Икона „пауза“

Не всички телефони с активиран Bluetooth могат да се свържат с аудио системата. Някои функции
могат да бъдат забранени по време на шофиране.
Пвече от един телефон с HFT не може да се използва едновременно. Когато има повече от два
сдвоени телефона в превозно средство, първият сдвоен телефон, който системата намира се
свързва автоматично.
Свързаният телефон за Bluetooth® Audio може да бъде различен.
Ако към HFT системата са сдвоени повече от един телефон, може да има забавяне, преди
системата да започне да възпроизвежда.
В някои случаи името на изпълнителя, албума или песента може да не се изпише правилно.
Някои функции може да не са налични за някои устройства.
Ако в момента телефон е свързан чрез Apple CarPlay или Android Auto, от този телефон е
недостътпно Bluetooth® Audio.
Въпреки това, втори по-рано сдвоен телефон може да предава Bluetooth® Audio, като изберете
Connect (Свържете)

от списъка с Bluetooth устройства.

Стр. 366
■ За възпроизвеждане на Bluetooth® аудио файлове
1. Уверете се, че телефонът ви е сдвоен и свързан към
системата.
Настройка на телефона стр. 456
2. Изберете Bluetooth® аудио режим.
Ако телефонът не е разпознат, друг HFT съвместим
телефон, който не поддържа Bluetooth® Audio вече може да е свързан.
■ За пауза или възпроизвеждане на файл
Изберете иконата за възпроизвеждане или иконата за пауза.
■ Търсене на музика
1. Изберете МЕНЮ.
2. Изберете Търсене на музика.
3. Изберете категория за търсене (напр. Албуми).
4. Изберете елемент.
→ Избраното започва да се възпроизвежда.

За да възпроизведете аудио файловете, може да се наложи да управлявате вашия телефон. Ако е
така, следвайте инструкциите на производителя на телефона.
Превключването в друг режим спира музиката на пауза от вашия телефон.
Можете да промените свързания телефон в Настройки на Bluetooth® на екрана Audio Menu със
следната процедура:
1. Изберете МЕНЮ.
2. Изберете Настройка.
В зависимост от Bluetooth® устройството, което свързвате, някои или всички списъци може да не
се покажат.

Стр. 367
Възпроизвеждане на видео с помощта на HDMI
Вашата аудио система ви позволява да възпроизвеждате видеоклипове от HDMI-съвместимо
устройство. Свържете устройството, използвайки HDMI кабел, след което изберете режим HDMI.
→ HDMI™* порт, стр. 288

Информационен интерфейс
за шофьора

Екран за аудио / информация

Икона (аудио): Изберете за
показване на аудио екрана.

VOL / AUDIO (Сила на звука /
мощност): Натиснете, за да включите или
изключите аудио системата. Завъртете, за
да регулирате силата на звука

Назад: Изберете, за да се върнете към
предишния екран.

*Не се предлага за всички модели

Стр. 368
■ Промяна на аспекта на екрана

1. Изберете .
2. Изберете Настройки (Settings).
3. Изберете Аудио.
4. Изберете раздела Видео.
5. Изберете Регулиране на аспекта (Aspect Ratio
Adjustment).
6. Изберете желаната настройка.
7. Изберете OK.
Тази функция е ограничена по време на шофиране. За да възпроизвеждате видеоклипове, спрете
автомобила си и активирайте ръчната спирачка.

Стр. 369
Бордови приложения
Honda Connect има възможността за вградени приложения, които могат да бъдат създадени от
Honda или от трета страна. Приложенията може вече да са инсталирани или да могат да бъдат
изтеглени чрез Honda App Center. Някои приложения изискват достъп до интернет, който може да
бъде установен чрез Wi-Fi връзка.
→ Wi-Fi връзка стр. 374
Моля, посетете долния уеб адрес за допълнителна информация:
https://ivhs.os.ixonos.com/honda/category/carApps.html

Икона на App Center: Honda App Center
предоставя достъп до разнообразни
услуги и приложения.

• Използването на системата Display Audio по време на шофиране може да отклони вниманието
ви от пътя, причинявайки катастрофа, в която може да се окажете сериозно ранени или убити.
Управлявайте системните контроли само когато условията ви позволяват безопасно да го
направите. Моля, винаги се придържайте към законите на държавата, в която сте при работа с
това устройство.
• Приложенията на главното устройство могат да се променят по всяко време. Това може да
означава, че те не са налични или работят по различен начин. Хонда не носи отговорност пред вас
в такива случаи.
• Приложенията, налични на устройството, могат да се предоставят от страни, различни от Honda,
на които могат да се издават лицензи и такси за софтуер на трети страни.
• Използването на данни и таксите за роуминг могат да доведат до такси при използване на
приложенията на устройството заедно с вашия мобилен телефон и Honda не носи отговорност за
каквито и да е разходи, които бихте могли да направите от такова използване. Honda препоръчва
да се консултирате предварително с вашия доставчик на мобилни телефонни мрежи.
• Изтеглянето на приложения от Honda App Center ще бъде предмет на Общи условия, които
можете да намерите на:
https://ivhs.os.ixonos.com/honda/category/carApps.html и може също да начислява такси.
Дори ако промените цвета на фона на Екрана от „Системни настройки“, той няма да се отрази на
екрана на Honda App Center.

Стр. 370
Свързване със смартфон
Някои от вашите приложения за смартфони могат да се показват и управляват на
аудио/информационния екран, когато телефонът е свързан към аудио системата. Можете да
свържете телефона си с помощта на кабел.
→ Свързване на вашия iPhone стр. 372
→ Свързване на вашия смартфон стр. 373
Паркирайте на безопасно място, преди да свържете телефона си като работите с показаните
приложения. Не всички телефони са съвместими със системата. Системата не показва всички
налични приложения на вашия смартфон, а някои приложения трябва да бъдат предварително
инсталирани. Попитайте дилър за подробности. Трябва да превключите Bluetooth® връзката на
вашия смартфон, ако е свързан с друго електронно устройство.
→ За да смените сдвоения в момента телефон стр. 457
В зависимост от типа телефон, някои неща може да се различават:
• Как да свържете смартфон към системата.
• Приложения, които могат да се управляват от екрана.
• Показване на времето за реакция / времето за актуализация
Всички операции на приложенията не се поддържат от аудио системата. Попитайте доставчика на
приложения за всякакви опции на приложението.
Не работете с дисплея, докато управлявате превозно средство.

Стр. 371
За да използвате връзка със смартфон, първо трябва да сдвоите смартфона си с аудио системата
чрез Bluetooth®.
→ Настройка на телефона, стр. 456
Информационен
интерфейс за шофьора

Аудиоинформационен дисплей

Икона за аудио
Изберете за да се
покаже аудио екран.

VOL /
AUDIO (Сила
на звука):
Натиснете, за
да
включите/изк
лючите аудио
системата.
Завъртете за
да коригирате

Стрелка
Назад: Изберете, за да се върнете към предишния дисплей.

Стр. 372
■ Свързване на вашия iPhone

1. Свържете телефона си към аудио системата чрез Bluetooth®.
→ Настройка на телефона стр. 456
2. Включете цифровия AV адаптер към НDMI порт.
3. Свържете цифровия AV адаптер към вашия iPhone.
→ Изчакайте, докато на екрана се появи стрелка.
4. Изберете стрелката, за да се покажат наличните приложения
за смартфони на аудио / информационния екран.
→ Може да се наложи да работите от телефона.
5. Изберете приложение, с което искате да работите, от аудио /
информационен екран.
→ За да се върнете към предишния екран, изберете
→ Уверете се, че сте включили цифровия AV адаптер към
първия HDMI порт. В противен случай, връзката на смартфона
може да не работи правилно.
За да презаредите телефона си, свържете го към USB порта.
Свържете се с дилър за цифровия AV адаптер или HDMI.

Стр. 373
■ Свързване на вашия смартфон
1. Свържете телефона си към аудио системата чрез Bluetooth®.
→ Настройка на телефона стр. 456
2. Включете телефона към USB жака.
→ Може да се наложи да работите от телефона.
→ Изчакайте, докато на екрана се появи стрелка.
3. Изберете стрелката, за да се покажат наличните приложения за
смартфони на аудио / информационния екран.
4. Изберете приложение, с което искате да работите, от аудио /
информационния екран.
За да се върнете към предишния екран, изберете

.

Телефонът се зарежда, докато е свързан с USB жака. Ако обаче телефонът е претоварен нивото на
заряд на батерията може да намалее.

Стр. 374
Wi-Fi връзка
Можете да свържете Display Audio към Интернет чрез Wi-Fi и да разглеждате уебсайтове или
използвайте онлайн услуги на екрана за аудио / информация. Ако телефонът ви има безжична
връзка, системата може да бъде свързана към телефона. Използвайте следните стъпки за
настройка.
■ Wi-Fi режим първоначални настройки
1. Изберете
2. Изберете Настройки.
3. Изберете Bluetooth / Wi-Fi.
4. Изберете раздела Wi-Fi.
5. Изберете Състояние на включване / изключване
на Wi-Fi, след което изберете вкл.
6. Изберете Да.
7. Изберете Списък с Wi-Fi устройства.
Уверете се, че настройката за Wi-Fi на телефона ви е в режим на достъп (тетъринг).
Изберете телефона, с който искате да се свържете системата.
Ако не намерите телефона, който искате свържете в списъка, изберете Сканиране
Не можете да преминете през процедурата за настройка, докато превозното средство се движи.
Паркирайте на сигурно място, за да настроите Wi-Fi връзка.
Някои мобилни оператори таксуват за свързване и използване на данни от смартфон. Проверете
данните на телефона си и абонаментния пакет.
Проверете ръководството на телефона си, за да разберете дали телефонът има Wi-Fi свързаност.
Можете да потвърдите дали Wi-Fi връзката е включена или изключена с иконата
в списъка с
Wi-Fi устройства на екрана. Мрежовата скорост няма да се показва на този екран.

Стр. 375
8. Изберете Добавяне (Add).
→ Ако е необходимо, въведете парола за вашия телефон и
изберете Готово.
→ Когато връзката е успешна, иконата
ще се покаже в
горната част на екрана.
9. Изберете

, за да се върнете на началния екран.

■ Wi-Fi режим (след като първоначалната настройка е направена)
Уверете се, че настройката за Wi-Fi на телефона ви е в режим за достъп (тетъринг).
Потребители на iPhone
Може да се наложи да преминете през първоначална настройка за Wi-Fi връзка отново, след като
стартирате телефона си.

Стр. 376
Siri Eyes Free
Можете да говорите със Siri, като използвате бутона
със системата за свободни ръце (HFT).

(Talk) на волана, когато iPhone е сдвоен

→ Настройка на телефона стр. 456
Използване на Siri Eyes Free

Siri е търговска марка на Apple Inc. Проверете уебсайта на Apple Inc. за функции, налични за Сири.
Препоръчваме да не използвате Siri, докато управлявате превозно средство.
Някои команди работят само на определен телефон, функции или приложения.

Стр. 377
Apple CarPlay
Ако свържете iPhone, съвместим с Apple CarPlay, към системата чрез 1.5A USB порт, можете да
използвате екрана за аудио / информация, вместо дисплея на iPhone, за да осъществите
телефонно обаждане, слушате музика, преглеждате карти (навигация) и достъп до съобщения.
→ USB порт стр. 287
■ Меню на Apple CarPlay

■ Телефон
Достъп до списъка с контакти, извършване на телефонни обаждания или слушане на гласова
поща.
■ Съобщения
Проверявайте и отговаряйте на текстови съобщения или оставете съобщенията да ви бъдат
прочетени.
■ Музика
Възпроизвеждайте музика, съхранена на вашия iPhone.
Само iPhone 5 или по-нови версии с iOS 8.4 или по-нова версия са съвместими с Apple CarPlay.
Паркирайте на безопасно място, преди да свържете вашия iPhone към Apple CarPlay и при
стартиране на съвместими приложения.
За да използвате Apple CarPlay, свържете USB кабела към 1.5A USB порт. Други USB портове няма
да активират Apple CarPlay.
→ USB порт стр. 287
За директен достъп до функцията за телефон Apple CarPlay, изберете Телефон на началния екран.
Докато е свързан към Apple CarPlay, обажданията се извършват само чрез Apple CarPlay. Ако
искате да се обадите с Hands-Free телефонна система, изключете Apple CarPlay или откачете USB
кабела от вашия iPhone.
→ Настройка на Apple CarPlay стр. 379
Когато вашият iPhone е свързан с Apple CarPlay, не е възможно да се използва Bluetooth® Audio
или Телефонна система „свободни ръце“. Други по-рано сдвоени телефони могат да предават
аудио чрез Bluetooth®, докато Apple CarPlay е свързан.
→ Настройка на телефона стр. 456

Стр. 378
■ Карти

Използвайте Apple Maps навигационната функция на дисплея, точно както бихте направили на
вашия iPhone.
Модели с навигационна система
Само една навигационна система (предварително инсталирана навигация или Apple CarPlay) може
да дава указания в даден момент. Когато използвате една система, упътванията до всяка
предишна дестинацията, зададена на другата система, ще бъде отменена и системата, която
използвате в момента ще ви насочи към вашата дестинация.
За подробности относно страните и регионите, където се предлага Apple CarPlay, както и свързана
информация за функциите, вижте началната страница на Apple.
Операционни изисквания и ограничения на Apple CarPlay
Apple CarPlay изисква съвместим iPhone с активна клетъчна връзка и план за данни. Ще важат
тарифните планове на оператора. Промени в операционните системи, хардуера, софтуера, и друга
технология, предоставяна за Функционалността на Apple CarPlay, според правителствените
разпоредби, може да доведе до намаляване или прекратяване на функционалността и услугите на
Apple CarPlay.
Honda не може и не предоставя никаква гаранция за бъдещо представяне на Apple CarPlay и
неговите функции.
Възможно е да използвате приложения на трети страни, ако са съвместим с Apple CarPlay.
Обърнете се към Apple начална страница за информация за съвместими приложения.

Стр. 379
■ Настройка на Apple CarPlay
След като свържете вашия iPhone към системата чрез 1.5A USB порта, използвайте следващата
процедура за настройка на Apple CarPlay. Използването на Apple CarPlay ще доведе до
предоставяне на определена информация за потребителя и превозното средство (като
местоположение на превозното средство, скорост, и статус) на вашия iPhone, за да подобрите
изживяването на Apple CarPlay. Ще имате нужда да даде съгласието си за споделяне на тази
информация на екрана Display Audio.
■ Активиране на Apple CarPlay
Активиране веднъж (Enable once): Позволява
само веднъж. (Подкани се показва при следващия
път.)
Активиране винаги (Always enable): Позволява по
всяко време. (Подкани не се показват.)
Отказ (Cancel): Не давате съгласие.
Можете да промените настройките за съгласие
под менюто за настройки на смартфона.
Можете също да използвате метода по-долу, за да настроите Apple CarPlay:
Изберете НАЧАЛО (HOME)→Настройки Смартфон→Apple CarPlay
Използване на информация за потребителя и превозното средство
Използването и обработката на информация за потребителя и превозното средство предадени
към / от вашия iPhone от Apple CarPlay са уредени от Общите условия на Apple iOS и Политиката за
поверителност на Apple.
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■ Работа на Apple CarPlay със Siri
Натиснете и задръжте бутона

(Talk), за да активирате Siri.

Бутон (Talk):
Натиснете и задръжте, за да активирате Siri.
Натиснете отново, за да деактивирате Siri.
Натиснете и отпуснете, за да активирате стандартното гласово разпознаване
от системата.

Някои примери за въпроси и команди към Siri:
• Какви филми дават днес?
• Обади се на татко в на работата.
• Коя песен е това?
• Какво ще времето утре?
• Прочетете последния ми имейл.
За повече информация, моля посетете www.apple.com/ios/siri.
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Android Auto
Когато свържете телефон с Android към системата Display Audio чрез 1.5A USB порт, Android Auto се
стартира автоматично. Когато е свързан чрез Android Auto, можете да използвате екрана за аудио
/ информация за достъп до Телефон, Google Maps (Навигация), Google Play Music и Google Now
функции. Когато използвате за първи път Android Auto, на екрана ще се появи ръководство.
Препоръчваме ви да следвате това ръководство, докато сте паркирали безопасно, преди да
използвате Android Auto.
USB порта (и) стр. 287
Връзка за автоматично сдвояване стр. 383
ЗАБЕЛЕЖКА:
Android Auto може да не е наличен във вашата държава или регион. За подробности относно
Android Auto, моля, обърнете се към сайта за поддръжка на Google.
За да използвате Android Auto, трябва да изтеглите Приложение за Android Auto от Google Play към
вашия смартфон. Само Android 5.0 (Lollipop) или по-нови версии са съвместим с Android Auto.
Bluetooth A2DP не може да се използва с Android Auto. Паркирайте на безопасно място, преди да
свържете вашия Android телефон към Android Auto и при стартиране на който и да е от
съвместими приложения. За да използвате Android Auto, свържете USB кабела към 1.5A USB порт.
Други USB портове няма да активират Android Auto.
USB порт стр. 287
Когато телефонът ви с Android е свързан с Android Auto, не е възможно да използвате Bluetooth®
Audio. Други сдвоени преди това телефони обаче могат да стриймират аудио чрез Bluetooth®,
докато Android Auto е свързан.
→ Настройка на телефона стр. 456
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■ Меню на Android Auto

Върнете се към
началния екран
Икона Android Auto

1. Карти (навигация)
Покажете Google Maps и използвайте навигационната функция точно както бихте го направили с
вашия Телефон с Android. Когато превозното средство е в движение, не е възможно да се
използва клавиатурата. Спрете превозното средство на безопасно място, за да предприемете
търсене.
Модели с навигационна система
Само една навигационна система (предварително инсталирана навигация или Apple CarPlay) може
да дава указания в даден момент. Когато използвате една система, упътванията до всяка
предишна дестинацията, зададена на другата система, ще бъде отменена и системата, която
използвате в момента ще ви насочи към вашата дестинация.
2. Телефон (комуникация) Правете и получавайте телефонни обаждания, както и
прослушвайте Гласовата си поща.
3. Google Now (начален екран)
Показва се полезна информация, организирана от Android Auto, в прости карти, които се
появяват точно когато са необходими.
За подробности относно държавите и регионите, където Android Auto е Наличен, както и
информация, свързана с функциите, вижте началната страница на Android Auto.
Apple CarPlay изисква съвместим iPhone с активна клетъчна връзка и план за данни. Ще
важат тарифните планове на оператора. Промени в операционните системи, хардуера,
софтуера, и друга технология, предоставяна за Функционалността на Apple CarPlay, според
правителствените разпоредби, може да доведе до намаляване или прекратяване на
функционалността и услугите на Apple CarPlay. Honda не може и не предоставя никаква
гаранция за бъдещо представяне на Apple CarPlay и неговите функции.
Възможно е да използвате приложения на трети страни, ако са съвместим с Apple CarPlay.
Обърнете се към Apple начална страница за информация за съвместими приложения.
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3. Музика и аудио
Слушайте Google Play Music и музикални приложения, които са съвместими с Android Auto.
За да превключвате между музикални приложения, натиснете тази икона.
5 Върнете се на началния екран.
6 Гласови команди
Работете с Android Auto с гласови команди.
■ Аавтоматично сдвояване (свързване)
Когато свържете телефон с Android към устройството през 1.5A USB порт, Android Auto се
активира Автоматично.
■ Активиране на Android Auto
Активиране веднъж (Enable once):
Позволява само веднъж. (Подкани се
показват при следващия път.)
Активиране винаги (Always enable):
Позволява по всяко време. (Подкани не се
показват.)
Отказ (Cancel): Не давате съгласие.
Можете да промените настройките за
съгласие под менюто за настройки на
смартфона (Settings).
Инициализирайте Android Auto само когато сте паркирали безопасно. Когато Android Auto за
първи път открие телефона ви, трябва да настроите телефона си така, че да има автоматично
сдвояване. Обърнете се към ръководството с инструкции, което е приложено към вашия телефон.
Можете да използвате метода по-долу, за да промените Android Auto, след като завършите
първоначалната настройка:
Изберете НАЧАЛО (HOME) → Настройки (Settings) → Смартфон (Smartphone) → Android Auto
Използване на информация за потребителя и превозното средство
Използването и обработката на информация за потребителя и превозното средство предаден към
/ от вашия телефон от Android Auto са уредени от Декларацията за поверителност на Google.
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■ Работа с Android Auto чрез гласови команди.
Натиснете и задръжте бутона

(Talk), за да управлявате Android Auto с гласови команди.

Бутон (затваряне / връщане назад):
Натиснете, за да деактивирате разпознаването на гласови команди.
Бутон (Talk):
Натиснете и задръжте, за да управлявате Android Auto с гласови команди.
Натиснете и отпуснете, за да активирате стандартното гласово разпознаване от
системата.

По-долу са дадени примери за команди, с които можете да давате за гласово разпознаване:
• Reply to text: Отговор на текст.
• Call my wife: Обади се на жена ми.
• Navigate to Honda: Отиди до Honda.
• Play my music: Пусни музиката ми.
• Send a text message to my wife: Изпрати текстово съобщение до жена ми.
• Call flower shop: Обади се на магазин за цветя.
За повече информация, моля, обърнете се към Android Auto начална страница.
Можете също да активирате функцията за разпознаване на глас чрез натискане на иконата
горния десен ъгъл на екрана.

в
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Съобщения за грешки в аудиото
iPod / USB флаш устройство
Ако възникне грешка при възпроизвеждане от iPod или USB флаш устройство, може да видите
следното съобщения за грешка. Ако не можете да изчистите съобщението за грешка, свържете се
с оторизиран дилър на Хонда.
Съобщения за грешка
USB грешка *

Възникна грешка при зареждане на свързано
USB устройство. Когато сте паркирали
безопасно, моля проверете съвместимостта на
устройството и USB кабел и опитайте отново. *
2
Неподдържана версия * 1 Неподдържана
версия * 2

Свързване повторен опит * 1, * 2
Файл, който не може да се възпроизведе * 1, *
2

Няма песен * 1 Няма данни * 2

* 1: Модели с цветен екран на аудио системата
* 2: Модели с Display Audio
* Не се предлага за всички модели

Решение
Появява се при проблем с аудиосистемата.
Проверете съвместимостта на USB
устройството.
Съобщението се появява , когато е свързано
несъвместимо устройство. Изключете
устройството. След това се изключете аудио
системата и я включете отново. Не свързвайте
отново устройството, което е причинило
грешка.
Появява се, когато е свързан неподдържан
iPod. Ако се появи, когато iPod е свързан,
актуализирайте софтуера на iPod до по-новата
версия.
Появява се, когато системата не разпознае
iPod. Свържете отново iPod.
Появява се, когато файловете в USB флаш
устройството са защитени с авторски права
или не се поддържат. Това съобщение за
грешка се появява за около три секунди, след
което пуска следващата песен.
iPod
Появява се, когато iPod е празен.
USB flash устройство
Появява се, когато USB флаш устройството е
празно или няма MP3, WMA, AAC, WAV * или
MP4 * файлове в него.
iPod and USB flash устройство
Проверете дали на устройството се съхраняват
съвместими файлове.
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Съобщения за грешка
Неподдържани * 1, * 2

Устройството не е намерено * 1

HUB Не се поддържа * 1
* 1: Модели с цветна аудио система

Решение
Появява се, когато системата не комуникира
със свързано устройство. Ако се появи когато
вече е свързано, свържете се с мястото на
закупуване на това устройство.
Появява се, когато системата не комуникира
със свързано устройство. Ако се появи когато
вече е свързано, свържете се с мястото на
закупуване на това устройство.
Появява се, когато е свързан само HUB. Ако се
появи, свържете USB флаш устройство към
HUB

* 2: Модели с Display Audio
Модели с Display Audio
Android / Приложения
Ако възникне грешка, докато използвате аудио системата или приложенията, може да видите
следното съобщения за грешка. Ако не можете да изчистите съобщението за грешка, свържете се
с оторизиран дилър на Хонда.

Съобщения за грешка
За съжаление **** е спряно.
**** не отговаря.

Решение
Възникна грешка в приложението, изберете
OK на екрана, за да затворите приложението.
Изберете Wait Изчакайте още малко, за
отговор от приложението. Ако не реагира,
изберете OK, за да затворите приложението и
да го стартирате отново. Ако съобщението за
грешка продължава, изпълнете Нулиране към
заводските настройки (Factory Data Reset).
→ Нулиране към заводските настройки, стр.
427

* 1: **** частта е с променливи характеристики и ще се промени в зависимост от грешката.
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Обща информация за аудио системата
Съвместими iPod, iPhone и USB флаш памети
■ Съвместимост на моделите на iPod и iPhone
Модел
iPod (5-то поколение)
iPod classic 80GB / 160GB (стартира през 2007 г.)
iPod classic 120GB (стартира през 2008 г.)
iPod classic 160GB (стартира през 2009 г.)
iPod nano (от 1 до 7 поколение), произведен между 2005 и 2012 г.
iPod touch (от 1 до 5 поколение), произведен между 2007 и 2012 г.
iPhone 3G / iPhone 3GS / iPhone 4 / iPhone 4S / iPhone 5 / iPhone 5c * 1 / iPhone 5s * 1
* 1: Модели с Display Audio
■ USB флаш памети
• Препоръчва се USB флаш устройство с 256 MB или повече.
• Някои цифрови аудио плейъри може да не са съвместими.
• Някои USB флаш устройства (напр. Устройство със защитата) може да не работят.
• Някои софтуерни файлове може да не позволяват възпроизвеждане на аудио или текстови
данни.
• Някои версии на MP3, WMA, AAC, WAV * или MP4 * формати могат да не се поддържат.
>> iPod и iPhone Съвместимост
Тази система може да не работи с всички версии на софтуера на тези устройства.
>> USB флаш устройства
Файловете на USB флаш устройството се възпроизвеждат в реда на записване. Този ред може да
се различава от реда показан на вашия компютър.
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■ Препоръчани устройства *
Media

USB Flash Drive

Profile (MP4 version)

Baseline Level 3 (MPEG4-AVC), Simple Level 5 (MPEG4)

File extension (MP4
version)

.mp4/.m4v

Compatible audio
codec

AAC

MP3

Compatible video
codec

MPEG4-AVC (H.264)

MPEG4 (ISO/IEC 14496
Part.2)

Bit rate

10 Mbps (MPEG4-AVC)

8 Mbps (MPEG4)

Maximum image

* Не се предлага при всички модели

720 x 576 pixels
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Модели с Аудиодисплей
Правна информация за Apple CarPlay / Android Auto
■ РЪКОВОДСТВО НА СОБСТВЕНИКА ЗА ЛИЦЕНЗ / ОТГОВОРНОСТ
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА Apple CarPlay Е ПРЕДМЕТ НА ВАШЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УСЛОВИЯТА ЗА
ПОЛЗВАНЕ НА Apple CarPlay , КОИТО СА ВКЛЮЧЕНИ КАТО ЧАСТ ОТ APPLE iOS УСЛОВИЯ ЗА
ПОЛЗВАНЕ. УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА Apple CarPlay ОСВОБОЖДАВАТ ОТ ОТГОВОРНОСТ
ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИТЕ АКО УСЛУГИТЕ НЕ МОГА ДА СЕ ОСИГУРЯТ ПРАВИЛНО ИЛИ СА
ПРЕКРАТЕНИ ИЛИ СТРОГО ОГРАНИЧЕНИ. ОТГОВОРНОСТИ СВЪРЗАНИ С ВИДОВЕТЕ ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (ВКЛЮЧВАЩИ, ЗА ПРИМЕР, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО,
СКОРОСТ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО, И СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО) СЪБИРАНО И
СЪХРАНЕНО ОТ APPLE И НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ И ОТКРИВА НЯКОИ ВЪЗМОЖНИ
РИСКОВЕ СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА CARPLAY, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОТЕНЦИАЛА ЗА ЗАБРАНИ НА
ВОДАЧА. ВИЖТЕ ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА APPLE ЗА ПОДРОБНОСТИ ОТНОСНО
ИЗПОЛЗВАНЕТО И РАБОТАТА С ДАННИ, КАЧЕНИ ОТ CARPLAY.
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ANDROID AUTO Е ПРЕДМЕТ НА ВАШЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ANDROID AUTO И
УСЛОВИЯТА НА ИЗПОЛЗВАНЕ. АВТОМАТИЧНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ANDROID СЕ ИЗТЕГЛЯ НА
ВАШИЯТ ТЕЛЕФОН НА Android. В ОБОБЩЕНИЕ, АВТОМАТИЧНИТЕ УСЛОВИЯ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ANDROID ОСВОБОЖДАВАТ ОТ ОТГОВОРНОСТ GOOGLE И НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ, АКО
УСЛУГИТЕ НЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ПРАВИЛНО ИЛИ СА ПРЕКРАТЕНИ.
СТРОГО ОГРАНИЧАЕН ЛИМИТ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА GOOGLE И НЕГОВИТЕ УСЛУГИ, КАКТО И
ВИДОВЕТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - НАПРИМЕР, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПРЕВОЗНОТО
СРЕДСТВО, СКОРОСТ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО И СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО)
СЪБИРАНИ И СЪХРАНЕНИ ОТ GOOGLE И НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ И ОТКРИВАТ НЯКОИ
ВЪЗМОЖНИ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АНДРОИД ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОТЕНЦИАЛ ЗА
РАЗСЕЙВАНЕ НА ВОДАЧА. ВИЖТЕ ПОЛИТИКАТА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА GOOGLE ЗА
ПОДРОБНОСТИ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА GOOGLE И РАБОТАТА С ДАННИ, КАЧЕНИ ОТ ANDROID
AUTO
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■ ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
ВИЕ ИЗРИЧНО ЗНАЕТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА AUTO CARPLAY ИЛИ АНДРОЙД
AUTO („ПРИЛОЖЕНИЯТА“) Е ИЗЦЯЛО НА ВАШ РИСК И ТОВА, ЧЕ РИСЪКЪТ ПО ЗАДОВОЛИТЕЛНО
КАЧЕСТВО, ЕФЕКТИВНОСТ, ТОЧНОСТ ЗА МАКСИМАЛЕН ОБХВАТ, РАЗРЕШЕН ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПО
ЗАКОН, И ЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯТА И ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ЗАЯВЛЕНИЯТА СА ПРЕДОСТАВЕНИ “КАКВИТО
СА” И “КАТО НАЛИЧНИ” С ВСИЧКИ НЕИЗПРАВНОСТИ И БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ ВСЯКАКВАЯ ВИД. ХОНДА
ЩЕ ОТКАЖЕ ОТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА И НФОРМАЦИЯ
ЗА ЗАЯВЛЕНИЯТА.
БЕЗ УСТНА ИЛИ ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СЪВЕТИ, ДАДЕНИ ОТ HONDA ИЛИ ОТОРИЗИРАН
ПРЕДСТАВИТЕЛЯТ ЩЕ СЕ СТАРТИРА ГАРАНЦИЯТА. КАТО ПРИМЕРИ И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, HONDA
ЩЕ ОТКАЖЕ ВСЯКА ГАРАНЦИЯ ОТНОСНО ТОЧНОСТТА НА ДАННИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНА В
ЗАЯВЛЕНИЯТА, КАТО И ТОЧНОСТТА НА НАПРАВЛЕНИЯТА, ОЦЕНКАТА НА ВРЕМЕ ЗА ПЪТУВАНЕ,
ОГРАНИЧЕНИЯ НА СКОРОСТТА, ПЪТНИ УСЛОВИЯ, НОВИНИ, ВРЕМЕТО, ТРАФИК ИЛИ ДРУГО
СЪДЪРЖАНИЕ, ПРЕДОСТАВЕНО ОТ APPLE, GOOGLE ИЛИ ТРЕТИ ЛИЦА ДОСТАВЧИЦИ; HONDA НЕ
ГАРАНТИРА ЗАГУБАТА НА ДАННИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ; HONDA НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА
ИЛИ ВСИЧКИ УСЛУГИ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ИЛИ ЧЕ ВСЕКИ ИЛИ ВСИЧКИ
УСЛУГИ ЩЕ БЪДАТ НАЛИЧНИ ПО ВСЯКО КОНКРЕТНО ВРЕМЕ ИЛИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ. НАПРИМЕР,
УСЛУГИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ НА ИЗЧАКВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЕНИ БЕЗ ИЗВЕСТИЕ ЗА РЕМОНТ,
ПОДДРЪЖКА, С ЦЕЛ СИГУРНОСТ И ДР. УСЛУГИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ НЕДОСТЪПНИ ВЪВ ВАШАТА
ОБЛАСТ ИЛИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ДР. В ДОПЪЛНЕНИЕ, НЕ ЗАБРАНЕНО ОТ ЗАКОНА, ХОНДА ИЛИ
НЕЙНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИ НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ СЛУЧАЙНИ,
СПЕЦИАЛНИ, НЕПРЯКИ ИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ЩЕТИ КАКВОТО И ДА СА, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЩЕТИ
ОТ ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ, КОРУПЦИЯ ИЛИ ЗАГУБА НА ДАННИ. НЕПРЕДАВАНЕ ИЛИ ПОЛУЧАВАНЕ НА
ВСИЧКИ ДАННИ, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА БИЗНЕСА ИЛИ ВСИЧКИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ,
ПРОИЗТИЧАЩИ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ПРИЛОЖЕНИЯТА ИЛИ ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА
ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЯТА, КАКВОТО И ДА СА ПРИЧИНЕНИ, БЕЗ ОГЛЕД ТЕОРИЯТА ЗА
ОТГОВОРНОСТТА (ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО). НЯКОИ РЕГИОНИ И ЮРИСДИКЦИИ МОГАТ ДА ОТКАЖАТ
ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕТО НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ВРЕДИ.

Стр. 391
Относно лицензите с отворен източник
За да видите информацията за лиценза с
отворен източник, изпълнете следните
стъпки.
Модели с цветна аудио система
1. Натиснете бутона MENU / CLOCK.

ЛИЦЕНЗ: Авторско право © 2001 Bob
Trower, Trantor Standard Systems Inc.

2. Завъртете

свързани файлове с документация
(„Софтуерът“), за да може без
ограничения, включително

, за да изберете Настройки

(Settings), след което натиснете
3. Завъртете

.

, за да изберете Лиценз,

след това натиснете .
Модели с Display Audio
1. Изберете .
2. Изберете Настройки (Settings).
3. Изберете Система (System).
4. Изберете раздела Други.
5. Изберете Подробна информация.
6. Изберете Всичко за устройството.
7. Изберете Правна информация.
8. Изберете лицензи с отворен източник.
Модели с eCall устройство
Информация за софтуер с
безплатен/отворен източник
Този продукт съдържа безплатен софтуер с
отворен източник (FOSS).
Информацията за лиценза и / или изходния
източник на такъв FOSS може да бъде
намерена на следния URL адрес:
https://www.denso.com/global/en/opensourc
e/tcu/honda/

С настоящото се дава разрешение на
всеки безплатно да получи копие на този
софтуер и

без ограничение на правата за
използване, копиране, модифициране,
обединяване, публикуване,
разпространяване и / или продаване
копия на Софтуера и да позволи на хората
на които е предоставен Софтуерът да го
направят, при следните условия:
Горното известие за авторските права и
това разрешение се включва във всички
копия или съществени части от Софтуера.
СОФТУЕРЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ „КАКТО Е“,
БЕЗ ГАРАНЦИЯ ЗА ВСЯКАКВА ВИДНА,
ИЗРИЧНА ИЛИ ПРЕДПАЗНА КЛАУЗА, НО НЕ
Е ОГРАНИЧЕНА ДО ГАРАНЦИИТЕ ЗА
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА
КОНКРЕТНА ЦЕЛ И НЕОТКРИВАНЕ.

Стр. 392
Персонализирани функции
Модели с цветна аудио система
Използвайте екрана за аудио / информация, за да персонализирате определени функции
Докато превозното средство е напълно спряно с включен режим на захранване, натиснете Бутон
MENU / CLOCK, след което изберете Настройки. За да персонализирате настройките на телефона,
натиснете бутона

, след което изберете Настройка на телефона.

Екран за аудио / информация

Бутон телефон
Селектор
Бутон MENU / CLOCK

Когато персонализирате настройките:
• Уверете се, че автомобилът е напълно спрян.
• Активирайте ръчната спирачка.
>> Как да персонализираме функции
Тези показания се използват, за да покажат как да се работи с бутона за избор.
Завъртете

, за да изберете. Натиснете

, за да влезете.

За да персонализирате други функции, изберете Настройки, завъртете
→ Списък с опции за персонализиране, стр. 396

, след това натиснете

.

Стр. 393
■ Персонализиране
Натиснете бутона MENU / CLOCK.

Настройки часовник Adjust Clock

Звук

Настройки

RDS настройки

DAB настройки

Bluetooth настройки

Настройки на дисплея

Добавете ново устройство
Свържете аудиоустройство
Яркост
Контраст
Ниво на черното

Стр. 394

Промяна на дисплея

Изтриване
Цветна тема

Език
Формат на часа

Лиценз (правна информация)

Синьо
Червено
Жълто (amber)
Виолетово
Синьозелено

Стр. 395
Натиснете бутона

и завъртете

, за да изберете Настройка на телефона, след което натиснете

.
.
Bluetooth настройки

Добавете ново устройство
Свържете телефон
Свържете аудиоустройство
Прекъснете връзка на устройство
Изтрийте устройство
Код за свързване

Бързо набиране

Тон позвъняване

Мобилен телефон
Фиксиран

Информация за обаждащия се

Име
Номер

Изчистване на системата

.
.

Стр. 396
■ Списък от персонализирани опции

Настройвана Група

Персонализируеми функции

Настройка на часовника

Избираеми настройки

Настройка на часовника. Часовник стр. 180

Звук Регулира звука

Регулиране на звука стр. 299
Радиотекст

RDS
настро
йки
Настро
йки

Описание

DAB
настро
йки

Избор на обхват

Показва радиотекстовата информация за
избраната RDS станция.

Включване/изключване

Автоматично променя честотата на същата
програма, когато влезете в друг регион

Включване/изключване

Поддържа същата честота на станциите в тази
област, дори ако сигналът отслабне

Включване/изключване

Включва и изключва, за да се настрои автоматично
на новинарска програма

Включване/изключване

Показва радиотекстовата информация за избраната
DAB станция

Включване/изключване

Избира дали системата автоматично да търси
същата станция и превключва към нея

Включване/изключване

Избира дали системата да намери същата станция
от FM обхват и автоматично превключва на нея

Включване/изключване

Избира конкретни обхвати, за да намали времето за
актуализация на списъците и търсене на станции

Стр. 397
Настройвана Група Персонализируеми функции Описание Избираеми настройки
Настройвана Група
Bluetoo
th
настро
йки
Настр
ойки

Настрой
ка на
дисплея

Персонализируеми функции

Описание

Избираеми настройки

Добавяне на ново
устройство

Сдвоява нов телефон с HFT, редактира и изтрива
сдвоен телефон и създава код за сдвоен

Свързване на аудио
устройство

Свързва, прекъсва или сдвоява Bluetooth® Аудио
устройство към HFT.

Яркост

Променя яркостта на аудио / информационния
екран.

Контраст

Променя контраста на аудио / информационния
екран.

Ниво на черно

Променя нивото на черно на аудио /
информационния екран.

Промяна на дисплея

телефон. → Настройка на телефона стр. 434

Променя вида на дисплея.

* 1: Настройка по подразбиране

Аудио * 1 / Тапет

Стр. 398
Настройвана

Група Персонализируеми функции

Тапет

Настро
йки

Описание

Избираеми настройки

Избери

Променя типа на тапета

Импорт

Импортира файл с изображение за нов тапет.
Настройка на тапет стр. 297

Изтриване

Изтрива файл с изображение за тапет

Цветова тема

Език

Часовник * 1 /
Изображение 1 / Изображение 2
/Изображение 3

Изображение 1 / Изображение 2 /
изображение 3

Променя цвета на фона на информационния
екран.

Синьо * 1 / Червено / Кехлибарено /
Виолетово /Синьозелено

Променя езика на дисплея.

Английски английски * 1:Вижте
други избираеми езици на екрана.

Формат на часовника

Избира формата на цифровия часовник от 12ч или 24ч. 12ч * 1 / 24ч

Лиценз

Показва правната информация.

* 1: Настройка по подразбиране

Стр. 399
Настройвана Група

Персонализируеми
функции
Добавяне на ново
устройство

Описание

Свързване на телефон

Сдвоява нов
телефон или свързва
сдвоен телефон към
HFT.
→ Настройка на
телефона, стр. 434
Свързва Bluetooth®
аудио устройство
към HFT
Изключва свързан
телефон от HFT.
Изтрива сдвоен
телефон.
Въвежда и променя
код за сдвоен
телефон.
Редактира, добавя
или изтрива запис за
бързо набиране.
→ Бързо набиране,
стр. 442
Избира мелодията
на звънене.

Настройка
на
Bluetooth
Настройка

Свързване на аудио
устройство
Изключване на всички
устройства
Изтриване на устройство

на
Телефон

Достъп-код
Бързо
набиране

Мелодия
на звънене
Информац
ия за
обаждащи
я се
Изчистван
е на
Системата

* 1: Настройка по подразбиране

Сдвоява нов
телефон с HFT.

Приоритизира името
или телефонния
номер на
повикващия като
идентификатор.
Отменя / нулира
всички
персонализирани
елементи в Групата
за настройка на
телефона.

Избираеми
настройки
-------

-------------

Мобилен телефон *
1 / Фиксиран
Приоритет на име *
1 / Приоритет на
Номер

Стр. 400
Възможности за персонализиране
Модели с цветен 7-инчов дисплей
Някои функции могат да бъдат персонализирани чрез дисплея на аудио-информационната
система.


Персонализиране

Когато автомобилът е неподвижен и захранването е включено, натиснете
Настройки и изберете обекта за настройка.

Аудио-информационен дисплей

>> Възможности за персонализиране
Когато искате да правите настройки за персонализация:



Уверете се, че автомобилът е неподвижен.
Поставете трансмисията в позиция P.

За персонализиране на други функции изберете Настройки.
 Списък на възможностите за персонализиране – стр. 409

, след това

Стр. 401
Персонализиране


Последователност на действията

*1 Тип на часовника се появява, когато промените дизайна на екрана
* Не е налично при всички модели

Стр. 402
Персонализиране

*1 Телефон се появява в зависимост от модела
* Не е налично при всички модели

Стр. 403
Персонализиране

* Не е налично при всички модели

Стр. 404
Персонализиране

*1 Не се появява, когато промените дизайна на интерфейса
*2 Се появява само когато промените дизайна на интерфейса
* Не е налично при всички модели

Стр. 405
Персонализиране

*1 Тип на часовника се появява, когато промените дизайна на интерфейса
* Не е налично при всички модели

Стр. 406
Персонализиране

*1 Не се появява, когато промените дизайна на интерфейса

Стр. 407
Персонализиране

* Не е налично при всички модели

Стр. 408
Персонализиране

*1 Тъй като този екран варира в зависимост от модела, показаният в това ръководство вид може
да се различава от действителния
* Не е налично при всички модели

Стр. 409
Списък на възможностите за персонализиране

*1 Не се появява, когато промените дизайна на интерфейса
*2 Появява се само когато промените дизайна на интерфейса
* Не е налично при всички модели

Стр. 410
Списък на възможностите за персонализиране

*1 Настройка по подразбиране
*2 Не се появява когато промените дизайна на интерфейса
*3 Появява се само когато промените дизайна на интерфейса
* Не е налично про всички модели

Стр. 411
Списък на възможностите за персонализиране

*1 Настройка по подразбиране

Стр. 412
Списък на възможностите за персонализиране

*1 Настройка по подразбиране
* Не е налично при всички модели

Стр. 413
Списък на възможностите за персонализиране

*1 Настройка по подразбиране

Стр. 414
Списък на възможностите за персонализиране

*1 Настройка по подразбиране
*2 TEL се появява в зависимост от модела
* Не е налично при всички модели

Стр. 415
Списък на възможностите за персонализиране

*1 Настройка по подразбиране
* Не е налично при всички модели

Стр. 416
Списък на възможностите за персонализиране

*1 Настройка по подразбиране
* Не е налично при всички модели

Стр. 417
Списък на възможностите за персонализиране

*1 Настройка по подразбиране
*2 Появява се само когато промените дизайна на интерфейса

Стр. 418
Списък на възможностите за персонализиране

*1 Настройка по подразбиране
*2 Не се появява, когато смените дизайна на интерфейса
* Не е налично при всички модели

Стр. 419
Списък на възможностите за персонализиране

*1 Настройка по подразбиране
* Не е налично при всички модели

Стр. 420
Списък на възможностите за персонализиране

*1 Настройка по подразбиране
* Не е налично при всички модели

Стр. 421
Списък на възможностите за персонализиране

*1 Не се появява, когато промените дизайна на интерфейса
*2 Появява се само когато промените дизайна на интерфейса
* Не е налично при всички модели

Стр. 422
Списък на възможностите за персонализиране

*1 Настройка по подразбиране
* Не е налично при всички модели

Стр. 423
Списък на възможностите за персонализиране

*1 Настройка по подразбиране

Стр. 424
Списък на възможностите за персонализиране

*1 Настройка по подразбиране
*2 Настройката по подразбиране варира в зависимост от модела
* Не е налично про всички модели

Стр. 425
Списък на възможностите за персонализиране

*1 Настройка по подразбиране
*2 Тъй като този екран варира според моделите, използваният в това ръководство може да се
различава от действителния
* Не е налично про всички модели

Стр. 426
Списък на възможностите за персонализиране

*1 Настройка по подразбиране
* Не е налично при всички модели

Стр. 427
Списък на възможностите за персонализиране
Нулиране на всички настройки
Връща менюто и всички персонализирани настройки към фабричните.

1. Изберете

.

2. Изберете Настройки.
3. Изберете Система.
4. Изберете Други.
5. Изберете Възстановяване на фабричните настройки.
►Появява се съобщение за потвърждение.
6. Изберете Да, за да нулирате настройките.
7. Изберете Да още веднъж, за да нулирате настройките.
►Появява се съобщение за потвърждение. Натиснете OK.
►След натискането на OK системата ще се рестартира.

Преди да предадете автомобила си на друго лице, възстановете фабричните настройки и изтрийте
личните си данни.
Ако възстановите фабричните настройки, ще преинсталирате всички приложение в оригиналния
им вид.

Стр. 428
Тази страница се отнася за модел с 5-инчов цветен дисплей, който не се предлага на нашия
пазар. Допълнителна информация на honda.bg

Стр. 429
Тази страница се отнася за модел с 5-инчов цветен дисплей, който не се предлага на нашия
пазар. Допълнителна информация на honda.bg.

Стр. 430
Тази страница се отнася за модел с 5-инчов цветен дисплей, който не се предлага на нашия
пазар. Допълнителна информация на honda.bg.

Стр. 431
Тази страница се отнася за модел с 5-инчов цветен дисплей, който не се предлага на нашия
пазар. Допълнителна информация на honda.bg.

Стр. 432
Тази страница се отнася за модел с 5-инчов цветен дисплей, който не се предлага на нашия
пазар. Допълнителна информация на honda.bg.

Стр. 433
Тази страница се отнася за модел с 5-инчов цветен дисплей, който не се предлага на нашия
пазар. Допълнителна информация на honda.bg.

Стр. 434
Тази страница се отнася за модел с 5-инчов цветен дисплей, който не се предлага на нашия
пазар. Допълнителна информация на honda.bg.

Стр. 435
Тази страница се отнася за модел с 5-инчов цветен дисплей, който не се предлага на нашия
пазар. Допълнителна информация на honda.bg.

Стр. 436
Тази се отнася за модел с 5-инчов цветен дисплей, който не се предлага на нашия пазар.
Допълнителна информация на honda.bg.

Стр. 437
Тази страница се отнася за модел с 5-инчов цветен дисплей, който не се предлага на нашия
пазар. Допълнителна информация на honda.bg.

Стр. 438
Тази страница се отнася за модел с 5-инчов цветен дисплей, който не се предлага на нашия
пазар. Допълнителна информация на honda.bg.

Стр. 439
Тази страница се отнася за модел с 5-инчов цветен дисплей, който не се предлага на нашия
пазар. Допълнителна информация на honda.bg.

Стр. 440
Тази страница се отнася за модел с 5-инчов цветен дисплей, който не се предлага на нашия
пазар. Допълнителна информация на honda.bg.

Стр. 441
Тази страница се отнася за модел с 5-инчов цветен дисплей, който не се предлага на нашия
пазар. Допълнителна информация на honda.bg.

Стр. 442
Тази страница се отнася за модел с 5-инчов цветен дисплей, който не се предлага на нашия
пазар. Допълнителна информация на honda.bg.

Стр. 443
Тази страница се отнася за модел с 5-инчов цветен дисплей, който не се предлага на нашия
пазар. Допълнителна информация на honda.bg.

Стр. 444
Тази страница се отнася за модел с 5-инчов цветен дисплей, който не се предлага на нашия
пазар. Допълнителна информация на honda.bg.

Стр. 445
Тази страница се отнася за модел с 5-инчов цветен дисплей, който не се предлага на нашия
пазар. Допълнителна информация на honda.bg.

Стр. 446
Тази страница се отнася за модел с 5-инчов цветен дисплей, който не се предлага на нашия
пазар. Допълнителна информация на honda.bg.

Стр. 447
Тази страница се отнася за модел с 5-инчов цветен дисплей, който не се предлага на нашия
пазар. Допълнителна информация на honda.bg.

Стр. 448
Тази страница се отнася за модел с 5-инчов цветен дисплей, който не се предлага на нашия
пазар. Допълнителна информация на honda.bg.

Стр. 449
ТЕЛЕФОННА СИСТЕМА „СВОБОДНИ РЪЦЕ”
Модели с 7-инчов диспей
Системата „свободни ръце” (HFT) позволява да набирате и приемате телефонни обаждания
чрез аудиосистемата на автомобила, без да използвате мобилния си телефон.
Използване на „свободни ръце“ (HFT)
Бутони на системата HFT
Поставете телефона на място с добро
покритие на сигнала.
За да използвате системата „Свободни
ръце“, трябва да разполагате с Bluetoothсъвместим мобилен телефон. Обърнете се
към Вашия дилър за списък със
съвместими телефони, процедури по
сдвояване и специални функции.
За да използвате системата, функцията
Bluetooth на телефона трябва да бъде
включена. Ако има активна връзка с Apple
CarPlay или Android Auto, системата
„Свободни ръце“ не функционира.
 Персонализиране – стр. 400
Съвети за гласов контрол
Насочете дюзите на климатика в посока далеч от плафона и затворете прозорците, тъй като шума
от тях може да интерферира с микрофона.
Натиснете
, когато желаете да наберете номер чрез запаметени гласови команди. Говорете
ясно след сигнала.
Ако микрофонът регистрира и други гласове едновременно с Вашия, командата може да бъде
разпозната неправилно.
За да промените силата на звука, използвайте регулатора на аудио системата или бутоните на
волана.
До три команди за бързо набиране могат да бъдат показани от общо 20, които могат да бъдат
въведени.
Бързо набиране – стр. 462
До три предишни повиквания могат да бъдат показани едновременно от общо 20 въведени. Ако
няма записи в хронологията, тя не е активна.

Стр. 450
Телефонна система „Свободни ръце“
Използване на системата
Бутон Приемане на обаждане: Натиснете, за да отидете директно в екрана за телефон
или да приемете входящо обаждане.
Бутон Прекратяване на разговор: Натиснете за прекратяване на разговор, за връщане ъм
предходната команда или за отказ от команда.
Бутон за гласово управление: Натиснете за достъп до портала за гласово управление.
Бутони

: Натиснете, за да изберете позиция от менюто.

Бутон ENTER: Натиснете, за да наберете посочен в менюто телефонен номер.
Бутон Дисплей / Информация: Изберете и натиснете ENTER, за да покажете опциите Бързо
набиране, Хронология на повикванията или Телефонен указател от менюто.
За да отидете в екрана за менюто на телефона:
1. Изберете

, за да включите дисплея на телефонния екран.

2. Изберете Меню.

Безжична технология Bluetooth
Надписа и логото на Bluetooth са регистрирани търговски марки на Блутут СИГ, като Хонда ги
използва под лиценз.
Ограничения на Телефонна система „Свободни ръце“
Всички приемани през системата входящи повиквания ще прекъсват работата на аудио системата,
когато тя възпроизвежда музика или радио предаване. След прекратяване на разговора работата
на системата ще се възобновява.

Стр. 451
Дисплей на Телефонна система „Свободни ръце“
Когато има входящо повикване, на дисплея се извежда информация.

Ограничения за ръчно управление
Някои функции се деактивират, когато автомобилът се движи. Не можете да използвате
показаните в сиво на дисплея опции, докато автомобилът не спре.
Само предварително запаметени номера за бързо набиране чрез гласови команди, имена от
телефонния указател или номера могат да бъдат набрани посредством гласови команди, докато
автомобилът се движи.
 Бързо набиране – стр. 462

>> Дисплей на Телефонна система „Свободни ръце“
Информацията, която се извежда на дисплея на аудио-информационната система варира в
зависимост от модела на телефона.
Можете да смените езика на системата.
 Персонализиране – стр. 400

Стр. 452
Меню на системата „Свободни ръце“
За да се използва системата, захранването трябва да бъде в режим ACCESSORY или ON.
Екран за настройки на телефона

1. Изберете

.

2. Натиснете Настройки.
3. Натиснете Телефон.

*1: В зависимост от модела

Стр. 453
Меню на системата „Свободни ръце“

* Не е налично при всички модели

Стр. 454
Меню на системата „Свободни ръце“
Екран за настройки на телефона

1. Изберете

.

2. Натиснете Меню.

Стр. 455
Меню на системата „Свободни ръце“

* Не е налично при всички модели

Стр. 456
Меню на системата „Свободни ръце“
Настройки на телефона
За да сдвоите мобилен телефон (когато няма сдвоен телефон)
1. Натиснете

.

2. Изберете Да.
3. Уверете се, че телефонът е в откриваем режим, след което
натиснете Продължи.
► Системата започва да търси Блутут устройства.
4. Изберете телефона, когато се появи на дисплея.
► Ако телефонът не се появява, изберете Обнови, за да започне
ново търсене.
► Ако телефонът отново не се появява, Изберете Телефонът не е
открит и стартирайте търсене на Блутут устройства чрез телефона.
От телефона изберете Honda HFT.
5. Системата ще Ви даде код за сдвояване.
► Потвърдете, че кодовете на системата и на телефона съвпадат.

Съвети за сдвояване:






Не можете да сдвоите телефона, когато автомобилът се движи.
Могат да бъдат сдвоени до шест телефона.
Когато телефонът е сдвоен, е възможно батерията да се изтощава по-бързо.
Ако телефонът не е готов за сдвояване и не бъде открит от системата до три минути,
процесът ще бъде прекратен.
След като телефонът е сдвоен успешно, той ще бъде видим на дисплея чрез една или две
икони в дясната част.

Тези икони показват следното:
- телефонът може да се използва чрез системата „Свободни ръце“.
- телефонът е съвместим с Блутут Аудио.
Ако има активна връзка с Apple CarPlay, сдвояването на допълнителни Блутут устройства не е
налично и Добавяне на Блутут устройство е показано в сиво в менюто.

Стр. 457
Меню на системата „Свободни ръце“
За да смените текущо сдвоения телефон
1. Отворете екрана Настройки на телефона.
 Настройки на телефона – стр. 452
2. Изберете Списък с Bluetooth устройства.
3. Изберете телефона, който искате да сдвоите.
► HFT прекъсва връзката със сдвоения телефон и започва да търси
ново устройство.
4. Изберете Свържи се

, Свържи се

или Свържи се

За да промените кода за сдвояване
1. Изберете
2. Изберете Настройки.
3. Изберете Bluetooth / WiFi.
4. Изберете Bluetooth.
5. Изберете Промени кода за сдвояване.
>> За да смените текущо сдвоения телефон
Когато се опитвате да смените текущо сдвоения телефон, ако не бъде открит друг телефон,
системата ще Ви информира, че първоначално сдвоеният телефон е свързан отново.
За да сдвоите други телефони, изберете Добави Bluetooth устройство от менюто.
>> За да промените кода за сдвояване
По подразбиране кодът за сдвояване е 0000, освен ако не бъде сменен.
За да създадете свой код, изберете Стационарен, след което изтрийте съществуващия код и
въведете новия.
Ако желаете при всяко сдвояване на телефон да се генерира нов случаен код, изберете
Произволен.

.

Стр. 458
Меню на системата „Свободни ръце“

За да изтриете сдвоен телефон
1. Отворете екрана Настройки на телефона.
 Настройки на телефона – стр. 452
2. Изберете Списък с устройства.
3. Изберете телефона, който искате да изтриете.
4. Изберете Изтрий.
5. На екрана ще се появи искане за потвърждение. Изберете Да.

Стр. 459
Меню на системата „Свободни ръце“
За да настроите опциите за текстови съобщения и имейли*

За да включите или изключите функцията за текстови съобщения и имейли
1. Отворете екрана Настройки на телефона.
Настройки на телефона – стр. 452
2. Изберете Разреши SMS/Имейл, след това Вкл.
> Ще се появи искане за потвърждение.
3. Изберете Вкл или Изкл.1111111
* Не е налично при всички модели
За да настроите опциите за текстови съобщения и имейли
За да използвате тази функция, може да бъде необходимо да настроите телефона си.
Някои функции за текстови съобщения и имейли не са налични на всички мобилни телефони.
>>За да включите или изключите функцията за текстови съобщения и имейли
Включено: При получаване на съобщение ще се появява известие.
Изключено: Получените съобщения се записват в системата, без да се показват известия.

Стр. 460
Меню на системата „Свободни ръце“
Тон на звънене
Можете да променяте тона на звънене.

1. Отворете екрана Настройки на телефона.
 Настройки на телефона – стр. 452
2. Изберете Тон на звънене.
3. Изберете Стац. или Мобилен телефон.
>> Тон на звънене
Стац: от тонколоните се чува звук като от стационарен телефон.
Мобилен телефон: При някои модели телефони настроеният тон на звънене се чува през
тонколоните.

Стр. 461
Меню на системата „Свободни ръце“
Автоматично импортиране на телефонния указател и хронологията на повикванията

Когато автоматичното синхронизиране е включено:
Когато телефонът е сдвоен, съдържанието на телефонния
указател и хронологията на повикванията се импортират
автоматично в системата.

Промяна на настройката за автоматично синхронизиране
1. Отворете екрана Настройки на телефона.


Настройки на телефона – стр. 452

2. Изберете Автомат. синхрон. с телефона.
3. Изберете Вкл или Изкл.

>> Автоматично импортиране на телефонния указател и
хронологията на повикванията
Когато изберете име от списъка в указателя на мобилния
телефон, можете да видите до три категории икони. Иконите
показват типовете на запаметените номера.
При някои телефони може да не бъде възможно
импортирането на иконите в системата.
Телефонният указател се актуализира при всяко свързване. Хронологията на повикванията се
актуализира при всяко свързване, както и при всяко ново обаждане.

Стр. 462
Меню на системата „Свободни ръце“
Бързо набиране
Могат да бъдат запаметени до 20 номера за бързо набиране за всеки телефон.

За да запаметите номер за бързо набиране:
1. Отворете екрана Настройки на телефона.
 Настройки на телефона – стр. 452
2. Изберете Промени бързо набиране.
3. Изберете Нов запис.
От Импортиране от хронологията:
► Изберете номер от хронологията на обажданията.
От Ръчно въвеждане:
► Въведете номера ръчно.
От Импортиране от тел. указател:
► Изберете номер от указателя на сдвоения телефон.
4. Когато номерът за бързо набиране е запаметен успешно, ще
бъдете поканени да създадете гласова команда за номера. Изберете
Да или Не.

>> Бързо набиране.
Когато е записана гласова команда, натиснете бутона
команда. Кажете командата.

, за да наберете номера чрез гласовата

Стр. 463
Меню на системата „Свободни ръце“
За да добавите гласова команда към запаметен номер за
бързо набиране
1. Отворете екрана Настройки на телефона.
 Настройки на телефона – стр. 452
2. Изберете Промени бързо набиране.
3. Изберете съществуващ запис.
► От менюто изберете Ред.
4. Изберете Гласова команда.
► От менюто изберете Запиши.
5. Изберете Запис, или използвайте бутона
напътствията.

За да изтриете гласова команда
1. Отворете екрана Настройки на телефона.
 Настройки на телефона – стр. 452
2. Изберете Промени бързо набиране.
3. Изберете съществуващ запис.
► От менюто изберете Ред.
5. Ще се появи искане за потвърждение. Изберете Да.
>> Бързо набиране
Избягвайте дублирането на гласови команди.
Избягвайте използването на “home” за гласова команда.
Системата по-лесно разпознава по-дълги имена, например “John Smith” вместо “John”.

и следвайте

Стр. 464
Меню на системата „Свободни ръце“

За да промените номер за бързо набиране
1. Отворете екрана Настройки на телефона.
 Настройки на телефона – стр. 452
2. Изберете Промени бързо набиране.
3. Изберете съществуващ запис.
► От менюто изберете Ред.
4. Нанесете желаната промяна.

За да изтриете номер за бързо набиране
1. Отворете екрана Настройки на телефона.
 Настройки на телефона – стр. 452
2. Изберете Промени настройките за бързо набиране.
3. Изберете съществуващ запис.
► От менюто изберете Изтрий.
5. Ще се появи искане за потвърждение. Изберете Да.

Стр. 465
Меню на системата „Свободни ръце“
Опцията не е налична за нашия пазар.

Стр. 466
Меню на системата „Свободни ръце“
Опцията не е налична за нашия пазар.

Стр. 467
Меню на системата „Свободни ръце“
Опцията не е налична за нашия пазар.

Стр. 468
Меню на системата „Свободни ръце“
Опцията не е налична за нашия пазар.

Стр. 469
Меню на системата „Свободни ръце“
Обаждане

Можете да осъществите обаждане чрез въвеждане на телефонен номер, чрез избор от указателя
или чрез повторно набиране.
>> Обаждане
Всеки номер за бързо набиране с гласова команда може да бъде набран гласово от повечето
екрани.
Натиснете бутона

и кажете гласовата команда.

След като набирането е осъществено, ще чуете гласа на събеседника през тонколоните на аудио
системата.
Когато има активна връзка с Apple CarPlay, повикванията могат да бъдат осъществявани само чрез
Apple CarPlay.

Стр. 470
Меню на системата „Свободни ръце“

За да наберете номер от указателя
1. Натиснете

.

2. Изберете Тел. указател.
3. Изберете име.
► Можете да търсите по начална буква. Изберете Търсене.
► Използвайте клавиатурата на сензорния дисплей, за да въведете името, ако съществуват
няколко записа.
Можете да използвате и указателя от менюто на екрана на мобилния телефон.

Стр. 471
Меню на системата „Свободни ръце“
Набиране на телефонен номер
1. Отворете екрана Настройки на телефона.
 Настройки на телефона – стр. 454
2. Изберете Набери.
3. Въведете номера.
► Използвайте бутоните на сензорния дисплей.
4. Натиснете

.

► Разговорът започва автоматично.

За да осъществите повторно набиране.
Набиране на телефонен номер
1. Отворете екрана Настройки на телефона.
 Настройки на телефона – стр. 454
2. Изберете Повт. наб.
► Разговорът започва автоматично.

За да наберете номер от хронологията на обажданията.
Съхранява се хронологията на повикванията.
1. Отворете екрана Настройки на телефона.
 Настройки на телефона – стр. 454
2. Изберете Хронология обажд.
3. Изберете Всички, Набрани, Приети или Пропуснати.
В хронологията са налични последните 20 разговора. Появява са само когато телефонът е свързан
със системата.

Стр. 472
Меню на системата „Свободни ръце“
За да осъществите обаждане към номер за бързо
набиране
1. Отворете екрана Настройки на телефона.
 Настройки на телефона – стр. 454
2. Изберете Промени бързо набиране.
3. Изберете номер.
► Разговорът започва автоматично.

Приемане на входящо повикване
Когато има входящо повикване, се чува звук през
тонколоните (ако е активиран) и се появява екрана Входящо
повикване.
Натиснете
Натиснете

, за да приемете.
, за да откажете.

Изчакване
Натиснете
повикване.

, за да поставите текущия разговор на изчакване и да отговорите на новото

Натиснете отново

, за да се върнете към първоначалния разговор.

Изберете Отказ, за да откажете входящото повикване в случай, че не желаете да го приемете.
Натиснете

, за да прекратите текущия разговор.

Можете да използвате иконите на сензорния дисплей вместо бутоните на волана

и

.

Стр. 473
Меню на системата „Свободни ръце“

Опции по време на обаждане
Следните опции са възможни по време на обаждане:
Смяна на повикването: текущият разговор са поставя на изчакване, за да се приеме ново входящо
обаждане.
Заглушаване: Вашият глас се заглушава.
Прехвърляне: разговорът се прехвърля от HFT към Вашия телефон.
Тонове за набиране: Изпращане не номера по време на разговор. Тази функция е полезна при
телефонна система, която се управлява чрез менюто.

Наличните опции се показват в долната част на екрана.
Изберете опция.
► Иконата за заглушаване излиза, когато се избере Заглушаване. Режимът се изключва чрез
повторно натискане на бутона.
Тонове за набиране: Налични са за някои модели телефони.
Можете да използвате иконите на сензорния дисплей.

Стр. 474
Меню на системата „Свободни ръце“
Получаване на текстово съобщение или имейл *, *1
Системата „Свободни ръце“ може да показва новополучените текстови съобщения, както и 20 от
последно получените съобщения на свързания мобилен телефон. Всяко съобщение може да бъде
възпроизведено от системата. Може да бъде въведен отговор чрез стандартни фрази.
1. Появява се известие за ново съобщение.
2. Изберете Прочитане, за да бъде възпроизведено
съобщението.
► Съобщението се товаря и системата го
възпроизвежда със звук.
3. За да прекратите възпроизвеждането, натиснете
Край.
*1: Съобщението може да не бъда възпроизведено в
зависимост от езика.
* Не е налично при всички модели
Системата не показва получените съобщения, докато
шофирате. Може само да бъдат възпроизведени.
Системата може да получава само текстови съобщения
(SMS). Съобщенията, съдържащи данни, не се показват
в списъка.

При някои телефони може да се показват до 20 последно получени текстови съобщения и имейли.
Възможно е локалните закони да ограничават функцията на системата за показване на текстови
съобщения и имейли. Използвайте функцията само когато това е безопасно за движението.
Когато получите първото текстово съобщение или имейл
след сдвояването на телефона, ще ви бъде поискано
потвърждение за включване на функцията.
 Включване на функцията за известяване при
получаване на текстово съобщение или имейл –
стр. 459

Стр. 475
Меню на системата „Свободни ръце“
Избор на имейл акаунт*
Ако сдвоеният телефон поддържа текстови съобщения и имейл акаунт, можете да изберете една
от тези функции да бъде активна при четенето на съобщенията.
1. Отворете екрана Настройки на телефона.
 Настройки на телефона – стр. 452
2. Изберете Текст / имейл, след това Акаунт.
► Появява се диалогов прозорец.
3. Изберете желаната опция (текстово съобщение или имейл).
Също така можете да изберете имейл акаунт от списъка с
папки или съобщения.

Едновременно можете да получавате съобщения само то един
източник.
* Не е налично при всички модели

Стр. 476
Меню на системата „Свободни ръце“
Показване на съобщения*, *1

Показване на текстови съобщения
1. Отворете екрана Настройки на телефона.
 Настройки на телефона – стр. 454
2. Изберете Текст / имейл.
► Ако е необходимо, изберете Акаунт.
3. Изберете съобщение.
► Текстовото съобщение се показва. Системата автоматично го възпроизвежда на глас.
До непрочетените съобщения се показва иконата

.

Ако съобщението бъде изтрито от телефона, то изчезва и от системата. Ако изпратите
съобщението чрез системата, то отива в папката с изпратени съобщения на телефона.
За да видите предишно или следващо съобщение, изберете

или

*1: В зависимост от езика, съобщението маже да не бъде прочетено.
* Не е налично при всички модели

.

Стр. 477
Меню на системата „Свободни ръце“
Показване на имейл

1. Отворете екрана Настройки на телефона.
 Настройки на телефона – стр. 454
2. Изберете Текст / имейл.
► Ако е необходимо, изберете Акаунт.
3. Изберете папка.
4. Изберете съобщение.
► Имейл съобщението се показва. Системата автоматично го възпроизвежда на глас.

Стр. 478
Меню на системата „Свободни ръце“
Четене или прекъсване четенето на съобщение
1. Отворете екрана с текстови съобщение или имейли.
► Системата автоматично започва да възпроизвежда съобщението на глас.
 Показване на съобщения*, *1 – стр. 476
2. Изберете Край, за а спре възпроизвеждането.
Изберете Прочети, за да започне възпроизвеждането на съобщението от началото.
Повтаряне на съобщение
1. Отворете екрана с текстови съобщение или имейли.
► Системата автоматично започва да възпроизвежда съобщението на глас.
 Показване на съобщения*, *1 – стр. 476
2. Изберете Отговори.
3. Изберете съобщението за повтаряне.
► Появява се диалогов прозорец.
4. Изберете Изпрати, за да изпратите съобщението.
► Когато съобщението е изпратено успешно, на екрана се появява потвърждение.
Отговаряне на съобщение
Налични са следните шаблони за отговори:







Ще се обадя по-късно, сега шофирам.
Пътувам.
Закъснявам.
OK.
Да.
Не.

Не можете да добавяте, редактирате или изтривате шаблони за отговори.
Само някои телефони получават и изпращат съобщения, когато са сдвоени и свързани. За списъка
със съвместими телефони се обърнете към Вашия дилър.
* Не е налично при всички модели.

Стр. 479
Меню на системата „Свободни ръце“
Обаждане на изпращача

1. Отворете екрана с текстови съобщение или имейли.
2. Изберете Набиране.

Стр. 480
Аварийно повикване (eCall)*
Автоматично аварийно повикване

Ако Вашият автомобил претърпи ПТП, модулът на системата на въздушните възглавници
автоматично ще се свърже с център за спешни повиквания (112). Заедно с това ще бъде изпратена
информация за:








Номера на рамата на автомобила
Типа на автомобила (пътнически или лекотоварен)
Типа на задвижването (бензин / дизел / газ / електричество)
Последните три локации на автомобила
Посоката на движение
Начина на изпращане на съобщението (ръчно или автоматично)
Времето на възникване на инцидента

Аудио системата се заглушава и през високоговорителите се чува гласа на оператора.
При подаване на контакт индикаторът на системата светва в зелено за една секунда, след това
в червено за една секунда.

При необходимост аварийното повикване може да бъде задействано и ръчно (стр. 482).
Изпращането на лични данни при аварийното повикване към 112 съответства с правилата за
защита на личните данни и е ограничено до обема, необходим за целта.
* Не е налично при всички модели.

Стр. 481
Аварийно повикване (eCall)*
Автоматично аварийно повикване
Ако системата eCall работи правилно, индикаторът ще продължи да свети в зелено.




Зелено: системата е в готовност.
Мига в зелено: в момента се осъществява аварийно повикване към оператор.
Мига бързо в червено: свързването с оператор е било неуспешно. Индикаторът ще
продължи да мига в червено в продължение на 30 секунди, след което ще започне да
свети в зелено.

Ако системата eCall е повредена, ще бъде сигнализирано по някой от следните начини:




Свети в червено или не свети въобще: Има проблем със системата. Ако системата е в
същото състояние след връщане от контакти подаване отново, обърнете се към Вашия
дилър.
Мига в червено: батерията е изтощена. Когато автомобилът е на контакт, батерията се
зарежда. Когато се зареди достатъчно, индикаторът светва в зелено.

При необходимост аварийното повикване може да бъде задействано и ръчно (стр. 482).
Изпращането на лични данни при аварийното повикване към 112 съответства с правилата за
защита на личните данни и е ограничено до обема, необходим за целта.
* Не е налично при всички модели.

Стр. 482
Аварийно повикване (eCall)*
Ръчно аварийно повикване

Ако желаете да генерирате аварийно обаждане, можете да го направите ръчно. Натиснете бутона
SOS и го задръжте повече от половин секунда.
За да прекъснете повикването, отново натиснете и задръжте бутона SOS за повече от половин
секунда, като това трябва да се случи в рамките на пет секунди от първото натискане.
Бутонът SOS е защитен от капаче. Отворете го, за да имате достъп.
Когато е задействано аварийно повикване, аудио системата се заглушава, за да може през
високоговорителите да се чува гласът на оператора.

НЕ натискайте бутона, докато шофирате. Ако е необходимо да се свържете с оператор, паркирайте
автомобила преди това.
Ако първоначално системата не установи връзка с оператор, тя ще прави опити до постигането на
успех. Обаче, ако в рамките на две минути не се осъществи връзка, системата ще се деактивира.
Бутонът за прекъсване на повикването няма да прекъсне връзката, ако тя вече се е осъществила.

Стр. 483
Аварийно повикване (eCall)*
Отнася се за модели, които не са предназначени за нашия пазар.

Стр. 484
Аварийно повикване (eCall)*
Субектът на данните (собственикът на превозното средство) има право на достъп до данни
и, когато е уместно, да поиска коригиране, заличаване или блокиране на данни, отнасящи се
до него или нея, обработката на които не съответства на разпоредбите на Директива 95/46/
ЕО (заменена с 2016/679/ЕО).
Всички трети страни, на които са били разкрити данните, трябва да бъдат уведомени за
подобна корекция, заличаване или блокиране, извършено в съответствие с настоящата директива, освен ако това е невъзможно или изисква непропорционално големи усилия.
Субектът на данни има право да подаде жалба до компетентния орган за защита на личните
данни, ако той или тя счита, че неговите или нейните права са били нарушени в резултат на
обработката на личните му данни.
Информация за услугата Honda eCall:
Ако имате някакви въпроси за eCall, свържете се със съответния офис в държавата, в която
живеете. Вижте сервизната книжка за списък на офисите.

Стр. 485
Шофиране
Тази глава разглежда шофирането и зареждането с гориво.
Преди шофиране............................... 486

Високоволтова батерия......................537

Теглене на ремарке........................... 490

Регулиране на височината на
фаровете……………………………………….….539

Указания за шофиране
в пресечена местност........................ 496
По време на шофиране
Включване на захранването..............498
Важни предпазни мерки във
връзка с безопасността......................501
Трансмисия.........................................503
Превключване....................................504
Режим SPORT..................................... 510
Бутони за регулиране на
съпротивлението при спускане.........511
Режим ECON........................................514
Система за предупреждение на
пешеходците.......................................515
Регулируем ограничител на
скоростта.............................................516
Интелигентен ограничител
на скоростта........................................520
Система за подпомагане на
динамичната устойчивост на
автомобила (VSA)...............................527
Система за пъргаво поведение.........529
Real Time AWD (задвижване на всички
колела в реално време) с интелигентна
система на управление*...................530

Honda Sensing…………………………………...539
Спирачна система за предотвратяване
на ПТП (CMBS)…………………………………..542
Адаптивен автопилот със спазване на
дистанция при ниска скорост…………..553
Асистент за спазване на лентата.…….570
Система срещу напускане на пътното
платно……………………………………………….578
Система за разпознаване на пътни
знаци…………………………………………..…….584
Предна камера…………………………..…….592
Радар…………………………………………..…….594
Спиране
Спирачна система…………………………..…595
Антиблокираща спирачна система
(ABS)……………………………………………….….601
Система за подпомагане на
спирането……………………………………..…..602
Система за вклюкчване на аварийни
светлини при рязко спиране…….……..603
Паркиране
Когато автомобилът е спрял…………….604
Система за подпомагане на
паркирането……………………………………...606
Следене на страничния трафик*………611
Многофункционална камера*…….…..616

Стр. 486
Шофиране
Преди шофиране
Подготовка за шофиране
Проверете следните елементи преди да започнете да шофирате.
■ Проверки отвън
• Уверете се, че няма предмети по стъклата, огледалата на вратите, външните светлини или други
части на автомобила.
► Отстранявайте заскрежаването, снега или леда от тях.
► Отстранете снега от покрива, тъй като може да се плъзне надолу и да закрие видимостта
ви по време на шофиране. Ако ледът е силно замръзнал, отстранете го след като започне да
се топи.
► Когато отстранявате лед около колелата, бъдете внимателни да не повредите колелото
или компоненти на колелото.
• Проверете дали капакът е плътно затворен.
► Ако капакът се отвори по време на шофиране, вашата видимост ще бъде блокирана.
• Уверете се, че гумите са в добро състояние.
► Проверете налягането в гумите, проверете за повреда и прекомерно износване.
Проверка и поддръжка на гумите стр. 665
• Уверете се, че няма хора или предмети зад или около автомобила.
► Има „мъртви точки“ отвътре.
ЗАБЕЛЕЖКА
Когато вратите са замръзнали, използвайте топла вода около ъглите на вратата, за да разтопите
леда. Не се опитвайте да отваряте със сила, тъй като това може да повреди гуменото уплътнение
около вратите. Когато сте готови, трябва да подсушите гумените уплътнения, за да се избегне
последващо замръзване. Не заливайте с вода ключалката, тъй като ако тя замръзне, няма да
можете да поставите ключа вътре. Топлината от двигателя и отработените газове могат да
подпалят запалими материали, оставени под капака, което да предизвика пожар. Ако сте
паркирали автомобила си за продължителен период от време, проверете и отстранете остатъци,
които може да са се събрали, като например суха трева и листа, вероятно пренесени от малко
животно за правене на гнездо.
Проверете и под капака на двигателя за остатъци от запалими материали.

Стр. 487
■ ПРОВЕРКИ В ИНТЕРИОРА
• Осигурете или застопорете правилно всички елементи.
► Превозването на прекалено много багаж или неправилното му подреждане и съхранение могат
да повлияят на управлението на вашия автомобил, на неговата устойчивост, на спирачния му път и
на гумите, което да го направи по-малко безопасен.
 Ограничение за натоварване стр. 489
• Не натрупвайте багаж над височината на седалките.
► Той може да попречи на вашата видимост и да бъде изхвърлен напред при внезапно
спиране.
• Не поставяйте нищо в краката на предната седалка. Уверете се, че стелката е закрепена*.
► По време на шофиране незакрепена стелка или друг предмет може да попречат да натиснете
педала на спирачките или педала на газта.
• Ако превозвате животни, не позволявайте да се движат из автомобила.
► Те може да попречат на шофирането и да катастрофирате.
• Затворете внимателно всички врати и багажното отделение.
• Регулирайте правилно позицията на седене.
► Регулирайте и облегалките за глава.
Регулиране на седалките стр. 248
Регулиране на положението на предните облегалки за глава стр. 254
• Регулирайте страничните огледала и волана правилно преди да потеглите.
► Регулирайте ги, докато седите в подходящата позиция за седене.
Регулиране на огледалата стр. 244
Регулиране на волана стр. 243
Височината на фаровете е регулирана в завода и не са необходими допълнителни настройки.
Въпреки това, ако редовно превозвате тежки предмети в багажното отделение или теглите
ремарке, закарайте автомобила за повторна настройка при упълномощен представител или
квалифициран техник.
Вашият автомобил е оборудван със система за автоматично регулиране на фаровете, която
автоматично регулира височината на късите светлини.
* Не е налично при всички модели.

Стр. 488
• Уверете се, че предмети, поставени на пода зад предните седалки, не могат да се плъзнат
под седалките.
►Те могат да попречат на шофьора да задейства педалите или седалките.
Всички в автомобила трябва да поставят предпазните си колани.
 Поставяне на предпазен колан стр. 55
• Уверете се, че индикаторите в приборното табло светват, когато стартирате автомобила и
загасват малко след това.
►Винаги закарвайте автомобила за проверка ако установите проблем.
 Индикатори стр. 100

Стр. 489
Ограничения за натоварването
Когато товарите багаж, общата маса на автомобила, на всички пътуващи и на багажа не
трябва да превишава максималната допустима маса.
 Технически данни стр. 726
Натоварването на предния и на задния мост също не трябва да превишава максималното
допустимо натоварване за всяка ос.
 Технически данни стр. 726
ВНИМАНИЕ!
Претоварването или неправилното натоварване може да повлияе на управлението и на
устойчивостта на автомобила и да доведе до произшествие, при което можете да бъдете
наранени или убити.
Спазвайте всички ограничения на натоварването и другите правила за товарене на багаж,
дадени в настоящата инструкция за експлоатация.

Стр. 490
ТЕГЛЕНЕ НА РЕМАРКЕ
Подготовка за теглене
■ Ограничения при теглене
Вашият автомобил може да тегли ремарке, ако внимателно спазвате граничните натоварвания,
използвате за целта правилното оборудване и спазвате ръководните правила. Проверете
ограниченията за натоварване преди да потеглите.
■ Обща маса на ремаркето
Не надвишавайте максималната маса за теглене на
ремаркето и теглича (с/без спирачки), багажа и
всичко в него.
Теглене на ремарке с маса над допустимата може
сериозно да засегне поведението на автомобила и
мощността му, както и да повреди двигателя и
трансмисията.
ВНИМАНИЕ!
Надвишаването на допустимото натоварване или неправилното разпределение на товара на
автомобила и ремаркето могат да предизвикат пътно-транспортно произшествие, при което да
бъдете сериозно наранени или убити.
Внимателно проверете натоварването на автомобила и ремаркето, преди да предприемете
пътуване.
Проверете на индустриален кантар дали всички маси са в рамките на допустимото.
Ако не е наличен индустриален кантар, добавете приблизителната маса на Вашия багаж към
масата на ремаркето (както е указано от производителя). След това измерете вертикалното
натоварване на ремаркето с подходяща везна или уред, или го преценете по разпределението на
багажа.
Вижте инструкциите за експлоатация на ремаркето за повече информация.
Период на разработване
Избягвайте да теглите ремарке по време на първите 1 000 км (625 мили).
Ако теглите ремарке в планински райони, не забравяйте да намалявате за всеки 1000 метра
надморска височина с 10% общата маса на автомобила и ремаркето.
Никога не надвишавайте максималната маса за теглене и ограничението за натоварване.
 Технически данни стр. 726

Стр. 491
Вертикално натоварване върху теглича
Вертикалното натоварване върху теглича никога не трябва да надвишава 100 кг (220 фунта). Това е
натискът на ремаркето върху теглича, когато то е напълно натоварено. Едно просто практическо
правило – при маса на ремарке под 700 кг (1653 фунта) вертикалното натоварване върху теглича
трябва да е равно на 10 процента от общата маса на ремаркето.
• Прекомерното вертикално натоварване намалява сцеплението на предните гуми и
управляемостта на автомобила. Прекалено малко вертикално натоварване може да направи
ремаркето нестабилно и то да се разклати.
• За да постигнете подходящо вертикално натоварване, разпределете 60% от товара към
предната част на ремаркето и 40% към задната. Пренаредете товара както е необходимо.

Стр. 492
Теглене на ремарке – Подготовка
ОБОРУДВАНЕ И АКСЕСОАРИ ЗА ТЕГЛЕНЕ
Оборудването за теглене се различава според размера на вашето ремарке, според товара, който
теглите, и къде го теглите.
■ Тегличи
Тегличът трябва да одобрен и правилно захванат за долната част на автомобила.
■ Обезопасителни вериги
При теглене на ремарке използвайте винаги обезопасителни вериги. Оставете достатъчно
провисване на веригите, за да може ремаркето да взема лесно завоите, но не ги оставяйте да се
влачат по земята.
Спирачки на ремаркето
Ако възнамерявате да се сдобиете с оборудвано със спирачки ремарке, се уверете, че те се
задействат електронно. Никога не правете опити да включвате директно спирачната система на
ремаркето към хидравличната система на вашия автомобил. Независимо от това колко успешно
изглежда едно такова включване, всеки опит да се свържат спирачките на ремаркето към
хидравличната система на автомобила ще понижи ефективността на спирането и ще създаде
потенциална опасност.
■ Допълнително оборудване за теглене на ремарке
Може да има разпоредби, които да изискват специални външни огледала, когато теглите ремарке.
Дори във Вашия регион да не се изискват специални огледала, трябва да инсталирате такива, ако
видимостта е ограничена по някакъв начин.
Уверете се, че оборудването е поставено и поддържано правилно и отговаря на нормативните
изисквания в държавата, където използвате автомобила и ремаркето.
Консултирайте се с производителя на ремаркето относно правилното поставяне и настройване на
допълнителното оборудване.
Неправилното поставяне и настройване на оборудването може да повлияе на управлението,
стабилността и спирачната ефективност на Вашия автомобил.
Консултирайте се с търговеца или регионалния представител на ремаркето дали има други
препоръки или изисквания относно Вашата ситуация.

Стр. 493
Светлини на ремаркето
Светлините на ремаркето трябва да отговарят на законовите изисквания на конкретната
държава през която пътувате. Консултирайте се с търговеца или наемодателя на ремаркето за
изискванията на региона, в който планирате да пътувате.

Препоръчваме оторизиран дилър да монтира оригинално Honda окабеляване на ремаркето. То е
проектирано за Вашия автомобил.
Светлините и окабеляването на ремаркетата може да се различават според типа и марката. Ако е
необходим конектор, той трябва да бъде инсталиран само от квалифициран специалист.

Стр. 494
Безопасно шофиране с ремарке
Ремаркето трябва да е правилно обслужено и в добро състояние.
• Уверете се, че теглото и натоварването в автомобила и ремаркето са в рамките на
ограниченията.
 Ограничения на натоварването при теглене стр. 490
• Закачете стабилно теглича, веригите за обезопасяване и други необходими части към
ремаркето.
• Внимателно закрепете всички елементи в и върху ремаркето така, че да не се движат по
време на шофиране.
• Проверете дали светлините и спирачките на ремаркето работят правилно.
• Проверете налягането на гумите на ремаркето, включително резервната гума.
• Проверете законовите разпоредби, засягащи максималната скорост или ограниченията за
движението за автомобилите, теглещи ремарке. Ако при пътуването пресичате няколко страни,
преди да напуснете дома си проверете изискванията във всяка от тези страни, тъй като те могат да
се различават помежду си.
Скоростта при теглене на ремарке не трябва да надвишава 100 км /ч (62 мили/ч).
Паркиране
Освен обикновените предпазни мерки, поставете дървени трупчета зад всяко колело на
ремаркето.
Препоръчваме да изкачвате наклони, които са под 12%. Следвайте указанията на асоциацията на
притежателите на ремаркета за подходящи пътища.
Въздушната струя, която се образува, когато изпреварвате големи превозни средства може да
разклати ремаркето ви, затова поддържайте постоянна скорост и дръжте волана изправен.
Винаги шофирайте бавно и използвайте някого, който да ви насочва при движение на заден ход.

Стр. 495
СКОРОСТИ И ПРЕДАВКИ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА РЕМАРКЕ
• Шофирайте по-бавно от обикновено.
• Спазвайте ограниченията за скорост за автомобили с ремаркета.
• Използвайте позиция D, когато теглите ремарке по равни пътища.
■ ЗАВИВАНЕ И СПИРАНЕ
• Завивайте по-бавно и с по-голям радиус от обикновено.
• Винаги предвиждайте повече време и по-голяма дистанция при спиране.
• Не спирайте и не завивайте внезапно.
■ ШОФИРАНЕ ПО ХЪЛМИСТ ТЕРЕН
• Наблюдавайте индикатора за температурата на двигателя. Ако остане включен, изключете
климатичната уредба и намалете скоростта. Ако е необходимо, отбийте извън пътя и изчакайте
двигателят да се охлади.

Стр. 496
УКАЗАНИЯ ЗА ШОФИРАНЕ В ПРЕСЕЧЕНА МЕСТНОСТ
Обща информация
Вашият автомобил е проектиран предимно за ползване върху нормална пътна настилка, но
неговия по-голям просвет Ви позволява понякога да се движите по черни пътища. Той не е
проектиран за тежък терен или други тежки изпитания извън пътя.
Ако решите да шофирате по черен път ще разберете, че са необходими малко по-различни
умения за шофиране и че поведението на вашия автомобил е по-различно, отколкото върху
нормална пътна настилка. Спазвайте предпазните мерки и съвети в този раздел и се запознайте с
автомобила си преди да напуснете нормалната пътна настилка.
Важни предпазни мерки във връзка с безопасността
За да избегнете загуба на управление и преобръщане, задължително спазвайте всички предпазни
мерки и препоръки:
• Уверете се, че съхранявате правилно багажа и не надхвърляте ограниченията за натоварване.
 Ограничение за натоварване стр. 489
• По време на шофиране Вие и вашите пътници не забравяйте да поставяте предпазните
колани.
• Шофирайте бавно и никога не надвишавайте скоростта, която позволяват пътните условия.
• От вас зависи да оценявате обстановката и да шофирате в рамките на ограниченията
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неправилното ползване на този автомобил на нормална пътна настилка или по черен път
може да предизвика произшествие или преобръщане, в което вие и вашите пътници да бъдете
сериозно наранени или убити.
• Следвайте инструкциите и указанията в настоящата инструкция за експлоатация.
• Шофирайте бавно и не по-бързо отколкото позволяват условията.
Неправилното шофиране на вашия автомобил може да предизвика катастрофа или преобръщане.
 Важна информация за поддръжката стр. 46
 Мерки за безопасност по време на шофиране стр. 501

Стр. 497
Избягване на неприятности
• Проверете автомобила си преди да напуснете пътната настилка и се уверете, че всички
сервизни обслужвания са извършени. Обърнете особено внимание на гумите и проверете
тяхното налягане.
• Не забравяйте, че маршрутът ви съдържа известни ограничения (прекалено стръмен
или неравен), вие имате ограничения (умения на шофиране и удобство), и вашият автомобил
също има ограничени възможности (сцепление, стабилност и мощност). Неосъзнаването на тези
ограничения може да постави вас и вашите пътници в опасна ситуация.
• Ускорението и спирането трябва да се прави бавно и постепенно. Ако се опитате да стартирате
или спрете прекалено бързо, това може да предизвика загуба на сцепление и можете да изгубите
контрол.
• Избягването на препятствия и предмети по пътя намалява вероятността на преобръщане или повреда на окачването или други компоненти.
• Шофирането по наклони увеличава риска от преобръщане, особено ако се опитате да
шофирате напряко по наклон, който е прекалено стръмен. Обикновено най-безопасно е, ако
шофирате направо нагоре или надолу по наклона. Ако не можете ясно да видите всички условия
или препятствия по наклона, минете първо пеша и след това с автомобила. Ако имате съмнение
дали можете да минете безопасно, не опитвайте. Намерете друг маршрут.
Ако заседнете по време на изкачване, не опитвайте да завиете обратно. Върнете се бавно
обратно по същия път, по който сте се изкачили.
• Прекосяване на поток – избягвайте да шофирате през дълбока вода. Ако откриете вода по
маршрута си (например малък поток или голяма локва), преценете внимателно преди да
продължите. Уверете се, че е плитко, тече бавно и има твърда земя отдолу. Ако не сте сигурни за
дълбочината или настилката, обърнете обратно и намерете друг маршрут. Шофирането през
дълбока вода също може да повреди автомобила ви. Водата може да проникне в скоростната
кутия и диференциала, да разреди смазващото вещество и да причини неизправност. Може също
така да измие греста от лагерите на главините.
• Ако заседнете, внимателно потеглете в посоката, в която смятате, че ще излезете. Не
превъртайте гумите, тъй като това само ще влоши ситуацията и може да повреди скоростната
кутия. Ако не можете сами да се освободите, автомобилът Ви ще трябва да бъде изтеглен. За тази
цел разполагате с предна и задна халка за теглене.

Стр. 498
По време на шофиране
Включване на захранването
1. Уверете се, че паркинг спирачката е включена.
►Индикаторът за паркинг спирачката се включва за 15
секунди, след като дръпнете бутона за включване на
паркинг спирачката.

2. Натиснете педала на спирачката

>> Изключване на захранването
Дръжте педала на спирачката натиснат, когато включват захранването на системата.
Двигателят стартира по-трудно при студено време и разреден въздух при надморска височина над
2400 метра.
Когато включвате захранването при студено време, изключете всички електрически консуматори
като светлини, климатик, нагревател на задното стъкло и т. н., за да намалите консумацията от 12волтовата батерия.
Ако шумът от изпускателната система е странен или усещате мирис на изгорели газове в салона,
закарайте автомобила при Вашия дилър за проверка. Възможно е да има проблем с
изпускателната система.
Имобилайзерът предпазва Вашия автомобил от кражба. Ако се използва ключ с друг код,
системата няма да се активира.
 Имобилайзер – стр. 208
Когато включите захранването, може да усетите, че педалът на спирачките потъва. Това е
нормално.

Стр. 499
По време на шофиране
Включване на захранването
3. Натиснете бутона POWER, без да натискате педала на
газта.
4. Проверете дали на километража се е появил символът
.
► Продължавайте да задържате педала на спирачките,
докато не се появи символът

.

► Символът
се появява, когато автомобилът е в готовност за движение и можете да
потеглите.
► ако околната температура е много ниска, не можете да шофирате, докато условията не се
подобрят. В такъв случай символът
появи предупредително съобщение.

няма да се появи, а на информационния дисплей ще се

 Индикатори – стр. 100
Изключване на захранването
Можете да изключите захранването, когато автомобилът е напълно спрял.
1. Включете трансмисията в позиция P.
2. Натиснете бутона POWER.
Ако батерията на дистанционното управление е изтощена, доближете го до бутона POWER.
 Ако батерията на дистанционното управление е изтощена – стр. 702
Захранването може да не се включи, ако дистанционното управление е подложени на силни
радио вълни.
Не задържайте натиснат бутона POWER, за да включите захранването. Ако не се включва,
изчакайте поне 30 секунди, преди да опитате отново.
Двигателят може да не стартира, когато автомобилът е в готовност за движение.
Можете да потеглите, когато символът

е наличен.

Ако натиснете бутона POWER, докато държите натиснат педала на спирачките и символът
наличен, захранването ще се изключи и няма да можете да потеглите.
 Индикатор за готовност за движение – стр. 103

е

Стр. 500
По време на шофиране >> Включване на захранването >> Начало на движението
1. Натиснете педала на спирачките и бутона POWER едновременно.
2. Докато държите натиснат педала на спирачките, се уверете, че символът
това натиснете бутона D, за да се движите напред или R, за да тръгнете назад.

се е появил. След

3. Със задействана паркинг спирачка, освободете педала на спирачките и леко натиснете педала
на газта.
► уверете се, че индикаторът на паркинг спирачката е изгаснал.
 Паркинг спирачка – стр. 595
 Ако индикаторът на трансмисията мига и се появи предупредително съобщение – стр.
715



Система за подпомагане на потеглянето по наклон

Системата поддържа налягането в спирачната система, докато премествате крака си от спирачката
на газта и по този начин предотвратява преместването на автомобила надолу по склона. Изберете
режим D на трансмисията, когато искате да потеглите напред по изкачващ се път или режим R,
когато пътят се спуска. След това отпуснете педала на спирачките и натиснете газта.
>> Начало на движението
Можете да освободите паркинг спирачката чрез натискане на бутона надолу, докато държите
натиснат педала на спирачките. Когато пътят се спуска надолу, ще потеглите по-плавно, ако първо
освободите паркинг спирачката чрез бутона и след това натиснете педала на газта.
Тъй като автомобилът е хибриден, двигателят може да не издава звук и вибрации, когато има
готовност за потегляне. Това също така може да Ви попречи да се ориентирате кога можете да
потеглите.
Проверявайте дали индикаторът
за движение.

е наличен, за да разберете дали автомобилът е в готовност

>> Система за подпомагане на потеглянето по наклон
Системата може да не е в състояние да предотврати движението на автомобила по наклон, ако
настилката е много хлъзгава. Също така, системата може да не се задейства, ако наклонът е
прекалено малък.
Системата за подпомагане на потеглянето по наклон не може да замени действието на паркинг
спирачката.

Стр. 501
По време на шофиране


Мерки за безопасност при автомобили с повишена проходимост

Автомобилите с повишена проходимост имат значително по-голям процент на преобръщане
отколкото другите видове автомобили. За да предотвратите преобръщания или загуба на
управление:
• Вземайте завоите с по-ниска скорост, отколкото бихте го правили с пътнически автомобил.
• Избягвайте остри завои и резки маневри когато е възможно.
• Не модифицирайте автомобила по никакъв начин, който би повишил центъра на тежестта.
• Не превозвайте тежък багаж на покрива.


Шофиране при мъгла

Когато има мъгла, видимостта е намалена. Шофирайте с включени къси светлини дори и през
деня. Ако не виждате добре пътя, намалете скоростта и използвайте за ориентири линиите на
маркировката, мантинелата и задните светлини на движещите се отпред автомобили.


Шофиране при силен вятър

Ако автомобилът се отклонява встарни вследствие на силен страничен вятър, противодействайте с
кормилото. Намалете скоростта и се старайте да държите автомобила в средата на лентата.
Бъдете особено внимателни при излизане от тунел, при преминаване по мост и когато
изпреварвате голям камион.
ВНИМАНИЕ: Не преминавайте по пътища, върху които има дълбоки локви. Преминаването през
дълбоки локви може да доведе до повреди в двигателя и електрическото оборудване и
автомобилът може да аварира.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не използвайте бутоните за управление не трансмисията, докато натискате педала
на газта. Може да повредите скоростната кутия.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако многократно завъртите волана с много ниска скорост или задържите волана в
пълно ляво или дясно положение за известно време, системата на електрическия кормилен
усилвател (EPS) загрява. Системата минава в защитен режим и ограничава действието си. Воланът
става все по-тежък за въртене. След като системата се охлади, работата на EPS системата се
възстановява.
Повторна работа при тези условия може евентуално да повреди системата.
Ако захранването се постави в позиция ACCESSORY по време на движение, кормилото рязко ща се
втвърди, при което контролът върху автомобила ще бъде затруднен.
Не поставяйте трансмисията в позиция N, тъй като ще загубите спирачно действие на двигателя (и
ускорението).

Стр. 502
По време на шофиране


Мерки за безопасност при шофиране по време на дъжд

Когато вали дъжд, пътят е хлъзгав. Избягвайте внезапни спирания, големи ускорения и резки
смени на посоката. Карайте с повишено внимание. Съществува опасност от възникване на
аквапланинг (явление, при което между гумите и пътната настилка се създава слой от вода). Ако
това се случи, автомобилът става неуправляем.
Спирайте плавно, за да избегнете приплъзването на гумите.
Не преминавайте през дълбоки участъци по наводнени пътища, това може да повреди
задвижването, електрическите компоненти или трансмисията.


Други мерки за безопасност

Ако възникне силен удар с предмет под автомобила, спрете на безопасно място. Проверете
долната част на автомобила за механични повреди и течове.

По време на първите 1000 км (625 мили) избягвайте внезапно ускорение или работа при
напълно натиснат педал на газта, за да не повредите двигателя или задвижването.
През първите 300 км (200 мили) избягвайте внезапните спирания.
Трябва да спазвате това и когато са сменени спирачните накладки.

Стр. 503
По време на шофиране
Трансмисия


Потегляне при отпускане на педала на спирачките

Ако хибридният автомобил е с трансмисия в позиция D или R, ако педалът на спирачките бъде
отпуснат, автомобилът плавно ще потегли както обикновен автомобил, дори ако не се подава газ.
Когато автомобилът е неподвижен, дръжте натиснат педала на спирачките.


Ускорение

Рязко натискане на педала на газта докрай по време на движение може да предизвика реакция,
подобна на характерната за обикновен автомобил с автоматична трансмисия и скоростта да се
увеличи изненадващо. Натискайте педала на газта плавно, особено при хлъзгав път или в завой.

Стр. 504
По време на шофиране
Превключване
Променяйте позицията на трансмисията в зависимост от условията и нуждите.


Бутони за превключване

ВНИМАНИЕ
Автомобилът може да потегли сам, ако бъде оставен без надзор и трансмисията не е в позиция P.
Автомобил, който се движи сам, може да предизвика сблъсък и сериозни щети или наранявания.
Винаги дръжте крака си на педала на спирачките, освен ако не сте сигурни, че индикаторът
показва, че трансмисията е в позиция P.
За да избегнете възникването на неизправности и нежелано включване:




Не разливайте течности върху или около бутоните.
Не оставяйте и не изпускайте предмети върху или около бутоните.
Не позволявайте пътниците или деца да натискат бутоните.

Когато високоволтовата батерия е напълно заредена или температурата и е ниска, ефективността
на регенеративното спиране може да намалее.

Стр. 505
По време на шофиране
Превключване


Бутон P (паркинг)

Когато автомобилът е неподвижен и захранването е включено, задействането на режим
Паркинг става посредством натискане на бутона P.
Когато натиснете педала на газта с трансмисия в позиция P, на информационни дисплей се
появява съобщение, придружено от звуков сигнал.
 Предупредителни съобщения на информационния дисплей – стр. 123
Променяйте позицията на D или R, когато педалът на спирачката е натиснат.
Когато променяте позициите при много ниска температура (под -30 ⁰C), може да има леко
забавяне при смяната на индикациите. Винаги се уверявайте, че сте избрали правилната
позиция, преди да потеглите.
Възможно е да установите, че е необходимо повече от нормалното време, за да започне да се
движи автомобилът при избиране на позиция R, отпускане на педала на спирачките и / или
натискане на педала на газта. Това може да се случи, когато високоволтовата батерия е силно
изтощена, и не означава, че има неизправност.

Стр. 506
По време на шофиране
Превключване

ЗАБЕЛЕЖКА
Когато превключвате от позиция D към R или обратно, изчакайте автомобилът да спре
напълно и дръжте педала на спирачките натиснат. Превключване преди автомобилът да е
спрял напълно може да повреди трансмисията.
Използвайте индикаторите на информационния дисплей и на бутоните, за да определите
позицията, преди да натиснете бутон.
Ако индикаторът мига постоянно, това означава, че има проблем с трансмисията. В такава
ситуация избягвайте резки ускорения и откарайте автомобила за проверка в оторизиран
сервиз възможно най-скоро.
Когато превключите в позиция R, се чува звуков сигнал.
 Персонализиране – стр. 161, 400

Стр. 507
По време на шофиране
Превключване


При отваряне на шофьорската врата

Ако отворите шофьорската врата при наличието на изброените условия, трансмисията преминава
автоматично в позиция P.




Автомобилът е неподвижен или се движи със скорост под 2 km/h и захранването е
включено.
Трансмисията е в позиция, различна от P.
Предпазният колан не е поставен.

► Ако ръчно промените позицията на различна от P с натиснат педал на спирачките,
трансмисията автоматично ще се върне в позиция P, след като освободите педала на
спирачките.


При изключване на захранването

Когато автомобилът е неподвижен и трансмисията е в позиция, различна от P, ако изключите
захранването, трансмисията ще премине в позиция P автоматично.
Въпреки, е системата е проектирана да преминава в позиция P автоматично при описаните
условия, в интерес на сигурността винаги избирайте позиция P, преди да отворите
шофьорската врата.
Винаги паркирайте автомобила на хоризонтално място.
 След спиране – стр. 604
Ако искате да потеглите с автомобила след като трансмисията е преминала автоматично в
позиция P при описаните условия, затворете вратата, поставете предпазния колан, натиснете
педала на спирачките и след това променете позицията.
Ако напускате автомобила, изключете захранването и затворете шофьорската врата.

Стр. 508
По време на шофиране
Превключване


Ако искате трансмисията да остане в позиция N (режим „автомивка“)

С включено захранване:
1. Натиснете и задръжте педала на спирачките.
2. Изберете N.
3. Натиснете бутона POWER в рамките на пет секунди.
Захранването преминава в режим ACCESSORY.
► Така автомобилът влиза в режим „автомивка“, който трябва да бъде използван, ако
автомобилът ще бъде теглен на автомивка тип „конвейер“ и в автомобила няма никого.
► Трансмисията остава в позиция N със захранване в режим ACCESSORY за 15 минути, след
което автоматично преминава в позиция P.
Ръчното превключване в позиция P изключва режима ACCESSORY.

Стр. 509
По време на шофиране
Превключване


Ограничения при смяна на позиции

Не можете да сменяте позициите при някои обстоятелства поради опасност от ПТП.

Когато
трансмисията е в:

1. При следните
обстоятелства:

2. Не можете да
изберете

P

Спирачката не е
натисната
Газта е натисната
А-лът се движи
бавно без
натисната
спирачка
А-лът се движи
бавно с натисната
газ
А-лът се движи
напред
А-лът се движи
назад
А-лът се движи

Друга позиция

N

N или D
R или N
R, N или D
P или N

Символът
не
е наличен

3. Трансмисията
остава в /
преминава към
P

Как да променим
позицията
Освободете газта и
натиснете
спирачката

N

R

Паркирайте на
безопасно място

D
P
Позиция, различна
от P или N

P или N

Уверете се, че
символът
наличен.

е

Стр. 510
По време на шофиране
Режим SPORT

За да включите режим SPORT, натиснете бутона.
Режимът SPORT увеличава динамиката на двигателя. Подходящ е за използване при шофиране по
хълмиста местност или по планински пътища с много завои.
Винаги когато включвате захранването режимът SPORT е изключен, независимо дали е бил
включен когато сте използвали автомобила за последен път.

Стр. 511
По време на шофиране
Пера за управление на съпротивлението при спускане
Когато отпуснете педала на газта, можете да променяте съпротивлението при спускане
посредством перата (бутоните) на волана. По този начин можете да задават четири степени на
съпротивление при спускане. За постигането на желания ефект – ограничаване на скоростта и
поддържане на дистанцията до движещото се отпред превозно средство се използва
регенеративно спиране.
По подразбиране е зададена степен
. Всяко перо променя
степента с една единица.
► Степента може да не се промени, ако задържите перото
натиснато за дълго време.
За да промените степента на съпротивление при спускане:

ВНИМАНИЕ



Дръпнете дясното перо

, за да намалите степента.



Дръпнете дясното перо

, за да намалите степента.



Задръжте перото
за няколко секунди, за да анулирате
зададената степен.

Рязкото увеличаване на степента на съпротивление при спускане чрез бързо последователно
дърпане на перото може да причини блокиране на гумите, в резултат на което да възникне ПТП и
да се причинят наранявания или смърт.
Винаги поддържайте подходящо ниво на съпротивление при спускане.
Ако се спускате по наклон и степента е
, тя може да бъде променена на .
Ако дръпнете едновременно и двете пера, степента на съпротивление може да не се промени.
В изброените по-долу ситуации степента на съпротивление може да не се промени и символът да
започне да мига, дори ако дръпнете перото. Степента може да се намали или анулира
автоматично:
Високоволтовата батерия е заредена напълно, температурата и е прекалено ниска или прекалено
висока.
Скоростта на автомобила надхвърля обхвата на съпротивление с изключен режим SPORT.



Необходимо е да бъде защитена хибридната система.
Перото е дръпнато, докато скоростта на автомобила е намалявана автоматично от ACC или
LSF.

Ако някое перо бъде дръпнато, ACC и LSF ще се изключат автоматично.

Стр. 512
По време на шофиране
Пера за управление на съпротивлението при спускане

Стр. 513
По време на шофиране
Пера за управление на съпротивлението при спускане


Когато режимът SPORT е изключен
Ако дръпнете перо, степента на съпротивление ще се промени временно и съответният
индикатор ще се появи на информационния дисплей.
Ако искате да анулирате степента на съпротивление, дръпнете перото
и го задръжте за
няколко секунди.
Степента на съпротивление при спускане ще се анулира автоматично, ако се движите с
постоянна скорост, ускорявате или намалявате скоростта непосредствено преди спиране.



Когато режимът SPORT е включен
Ако дръпнете перо, степента на съпротивление ще се промени временно и съответният
индикатор ще се появи на информационния дисплей заедно със символа M. Зададената
степен на съпротивление няма да се анулира автоматично, когато режимът SPORT е
включен.
Ако искате да анулирате степента на съпротивление, изключете режима SPORT, след което
дръпнете перото
и го задръжте за няколко секунди. Индикацията на информационния
дисплей ще изчезне.

Стр. 514
По време на шофиране
Режим ECON

Режимът ECON се включва и изключва посредством бутона.
Режимът ECON подобрява икономичността на автомобила чрез ограничаване на мощността на
двигателя и промяна на режима на работа на климатика.
Когато режимът ECON е включен, климатикът позволява по-големи отклонения от зададената
температура.
Ако натиснете бутона SPORT, когато режимът ECON е включен, приоритет има режимът SPORT.
 Режим SPORT – стр. 510

Стр. 515
По време на шофиране
Звукова система за предупреждаване на пешеходците
Когато автомобилът се движи чрез електродвигателя със скорост до 20 km/h, не се създава почти
никакъв шум. Поради това автоматично се включва специална звукова система, която
предупреждава пешеходците за приближаването на автомобила.


Бутон за изключване

Използвайте бутона, за да включите или изключите системата.
► Когато индикаторът на бутона свети, системата е изключена.
Винаги, когато включват захранването, системата е включена, независимо дали е била
включена или изключена, когато сте използвали автомобила за последен път.
Системата не трябва да бъде изключвана, освен ако създаването на шум е нежелателно и
е сигурно, че наблизо няма пешеходци.

Стр. 516
По време на шофиране >> Ограничител на скоростта
Можете да въведете максимална скорост, която не може да бъде надвишавана, дори ако
натискате педала на газта.
Максималната скорост може да бъде задавана в диапазона от 30 до 250 km/h.

ВНИМАНИЕ
Ограничителят на скоростта има ограничения. При всички случаи отговорността за безопасното
управление на автомобила и спазването на ограниченията за максимална скорост е изцяло Ваша.
Не натискайте педала на газта повече от необходимото.
Поддържайте такава позиция на педала на газта, която да съответства на скоростта на
автомобила.
Ограничителят на скоростта може да не е в състояние на поддържа зададената скорост при
спускане по наклон. Ако това се случи, намалете скоростта посредством педала на спирачката.
Когато не желаете да използвате ограничителя на скоростта, можете да го изключите чрез
натискане на бутона MAIN.
Не можете да използвате едновременно ограничителя на скоростта и адаптивния автопилот с
функция за спазване на дистанция при ниска скорост.

Стр. 517
По време на шофиране
Ограничител на скоростта
Задаване на ограничение за скоростта





Когато достигнете желаната скорост, отпуснете педала на газта и натиснете бутона -/SET.
Моментната скорост се фиксира и са задава като стойност на ограничителя на скоростта.
Стойността се показва на информационния дисплей.
Можете да зададете предишното използвано ограничение чрез натискане на бутона
RES/+.

Ако зададете ограничението за скорост, когато се движите с по-малко от 30 km/h, ограничението
се фиксира на 30 km/h.
Ако при спускане по наклон скоростта се увеличи с повече от 3 km/h над зададеното ограничение,
стойността на информационния дисплей започва да мига и се появява звуков сигнал.
Ако натиснете бутона RES/+, когато текущата скорост е по-висока от предишното зададено
ограничение, стойността ще бъде фиксирана на текущата скорост.
Можете да превключвате скоростта от km/h в mph на информационни дисплей и на екрана на
аудио-информационната система.
 Километраж – стр. 144
 Персонализиране – стр. 161, 400

Стр. 518
По време на шофиране
Ограничител на скоростта
Регулиране на ограничението за скоростта
Можете да увеличите или да намалите зададеното ограничение на скоростта посредством
бутоните RES/+ и -/SET.

Увеличаване

Намаляване





При всяко натискане на бутон ограничението се увеличава или намалява с 1 km/h.
Ако задържите бутон натиснат, ограничението се променя със стъпка 10 km/h на всеки 0.5
s, докато бъде достигнат лимитът.
Автомобилът ще ускорява или ще намалява скоростта си, докато бъде достигнато
зададеното ограничение.

Временно ускоряване над зададеното ограничение
Ако натиснете педала на газта докрай, автомобилът ще ускори до скорост над ограничението.
► Стойността на ограничението на дисплея мига
► При достигането на ограничението се възпроизвежда звуков сигнал
Когато отпуснете педала на газта и скоростта на автомобила падне под ограничението,
ограничителят на скоростта възобновява своето действие.

Стр. 519
По време на шофиране
Ограничител на скоростта
Изключване

Можете да изключите ограничителя на скоростта по следните начини:




Чрез натискане на бутона CANCEL.
Посредством бутона MAIN.
С натискане на бутона LIM.

Когато натиснете бутона LIM, ограничителят на скоростта спира действа и вместо него се включва
адаптивният автопилот със спазване на дистанцията при ниска скорост.

Ако по време на използването на ограничителя на скоростта възникне проблем, той се изключва,
при което се възпроизвежда звуков сигнал и съобщение на информационния дисплей.

Стр. 520
По време на шофиране
Интелигентен ограничител на скоростта
Автоматично задава ограничение на скоростта съгласно пътните знаци. Не можете да ускорите
автомобила до скорост, по-висока от ограничението, освен ако не натиснете педала на газта
докрай.
 Система за разпознаване на пътни знаци – стр. 584
ВНИМАНИЕ
Интелигентният ограничител на скоростта понякога има пропуски. Ограничението можа да бъде
зададено на стойност, по-висока или по-ниска от въведената чрез пътен знак. Ако системата за
разпознаване на пътни знаци не е идентифицирала даден знак, или ако не е имало знак,
интелигентният ограничител на скоростта няма да работи. Винаги отговорността за безопасното
управление на автомобила и за спазването на ограниченията за максимална скорост е изцяло
Ваша.
В зависимост от степента на натискане на педала на газта, автомобилът ще ускорява, докато
достигне ограничението, зададено от интелигентния ограничител на скоростта съгласно пътните
знаци.

Стр. 521
По време на шофиране
Интелигентен ограничител на скоростта

Системата разпознава знаци, отговарящи на стандарта на Виенската конвенция. Може да не бъдат
идентифицирани всички знаци. Системата не работи с всички знаци на държавите, през които
пътувате, нито при всички ситуации.
Система за разпознаване на пътните знаци – стр. 584
Ако интелигентният ограничител на скоростта е задал грешна скорост, опитайте следното:
За да изключите системата:




Натиснете бутона CANCEL.
Натиснете бутона MAIN.
Натиснете бутона LIM.

За да надвишите временно ограничението:


Натиснете педала на газта докрай.

Интелигентният ограничител на скоростта може да не поддържа зададената скорост при спускане
по наклон. Ако това се случи, намалете скоростта чрез педала на спирачката.
Когато не използвате интелигентния ограничител на скоростта, можете да го изключите чрез
натискане на бутона MAIN.
Не можете да използвате едновременно интелигентния ограничител на скоростта и адаптивния
автопилот с функция за спазване на дистанция при ниска скорост.

Стр. 522
По време на шофиране
Интелигентен ограничител на скоростта
Задаване на ограничението

Когато натиснете и отпуснете бутон -/SET или RES/+, интелигентният ограничител на скоростта
задава като ограничение стойността, регистрирана от системата за разпознаване на пътните
знаци. Числото се изписва на информационния дисплей.
Не използвайте интелигентния ограничител на скоростта в райони, където се използват различни
мерни единици за скорост и разстояние от тези, които са налични на дисплея на автомобила.
Настройвайте дисплея на същите мерни единици като тези, които се използват на пътните знаци.
 Километраж – стр. 144
 Персонализиране – стр. 161, 400
Задаване на ограничението
Ако включите системата, когато минавате покрай знак с ограничение под 30 km/h, функциите за
ограничение на скоростта и за предупреждение може да преминат в режим пауза.
Ако скоростта на автомобила е по-висока от ограничението, регистрирано от системата за
разпознаване на пътните знаци, скоростта се намалява плавно до достигане на ограничението.
Ако е необходимо, използвайте педала на спирачката, за да намалите по-бързо. Ако скоростта
надвишава ограничението с повече от 3 km/h, индикацията на информационния дисплей мига и
се възпроизвежда звуков сигнал.

Стр. 523
По време на шофиране
Интелигентен ограничител на скоростта


Когато системата за разпознаване на пътни знаци идентифицира нов знак с ограничение на
максималната скорост
Ограничението на интелигентния ограничител на скоростта се настройва на новата стойност,
идентифицирана от системата за разпознаване на пътни знаци.







Функцията за ограничаване на максималната скорост и за предупреждение може да бъде
поставена на пауза, ако на екрана на системата за разпознаване на пътни знаци няма
показан знак когато:
Е идентифициран знак за край на ограничението на скоростта.
Автомобилът навлиза или излиза от магистрала.
Правите завой с подаден мигач за напускане на пътя.

Интелигентният ограничител на скоростта може да бъде поставена на пауза и в случай, че
системата за разпознаване на пътни знаци идентифицира само допълнителна табела към знак.

Стр. 524
По време на шофиране
Интелигентен ограничител на скоростта


Когато системата за разпознаване на пътни знаци идентифицира знак с ограничение на
максималната скорост, докато интелигентният ограничител на скоростта е на пауза

Функцията за ограничение на максималната скорост и за предупреждение ще бъде възстановена
автоматично.



Когато системата за разпознаване на пътни знаци не идентифицира знак с ограничение на
максималната скорост, докато интелигентният ограничител на скоростта е активен

По време на шофиране, ако системата за разпознаване на пътни знаци не идентифицира знак, тя
може да не извежда на информационния дисплей символ за ограничение. Обаче, интелигентният
ограничител на скоростта продължава да работи.

Стр. 525
По време на шофиране
Интелигентен ограничител на скоростта
Регулиране на ограничението
Намаляването и увеличаването на ограничението на скоростта се извършва посредством бутоните
RES/+ и -/SET.

Увеличаване

Намаляване






При всяко натискане на бутон ограничението се увеличава или намалява с 1 km/h.
Можете да увеличите ограничението до 10 km/h над стойността, въведена от системата за
разпознаване на пътни знаци чрез идентифициране на пътен знак.
Можете да намалите ограничението до 10 km/h под стойността, въведена от системата за
разпознаване на пътни знаци чрез идентифициране на пътен знак.
Автомобилът ще ускорява или ще намалява скоростта си, докато бъде достигнато
зададеното ограничение. Ако скоростта на автомобила е по-висока от ограничението, тя
ще намалява плавно, докато спадне до ограничението

Временно ускоряване над зададеното ограничение
Ако натиснете педала на газта докрай, автомобилът ще ускори до скорост над ограничението.
► Стойността на ограничението на дисплея мига
► При достигането на ограничението се възпроизвежда звуков сигнал
Отрицателното или положително изместване на ограничението ще бъде зададена автоматично,
когато системата за разпознаване на пътни знаци идентифицира нов знак.
Не можете да намалите ограничението до стойност, по-ниска от 30 км/ч.
Когато педалът на газта е натиснат докрай и автомобилът ускорява над ограничението, се
възпроизвежда звуков сигнал.
Интелигентният ограничител на скоростта възобновява действието си, когато скоростта падне под
ограничението.

Стр. 526
По време на шофиране
Ограничител на скоростта
Изключване

Можете да изключите ограничителя на скоростта по следните начини:




Чрез натискане на бутона CANCEL.
Посредством бутона MAIN.
С натискане на бутона LIM.

Когато натиснете бутона LIM, ограничителят на скоростта спира действа и вместо него се включва
адаптивният автопилот със спазване на дистанцията при ниска скорост.

Ако по време на използването на интелигентния ограничител на скоростта възникне проблем с
него или със системата за разпознаване на пътни знаци, се възпроизвежда звуков сигнал и
съобщение на информационния дисплей. Интелигентният ограничител на скоростта се изключва.
 Система за разпознаване на пътни знаци – стр. 584

Стр. 527
Система за подпомагане на динамичната устойчивост (VSA)
VSA помага да се стабилизира автомобилът при завиване, ако автомобилът завие повече или помалко от предназначеното. Помага и за запазване на сцеплението при хлъзгави повърхности. Това
се прави чрез регулиране мощността на двигателя и избирателно прилагане на
спирачките.
Начин на работа
Когато VSA се активира, може да забележите, че двигателят не
реагира на педала на газта.
Може да забележите и малко шум от хидравличната спирачна
система. Освен това ще забележите, че
индикаторът мига.
VSA може да не работи правилно ако се смесят вида и размера на
гумите. Уверете се, че използвате същия размер и вид гуми, както и зададеното налягане.
Когато светлинният VSA индикатор свети постоянно по време на движение (без примигване) е
възможно да е възникнала повреда. Въпреки че подобен проблем не оказва влияние върху
спокойното шофиране е необходимо да посетите Вашия дилър, колкото се може по-скоро.
VSA не е способна да коригира Вашата траектория в абсолютно всяка една ситуация, тя не
контролира изцяло спирачната система. Вие все пак трябва да преценявате скоростта, с която
навлизате във всеки един завой и винаги да шофирате внимателно.
Основната функция на VSA е електрически контрол на стабилността (ESC). Системата контролира и
сцеплението по време на движение в права отсечка.
Индикаторите за системата за автоматично поддържане на скоростта – адаптивен автопилот
(ACC)*/системата за автоматично поддържане на скоростта с функция следване при ниска скорост
(LSF)*,системата за предупреждение при напускане на пътната лента, системата за подпомагане
на динамичната устойчивост на автомобила (VSA), VSA Изкл., спирачната система за намаляване
силата на сблъсък (CMBS), Предупредителната система за ниско налягане на гумите/спадане на
гумите и ръчната спирачка и спирачната система (жълт) могат да светнат заедно
със съобщение в интерфейса за информация на шофьора, когато завъртите контактния ключ в
положение ON *1 след като сте свързали акумулатора.
Пропътувайте кратко разстояние с повече от 20 км/ч (12 мили/ч). Индикаторът трябва да загасне.
Ако не загасне, закарайте автомобила за проверка при упълномощен представител.

Стр. 528
Включване и изключване на VSA
Този бутон се намира в приборното табло от страната на шофьора.
За да изключите частично работата/функциите на системата VSA,
натиснете и го задръжте, докато чуете звуков сигнал.
Вашият автомобил ще има нормално поведение при спиране и в
завои, но функцията за управление на сцеплението ще е по-малко
ефективна.
В определени ситуации, като затъване в сняг или кал, е вероятно
автомобилът да се държи по-добре с изключена VSA.
Когато се натисне бутонът ,
функцията за контрол на сцеплението става по-малко
ефективна, което ще позволи
пробуксуване на колелата при ниска скорост.
Препоръчително е да опитате да извадите автомобила от сняг или кал с изключена VSA,
единствено при неуспех с включена VSA.
Веднага щом успеете да излезете от терена с понижено сцепление е желателно отново да
включите VSA. Не препоръчв да карате Вашия автомобил с изключена VSA.
Възможно е да чуете звук от звук от хидравличната спирачна система след повторното включване
на VSA или по време на шофиране. Това е напълно нормално.

Стр. 529
Асистент за динамично управление
Леко спира всяко от предните и задните колела, доколкото е необходимо, когато завъртите
волана, и помага за стабилността и поведението на автомобила в завои.
Асистентът за динамично управление не може да подобри стабилността във всички ситуации. Вие
трябва да шофирате и да завивате със скорост, която е подходяща за условията и винаги да
оставяте достатъчен резерв за безопасност.
Когато индикаторът на системата VSA светне и остане да свети по време на движение, системата
не се активира.
По време на сработване на системата е възможно да чуете звук от хидравличната спирачна
система, това е напълно нормално.

Стр. 530
Real Time AWD (задвижване на всички колела в реално време) с
интелигентна система на управление*
Вашият автомобил е оборудван със системата AWD. Когато системата усети загуба на сцепление
на предните колела, тя автоматично прехвърля част от мощността на задните колела. Това ви
позволява да използвате цялото налично сцепление и може да увеличи вашата мобилност.
Въпреки това трябва да внимавате по същия начин при ускорение, завиване и спиране, кактобихте
направили при автомобил със задвижване на две колела.
Ако превъртате прекалено много всичките четири колела и AWD системата прегрее, само
предните колела ще бъдат задвижвани. Спрете, докато системата се охлади.
Забележка
Не превъртайте продължително време предните колела на вашия автомобил. Продължителното
превъртане на предните колела може да повреди скоростната кутия или задния диференциал.
Системата AWD може да не работи правилно ако се смесят вида и размера на гумите. Уверете се,
че използвате същия размер и вид гуми, както и зададеното налягане.
* Не се предлага за всички модели

Стр. 531
Система за предупреждаване за ниско налягане в гумите
Вместо директно да измерва налягането във всяка гума, системата за предупреждение за
ниско налягане в този автомобил наблюдава и сравнява радиуса и характеристиката на
въртене на всяка джанта и гума, докато шофирате, за да определи дали една или повече гуми са
значително по-меки от необходимото. Това ще накара индикаторът на предупредителната
система за ниско налягане на гумите/спадане на гумите да светне и да се появи съобщение в
интерфейса за информация на шофьора.
Системата не наблюдава гумите при шофиране с ниска скорост.
Състояния, като например ниска температура на околната среда и промяна в надморската
височина, директно се отразяват на налягането на гумите и могат да задействат индикатора на
предупредителната система за ниско налягане/спадане.
Налягане на гумите трябва да проверява и регулира при:
• Топло време, може да се окаже ниско в по-студено време.
• Студено време, може да се окаже високо в по-топло време.
Индикаторът за ниско налягане на гумите/спадане на гумите няма да светне в резултат на
прекалено високо налягане.
Системата за предупреждаване за ниско налягане може да не работи правилно, ако се смесят
вида и размера на гумите. Уверете се, че използвате същия размер и тип гуми.
→ Проверка и поддръжка на гумите стр. 665
Индикаторите за системата за автоматично поддържане на скоростта (ACC)*/системата за
автоматично поддържане на скоростта с функция следване при ниска скорост (LSF)*,системата за
предупреждение при напускане на пътната лента, системата за подпомагане на динамичната
устойчивост на автомобила (VSA), VSA Изкл., спирачната система за намаляване силата на сблъсък
(CMBS), предупредителната система за ниско налягане на гумите/спадане на гумите и ръчната
спирачка и спирачната система (жълт) могат да светнат заедно
със съобщение в интерфейса за информация на шофьора, когато завъртите контактния ключ в
положение ON *1 след като сте свързали акумулатора.
Пропътувайте кратко разстояние с повече от 20 км/ч (12 мили/ч). Индикаторът трябва да загасне.
Ако не загасне, закарайте автомобила за проверка при упълномощен представител.
СТАРТИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПРЕДУПРЕЖДАВАНЕ ЗА НИСКО НАЛЯГАНЕ В ГУМИТЕ
Трябва да инициализирате предупредителната система за ниско налягане всеки път, когато:
• Регулирате налягането в една или повече гуми.
• Въртите гумите.
• Сменяте една или повече гуми.
Преди инициализиране на предупредителната система за ниско налягане:
• задайте налягането в четирите студени гуми.
→ Проверка на гумите стр. 665
Уверете се, че:
• Автомобилът е спрял напълно.
• Трансмисията е в положение
.
• Контактният ключ е в положение ON.

Стр. 532
Система за предупреждаване за ниско налягане в гумите
Модели с цветна аудио система
Можете да инициализирате системата от персонализираните функции в интерфейса за
информация на шофьора.
1. Натиснете ,
след това бутона ▲ / ▼, за да
изберете
(Настройки на автомобила), след което
натиснете
бутона ENTER (Въвеждане).
На дисплея се появява Deﬂation warning system
(Предупредителна система за ниско налягане в гумите).
2. Натиснете бутона ENTER (Въвеждане).
Дисплеят превключва към екрана за персонализиране, където
можете да изберете Cancel (Отмяна) или
Initialise (Стартиране).
3. Натиснете бутона ▲ / ▼ и изберете Initialise (Стартиране), след
това натиснете бутона ENTER (Въвеждане).
Появява се екранът за Completed (Готово), след това
дисплеят се връща към екрана с менюто за персонализиране.
• Ако се появи съобщението Failed (Неуспешно), повторете
стъпки 2-3.
• Процесът на инициализиране завършва автоматично.
Индикаторът на предупредителната система за ниско
налягане/спадане може да светне със
закъснение или може да не светне въобще, когато:
• Ускорите, намалите или завъртите волана.
• шофирате по заснежени или хлъзгави пътища.
• Използвате вериги за сняг.
Индикаторът на предупредителната система за ниско налягане/спадане може да светне при
следните условия:
• Използва се компактна резервна гума.
• Върху гумите има по-тежко и неравно натоварване, като например при теглене на ремарке,
отколкото при стартиране на системата.
• Използвате вериги за сняг.

Стр. 533
Система за предупреждаване за ниско налягане в
гумите
Модели с аудио система с дисплей
Можете да инициализирате системата от
персонализираните елементи в
аудио/информационния екран.
1. Задайте режима на захранване в положение ON
(Вкл.).
2. Изберете .
3. Изберете Settings (Настройки).
4. Изберете Vehicle (Автомобил).
5. Изберете Deﬂation Warning System (Система за
предупреждаване за ниско налягане в гумите).
6. Изберете Cancel (Отмяна) или Initialise (Стартиране).
• Ако се появи съобщението Failed (Неуспешно),
повторете стъпки 4-5.
• Процесът на инициализиране завършва
автоматично.

Стр. 534
Информационна система за „мъртва точка“*
Тя е предназначена да открива автомобили в специфични зони, непосредствено до автомобила,
по-специално в трудни за наблюдение области, известни като „мъртви точки“. Когато системата
разпознае автомобили, които се доближават отзад в съседните ленти, съответният индикатор
светва за няколко секунди, предоставяйки помощ, когато сменяте пътната лента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Липсата на визуално потвърждение за безопасна смяна на пътното платно може да доведе
до катастрофа и сериозно нараняване или смърт.
Не разчитайте само на информационната система за „мъртва точка“, когато сменяте път ното
платно.
Винаги гледайте във вашите странични огледала и пред автомобила преди да смените пътното
платно.

Важни напомняния за безопасност
Както всички помощни системи, информационната система за „мъртва точка“ има
ограничения. Ако разчитате прекомерно на информационната система за „мъртва точка“,
това може да доведе до сблъсък.
Системата е само за ваше удобство.
Дори даден обект да е в зоната за известяване, може да се появят следните ситуации:
 Индикаторът за известяване на информационната система за „мъртва точка“ може
да не
светне поради препятствие (напръскване, т.н.) и съобщението се появява на
интерфейса
за информация на шофьора.
 Индикаторът за известяване на системата за „мъртва точка“ може да светне дори
ако се появи съобщението на интерфейса за информация на шофьора
* Не се предлага за всички модели

Стр. 535
Как работи системата

Вие можете да променяте настройките на информационната система за „мъртва точка“ (за
подробности вижте стр.400)
Изключете системата при теглене на ремарке, тъй като би могла да не работи правилно поради
следните причини:
 Допълнителната маса на ремаркето би могла да наклони автомобила и да промени
засичаното от радара зрително поле.
 Ремаркето би могло да бъде засечено вместо автомобил, намиращ се в мъртвата зона.
Информационната система за „мъртва точка“ би могла да не се включи в следните ситуации:
 Автомобилът зад Вас остане в зоната за известяване за по-малко от 2 секунди.
 Има паркиран автомобил в страничната лента.
 Разликата в скоростите между Вашия автомобил и този, който изпреварвате е над 10 км/ч.
 Обект, незасечен от радарните сензори, доближава и изпреварва автомобила Ви.
Системата не работи при движение на заден ход.
* Не се предлага за всички модели

Стр. 536

Когато системата засече автомобил в зоната
на известяванеИндикаторът на системата,
разположен в горния външен ъгъл на
страничното огледало, светва когато:
• Автомобил навлиза в зоната за известяване,
изпреварвайки ви с разлика в скоростта, не поголяма от 50
км/ч (31 мили/ч).
• Вие изпреварвате автомобил с разлика в
скоростта,
не по-голяма от 20 км/ч (12 мили/ч).
Мига и се чува звуков сигнал, когато:
преместите лоста на мигачите по посока на открития
автомобил. Звуковият сигнал се чува три пъти.
Информационната система за мъртва точка може да се повлияе негативно, когато:
• Бъдат засечени обекти (мантинели, стълбове, дървета и др.).
• Обект, който не отразява добре радиовълните, като например мотоциклет, е в зоната на
известяване.
• Шофирате по път със завои.
• Автомобил се движи от далечната към близката лента.
• Системата усеща външни електрически смущения.
• Задната броня или датчиците са поправени неправилно или задната броня е деформирана.
• Разположението на датчиците е променено.
• При лоши климатични условия (дъжд, сняг и мъгла).
• Шофирате по неравен път.
• Правите кратък завой, който леко наклонява автомобила.
За правилната употреба на информационната система за „мъртва точка“:
• Винаги поддържайте чиста ъгловата част на задната броня.
• Не покривайте ъгловата част на задната броня с етикети или лепенки.
• Закарайте автомобила си при упълномощен представител ако трябва да се поправи ъгловата
част на задната броня или датчиците на радара, или ъгловата част на задната броня е силно
ударена.

Стр. 537
Високоволтова хибридна батерия
Батерията на хибридната система има естествен разряд – постепенно се изтощава, дори когато алът не се кара. В следствие на това, батерията може да се изтощи докрай, ако автомобилът
престои в покой за много дълго време. Ако батерията остане на минимален заряд за по-дълъг
период от време, ресурсът и намалява значително. За да избегнете това е препоръчително да
карате автомобила си не по-малко от 30 минути на всеки 3 месеца.
Прекалено високи температури също могат да повлияят негативно на живота на батерията. Бихте
могли да минимизирате този ефект, паркирайки колата си на сенчести места през лятото.
Бъдете внимателни и не позволявайте заряда на батерията да падне драстично. Ако е близо
до 0%, стартирането на автомобила би било невъзможно.

Стр. 538
Регулиране на разпределението на светлинния лъч
Шофирането на автомобил с десен волан в движение от дясната страна, или автомобил с ляв
волан в движение от лявата страна, предизвиква заслепяване на идващите насреща автомобили.
Трябва да промените разпределението на светлинния лъч като използвате лепенка.

1. Подгответе две покриващи лепенки, с широчина 40 мм (1,57 инча) и дължина 40 мм (1,57
инча).
Използвайте лепенки, които могат да затъмнят, като например водонепроницаем винил.
2. Закрепете лепенката към външната част на обектива, както е показано.
Внимавайте да не закрепите лепенката на грешно място. Ако светлинният лъч е
разпределен
неправилно, той може да не отговаря на местните разпоредби. Попитайте вашия
упълномощен представител.

Стр. 539
Honda Sensing
Honda Sensing е помощна система за водача, която използва два различни типа датчици –
датчик на радара, който се намира в предната решетка и камера на предния датчик, монтирана от
вътрешната страна на предното стъкло, зад огледалото за обратно виждане.
Honda Sensing има следните функции:


Функциите, които не изискват операции от превключвател, за да се активират
• Спирачна система за намаляване силата на сблъсък (CMBS) стр. 542
• Система за предупреждение за напускане на пътната лента стр. 578
• Система за разпознаване на пътните знаци стр. 584



Функциите, които изискват операции от превключвател, за да се активират
• Система за автоматично поддържане на скоростта (ACC) с функция Следване при ниска
скорост (LSF)* стр. 553
• Помощна система за поддържане на лентата на движение (LKAS) стр. 570

Стр. 540
ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ ЗА ACC*/ACC С LSF*/LKAS

Бутон MAIN (Главен)
Натиснете, за да активирате режима на
готовност за ACC*, ACC с LSF* и LKAS. Или
натиснете за отмяна на тези системи.
 Бутон LKAS
Натиснете за активиране или отмяна на LKAS.
 Бутони RES/+ и -/SET
Натиснете бутона RES/+, за да подновите
ACC*/ACC с
функция LSF* или да увеличите скоростта на
автомобила.
Натиснете бутона -/SET, за да настроите
ACC*/ACC с
функция LSF* или да намалите скоростта на




автомобила.
Бутон за интервал
Натиснете бутона (интервал), за да промените интервала за следване на системата
ACC*/ACC с функция
LSF.
Бутон CANCEL (Отмяна)
Натиснете за отмяна на ACC*/ACC с LSF*.

* Не се предлага за всички модели

Стр. 541
Информационен дисплей за шофьора
Можете да видите текущото състояние на ACC*,
ACC
с функция LSF* и LKAS.
1. Указва, че ACC*, ACC с функция LSF* и LKAS са
готови да бъдат активирани.
2. Указва, че LKAS е активирана и дали са открити
очертания на пътно платно или не.
3. Указва дали е открит автомобил отпред или не.
4. Показва зададената скорост на автомобила.
5. Показва зададения интервал на автомобила.
→ Head-up дисплеят може да показва статуса на всяка една от системите, стр. 173
Спирачната система за намаляване силата на сблъсък (CMBS)
Може да ви помогне, когато има вероятност от сблъсък на вашия автомобил с автомобил или
пешеходец пред вас. Системата CMBS е проектирана да ви известява, когато е открита възможност
за сблъсък, както и да намали скоростта на автомобила, когато сблъсъкът се счита за неизбежен, с
което да помогне за намаляване силата на сблъсъка.

Стр. 542
Важни напомняния за безопасност
CMBS е предназначена да намали силата на удара при неизбежен сблъсък. Тя не предотвратява
сблъсъка, нито спира автомобила автоматично. Вие имате отговорността да задействате
спирачния педал и волана според пътната обстановка.
Системата CMBS може да не се активира или може да не разпознае автомобила пред вашия
автомобил, при определени обстоятелства:
CMBS – Условия и ограничения стр. 547
Може да прочетете информация за боравене с камерата, с която е оборудвана тази система.
Камера на предния датчик стр. 592
За указания за правилното боравене с датчика на радара, вижте следващата страница.
Датчик на радара стр. 594

Стр. 543
 Начин на работа на системата

Когато системата CMBS се активира, тя може автоматично да задейства спирачките. Тя ще
спре, когато автомобилът ви спре или не се открива потенциален сблъсък.

Стр. 544
 Когато системата се активира

При първоначалното предупреждение на системата можете да промените дистанцията (близка,
средна, далечна), при която системата започва да сигнализира.
стр. 161, 400
Камерата в CMBS също е предназначена да разпознава пешеходци.
Имайте обаче предвид, че разпознаването на пешеходци може да не се активира или може да
не разпознае пешеходец пред вашия автомобил при определени обстоятелства.
Вижте тези от списъка, които показват ограниченията за разпознаване на пешеходец.
CMBS – Условия и ограничения стр. 547
Предупредителният светлинен сигнал на head-up
дисплея използва леща, позиционирана в предната
част на таблото (точно зад приборния панел).
Не я покривайте, не заливайте течности върху нея.

Стр. 545
Нива за предупреждения за сблъсък
Системата има три нива за известяване за възможен сблъсък. Въпреки това, в зависимост от
обстоятелствата, CMBS може да не премине през всички нива преди да стартира последното ниво.

Стр. 546
Включена и изключена CMBS
Натиснете и задръжте бутона, докато чуете звуковия сигнал, който включва или изключва
системата.
Когато CMBS е изключена:
• CMBS индикаторът в приборното табло светва.
• Съобщение на системата в интерфейса за
информация на шофьора ви напомня, че тя е
изключена.
Системата CMBS се включва всеки път, когато
запалвате двигателя, даже ако сте я били
изключили при последното шофиране на
автомобила.
При определени обстоятелства CMBS може автоматично да се изключи и на приборния панел да
се появи светлинен индикатор, че е
неактивна. стр. 547
Когато системата CMBS е активирана, тя ще продължи да работи, дори ако педалът на газта
е натиснат частично. Имайте обаче предвид, че тя ще бъде отменена ако педалът на газта е
натиснат много.
Индикаторите за системата за автоматично поддържане на скоростта (ACC)*/системата за
автоматично поддържане на скоростта с функция следване при ниска скорост (LSF)*,системата за
предупреждение при напускане на пътната лента, системата за подпомагане на динамичната
устойчивост на автомобила (VSA), VSA Изкл., спирачната система за намаляване силата на сблъсък
(CMBS), Предупредителната система за ниско налягане на гумите/спадане на гумите и ръчната
спирачка и спирачната система (жълт) могат да светнат заедно
със съобщение в интерфейса за информация на шофьора, когато завъртите контактния ключ в
положение ON *1 след като сте свързали акумулатора.
Пропътувайте кратко разстояние с повече от 20 км/ч (12 мили/ч). Индикаторът трябва да загасне.
Ако не загасне, закарайте автомобила за проверка при упълномощен представител.

Стр. 547
CMBS – условия и ограничения
Системата може автоматично да се изключи и индикаторът на CMBS ще светне при определени
условия. Някои от тези условия са изброени по-долу. Други условия може да намалят някои от
функциите на CMBS.
Камера на предния датчик стр. 592



Условия на околната среда











Шофиране при лоши климатични условия (дъжд, мъгла, сняг и т.н.)
Внезапна промяна между светлина и тъмнина като влизане или излизане от тунел.
Има малко контраст между предметите и фона,
Шофирате при слаба слънчева светлина (напр. при изгрев или залез).
На пътя се отразява силна светлина.
Шофиране в сенките на дървета, сгради и т.н.
Пътни обекти или конструкции по погрешка са отчетени като автомобили и пешеходци.
Отражения от вътрешната страна на предното стъкло.
Шофиране през нощта или в условия на тъмнина, като напр. тунел.



Условия на пътя



Шофиране по снежен или мокър път (неясна пътна маркировка, следи на автомобили,
отразени светлини, пръски на пътя, голям контраст).
Шофиране по пътища със завои и неравности.
Пътят е хълмист или автомобилът приближава билото на хълм.




Стр. 548
 Състояния на автомобила





Стъклата на фаровете са мръсни или фаровете не са правилно регулирани.
Предното стъкло е изцапано от прах, кал, листа, мокър сняг и т.н.
Предното стъкло е изпотено отвътре
Необичайно състояние на гума или колело (грешен размер, различен размер или
конструкция, неправилно надута и т.н.).
 Когато са монтирани вериги върху гумите.
 Автомобилът е наклонен поради тежък товар или модификации по окачването.
 Температурата на камерата става твърде висока.
 Шофиране със задействана ръчна спирачка.
 Когато датчикът на радара в предната решетка се замърси.
 Автомобилът тегли ремарке.
Посетете оторизиран представител (дилър) ако CMBS се държи странно (ако светлинната
индикация за изключена CMBS се появява твърде често, например).

Стр. 549
 Ограничения на разпознаването/откриването
 Друг автомобил или пешеходец внезапно ви пресича пътя.
 Разстоянието между вашия автомобил и автомобила или пешеходеца пред вас е
прекалено
малко.
 Автомобил ви засича с малка скорост и спира внезапно.
 Когато ускорите бързо и настигнете автомобила или пешеходеца пред вас с голяма
скорост.
 Автомобилът пред вас е мотоциклет, велосипед, скутер или друго малко превозно
средство.
 Когато има животни пред автомобила ви.
 Когато шофирате по път със завои или неравности, което затруднява датчика да разпознае
правилно автомобил пред вас.
 Разликата в скоростта на вашия автомобил и автомобила или пешеходеца пред вас е
прекалено голяма.
 Идващ насреща автомобил изведнъж се отклонява към вас.
 Автомобил изведнъж пресича пред вас на кръстовище и др.
 Вашият автомобил изведнъж преминава в насрещното платно пред идващ насреща
автомобил.
 При преминаване през тесен железен мост.
 Когато водещият автомобил изведнъж намали скоростта си.

Стр. 550
Ограничения, валидни само за разпознаване на пешеходци
 Когато пред вашия автомобил има група от хора, вървящи заедно един до друг.
 Заобикалящите условия или вещи на пешеходеца променят външния вид на пешеходеца,
което пречи на системата да го разпознае като такъв.
 Когато пешеходецът е по-нисък от 1 метър или по-висок от 2 метра на височина.
 Когато пешеходецът се слива с фона.
 Когато пешеходецът е наведен или клекнал, или когато ръцете му са вдигнати или тича.
 Когато няколко пешеходеца вървят пред вас в група.
 Когато камерата не може правилно да идентифицира, че има пешеходец, поради
нетипичната форма (държи багаж, положение на тялото, размер).
 Автоматично изключване
Системата CMBS може автоматично да се изключи и CMBS индикаторът светва и остава да
свети, когато:
 Температурата в системата е висока.
 Движите се продължително време по черен или планински път, или по път със завои.
 Разпознато е необичайно поведение на гумата (грешен размер на гумата, спукана гума
и
т.н.).
 Камерата зад огледалото за обратно виждане или областта около камерата,
включително
челното стъкло, се замърси.
След като условията, които са предизвикали изключването на системата CMBS се подобрят
или се премахнат (напр. почистване), системата се включва отново.
Закарайте автомобила за проверка при упълномощен представител ако установите нетипично
поведение на системата (напр. предупредителното съобщение се появява прекалено
често).

Стр. 551
Малка опасност от сблъсък
CMBS може да се активира дори когато виждате автомобила пред вас или когато няма автомобил
пред вас. Примери за това са:
 При изпреварване
Вашият автомобил наближава друг автомобил пред вас и вие сменяте платното на движение,
за да изпреварите.
 При кръстовище
Вашият автомобил наближава или подминава друг автомобил, който прави ляв или десен
завой.

Стр. 552
 В завой
Вашият автомобил наближава или подминава друг автомобил,
който прави ляв или десен
завой.
През нисък мост с висока скорост
Вие минавате под нисък или тесен мост с висока скорост.

Легнали полицаи, път в ремонт, влакови/трамвайни релси,
обозначителни съоражения и др.
При преминаване през легнали полицаи; метални плочи, положени
вместо асфалт и др.; или доближавате влакови/трамвайни релси или
обозначителни съоражения (знаци и мантинели) при навлизане в
завой; или доближавате стена или спрял автомобил при паркиране.

Стр. 553
Система за автоматично поддържане на скоростта (ACC) с функция Следване при ниска скорост
(LSF)
Помага да се поддържа постоянна скорост и зададено разстояние до предния автомобил, а
ако разпознатият автомобил спре, може да намали и спре вашия автомобил, без да се налага
да държите крака си върху педала на спирачките или газта.
Когато ACC с функция LSF забави вашия автомобил чрез спирачките, спирачните светлини
на автомобила ви ще светнат.

Важно напомняне
Както при всяка система, няма ограничения за ACC с функция LSF. Използвайте спирачния
педал винаги, когато е необходимо и винаги спазвайте безопасна дистанция между вашия и
останалите автомобили.

Стр. 554
Как се активира системата

Когато бъде натиснат бутонът MAIN, системата ACC с функция LSF и Помощната система
за поддържане на лентата на движение (LKAS) се включват или изключват.
Системата ACC с функция LSF може да не работи правилно при определени условия.
Система ACC с функция LSF – Условия и ограничения стр. 560
Когато не ползвате система ACC с функция LSF: Изключете системата за автоматично поддържане
на скорост като натиснете бутона MAIN. Това ще изключи и Помощната система за
поддържане на лентата на движение (LKAS).
Не използвайте системата ACC с функция LSF при следните условия:






На пътища с натоварено движение или при шофиране в задръстване.
На пътища с остри завои.
На пътища със стръмни участъци, тъй като зададената скорост може да бъде надвишена от
инерцията. В такива случаи, системата ACC с функция LSF няма да използва спирачките за
запазване на зададената скорост.
На пътища със съоръжения за събиране на пътни такси или други обекти между пътните
ленти, или в зони за паркиране или съоръжения с достъп от автомобила.

Стр. 555
Задаване на скоростта на автомобила
При шофиране с около 30 км/ч (18
мили/ч) или повече: Свалете крака си от
педала и натиснете бутона –/SET, когато
достигнете желаната скорост. В момента,
в който отпуснете
бутона, зададената скорост се фиксира и
системата АСС с функция LSF започва да
работи.
При шофиране с под 30 км/ч (18 мили/ч): Ако автомобилът се движи и спирачният педал не
е натиснат, натискането на бутона фиксира скоростта на около 30 км/ч (18 мили/ч), независимо от
текущата скорост на автомобила.
Ако автомобилът ви е неподвижен, можете да зададете скоростта на автомобила дори само
с натиснат педал на спирачката.
Индикаторите за системата за автоматично поддържане на скоростта (ACC)*/системата за
автоматично поддържане на скоростта с функция следване при ниска скорост (LSF)*,системата за
предупреждение при напускане на пътната лента, системата за подпомагане на динамичната
устойчивост на автомобила (VSA), VSA Изкл., спирачната система за намаляване силата на сблъсък
(CMBS), Предупредителната система за ниско налягане на гумите/спадане на гумите и ръчната
спирачка и спирачната система (жълт) могат да светнат заедно
със съобщение в интерфейса за информация на шофьора, когато завъртите контактния ключ в
положение ON * след като сте свързали акумулатора.
Пропътувайте кратко разстояние с повече от 20 км/ч (12 мили/ч). Индикаторът трябва да загасне.
Ако не загасне, закарайте автомобила за проверка при упълномощен представител.
Зададената скорост на екрана на приборния панел може да бъде показвана в км/ч или мили/ч.
Можете да промените мерната единица през менюто на приборния панел или през
мултимедийния екран.
Скоростомер стр. 144
→ Персонализирани функции стр. 161, 400

Стр. 556
Когато ACC с функция LSF започне да работи,
иконата на автомобила, стълбчетата за
интервал и зададената скорост се появяват на
интерфейса за информация на шофьора.
Когато използвате ACC с функция LSF се
активира помощната функция за движение в
права посока (функция на Електрическото
сервоуправление).
Това позволява сервоуправлението
автоматично да компенсира естественото
отклоняване на волана, помощната функция
за движение в права посока ви улеснява да
поддържате курс на движение право напред.

Стр. 557
Има автомобил пред вас
Системата ACC с функция LSF следи дали автомобил пред вас навлиза в обсега на ACC с функция
LSF. Ако бъде открит такъв автомобил, системата ACC с функция LSF запазва или намалява
зададената скорост на автомобила ви, за да запази зададения интервал за следване към
автомобила отпред.

→ За задаване или промяна на интервала за следване, стр. 564
Когато автомобил, чиято скорост е по-ниска от вашата зададена
скорост, бъде засечен пред вас,
вашият авто мобил започва да намалява скоростта.

В режим на работа
Ако автомобилът пред вас внезапно намали скоростта си, или пред вас се
появи друг автомобил, се чува звуков сигнал и се появява съобщение в
интерфейса за информация на шофьора, като предупредителните
светлини на Head-up дисплея* мигат.

Натиснете педала на спирачките и поддържайте подходящ интервал
от автомобила пред вас.

*Не е наличен за всички модели

Стр. 558
■ Няма автомобил пред Вас
Вашият автомобил поддържа зададената скорост без да се
налага да държите крака си върху педала на газта или
спирачките. Ако преди това е имало разпознат автомобил
пред вас, който е задържал вашия от това да се движи със
зададената скорост, системата адаптивен автопилот с
функция за следване при ниска скорост (ACC с LSF) ускорява
вашия CR-V до зададената скорост и след това я поддържа.
■ Когато натиснете педала на газта
Може временно да увеличите скоростта на автомобила. В такъв случай няма звуково или
визуално предупреждение, дори да има автомобил в диапазона на системата ACC с функция LSF.
Системата ACC с функция LSF остава включена, освен ако не я отмените. След като отпуснете
педала на газта, системата възстановява подходяща скорост, за да се запази интервалът за
следване с автомобила пред вас, който е в обсега на системата ACC с функция LSF.
В РЕЖИМ НА РАБОТА
Дори ако дистанцията между вашия автомобил и автомобила пред вас е къса, системата ACC с
функция LSF ще ускори вашия автомобил при следните обстоятелства:
• Автомобилът пред вас се движи почти със същата скорост или по-бързо от вашия автомобил.
• Автомобил, който свива пред вас, се движи по-бързо от вашия автомобил, постепенно
увеличавайки дистанцията между автомобилите.
Имате възмомжност да настроите системата да издава звуков сигнал, когато откритият от нея
автомобил пред вас излезе извън обхвата на нейните датчици. Променете настройките в менюто
„Звуково известие на Адаптивния автопилот за автомобила пред вас“ (ACC Vehicle Ahead Detected
Beep).
→ Персонални настройки, стр. 161, 400
Ограничения
Може да се наложи да използвате спирачките, за да запазите безопасен интервал, когато
ползвате система ACC с функция LSF. Освен това, системата ACC с функция LSF може да не работи
правилно при определени условия.
>> Система ACC с функция LSF – Условия и ограничения стр. 560
*Не се предлага за всички модели

Стр. 559
Honda Sensing >> Адаптивен автопилот с функция за следване при ниска скорост - (ACC с LSF)
Вашият автомобил също спира автоматично. Съобщението …….. се появява на
информационния интерфейс за шофьора. Когато автомобилът пред вас стартира
отново, иконата с автомобил с интерфейса за информация на шофьора мига.
Ако натиснете бутона RES/+ или –/SET или педала на газта, системата ACC с
функция LSF работи отново в рамките на зададената преди това скорост.
Ако пред вас няма автомобил преди да потеглите, натиснете педала на газта и
системата ACC с функция LSF ще работи отново в рамките на зададената преди
това скорост.
>> откритият пред вас автомобил е в обсега на ACC с LSF и забавя, за да спре:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Напускането на автомобила, докато системата ACC с функция LSF работи, може да доведе до
потегляне на автомобила без шофьор.
Автомобил, който потегли без шофьор може да предизвика произшествие, което да причини
тежко нараняване или смърт. Никога не излизайте от автомобила, когато е спрян от системата
ACC с функция LSF!

Стр. 560
Honda Sensing >> Адаптивен автопилот с функция за следване при ниска скорост - (ACC с LSF)
УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Системата може автоматично да се изключи и индикаторът на ACC ще светне при определени
условия. Някои от тези условия са изброени по-долу. Други условия може да намалят някои от
функциите на ACC.
>> Камера на предния датчик стр. 592
■ Условия на околната среда: Шофиране при лоши метеорологични условия (дъжд, мъгла, сняг и
т.н.)
■ Условия на пътя: Шофиране по снежен или мокър път (неясна пътна маркировка, следи на
автомобили, отразени светлини, пръски на пътя, голям контраст).
■ Състояния на автомобила:
• Предното стъкло е изцапано от прах, кал, листа, мокър сняг и т.н.
• Необичайно състояние на гума или колело (грешен размер, различен размер или конструкция,
неправилно надута, компактна резервна гума* и т.н.).
• Температурата на камерата става твърде висока.
• Ръчната спирачка е активирана.
• Когато предната решетка е мръсна.
• Автомобилът е наклонен поради тежък товар или модификации по окачването.
• Когато са монтирани вериги върху гумите.
Ограничения на ACC с LSF:
Може да прочетете информация за боравене с камерата, с която е оборудвана тази система.
>> Камера на предния датчик стр. 592
За указания за правилното боравене с датчика на радара, вижте следващата страница.
>> Датчик на радара стр. 594
Ако датчикът на радара трябва да бъде ремонтиран, да се отстрани или ако капакът е силно
ударен, изключете системата като натиснете бутона MAIN и закарате автомобила в оторизиран
сервиз.
Закарайте автомобила за проверка при упълномощен представител ако установите нетипично
поведение на системата (напр. предупредителното съобщение се появява прекалено често).

Стр. 561
Honda Sensing >> Адаптивен автопилот с функция за следване при ниска скорост - (ACC с LSF)
■ Ограничения на разпознаването/откриването
• Друг автомобил внезапно ви пресича пътя.
• Интервалът между вашия автомобил и автомобила пред вас е прекалено малък.
• Автомобил ви засича с малка скорост и спира внезапно.
• Когато ускорите бързо и настигнете автомобила пред вас с висока скорост.
• Автомобилът пред вас е мотоциклет, велосипед, скутер или друго малко превозно средство.
• Когато има животни пред автомобила ви.
• Когато шофирате по път със завои или хълмист път, което затруднява датчика да разпознае
правилно автомобил пред вас.

• Разликата в скоростта на вашия автомобил и този пред вас е прекалено голяма.
• Идващ насреща автомобил изведнъж се отклонява към вас.
• Вашият автомобил изведнъж преминава в насрещното платно пред идващ насреща автомобил.

Стр. 562
Honda Sensing >> Адаптивен автопилот с функция за следване при ниска скорост - (ACC с LSF)
• При преминаване през тесен железен мост.
• Когато автомобилът пред вас спре ненадейно.

• Когато автомобилът пред вас има нетипична форма.
• Когато вашият автомобил или автомобилът пред вас се движи на ръба на пътното платно.

Стр. 563
Honda Sensing >> Адаптивен автопилот с функция за следване при ниска скорост - (ACC с LSF)
РЕГУЛИРАНЕ НА СКОРОСТТА НА АВТОМОБИЛА
Увеличете или намалете скоростта на автомобила като използвате бутоните RES/+ или –/SET на
волана.

• Всеки път когато натискате бутоните RES/+ или –/SET, скоростта на автомобила се увеличава или
намалява с около 1 км/ч или съответно с 1 миля/ч.
• Ако натиснете и задържите бутона RES/+ или –/SET натиснат, скоростта на автомобила се
увеличава или намалява с около 10 км/ч или съответно 10 мили/ч.
Ако автомобилът пред вас се движи със скорост, по-ниска от вашата увеличена зададена скорост,
системата ACC с функция LSF може да не ускори автомобила ви. Това се прави с цел запазване на
разстоянието между вашия и другия автомобил. Когато натиснете педала на газта и след това
натиснете и освободите бутона –/SET, актуалната скорост на автомобила е зададена.

Стр. 564
Honda Sensing >> Адаптивен автопилот с функция за следване при ниска скорост - (ACC с LSF)
ЗА ЗАДАВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА ИНТЕРВАЛА ЗА СЛЕДВАНЕ
Натиснете бутона (интервал), за да промените интервала за
следване на системата ACC с функция LSF. При всяко натискане
на бутона, настройката на интервала за следване (интервалът
зад автомобила, открит пред вас) преминава през къс, среден,
дълъг и много дълъг.
Определете най-подходящата настройка за интервал до предния
автомобил на база на вашите специфични условия на шофиране.
Непременно спазвайте евентуални изисквания за интервал, които са зададени от вашите местни
разпоредби

Стр. 565
Honda Sensing >> Адаптивен автопилот с функция за следване при ниска скорост - (ACC с LSF)
Колкото по-голяма скорост зададете, толкова по-дълги стават късият, средният, дългият или много
дългият интервал. Вижте следните примери за ваша информация.
Интервал за следване

Когато зададената скорост е
80 км/ч (50 мили/ч)
104 км/ч (65 мили/ч)

Къс

24,7 метра
81,0 фута
1,1 сек.

31,5 метра
103,3 фута
1,1 сек.

Среден

34,2 метра
112,2 фута
1,5 сек.

43,4 метра
142,4 фута
1,5 сек.

Дълъг

46,8 метра
153,5 фута
2,1 сек.

60,8 метра
199,4 фута
2,1 сек.

Много
дълъг

63,5 метра
208,3 фута
2,9 сек.

83,4 метра
273,6 фута
2,9 сек.

Когато вашият автомобил спре автоматично, тъй като автомобилът, открит пред вас, е спрял,
интервалът между двете коли ще варира в зависимост от настройката за интервал на системата
ACC с функция LSF. При всякакви обстоятелства шофьорът трябва да спазва достатъчна дистанция
от автомобила пред него и трябва да е уведомен, че минималните дитсанции или часови
интервали могат да бъдат предписани от приложените разпоредби на Закона за движение по
пътищата, и че е отговорност на шофьора да спазва тези закони.

Стр. 566
Honda Sensing >> Адаптивен автопилот с функция за следване при ниска скорост - (ACC с LSF)
ЗА ОТМЯНА НА ACC С ФУНКЦИЯ LSF
За да отмените системата за поддържане на скорост (АСС) с функция LSF,
направете следното:
• Натиснете бутона CANCEL (Отмяна).
• Натиснете бутона MAIN (Главен).
► Индикаторът на системата АCC с функция LSF (зелен) изгасва.
• Натиснете бутона LIM.
• Натиснете спирачния педал.
► Когато функцията LSF е спряла автомобила, не можете да отмените системата ACC с функция
LSFкато натиснете спирачния педал.
Възстановяване на предварително зададената скорост: След като отмените системата за
автоматично поддържане на скоростта (АСС) с функция (LSF), можете да възстановите зададената
преди това скорост, докато все още се показва на дисплея. Натиснете бутона RES/+. Зададената
скорост не може да бъде зададена, когато системата ACC с функция LSF е била изключена с
помощта на бутона MAIN. Натиснете бутона MAIN, за да активирате системата, след това задайте
желаната скорост.

Стр. 567
Honda Sensing >> Адаптивен автопилот с функция за следване при ниска скорост - (ACC с LSF)
АВТОМАТИЧНА ОТМЯНА
■ Автоматична отмяна Когато АСС с функция LSF бъде отменена автоматично, се чува се звуков
сигнал и в интерфейса за информация на шофьора се появява съобщение. Всяко от тези условия
може да накара ACC с функция LSF автоматично да бъде отменена:
• Лоши климатични условия (дъжд, мъгла, сняг и т.н.)
• Когато датчикът на радара в предната решетка се замърси.
• Автомобилът пред вас не може да бъде открит.
• Констатирано е необичайно състояние на гумите или гумите се пързалят.
• Продължителен период на шофиране по планински път или по пресечена местност.
• Рязко движение с волана.
• Когато са активирани ABS, VSA или CMBS.
• Когато светне индикаторът на ABS или VSA системата.
• Когато автомобилът е спрян на много стръмен склон.
• Когато задействайте ръчно ръчната спирачка.
• Когато разпознатият автомобил в рамките на обсега на системата ACC с функция LSF е прекалено
близо до вашия автомобил.
• Камерата зад огледалото за обратно виждане или областта около камерата, включително
челното стъкло, се замърси.
• Когато бъде надвишено максималното ограничение за натоварване.
• Когато минавате през затворено пространство, като например тунел.
Системата ACC с автоматична отмяна на функцията LSF може да бъде активирана и от следните
причини. В тези случаи ръчната спирачка ще се активира автоматично.
• Предпазният колан на шофьора бъде откачен, когато автомобилът е спрян.
• Автомобилът спира за над 10 минути.
• Двигателят е загасен.
Въпреки че системата АСС с функция LSF е отменена автоматично, все още можете да
възстановите предварително зададената скорост. Изчакайте, докато състоянието, което е
причинило отмяна на ACC с функция LSF премине, след това натиснете бутона –/SET.

Стр. 568
Honda Sensing >> Адаптивен автопилот с функция за следване при ниска скорост - (ACC с LSF)
РАБОТА НА ИНТЕЛИГЕНТНИЯ АДАПТИВЕН АВТОПИЛОТ
Предвижда рано ситуация на навлизащ пред вас автомобил. Системата разпознава, че автомобил
в съседната по-бавна лента има намерение да навлезе пред вас и регулира скоростта на вашия
автомобил предварително, докато системата ACC с функция LSF е активирана. Когато посоките на
пътното движение сменят страните си, шофирането по път, на който за известно разстояние има
насрещно движение, автоматично превключва пътната лента за разпознаване от дясна на лява.
КАК РАБОТИ СИСТЕМАТА
Датчикът на радара в предната решетка разпознава автомобили
пред вас, включително в съседната лента, а камерата зад огледалото
за обратно виждане разпознава маркировките на пътното платно.
Тази система подобрява възможностите за следене на АCC с функция
LSF; тя регулира скоростта на вашия автомобил предварително,
предвиждайки рано ситуация, в която автомобил, движещ се в
съседната по-бавна лента, може да настигне по-бавен автомобил
пред него и да навлезе пред вас.
Когато бъде предвидена такава ситуация, вашият автомобил
намалява малко скоростта си. Когато бъде разпознат такъв
автомобил, вашият автомобил намалява скоростта според
автомобила, навлизащ пред вас. Тъй като скоростта се регулира от
системата, иконата за навлизащ пред вас автомобил се появява в интерфейса за информация на
шофьора, за да покаже, че системата е активирана.

Стр. 569
Honda Sensing >> Адаптивен автопилот с функция за следване при ниска скорост - (ACC с LSF)
КАК СЕ АКТИВИРА СИСТЕМАТА
Когато автомобил, който навлиза пред вас, е по-бърз от автомобила пред него, и вашият
автомобил е по-бърз от навлизащия автомобил (напр. когато трябва да намалите), системата ACC с
функция LSF предвижда навлизането и регулира вашата скорост. Системата се активира, когато са
спазени следните условия:
• Когато системата ACC с функция LSF е активирана.
• Когато се движите по многолентов път.
• Когато скоростта ви е между 80 км/ч (50 мили/ч) и около 180 км/ч (112 мили/ч).
• Автомобилът се движи по прав или леко извит път.
• Мигачите са изключени.
• Спирачният педал не е натиснат.
• Когато автомобил навлезе от по-бавна лента.
■ Включване и изключване на Интелигентната адаптивна система за поддържане на скоростта
Можете да включвате и изключвате системата като използвате интерфейса за информация на
шофьора.
>> Персонализирани настройки, стр. 160, 400
ФУНКЦИИ НА СИСТЕМАТА
Когато трафикът премине от дясно към ляво движение, тя автоматично започва да следи лявата
лента.
Интелигентната система за поддържане на скоростта може да не се активира при следните
условия:
• Когато разликата в скоростта между навлизащия автомобил и автомобила пред него в съседната
лента е малка
• Когато разликата в скоростта между навлизащия автомобил и вашият автомобил е малка (напр.
когато регулиране на скоростта не е необходимо)
• Когато автомобил просто навлезе пред вашия автомобил, без да има автомобил пред него в
съседната
• Когато автомобил навлезе от по-бърза лента

Стр. 570
Honda Sensing >> Помощна система за спазване на пътната лента (LKAS)
ПОМОЩНА СИСТЕМА ЗА СПАЗВАНЕ НА ПЪТНАТА ЛЕНТА (LKAS)
Предоставя помощ при управление, за да помогне да държите автомобила в центъра на
разпозната пътна лента и предоставя осезаеми, звукови и визуални известявания, ако
автомобилът бъде засечен, че напуска своята пътна лента.
Важни напомняния за
безопасността
Системата LKAS е само за ваше
удобство. Тя не замества
управлението на автомобила, което
се изисква от вас. Системата не
работи ако свалите ръцете си от
волана или не управлявате.
>> Предупредителни и
информационни съобщения на
Интерфейс за информация на
шофьора, стр. 123
Системата LKAS ви известява само,
когато се отчете напускане на
лентата без да е пуснат мигач. Системата LKAS може да не открие всички пътни маркировки или
напускания на лентата; точността е променлива в зависимост от метеорологичните условия,
скоростта и състоянието на пътната маркировка. Винаги е ваша отговорност да шофирате
безопасно и да избягвате сблъсъци. Системата LKAS е удобна, когато се ползва на магистрали или
двойно пътно платно.
Системата LKAS може да не функционира правилно или може да функционира неподходящо при
определени условия:
>>LKAS – Условия и ограничения стр. 575
Може да прочетете информация за боравене с камерата, с която е оборудвана тази система.
>>Камера на предния датчик, стр. 592

Стр. 571
Honda Sensing >> Помощна система за спазване на пътната лента (LKAS)
ПОМОЩНА ФУНКЦИЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПЪТНАТА ЛЕНТА
Предоставя помощ за поддържане на
автомобила в центъра на пътната лента,
когато автомобилът се доближи бяла
или жълта линия, усилието върху
електрическото сервоуправление ще
стане по-силно.

ФУНКЦИЯ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРИ НАПУСКАНЕ НА ПЪТНА ЛЕНТА
Когато автомобилът навлезе в
предупредителната зона, системата
LKAS ви известява с лека вибрация на
волана, както и звукови и визуални
предупреждения.

Системата LKAS няма да функционира както трябва при шофиране в задръстване (с чести спирания
и потегляния) или на път с остри завои. Когато не може да разпознае пътна лента, системата
временно ще се изключи. Когато бъде разпозната пътна лента, системата автоматично ще
възстанови работата си.

Стр. 572
Honda Sensing >> Помощна система за спазване на пътната лента (LKAS)
КОГА МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА СИСТЕМАТА
Системата може да се ползва, когато са спазени следните условия:
• Пътната лента, в която шофирате, има разпознаваеми линии от двете страни, а вашият
автомобил е по средата.
• Скоростта на автомобила е между 72 - 185 км/ч (45 - 115 мили/ч).
• Шофирате по прав или леко извит път.
• Мигачите са изключени.
• Спирачният педал не е натиснат.
• Чистачките не работят на висока скорост.
КАК СЕ АКТИВИРА СИСТЕМАТА
1. Натиснете бутона MAIN (Главен).
► Системата LKAS е в интерфейса за информация на шофьора. Системата
е готова за употреба.
2. Натиснете бутона LKAS.
► Очертанията на пътната лента се виждат в интерфейса за информация
на шофьора. Системата е активирана.

Ако автомобилът се отклонява към лявата или дясната линия на лентата за движение поради
усилие от системата, изключете системата LKAS и проверете автомобила в оторизиран сервиз на
Honda.

Стр. 573
Honda Sensing >> Помощна система за спазване на пътната лента (LKAS)
3. Дръжте автомобила си в средата на платното, докато шофирате.
>> Пунктираните външни линии се променят на непрекъснати след като
системата разпознае лявата и дясната маркировка и започне да работи.

ЗА ОТМЯНА
За отмяна на системата LKAS:
Натиснете бутона MAIN или бутона LKAS.
Системата LKAS се изключва всеки път, когато гасите двигателя, даже ако
сте я били включили при последното шофиране на автомобила.
Натискането на главния бутон MAIN също включва и изключва адаптивния
автопилот с функция за следване при ниска скорост (ACC с LSF)

Стр. 574
Honda Sensing >> Помощна система за спазване на пътната лента (LKAS)
Работата на системата се прекратява ако вие:
• Настроите чистачките на HI.
► Изключването на чистачките или настройването им на LO подновява LKAS.
Модели с автоматични чистачки с интервали:
• Включите превключвателя на чистачките в положение AUTO (Автоматично) и те работят на
висока скорост.
► Системата LKAS възстановява работата си, когато
чистачките спрат или работят на бавна скорост.
Всички модели:
• Намалете скоростта на автомобила до 64 км/ч (40 мили/ч)
или по-малко.
► Увеличаването на скоростта до 72 км/ч (45 мили/ч) или
повече възстановява системата LKAS.
• Натиснете спирачния педал.
► Системата LKAS се възстановява и започва отново да открива линиите на пътното платно, след
като отпуснете педала на спирачките.
■ Системата LKAS може да се изключи автоматично, когато:
• Системата не успее да открие линии на пътната лента.
• Воланът се завърти рязко.
• Не управлявате автомобила.
• Преминавате през остър завой.
• Шофирате със скорост над около 185 км/ч (115 мили/ч).
• Системата за предупреждение за напускане на пътната лента е активирана.
След като тези условия вече не съществуват, системата LKAS автоматично възстановява работата
си.

Стр. 575
Honda Sensing >> Помощна система за спазване на пътната лента (LKAS)
■ Системата LKAS може да бъде отменена автоматично, когато:
• Температурата на камерата се повиши или понижи значително.
• Камерата зад огледалото за обратно виждане или областта около камерата, включително
челното стъкло, се замърси.
• Системата ABS или VSA се включи.
Звуковият сигнал се чува, ако системата LKAS се отмени автоматично.
■ LKAS – УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Системата може да не разпознае маркировки на пътната лента и затова може да не задържи
автомобила в средата на лентата при определени условия, включително следните:
■ Условия на околната среда
• Шофиране при лоши климатични условия (дъжд, мъгла, сняг и т.н.)
• Внезапна промяна между светлина и тъмнина като влизане или излизане от тунел.
• Има малка разлика между линиите на платното и пътната повърхност.
• Шофирате при слаба слънчева светлина (напр. при изгрев или залез).
• На пътя се отразява силна светлина.
• Шофиране в сенките на дървета, сгради и т.н.
• Сенки на съседни обекти са успоредни на маркировката на платното.
• Пътни обекти или конструкции по погрешка са отчетени като маркировка.
• Отражения от вътрешната страна на предното стъкло.
• Шофиране през нощта или в условия на тъмнина, като напр. тунел.

Стр. 576
Honda Sensing >> Помощна система за спазване на пътната лента (LKAS)
■ Условия на пътя
• Шофиране по снежен или мокър път (неясна пътна маркировка, следи на автомобили, отразени
светлини, пръски на пътя, голям контраст).
• Шофиране по път с временна маркировка.
• На пътя са видими избледнели, многобройни или разнообразни маркировки поради ремонти на
пътя или стара маркировка.

• Пътят има сливащи се, разделящи се или пресичащи се линии (напр. при кръстовище или
пресечка).
• Пътната маркировка е изключително тясна, широка или променлива.

• Автомобилът пред вас се движи близо до линиите на платното.
• Пътят е хълмист или автомобилът приближава билото на хълм.

Стр. 577
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• Шофирате по груби или неасфалтирани пътища, или неравни
повърхности.
• Когато обекти на пътя (бордюр, мантинела, пилони и др.) биват
разпознати като бели (или жълти) линии.
■ Състояния на автомобила
• Стъклата на фаровете са мръсни или фаровете не са правилно
регулирани.
• Предното стъкло е изцапано или блокирано от прах, кал, листа, мокър сняг и т.н.
• Предното стъкло е изпотено отвътре.
• Температурата на камерата става твърде висока.
• Необичайно състояние на гума или колело (грешен размер, различен размер или конструкция,
неправилно надута, компактна резервна гума и т.н.).
• Автомобилът е наклонен поради тежък товар или модификации по окачването.
• Автомобилът тегли ремарке.

Стр. 578
Honda Sensing >> Система за предупреждение при напускане на пътното платно
Известява и съдейства, когато системата засече опасност вашият автомобил случайно да пресече
пътната маркировка или ръба на пътната настилка, или пък изцяло да излезе от пътя.
Предната камера зад огледалото за обратно виждане наблюдава левите
и десните маркировки на пътя (в бяло или жълто) и външното очертание
на пътната настилка (граничеща с трева или чакъл). Ако вашият
автомобил се приближи прекалено близо до разпознатите пътни
маркировки или външното очертание на пътната настилка (граничеща с
трева или чакъл) без да е подаден мигач, освен визуалното известяване,
системата прилага усилие на волана и ви известява с бързи вибрации на
волана, за да ви помогне да останете в рамките на разпознатото платно.
Ако системата определи, че автомобилът е на път да се отклони от очертанието на пътната
настилка, тя ще извести водача със звуков сигнал вместо с вибрации на волана.
→ Персонализирани опции, стр. 161; 400
Съобщението се появява на интерфейса за информация на шофьора като визуално известяване.
Ако системата установи, че нейното усилие на волана не е достатъчно за запазване на автомобила
на пътя, тя може да активира спирачките.
Съобщението
известяване.

се появява на интерфейса за информация на шофьора като визуално

Ако системата установи, че нейното усилие на волана не е достатъчно за запазване на автомобила
на пътя, тя може да активира спирачките.
Важни напомняния за безопасност
Както всички помощни системи, системата за предупреждение при напускане на пътната лента
има ограничения. Ако разчитате прекомерно на системата за предупреждение при напускане на
пътната лента, това може да доведе до сблъсък. Ваша отговорност е да държите автомобила в
платното за движение. Може да прочетете информация за боравене с камерата, с която е
оборудвана тази система.
→ Камера на предния датчик стр. 592
Системата за предупреждение при напускане на пътната лента може да не функционира правилно
или може да функционира неподходящо при определени условия:
→ Система за предупреждение при напускане на пътната лента – Условия и ограничения, стр.
582
Има случаи, в които може да не забележите действията на системата за предупреждение при
напускане на пътната лента поради вашето управление на автомобила или настилката на пътя.

Стр. 579
Honda Sensing >>Система за предупреждение при напускане на пътното платно
Ако системата установи, че нейното усилие на волана не е достатъчно за
запазване на автомобила на пътя, тя може да активира спирачките.
► Спирането се прилага само когато маркировките на пътното платно са
плътни непрекъснати линии. Системата отменя помощните действия, когато
завъртите волана, за да избегнете пресичане на разпознатите пътни
маркировки. Ако системата се задейства няколко пъти без да има реакция
от шофьора, системата издава звуков сигнал. След това се показва
предупреждението вляво и системата за предупреждение при напускане на
пътната лента частично се деактивира. След няколко минути се показва
предупреждението вляво и функционирането на системата за предупреждение при напускане на
пътната лента изцяло се възстановява.

Ако LKAS е изключена и сте избрали „Normal“или „Еarly“ от
персонализираните опции чрез интерфейса за информация на шофьора,
съобщението по-долу ще се появи, ако системата е определила, че е
налице възможност автомобилът да пресече разпознатата пътна маркировка или външния ръб на
пътната настилка (и да навлезе в тревата или чакъла). Но ако сте избрали „ Delayed “, съобщението
ще се появи единствено ако автомобилът е на път да пресече външното очертание на пътната
настилка.
→ Персонализирани опции, стр. 161, 400

Стр. 580
Honda Sensing >> Система за предупреждение при напускане на пътното платно
■ НАЧИН НА АКТИВИРАНЕ НА СИСТЕМАТА
Системата става готова за търсене на пътни маркировки, когато следните условия са спазени:
• Автомобилът пътува с между 72 и 180 км/ч (45 и 112 мили/ч).
• Автомобилът се движи по прав или леко извит път.
• Мигачите са изключени.
• Спирачният педал не е натиснат.
• Чистачките не работят постоянно.
• Автомобилът не ускорява или спира и воланът не се върти.
• Системата определя, че шофьорът не ускорява, спира или завива активно.
Възможно е системата за предупреждение при напускане на пътното платно да се изключи
автоматично и на таблото светва индикатор.
>> Индикатори, стр. 114
Функцията на системата за предупреждение при напускане на пътното платно може да е
засегната, когато автомобилът:
• Не се шофира в рамките на пътна лента.
• Бъде шофиран по вътрешния край на завой или извън пътната лента.
• Бъде шофиран в тясна пътна лента.
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ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРИ НАПУСКАНЕ НА
ПЪТНОТО ПЛАТНО
Натиснете бутона на системата за предупреждение за
напускане на пътното платно, за да включите и изключите
системата.
► Индикаторът в бутона светва и съобщението се появява в
интерфейса за информация на шофьора, когато системата е
включена.
Когато сте избрали Warning Only (Само предупреждение) от
персонализираните опции с помощта на интерфейса за
информация на шофьора или аудио/информационния екран, системата не задейства волана и
спирачките.
>> Персонализирани опции, стр. 161; 400

Възможно е индикаторите на адаптивния автопилот с функция за следване при ниска скорост, на
системата за предупреждение при напускане на пътното платно, на асистента за динамична
устойчивост на автомобила (VSA), на системата за следене на налягането в гумите, на паркинг
спирачката и на спирачната система, на системата, предотвратяваща опасността от удар и др. да
светнат в жълто заедно със съобщение в информационния интерфейс за шофьора при стартиране
автомобила след повторно свързване на акумулатора. Шофирайте на късо разстояние със скорост
над 20 км/ч и всички индикатори трябва да изгаснат. Ако някой от тях продъжли да свети,
проверете автомобила в оторизиран сервиз на Honda.
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УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Системата може да не засече правилно маркировката на платната и позицията на автомобила ви
при определени условия. Някои от тези условия са изброени по-долу.
■ Условия на околната среда
• Шофиране при лоши климатични условия (дъжд, мъгла, сняг и т.н.)
• Внезапна промяна между светлина и тъмнина като влизане или излизане от тунел.
• Има малка разлика между линиите на платното и пътната повърхност.
• Шофирате при слаба слънчева светлина (напр. при изгрев или залез).
• На пътя се отразява силна светлина.
• Шофиране в сенките на дървета, сгради и т.н.
• Сенки на съседни обекти са успоредни на маркировката на платното.
• Пътни обекти или конструкции по погрешка са отчетени като маркировка.
• Отражения от вътрешната страна на предното стъкло.
• Шофиране през нощта или в условия на тъмнина, като напр. тунел.
• Външното очертание на пътната настилка граничи с обекти, материали и др., различни от трева
или чакъл.
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УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ
■ Условия на пътя
• Шофиране по снежен или мокър път (неясна пътна маркировка, следи на автомобили, отразени
светлини, пръски на пътя, голям контраст).
• Шофиране по път с временна маркировка.
• На пътя са видими избледнели, многобройни или разнообразни маркировки поради ремонти на
пътя или стара маркировка.
• Пътят има сливащи се, разделящи се или пресичащи се линии (напр. при кръстовище или
пресечка).
• Пътната маркировка е изключително тясна, широка или променлива.
• Автомобилът пред вас се движи близо до линиите на платното.
• Пътят е хълмист или автомобилът приближава билото на хълм.
• Шофирате по груби или неасфалтирани пътища, или неравни повърхности.
• Когато обекти на пътя (бордюр, мантинела, пилони и др.) биват разпознати като бели (или
жълти) линии
• Шофиране по пътища с двойни линии.
■ Състояния на автомобила
• Стъклата на фаровете са мръсни или фаровете не са правилно регулирани.
• Предното стъкло е изцапано или блокирано от прах, кал, листа, мокър сняг и т.н.
• Предното стъкло е изпотено отвътре.
• Температурата на камерата става твърде висока.
• Необичайно състояние на гума или колело (грешен размер, различен размер или конструкция,
неправилно надута, компактна резервна гума и т.н.).
• Автомобилът е наклонен поради тежък товар или модификации по окачването.
• Когато са монтирани вериги върху гумите.
• Автомобилът тегли ремарке.

Стр. 584
Honda Sensing >> Система за разпознаване на пътните знаци
Напомня за информация на пътните знаци, като актуално ограничение на скоростта и забрана за
изпреварване, които автомобилът току-що е преминал, като ги показва на интерфейса за
информация на шофьора и Head-up дисплея.
НАЧИН НА РАБОТА НА СИСТЕМАТА
Когато камерата, която се намира зад огледалото за обратно виждане, открие пътни знаци по
време на шофиране, системата показва тези, които са предназначени за вашия автомобил.
Иконата на знака ще се показва докато автомобилът измине предварително време и разстояние.
Иконата на знака може да премине в друга или да изчезне, когато:
• Бъде разпознат края на ограничението за скорост или друго ограничение.
• Вашият автомобил навлезе/излезе от главен път или магистрала.
• Завиете с подаден мигач на кръстовище.
Системата е проектирана да разпознава знаците, които отговарят на стандартите на Виенската
конвенция. Не всички знаци могат да се показват, но знаците покрай пътя не трябва да се
игнорират. Системата не работи за обозначените пътни знаци във всички страни, в които пътувате,
нито във всички ситуации. Не
разчитайте прекалено много на
системата. Винаги шофирайте със
скорост, подходяща за пътните
условия. Ако автомобилът ви
надвиши засеченото ограничение на
скоростта, на дисплея ще мига икона, изобразяваща знака за ограничение на скоростта за
текущата зона. Способността на системата прецизно да известява водача относно ограничението
на скоростта зависи от определени условия като например мерните единици, показани на пътния
знак, както и скоростта и посоката на пътуване на автомобила. В някои случаи системата може да
покаже погрешни предупреждения или друга неточна информация. Мерната единица за
ограничения на скоростта (мили/ч или км/ч) се различава в различните държави. Ако навлезете в
държава, чиято мерна единица се различава от тази на държавата, от която сте дошли,
използвайте приборното табло, за да промените мерната единица, в противен случай системата
няма да работи коректно.

Стр. 585
Honda Sensing >> Система за разпознаване на пътните знаци
Възможно е да се появи изображението, показано по-долу, ако системата не открие никакви
пътни знаци, докато шофирате.

За да се намали подобието, което вътрешната температура би могло да изключи системата от на
датчиците на камерата при паркиране, открийте сенчесто място, или не оставяйте предната част
на автомобила на слънце. Ако използвате сенник за предното стъкло, не позволявайте той да
покрие корпуса на камерата, тъй като това би довело до прекомерното ѝ загряване.
Ако този знак се появи, системата за разпознаване на пътни знаци няма да работи и по късно
ще се покаже и символът
• Използвайте климатичната система, за да охладите купето. Ако е необходимо, използвайте
насочете вентилацията директно към камерата.
Ако този знак се появи, системата за разпознаване на пътни знаци няма да работи и по късно
ще се покаже и символът
• Започнете да шофирате автомобила, за да понижите температурата на челното стъкло.
• Паркирайте автомобила си на безопасно място и почистете челното стъкло. Ако съобщението не
изчезне, след като сте почистили стъклото и сте шофирали автомобила за малко, проверете
автомобила си в оторизиран сервиз на Honda.

Стр. 586
Honda Sensing >> Система за разпознаване на пътните знаци
Ако автомобилът ви надвиши засеченото ограничение на скоростта, на дисплея ще мига икона,
изобразяваща знака за ограничение на скоростта за текущата зона. Способността на системата
прецизно да известява водача относно ограничението на скоростта зависи от определени условия
като например мерните единици, показани на пътния знак, както и скоростта и посоката на
пътуване на автомобила. В някои случаи системата може да покаже погрешни предупреждения
или друга неточна информация.
>> Ограничения на системата за разпознаване на пътни знаци, стр. 587
Мерната единица за ограничения на скоростта (мили/ч или км/ч) се различава в различните
държави. Ако навлезете в държава, чиято мерна единица се различава от тази на държавата, от
която сте дошли, използвайте приборното табло, за да промените мерната единица, в противен
случай системата няма да работи коректно.
→ Скоростомер, стр. 144
→ Персонализирани опции, стр. 161, 400

Стр. 587
Honda Sensing >> Система за разпознаване на пътните знаци
ОГРАНИЧЕНИЯ И УСЛОВИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ПЪТНИТЕ ЗНАЦИ
Когато системата за разпознаване на пътните знаци е в неизправност, на
интерфейса за информация на шофьора се появява следното изображение . Ако съобщението не изчезне, закарайте автомобила за проверка в
оторизиран сервиз на Honda.
Системата за разпознаване на пътните знаци може да не успее да разпознае
пътни знаци в следните случаи:
■ Състояния на автомобила
• Стъклата на фаровете са мръсни или фаровете не са правилно регулирани.
• Предното стъкло е изцапано от прах, кал, листа, мокър сняг и т.н.
• Предното стъкло е изпотено отвътре.
• Остават части, които трябва да бъдат избърсани.
• Необичайно състояние на гума или колело (грешен размер, различен размер или конструкция,
неправилно надута, компактна резервна гума и т.н.).
• Автомобилът е наклонен поради тежък товар или модификации по окачването.
■ Условия на околната среда
• Шофирате при слаба слънчева светлина (напр. при изгрев или залез).
• На пътя се отразява силна светлина.
• Внезапна промяна между светлина и тъмнина като влизане или излизане от тунел.
• Когато шофирате в сенките на дървета, сгради и т.н.
• Шофиране през нощта, в тъмни зони като дълги тунели.
• Шофиране при лоши климатични условия (дъжд, мъгла, сняг и т.н.).
• Автомобил пред вас изхвърля водни пръски или сняг, докато се движи.

Стр. 588
Honda Sensing >> Система за разпознаване на пътните знаци
ОГРАНИЧЕНИЯ И УСЛОВИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ПЪТНИТЕ ЗНАЦИ
■ Позицията или състоянието на пътния знак
• Знакът е труден за откриване, защото е в трудна зона.
• Знакът се намира далеч от автомобила ви.
• Знакът се намира на място, което лъчът на фаровете достига трудно.
• Знакът е разположен на завой или извивка на пътя.
• Избледнели или огънати знаци.
• Завъртени или повредени знаци.
• Знакът е покрит с кал, сняг или скреж.
• Част от знака е скрита от дървета или самият знак е скрит от автомобили или други.
• Светлина (улична лампа) или сянка се отразява върху повърхността на знака.
• Знакът е твърде ярък или твърде тъмен (електронен знак).
• Знакът е с малки размери.
■ Други условия
• Когато шофирате с висока скорост.

Стр. 589
Honda Sensing >> Система за разпознаване на пътните знаци
ОГРАНИЧЕНИЯ И УСЛОВИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ПЪТНИТЕ ЗНАЦИ
Системата за разпознаване на пътните знаци може да не функционира правилно, като
например да покаже знак, който не следва реалната наредба за пътя или изобщо не съществува
в следните случаи:
► Знак за ограничение на скоростта може да покаже по-висока или по-ниска скорост от реалното
ограничение на скоростта.
• Има допълнителен знак с още информация, като например метеорологични условия, време, тип
превозно средство и др.
• Цифрите на знака са трудни за разчитане (електронен знак, цифрите на знака са размазани и
др.).
• Знакът е в близост до лентата, в която шофирате, въпреки че не се отнася за нея (знак за
ограничение на скоростта се намира на пресечната точка между страничен и главен път и др.)
• Налице са неща, които изглеждат подобно по цвят или форма на разпознавания обект (по-добен
знак, електронен знак, табела, конструкция и др.)
• Камион или друго голямо превозно средство със стикер за знак за ограничение на скоростта в
задната си част пътува пред вас.

Стр. 590
Honda Sensing >> Система за разпознаване на пътните знаци
■ Символи, показвани на информационния дисплей за шофьора и на пълноцветния
мултиинформационен дисплей (Head-Up Display)*
Два пътни знака могат да бъдат показвани едновременно един до друг, когато бъдат открити от
системата. Иконата на знака за ограничение на скоростта се показва от дясната половина на
екрана. Иконата на знака със забрана за изпреварване се появява от ляво. Всеки допълнителен
знак, който показва ограничение на скоростта в зависимост от метеорологичните условия (сняг и
т.н.) или специфичен период от време, може да се появява на всяка от страните.
1. Знак,
забраняващ

изпреварването. Знак за ограничение на скоростта. 2. Допълнителен знак за ограничение на
скоростта според пътните условия.
В зависимост от ситуацията, *1 може да бъде заменено с *2 или *2 може да се появи от дясната
страна.
*Не се предлага за всички нива на оборудване.

Стр. 591
Honda Sensing >> Система за разпознаване на пътните знаци
■ Избор на показване на пътни знаци, когато основният режим е изключен
Можете да продължите да виждате пътните знаци като малки икони на информационния дисплей
и пълноцветния информационен дисплей (Head-up display) при наличен такъв, дори когато
основният режим на системата не е избран.

Стр. 592
Honda Sensing >> Камера на предния датчик
Камерата, използвана в системи като напр. Помощна система за спазване на пътната лента (LKAS),
Система за предупреждение при напускане на пътното платно, Система за адаптивен автопилот
(ACC) с функция Следване при ниска скорост (LSF), Система за разпознаване на пътните знаци и
Спирачна система за намаляване силата на сблъсък (CMBS), е проектирана да разпознава
предмети, които карат някоя от системите да задейства функциите си.
■ РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА КАМЕРАТА И СЪВЕТИ ЗА ПОДДРЪЖКА
Тази камера се намира зад огледалото за обратно
виждане. За да намалите вероятността високата
температура в интериора да изключи системата за
засичане на камерата, при паркиране намерете
сенчесто място или завъртете предната част на
автомобила далече от слънцето. Ако използвате
светлоотразителен сенник, не покривайте с него
корпуса на камерата. Покриването на камерата
може да повиши температурата ѝ. Никога не
поставяйте покритие и не прикрепяйте предмети
към предното стъкло, предния капак или предната решетка, които могат да попречат на обсега на
камерата и на нормалната й работа. Драскотини, прорези и други повреди на предното стъкло в
обсега на полезрението на камерата, могат да ѝ попречат да работи нормално. Ако това се случи,
ние препоръчваме да смените предното стъкло с оригинално на Honda. Дори малки поправки на
стъклото в обсега на камерата или поставянето на неоригинално стъкло може да попречи на
системата да работи нормално. След смяна на предното стъкло, нека специалист от оторизиран
сервиз на Honda настрои отново камерата. Правилната настройка на камерата е необходима за
правилната работа на системата. Не поставяйте нищо върху приборното табло. Може да се отрази
в предното стъкло и да попречи на системата при правилното откриване на маркировката.

Стр. 593
Honda Sensing >> Камера на предния датчик
Ако този знак се появи:
• Използвайте климатичната система, за да охладите купето. Ако е необходимо, използвайте
насочете вентилацията директно към камерата.
• Започнете да шофирате автомобила, за да понижите температурата на челното стъкло.
Ако този знак се появи:
• Паркирайте автомобила си на безопасно място и почистете челното стъкло. Ако съобщението не
изчезне, след като сте почистили стъклото и сте шофирали автомобила за малко, проверете
автомобила си в оторизиран сервиз на Honda.

Стр. 594
Honda Sensing >> Датчик на радара
Датчикът на радара се намира в предната решетка.
Избягвайте силни удари върху капака на датчика на радара.
За правилната работа на CMBS:
• Винаги поддържайте покритието на датчика на радара чисто.
• Никога не използвайте химически разтворители или полир паста
за почистване покритието на датчика. Почистете покритието с вода
или мек разтворител.
• Не залепвайте лепенка върху капака на датчика на радара и не
сменяйте капака.
Ако датчикът на радара трябва да бъде ремонтиран, да се отстрани или ако капакът е силно
ударен, изключете системата като използвате бутона CMBS OFF и закарате автомобила в
оторизиран сервиз на Honda.
→ Включена и изключена CMBS, стр. 546
Ако автомобилът участва в някоя от следните ситуации, датчикът на радара може да не работи
правилно. Закарайте автомобила за проверка в оторизиран сервиз на Honda:
• Автомобилът ви участва в челен сблъсък.
• Автомобилът ви преминава през дълбока вода или е потопен в дълбока вода.
• Автомобилът ви се сблъска силно с неравност, бордюр, наклон или насип, които могат да
разтърсят датчика на радара.

Стр. 595
Спиране>> Спирачна система
■ Ръчна спирачка (eлектрическа паркинг спирачка)
Използвайте ръчната спирачка, за да задържите автомобила при паркиране. Когато ръчната
спирачка бъде задействана, можете да я отпуснете ръчно или автоматично.
■ За да задействате ръчната спирачка:
Електрическата паркинг спирачка може да бъде задействане при всяко
време, стига автомобилът да разполага със зареден акумулатор, без
значение в коя позиция е стартовият бутон. Издърпайте нагоре бутона
леко и внимателно. Светва индикаторът на паркинг спирачката и
спирачната система.

■ Освобождаване:
Контактният ключ трябва да е в положение ON
1. Натиснете спирачния педал.
2. Натиснете превключвателя за електрическата ръчна спирачка.
► Индикаторът за ръчната спирачка и за спирачната система (червен) изгасва.
Ръчното освобождаване на ръчната спирачка чрез превключване помага на автомобила ви да
потегли по-бавно, когато се намира надолу по стръмен наклон.
>> Спирачна система
Когато натиснете педала на спирачката, можете да чуете свистящ звук от двигателното отделение.
Това се дължи на работата на спирачната система и е нормално. Може да чуете как двигателят на
електрическата ръчна спирачка сработва откъм зоната на задните колела, когато задействате или
освободите ръчната спирачка. Това е нормално. Педалът на спирачките може леко да се премести
поради сработването на електрическата ръчна спирачка, когато задействате или освободите
ръчната спирачка. Това е нормално. Не можете да задействате или освободите ръчната спирачка,
ако акумулаторът се изтощи.
>> Стартиране с външен акумулатор стр. 704
Ако издърпате и задържите превключвателя на електрическата ръчна спирачка по време на
шофиране, спирачките на четирите колела се задействат от системата VSA, докато автомобилът
спре. Тогава електрическата ръчна спирачка е активирана и трябва да освободите
превключвателя.

Стр. 596
Спиране>> Спирачна система
■ Автоматично активиране на паркинг спирачката се случва, когато:
• Изключите автомобила от стартовия бутон.
• За да се уверите, че паркинг спирачката е приложена, проверете дали свети съответният
индикатор.
>> Автоматично активиране и освобождаване на паркинг
спирачката, стр. 597
■ Автоматично освобождаване
Използвайте педала на газта, за да освободите ръчната спирачка,
когато стартирате автомобила при изкачване или в задръстване.
Леко натиснете педала на газта. Ако сте под наклон, може да се
наложи да „дадете повече газ“, за да освободите паркинг спирачката. Индикаторът за спирачки
угасва.
Можете да спрете паркинг спирачката автоматично при следните условия:
• Сте със закопчан колан за безопасност
• Електрическата система на автомобила е включена.
• Селекторът на трансмисията не е на позиция P или N.
В следните ситуации ръчната спирачка се задейства автоматично.
• Когато автомобилът спре с активирана за повече от 10 минути система за автоматично
задържане на спирачката.
• Коланът за безопасност на шофьора е незакопчан по време на престой и е приложена функцията
„задържане на спирачката“.
• Когато изключим електрическата система на автомобила при приложена система за задържане
на спирачката.
• При проблем със системата за задържане на спирачката при опит за нейното прилагане.
• Когато автомобилът спре за повече от 10 минуто с активиран адаптивен автопилон с функция за
следване при ниска скорост.
• Когато коланът за безопасност на шофьора е откопчан при автомобатично спиране на
автомобила от адаптивния автопилот с функция следване при ниска скорост.
• Когато електрическата система е изключена при активни адаптивен автопилот с функция за
следване при ниска скорост.
Ако паркинг спирачката не може да бъде освободена автоматично, направете го ръчно. Когато
автомобилът се движи по наклон, е наложително по-силно натискане на педала на газта, за да
можете да освободите автоматично паркинг спирачката.

Стр. 597
Спиране>> Спирачна система
■ Активиране и деактивиране на функцията на автоматичната ръчна спирачка
Когато контактният ключ е в положение ON, изпълнете следните стъпки, за да активирате или
деактивирате функцията на автоматичната ръчна спирачка.
1. Променете положението на скоростния лост на P.
2. Без да натискате спирачния педал, издърпайте превключвателя на автоматичната ръчна
спирачка и го задръжте на място.
► Проверете дали индикаторът за ръчната спирачка и за спирачната система светва.
3. Издърпайте и задръжте превключвателя на ръчната спирачка. Когато чуете звуков сигнал,
отпуснете превключвателя и в рамките на 3 секунди издърпайте и задръжте превключвателя
отново.
4. Когато чуете звук, който указва, че процедурата е завършена, отпуснете превключвателя.
► Два звукови сигнала указват, че функцията е активирана.
► Един звуков сигнал указва, че функцията е деактивирана.
► Когато приключите с активирането на функцията, ръчната спирачка ще остане задействана
докато не загасите двигателя.
► За да се уверите, че ръчната спирачка е задействана, проверете дали индикаторът за ръчната
спирачка и за спирачната система свети.
Ако трябва временно да деактивирате функцията, например когато искате да измиете
автомобила на автоматична автомивка или се налага да той да бъде теглен, следвайте
описаната по-долу процедура:
1. Натиснете педала на спирачката и спрете автомобила.
2. Завъртете контактния ключ в положение OFF и след това в рамките на 2 секунди натиснете надолу превключвателя за
електрическата ръчна спирачка.
► Настройките за активиране и деактивиране за тази функция няма да бъдат повлияни.
► Преди временно да деактивирате функцията, уверете се, че първо сте изключили както ACC с LSF, така и системата за
автоматично задържане на спирачките.
► За да се уверите, че ръчната спирачка е задействана, проверете дали индикаторът за ръчната спирачка и за
спирачната система свети.
Ръчната спирачка не може да бъде освободена автоматично, докато следните индикатори са включени:
• Повреда в лампата на индикатора
• Индикатор на трансмисията
• Индикатор на ръчната спирачка и спирачната система
• Индикатор на системата за динамична устойчивост VSA
• Индикаторът на ABS
• Индикатор на системата за обезопасяване
Паркинг спирачката се пуска, докато автомобилът се движи с дърпането на превключвателя на електрическата ръчна
спирачка.
>> Активиране и деактивиране на функцията за автоматична паркинг спирачка
> При студено време ръчната паркинг спирачка може да замръзне.
> Когато паркирате автомобила си, подпрете колелата и се уверете, че функцията за автоматичната паркинг спирачка е
деактивирана
> Когато обслужвате автомобила си на автомивка конвейер, или когато се налага да теглят колата ви, също
деактивирайте функцията за автоматична паркинг спирачка и не натискайте спиарчния педал

Стр. 598
■ ПЕДАЛ НА СПИРАЧКИТЕ
Вашият автомобил е оборудван с дискови спирачки на всичките четири колела. Спирачният
асистент увеличава спирачната сила, когато силно натиснете педала при аварийна ситуация.
Антиблокиращата система на спирачките (ABS) помага да задържите контрола върху управлението
при агресивно спиране.
> Спирачен асистент, стр. 602
> Антиблокиращата система на спирачките (ABS), стр. 601
Проверете спирачките след шофиране в по-дълбока вода или ако пътят е наводнен. Ако е
необходимо, ги изсушете, като леко натиснете спирачния педал няколко пъти. Ако чувате
постоянен метален звук при ползване на спирачките, накладките трябва да се сменят. Закарайте
автомобила за проверка при оторизиран дилър / сервиз. Прилагането на постоянен натиск върху
спирачките при слизане по дълъг наклон може да причини прегряване на спирачните дискове и
като резултат от това – загуба на спирачна сила. В случай, че ви се налага да се спускате по дълъг
склон, отпуснете педала на газта и позволете на регенеративното спирачно усилие да забави
автомобила. За да регулирате бързината на спирането, използвайте селектора за намаляване на
скоростта от волана (четирите степени на симулираните предавки). Възможно е
регенериративното спирачно усилие да не действа, когато високоволтовата батерия се
дозарежда.
Индикатор на ЕНЕРГИЯТА/ЗАРЯДА, стр. 145
Индикатор за нивото на заряд на високоволтовата батерия, стр. 145
Селектор за намаляване на скоростта от волана, стр. 511
Не оставяйте крака си на спирачния педал, докато шофирате, защото по този начин леко ще
натискате спирачките и с времето си те ще изгубят ефективността си и ще намалите жизнения
цикъл на накладките. Това също ще обърка шофьорите зад вас.

Стр. 599
■ Автоматично задържане на спирачките
Дръжи спирачките активни след освобождаване на спирачния педал и подаване на газ. Можете
да използвате тази система, докато автомобилът е временно спрял ( като например на светофар
или в задръстване).
Включване на системата

Бутон за автоматично
задържане на спирачките
Затегнете предпазния
колан както трябва, след
това стартирайте
двигателя. Натиснете
бутона за aвтоматично
задържане на спирачките.
● Индикаторът на
системата за автоматично
задържане на спирачките
светва.
Системата е включена.

Активиране на системата

Спирачен педал
Натиснете педала на
спирачките, за да спрете
напълно. Селекторът на
трансмисията трябва да е в
положение P или R.
● Индикаторът за
автоматично задържане на
спирачките светва.
Спирането продължава до
10 минути.
● Отпуснете педала на
спирачката след като
индикаторът за
автоматично задържане на
спирачките светне.

Отмяна на системата

Педал на газта
Натиснете педала на газта,
докато скоростният лост е
в положение, различно от
P или N. Системата се
отменя и автомобилът
потегля.
● Индикаторът за
автоматично задържане на
спирачките изгасва.
Системата продължава да
бъде включена.

ВНИМАНИЕ!
Активирането на системата за автоматично задържане на спирачките на стръмни наклони или
хлъзгави пътища може все пак да позволи на автомобила да се придвижи, ако махнете крака си от
педала на спирачките. Ако автомобилът ви се придвижи неочаквано, това може да причини
катастрофа, която да доведе до сериозно нараняване или смърт.
Никога не активирайте системата за автоматично задържане на спирачките или разчитайте на нея,
за да задържи автомобила на стръмен наклон или по хлъзгави пътища.
Използването на системата за автоматично задържане на спирачките за паркиране на автомобила
може да доведе до неочакваното му придвижване. Ако това се случи, резултатът може да е
катастрофа, която да доведе до сериозно нараняване или смърт.
Никога не напускайте автомобила, когато спирането временно се осъществява от системата за
автоматично задържане на спирачките и винаги паркирайте автомобила, като поставяте
трансмисията на P и активирате ръчната паркинг спирачка.

Стр. 600
■ Системата сама прекратява работата си когато:
• Задействате ръчната спирачка.
• Натиснете спирачния педал и поставите селектора на трансмисията на положение P или R.
■ Системата автоматично се отменя, а ръчната спирачка се задейства когато:
• Спирането продължава над 10 минути.
• Предпазният колан на водача не е закопчан.
• Двигателят е загасен.
• Има проблем със системата за автоматично задържане
на спирачките.
■ Изключване на системата за автоматично задържане на
спирачките
Когато системата е включена, натиснете отново бутона за
автоматично задържане на спирачките.
► Индикаторът на системата за автоматично задържане на спирачките изгасва.
Ако искате да изключите системата за автоматично задържане на спирачките, докато системата
работи, натиснете бутона за автоматично задържане на спирачките при натиснат педал на
спирачките.

Докато системата е активирана, можете да изключите двигателя или да паркирате автомобила,
следвайки нормалната процедура.
> При спрял автомобил, стр. 604
Независимо дали системата е включена или системата е активирана, системата за автоматично
задържане на спирачките се изключва при изключен двигател.
Убедете се, че сте изключили автоматичното задържане на спирачката преди да използвате
автоматична автомивка.
Възможно е да чуете шум, ако автомобилът се движи при активна система за автоматично
задържане на спирачките.

Стр. 601
Антиблокираща спирачна система (ABS)
■ ABS СИСТЕМА
Помага да избегнете блокиране на колелата и ви помага да запазите контрол върху управлението
на автомобила чрез бързо „помпане“ на спирачките – много по-бързо отколкото вие можете да
направите това.
Електронното разпределение на спирачното усилие (EBD), което е част от системата ABS, също
балансира разпределението на това усилие отпред назад в зависимост от натоварването на
автомобила.
Никога не трябва да „помпате“ педала на спирачките. Оставете това на антиблокиращата система
на спирачките, като винаги поддържате силно и равномерно налягане върху педала на
спирачките. Това понякога се означава с израза „управление на малки стъпки“.
■ Работа на ABS
Педалът на спирачките може да пулсира леко, когато ABS се задейства. Продължавайте силно да
натискате педала. При суха пътна настилка, за да се задейства ABS системата, ще трябва да
натиснете педала на спирачките много силно. Вие обаче може да усетите, че ABS системата се
задейства незабавно, ако се опитате да спрете върху сняг или лед.
Възможно е ABS да се активира, когато натиснете спирачния педал при шофиране при следните
ситуации:
• Мокри или заснежени пътища
• Павирани с камък пътища.
• Пътища с неравни повърхности като дупки, пукнатини, шахти и др.
Когато скоростта на автомобила спадне под 10 км/ч, системата ABS спира да работи.
Следните неща могат да бъдат забелязани при действаща в момента система ABS:
• Ръмжащи звуци от моторния отсек при натискане на спирачките или при изпълнение на
проверка от страна на системата след стартиране на двигателя и при ускоряване на автомобила.
• Вибрации при спирачния педал и / или при касоресията при активиране на системата ABS.
Всички тези звуци и вибрации са нормални при задействане на системата ABS и не са повод за
притеснение.
ЗАБЕЛЕЖКА
ABS може да не работи правилно ако използвате гуми с неправилен размер и вид. Ако ABS
индикаторът светне по време на шофиране, може да има проблем със системата. Нормалните
спирачки няма да са засегнати, но може ABS системата да не работи. Закарайте веднага
автомобила за проверка в оторизиран сервиз. Системата ABS не е проектирана с цел намаляване
на времето или разстоянието за спиране:
Тя е проектирана за намаляване блокирането на спирачките, което може да доведе до плъзгане и
загуба на управление.
В следните случаи вашият автомобил може да се нуждае от по-голямо разстояние за спиране,
отколкото автомобил без ABS:
• Шофирате по груба или неравна повърхност, като например чакъл или сняг.
• Гумите са оборудвани с вериги за гуми.

Стр. 602
Помощна спирачна система
Тя е предназначена да подпомага шофьора при създаване на по-голяма спирачна сила, когато
натискате силно педала на спирачките по време на аварийно спиране. Когато помощната
спирачна система работи, педалът може да вибрира леко и може да се чува работен звук. Това е
нормално. Продължавайте силно да натискате спирачния педал.
Работа на помощната спирачна система
■ Натиснате силно спирачния педал за повече мощност при спиране.

Стр. 603
Авариен сигнал за спиране
Активира се, когато натиснете силно спирачките при скорост от 60 км/ч (37 мили/ч) или по-висока,
за да извести шофьорите зад вас чрез бързо мигане на аварийните светлини. Това може да
помогне за известяване на шофьорите зад вас да вземат подходящи мерки и да се опитат да
избегнат възможен сблъсък с вашия автомобил.
Когато системата се активира:

Аварийните светлини спират да мигат, когато:
• Отпуснете педала на спирачките.
• ABS се деактивира.
• Спирането на вашия автомобил стане умерено.
• Натиснете бутона за аварийни светлини.
Аварийният сигнал за спиране не е система, която може да предотврати възможен сблъсък отзад,
причинен от внезапното спиране. Тя включва аварийните светлини, когато натиснете силно
спирачките. Препоръчва се да избягвате силно натискане на спирачките, освен ако не е абсолютно
наложително.

Стр. 604
ПАРКИРАНЕ НА АВТОМОБИЛА
При спрял автомобил
1. Натиснете силно спирачния педал.
2. При натиснат педал на спирачката, издърпайте превключвателя за електрическата ръчна
спирачка бавно, но докрай.
3. Променете положението на скоростния лост на P.
4. Загасете двигателя.
► Уверете се, че индикаторът за ръчната спирачка и за спирачната система (червен) изгасва след
около 15 секунди.
Винаги се уверявайте, че електрическата ръчната спирачка е задействана, особено ако сте
паркирали по наклон.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Автомобилът може да се придвижи, ако бъде оставен без надзор и не се уверите, че трансмисията
е в положение Park (Паркиране). Ако автомобилът се придвижи, това може да причини
катастрофа, което да доведе до сериозно нараняване или смърт.
Винаги дръжте крака си на педала на спирачката докато не се уверите, че на индикатора за
положението на скоростния лост се показва като P.
Не паркирайте автомобила близо до запалими вещи, като например суха трева, масло или
дървени трупи. Топлината от ауспуха може да предизвика пожар.

Стр. 605
ПАРКИРАНЕ НА АВТОМОБИЛА >> При спрял автомобил
ЗАБЕЛЕЖКА
Следните фактори могат да повредят скоростната кутия:
• Едновременно натискане на педала на газта и спирачките.
• Задържане на автомобила на място, когато е паркиран по наклон, като натискате педала на
газта.
• Преместване на скоростния лост в позиция преди автомобилът да спре напълно.
Когато сте спрели по нагорнище, не задържайте автомобила, натискайки педала на газта. Това
може да причини прегряване и повреда на двигателя.
В изключително студени температури ръчната спирачка може да замръзне ако се задейства. Ако
се очакват такива температури, не задействайте ръчната спирачка, но ако сте паркирали по
наклон, завъртете предните колела така, че да се опрат в бордюра ако автомобилът потегли
неволно по наклона, или блокирайте гумите, за да предотвратите неволно потегляне. Ако не
предприемете нито една от двете предпазни мерки, автомобилът може да потегли неочаквано,
което да доведе до сблъсък.

Стр. 606
ПАРКИРАНЕ НА АВТОМОБИЛА >>Система със сензор за паркиране*
Сензорите по ъглите и в средната част наблюдават препятствията близо до автомобила ви, а
звуковият сигнал и аудио/информационният екран ви информират за приблизителното
разстояние между вашия автомобил и препятствието.
Дори когато системата е включена, винаги се
уверявайте, че няма препятствие близо до вашия
автомобил преди да паркирате.
Предни ъглови сензори. Задни ъглови сензори
Задни централни сензори.
Предни централни сензори

Отпред: на прибл. 100 см или по-малко
Отзад: на прибл. 110 см или по-малко

Отпред: на прибл. 60 см или по-малко.
Отзад: на прибл. 70 см или по-малко.
Системата може да не работи правилно, когато:
• сензорите са покрити със сняг, лед, кал или прах.
• Автомобилът е на неравна повърхност, като например трева, издатини или хълм.
• Автомобилът е престоял навън в горещо или студено време.
• Системата е засегната от устройства, които излъчват ултразвукови вълни.
• Шофиране в лошо време.
Системата може да не разпознае:
• Тънки или ниски предмети.
• Материали, които поглъщат ултразвуковите вълни, като например сняг, памук или гъба.
• Обекти, които са директно под бронята.
*Не е налична за всички автомобили

Стр. 607
ПАРКИРАНЕ НА АВТОМОБИЛА >>Включване и изключване на сензорите за паркиране
Когато контактният ключ е в положение ON *1,
натиснете бутона на системата за паркиране, за да
я включите или изключите. Светлинният индикатор
в бутона ще светне, когато системата е включена.
Сензорите в предните ъгли, задната централна част
и задните ъгли започват да откриват препятствие,
когато трансмисията е в и скоростта на автомобила
е по-ниска от 8 км/ч (5 мили/ч).
Сензорите в предната централна част и ъглите започват да откриват препятствие, когато
трансмисията е включена на R и скоростта на автомобила е по-ниска от 8 км/ч (5 мили/ч).

Стр. 608
ПАРКИРАНЕ НА АВТОМОБИЛА >>Включване и изключване на сензорите за паркиране
Работа с екрана
Можете да превключвате дисплея между нормален или разделен,
като докоснете зоната около раздела или върху дисплея на
камерата.
Ако системата от сензори за паркиране е изключена или не
функционира нормално, разделеният дисплей преминава към
нормален режим на показване. Имате възможност да превключвате
между двата вида дисплей от аудиоинформационния екран.

→ Персонализирани функции, стр. 400

Стр. 609
ПАРКИРАНЕ НА АВТОМОБИЛА >>Сензори за паркиране
Когато дистанцията между вашия автомобил и препятствието се скъси
Дължина на
прекъснатия
сигнал

Среден

Къс

Много кратък
Непрекъснат

Разстояние между
бронята и
препятствието
Сензори Централни
на
сензори
ъглите
Предни:
Около 10060 см
Задни:
Около 11060 см
Предни:
Около
60-45
см
Задни:
Около
70-45
см
Около
45-35
см
Около
35 см
или помалко

Около
60-50 см

Индикатор

Мига в жълто*1

Мига в жълто

Информация
50-40 см
Около 40
см или
по-малко

Мига в червено

*1: На това ниво само централните сензори разпознават препятствия.

Интерфейс за информация
на шофьора/
Аудио/информационен
екран

Стр. 610
ПАРКИРАНЕ НА АВТОМОБИЛА >>Сензори за паркиране
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ВСИЧКИ ЗАДНИ СЕНЗОРИ
1. Уверете се, че системата със сензори за паркиране не е активирана. Завъртете контактния ключ
в положение LOCK *1.
2. Натиснете и задръжте бутона на системата със сензор за паркиране и задайте режима на
захранване в положение ON (вкл.).
3. Продължавайте да натискате бутона за 10 секунди. Отпуснете бутона, когато индикаторът в
бутона мига.
4. Натиснете бутона отново. Светлинният индикатор в бутона изгасва.
► Чува се двукратен звуков сигнал. Задните сензори вече са изключени.
За да включите отново задните сензори, следвайте горната процедура. Звуковият сигнал се чува
три пъти, когато задните сензори светнат отново. Когато превключите на , индикаторът в сензора
за паркиране мига като напомняне, че задните сензори са изключени.
Когато превключвате на задна (R) индикаторът на системата от сензори за паркиране мига, за да
напомни, че задните сензори са били изключени преди това.

Стр. 611
ПАРКИРАНЕ НА АВТОМОБИЛА >>Система за следене на страничния трафик*
При движение на заден ход наблюдава задните ъгли чрез датчиците на радара, и съответно ви
известява, ако се открие автомобил, задаващ се от заден ъгъл. Системата е удобна, особено ако
излизате на заден ход от паркомясто.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Екранът за следене на страничния трафик не може да разпознае всички приближаващи
автомобили и може въобще да не разпознае приближаващ автомобил. Липсата на визуално
потвърждение, че е безопасно автомобилът да се задвижи на заден ход, може да предизвика
сблъсък. Не разчитайте само на системата, когато давате на заден ход; винаги използвайте и
огледалата си и се огледайте назад и отстрани на автомобила преди да потегляте назад.
Звуковият сигнал на системата от сензори за паркиране препокрива сигнализацията на системата
за следене на страничния трафик, ако сензорите на първата открият най-близкото препятствие.
*Не е налична за всички модели

Стр. 612
ПАРКИРАНЕ НА АВТОМОБИЛА >>Система за следене на страничния трафик*
Система за следене на страничния трафик*
Начин на работа на системата
Системата се активира, когато:
• Завъртете контактния ключ в положение ON *1.
• Системата за следене на страничния трафик е включена.
• Селекторът на трансмисията е в положение R.
> Включване и изключване на системата за следене на страничен
трафик, стр. 615
→ Персонализирани функции, стр. 400
• Вашият автомобил се движи с 5 км/ч (3 мили/ч) или по-бавно.

Когато автомобил приближи от заден ъгъл, екранът за следене на страничен трафик ви известява
със звуков сигнал и визуално съобщение на екрана.
Системата няма да разпознае автомобил или ще забави разпознаването на приближаващо
превозно средство, или пък ще извести за наличието, без да има наближаващ автомобил при
някое от следните условия:
• Препятствие като друго превозно средство или стена в близост до задната броня на вашия
автомобил блокира обхвата на датчиците
• Автомобилът ви се движи със скорост около 5 км/ч или по-висока
• Приближава превозно средство, движещо се с приблизителна скорост между 10 км/ч и 25 км/ч
• Системата улавя външни смущения (интерференция) от сензори от друго МПС или силни
радиовълни, предавани от близко устройство.
• Другият ъгъл на задната броня е покрит със сняг, лед, кал или мръсотия.
• При лошо време.
• Автомобилът ви е под наклон.
• Автомобилът ви е наклонен поради тежък товар в задната част.
• Автомобилът ви се движи назад към стена, стълб, друго превозно средство и др.
• Неправилен ремонт на задната броня или сензорите, или задната му броня е деформирана.
>> Закарайте автомобила на обслужване до най-близкия оторизиран сервиз.

Стр. 613
ПАРКИРАНЕ НА АВТОМОБИЛА >>Система за следене на страничния трафик
Системата няма да разпознае автомобил, който се приближава директно зад вас, нито ще ви
извести за автомобил, когато той се движи директно зад вашия автомобил. Системата не
разпознава или известява за автомобил, който се отдалечава от вашия автомобил, но може да
разпознае или извести за пешеходци, велосипеди или неподвижни предмети.
За правилно функциониране винаги поддържайте адната броня чиста. Не залепвайте на ъгъловите
ѝ зони каквито и да било стикери или лепенки.

Стр. 614
ПАРКИРАНЕ НА АВТОМОБИЛА >>Система за следене на страничния трафик
КОГАТО СИСТЕМАТА ОТКРИЕ АВТОМОБИЛ

В аудиоинформационния екран се появява икона със стрелки от страната, от която приближава
автомобилът.
Ако
в долната дясна част се промени на
в жълто, когато селекторът на трансмисията е в
позиция R, около датчика може да са се събрали сняг, лед и други наноси. Системата е временно
деактивирана. Проверете ъглите на бронята за възможни замърсявания и почистете внимателно
зоната ако е необходимо.
Ако светне
, когато селекторът на трансмисията е в позиция R, може да има проблем със
системата за следене на страничния трафик. Не я ползвайте и закарайте автомобила за проверка в
оторизиран сервиз.

Стр. 615
ПАРКИРАНЕ НА АВТОМОБИЛА >>Система за следене на страничния трафик
ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЕКРАНА ЗА СЛЕДЕНЕ НА СТРАНИЧЕН ТРАФИК
Докоснете за включване и изключване на системата.
Индикаторът (зелен) светва при включена система.
→ Персонализирани функции, стр. 400

Стр. 616
ПАРКИРАНЕ НА АВТОМОБИЛА >>Камера за заден ход с различни изгледи*
За камерата за заден ход с различни изгледи
Аудио/информационният екран може да показва изгледа зад вашия автомобил. Дисплеят
автоматично превключва на изглед назад, когато селекторът на трансмисията се постави на R.
Изгледът на камерата за заден ход е ограничен. Не можете да видите краищата на бронята или
под бронята. Уникалният ѝ обектив кара обектите да изглеждат по-близо или по-далече,
отколкото са всъщност.
Проверете визуално дали е безопасно да се движите назад. Определени условия (като
метеорологичните условия, осветление и високи температури) могат също да ограничат изгледа
назад. Не разчитайте на дисплея за заден ход, който не ви дава пълна информация за условията в
задната част на автомобила.
Ако лещата на камерата е замърсена, използвайте мека кърпа, за да я почистите.
■ Зона на показване на камерата за заден ход с различни изгледи

*Не е налична за всички оборудвания

Стр. 617
ПАРКИРАНЕ НА АВТОМОБИЛА >>Камера за заден ход с различни изгледи*
Можете да разглеждате три различни режима за камерата на аудиоинформационния дисплей.
Докоснете подходящата икона за смяна на режима.
Режим на широк
изглед
Режим на
нормален изглед
Режим на изглед
отгоре
* Не се предлага за
всички модели

•Ако последно изполдваният режим е
бил широкоъгълният или нормалният,
това ще е изгледът, който ще се покаже,
щом поставите селектора на
трансмисията в позиция R.
• Ако последно използваният от Вас
режим преди да изключите автомобила
е бил за изглед отгоре, то следващия
път, като стартирате и включите
трансмисията на R, образът ще се
показва в широкоъгълен режим.
• Ако режимът с изглед отгоре е бил
ползван последно за повече от 10
секунди, след като сте сменили
позицията на селектора на трансмисията
с различна от R, то следващият път,
когато включите на задна, камерата
отново ще показва образ в същия
режим.

Можете да променяте настройките за
статична или динамична насочваща линия
на екрана.
→ Персонализирани настройки, стр. 400
Статична насочваща линия
On (вкл.): Показва се, когато поставите
селектора на трансмисията в позиция R.
Off (изкл.): Не се появява.
Динамична насочваща линия
On (вкл.): указанията на камерата се
местят според посоката на волана.
Off (изкл.): указанията на камерата
остават статични.

Стр. 618
ЗАРЕЖДАНЕ С ГОРИВО >>Информация за горивото

■ Препоръки за горивото
Бензиново гориво по стандарти EN 228
Висококачествен безоловен бензин до E10 (90% бензин и 10% етанол), с
октаново число 95 или по-голямо

Вашият автомобил е проектиран да работи с първокачествен безоловен бензин, с октаново число
(RON) 95 или по-голямо. Ако няма такова октаново число, можете временно да използвате
обикновен безоловен бензин с октаново число 91 или по-голямо. Употребата на обикновен
безоловен бензин може да предизвика метално почукване в двигателя и ще намали мощността на
автомобила. Дългата употреба на обикновен бензин може да повреди двигателя.
ЗАБЕЛЕЖКА
Използването на гориво, което съдържа олово, крие следните опасности:
• Повреда на изпускателната система, включително катализатора
• Повреда на двигателя и горивната система
• Нежелателни ефекти върху двигателя и други системи
Горива с кислородна съставка
Горивата с кислородна съставка са смесени с бензин и етанол или други
съставки. Вашият автомобил е пригоден да работи със смесени горива,
които съдържат до 10% етанол и до 22% ETBE в обема си, на базата на
стандарти EN 228. За по-подробна информация се обърнете към вашия
оторизиран дилър.
Обем на резервоара: 57 л

Стр. 619
ЗАРЕЖДАНЕ С ГОРИВО >>Как да зареждаме гориво
1. Спрете автомобила си така, че бензиновата колонка да се пада от
лявата задна част на автомобила.
2. Загасете двигателя.
3. Дръпнете дръжката на вратичката за гориво, която се намира под
долния външен ъгъл на арматурното табло от шофьорската страна.
► Отваря се вратичката на резервоара.

4. Сваляйте бавно капачката на резервоара за гориво. Ако чуете, че
излиза въздух, изчакайте докато спре, след това завъртете бавно
капачката, за да отворите отвора на резервоара.

5. Поставете капачката на резервоара в поставката.
6. Вкарайте накрайника за зареждане докрай.
► Когато резервоарът е пълен, накрайникът за зареждане ще се изключи автоматично. Това ще
остави място в резервоара в случай, че горивото се разшири от промяна на температурата.
7. След като заредите, поставете обратно капачката на резервоара, като я завиете, докато чуете
минимум едно щракване.
► Затворете вратичката на резервоара с ръка.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Бензинът е лесно възпламенимо и експлозивно вещество. При боравене с горивото може да
получите изгаряния или тежки наранявания.
• Загасете двигателя и дръжте всички източници на топлина, искри и открит пламък далеч от
мястото на зареждането.
• Зареждайте гориво само на открито място.
• Незабавно отстранявайте разлятото гориво.
Спрете да добавяте гориво, щом дюзата за пълнене автоматично спре. Допълнителното гориво ще
надхвърли обема на резервоара. Дюзата на пълнителя спира автоматично, за да остави в
резервоара пространство, така в случай на промяна на температурата горивото на разшири обема
си и да не прелее.

Стр. 620
ИКОНОМИЯ НА ГОРИВО И CO2 ЕМИСИИ
Подобряване разхода на гориво и намаляване на CO2 емисиите
Постигането на икономия на гориво и намаляване на CO2 емисиите зависи от няколко фактора,
включително условията на шофиране, товар, време на свободен ход, навици на шофьора и
състояние на автомобила. В зависимост от тези и други условия, може да не постигнете дадения
за този автомобил разход на гориво.
Поддръжка и икономия на гориво
Можете да оптимизирате икономията на гориво чрез правилна поддръжка на автомобила.
Следвайте схемата за периодични обслужвания и ако е необходимо, се консултирайте с
гаранционната книжка.
В автомобил без система за сигнализация и напомняне, следвайте графика за поддръжка.
>> График за поддръжка *, стр. 631
• Използвайте моторно масло с препоръчания от производителя вискозитет.
>> Препоръчани масла за двигателя, стр. 642
• Поддържайте предписаното в наръчника налягане в гумите.
• Не претоварвайте автомобила с излишен багаж
• Поддържайте автомобила си чист. Натрупвания от сняг или кал над и под колата ви добавят
допълнителна меса и нарушават аеродинамиката.
Директното пресмятане е най-препоръчилния метод, по който да определите актуалния си разход
на гориво при шофиране.

100 х литри
гориво /
изминати км =
л/100 км

Изминати мили / галони гориво = мили / галон
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Стр. 622
Поддръжка >> ПРЕДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДРЪЖКА
Проверка и поддръжка
За вашата собствена безопасност, извършвайте всички изброени проверки и необходимата
поддръжка, за да бъде автомобилът в добро състояние. Ако разберете за някаква неизправност
(шум, миризма, недостатъчно спирачна течност, остатъци от масло на пода и др.), закарайте
автомобила за проверка в оторизиран сервиз на Honda. Вижте сервизната книжка*, доставена с
вашия автомобил/графика за поддръжка в тази инструкция за експлоатация, за подробна
информация относно начина на поддръжка и проверка.
>> График за сервизно обслужване*, стр. 631
■ Видове проверка и поддръжка
■ Всекидневни проверки
Направете проверки преди дълги пътувания, когато миете автомобила или когато зареждате.
■ Периодични проверки
• Проверявайте нивото на спирачната течност веднъж месечно.
>> Спирачна течност, стр. 652
• Проверявайте налягането в гумите веднъж месечно. Преглеждайте протектора за износване и за
наличие на чужди предмети.
>> Проверка и поддръжка на гумите стр. 665
• Проверявайте работата на външните светлини веднъж месечно.
>> Смяна на крушки, стр. 655
• Проверявайте състоянието на перата на чистачките най-малко веднъж на шест месеца.
>> Проверка и поддръжка на перата на чистачките, стр. 660
*Не е наличен за всички версии на оборудване

Стр. 623
Поддръжка >> ПРЕДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДРЪЖКА
Безопасност при поддръжка
Тук са дадени някои от най-важните мерки за безопасността. Все пак ние не сме в състояние да ви
предупредим за всички възможни опасности, които могат да възникнат по време на поддръжката.
Единствено вие самите можете да прецените дали трябва да се изпълни конкретно предписание.
■ БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОДДРЪЖКА
• За да намалите възможните рискове от пожар или експлозия, пазете акумулатора и частите на
горивната система далеч от цигари, искри и пламъци.
• Никога не оставяйте кърпи или други запалими обекти под предния капак.
► Топлината от двигателя и отработените газове могат да ги запалят и да предизвикат пожар.
• За почистване на машинни части използвайте предлаганите на пазара препарати за
отстраняване на грес и масла, или препарати за почистване на части, а не бензин.
• При работа по акумулатора или със сгъстен въздух, носете предпазни очила и дрехи.
• Отработените газове на двигателя съдържат въглероден окис, който е отровен и може да ви
задуши.
► Стартирайте двигателя само ако има достатъчно вентилация.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неправилната поддръжка на автомобила ви или неотстраняването на проблем в него преди
пътуване могат да доведат до произшествия, които да причинят сериозни наранявания или дори
смърт.
Винаги следвайте дадените в настоящата инструкция за експлоатация/сервизна книжка
препоръки и графици за обслужване и поддръжка.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неизпълнението на инструкциите по поддръжката и невземането на нужните предпазни мерки
могат да причинят сериозни наранявания или дори смърт.
Винаги следвайте описаните в настоящата инструкция за експлоатация процедури и предпазни
мерки.

Стр. 624
Поддръжка >> ПРЕДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДРЪЖКА >> Части и течности, използвани при
поддръжка
БЕЗОПАСНОСТ НА АВТОМОБИЛА
• Автомобилът трябва да е спрян.
► Проверете дали автомобилът ви е паркиран на равно място, дали ръчната спирачка е
задействана и дали двигателят е загасен.
• Не забравяйте, че горещите части може да ви изгорят.
► Уверете се, че двигателят и изпускателната система са изстинали добре, преди да пипате
частите на автомобила.
• Не забравяйте, че движещи се части могат да ви ударят.
► Не стартирайте двигателя освен ако не сте инструктирани и дръжте ръцете и крайниците си
далеч от движещите се части.
• Не докосвайте високоволтовата батерия на хибридната система.
Части и течности, използвани при поддръжката
При поддръжка и обслужване на Вашия автомобил е препоръчително използването на
оригинални части и течности Honda. Оригиналните части Honda са произведени по същото високо
качество и стандарти, по които са изработени и автомобилите Honda.

Стр. 625
Поддръжка >> ПРЕДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДРЪЖКА >> Информация относно сервизните
обслужвания
Ако Вашият автомобил е оборудван със система за напомняне за сервизни интервали, вие ще
бъдете информирани от информационния дисплей за шофьора, когато е време за сервизно
обслужване. Вижте сервизната книжка, която е доставена с автомобила Ви, за обяснение на
кодовете на елементите на обслужване, които се появяват на дисплея.
>> Система за напомняне за сервизни обслужвания* стр. 626
Ако вашият автомобил няма система за напомняне за сервизните обслужвания, следвайте
графика в сервизната книжка на автомобила.
Ако вашият автомобил няма сервизна книжка, следвайте графика за сервизно обслужване в тази
инструкция за експлоатация.
>> График за сервизно обслужване* стр. 631
Модели със система за напомняне за сервизни обслужвания*
Ако планирате да изнесете автомобила извън страните, в които се ползва система за напомняне,
се консултирайте с оторизиран сервиз на Honda как да записвате информацията за сервизно
обслужване и как да планирате сервизната поддръжка в страната, в която отивате.
*Не е налична за всички нива на оборудване

Стр. 626
Поддръжка >> ПРЕДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДРЪЖКА >> Система за напомняне за сервизни
обслужвания*
Предоставя информация кои елементи от обслужването трябва да бъдат извършени. Елементите
от обслужването се представят от код и символ на информационния дисплей за шофьора.
Системата Ви показва кога да закарате автомобила в оторизиран сервиз според оставащите дни.
Когато наближи времето за следващото сервизно обслужване, ако то предстои или е отминало, в
интерфейса ще се появява предупредителна икона при всяко завъртане на контактния ключ в
положение ON. Можете да изберете заедно с предупредителната икона в интерфейса за
информация на шофьора да се показва и предупредително съобщение.

Стр. 627
Поддръжка >> ПРЕДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДРЪЖКА >> Система за напомняне за сервизни
обслужвания*
Показване на напомнянето за сервизно обслужване
1. Завъртете контактния ключ в положение ON *1.
2. Натиснете бутона
(дисплей/информация) няколко пъти, докато се покаже ..
3. Натиснете бутона ENTER (Въвеждане), за да отидете информационния екран за сервизно
обслужване. Елементите за поддръжка се появяват на информационния дисплей за шофьора.
Индикаторът за съобщение „i” от
системата светва заедно с
напомнянето за сервизно
обслужване.

*Не е налична за всички версии на оборудването
На базата на работните условия на двигателя и маслото, системата изчислява
оставащите дни до следващото сервизно обслужване.

Стр. 628
Поддръжка >> ПРЕДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДРЪЖКА >> Система за напомняне за сервизни
обслужвания*
Предупредителни икони и напомняща информация за обслужване на информационния
дисплей за шофьора
Предупредителна икона

Напомняне за
обслужване

Пояснение

Информация

Наложителни са
едно или повече
сервизни
обслужвания след
по-малко от 30
дни. Оставащият
срок е изчислен
спрямо
шофирането и
пътните условия.

Оставащите дни
ще бъдат
отброявани един
по един.

Наложителни са
едно или повече
сервизни
обслужвания след
не повече от 10
дни. Оставащият
срок е изчислен
спрямо
шофирането и
пътните условия.
Наложителното
сервизно
обслужване все
още не е
извършено след
изтичането на
необходимия срок.

Извършете
указаното
сервизно
обслужване
възможно найскоро.

Критичната точка
е просрочена.
Незабавно
осигурете
изпълнение на
сервизното
обслужване и не
забравяйте да
нулирате
системата за
напомняне за
сервизни
обслужвания.

Стр. 629
Поддръжка >> ПРЕДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДРЪЖКА >> Система за напомняне за сервизни
обслужвания*
Елементи на системата за напомняне за сервизни обслужвания
Елементите за сервизно обслужване се показват в информационния интерфейс за шофьора с код
и икона. За обяснение на кодовете за напомнянето и символите, вижте сервизната книжка, която
се предоставя с вашия автомобил.
■ Наличност на системата за напомняне за сервизни обслужвания
Дори информацията за сервизно обслужване да се показва в интерфейса за информация на
водача докато натискате бутона
(дисплей/информация), тази система не се предлага в някои
държави. Вижте сервизната книжка, доставена с вашия автомобил, или попитайте оторизиран
представител, дали може да ползвате системата за напомняне за предстоящо сервизно
обслужване.
Ако планирате да изнесете автомобила извън страните, в които се ползва система за напомняне,
се консултирайте с оторизирания дилър на Honda как да записвате информацията за сервизно
обслужване и как да планирате сервизната поддръжка в страната, в която отивате.

Стр. 630
Поддръжка >> ПРЕДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДРЪЖКА >> Система за напомняне за сервизни
обслужвания*
Нулиране на дисплея
Нулирайте напомнянето за сервизно обслужване, ако вече сте извършили поддръжката.

1. Завъртете контактния ключ в положение ON.
2. Натиснете бутона
(дисплей/информация) няколко пъти, докато се покаже .
3. Натиснете бутона ENTER (Въвеждане).
4. Натиснете и задръжте бутона ENTER (Въвеждане) около 10 секунди, за да въведете режима за
нулиране.
5. Натиснете бутона ▲/ ▼, за да изберете елемент за поддръжка, който искате да нулирате, или
за да изберете All Due Items (Може да изберете и Cancel (Отмяна) за прекратяване на
процедурата).
6. Натиснете бутона ENTER (Въвеждане), за да нулирате избрания елемент.
7. Повторете от стъпка 4 за други елементи, които искате да нулирате.
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако не успеете да нулирате напомнянето за сервизно обслужване, след като сте провели такова,
системата ще показва грешни интервали за поддръжка, което може да доведе до сериозни
механични проблеми. Служителят в оторизирания сервиз ще нулира дисплея за напомняне за
сервизно обслужване, след като направи обслужването. Ако някой друг, а не представителят на
фирмата, направи сервизното обслужване, нулирайте дисплея за напомняне за сервизно
обслужване сам.
*Не е налична за всички нива на оборудване

Стр. 631
ГРАФИК НА СЕРВИЗНИТЕ ОБСЛУЖВАНИЯ*
Ако вашият автомобил се достави със Сервизна книжка, графикът за поддръжка за вашия
автомобил е наличен в книжката. За автомобили без сервизна книжка, вижте следния график за
поддръжка.
Графикът за сервизни обслужвания посочва минимума от необходими обслужвания, които трябва
да извършите, за да гарантирате безпроблемна експлоатация на вашия автомобил. Поради
различия в климатичните и други условия в отделните региони, може да се наложи допълнително
сервизно обслужване. Проверете в гаранционната книжка за по-подробно описание.
Поддръжката трябва да се извършва от правилно обучени и оборудвани техници. Вашият
упълномощен представител отговаря на всички тези изисквания.
*Не се предлага за всички модели
Продължава на следващата страница

Стр. 632
С изключение на модели за Европа и Украйна
Сервизно
км
20
40
60
обслужване
х1000
на посочения
мили
12,5 25,0 37,5
пробег или
х1000
време, което
24
36
настъпи първо. месеци 12
Сменете
двигателното
масло *1

Сменете
масления
филтър *1

Подмяна на
сменяемия
елемент на
въздушния
филтър
Проверка на
луфтовете на
клапаните
Сменете
горивния
Филтър

80
50,0
48

100

120

140

160

180

200

62,5 75,0 87,5 100,0 112,5 125,0
60

72

84

96

108

120

Нормална експлоатация

На всеки 10 000 км (6 000
мили) или 1 година

Интензивна експлоатация

На всеки 5 000 км (3,000 мили)
или 6 месеца

Нормална експлоатация

На всеки 20 000 км (12 500
мили) или 2 години

Интензивна експлоатация

На всеки 10 000 км (6 000
мили) или 1 година

На всеки 30 000 км (18 500 мили)

На всеки 120 000 км (75 000 мили)*2
Нормална експлоатация

На всеки 210,000 км (131,000
мили)

Интензивна експлоатация

На всеки 130,000 км (81,000
мили)*3

Смяна на
На всеки 100 000 км (62 500 мили)
свещите
Смяна на
На 200 000 км (125 000 мили) или на 10 години, а след това – на 100 000 км (62
охлаждащата
500 мили) или на 5 години
течност
*1:В някои страни се прилага график на сервизните обслужвания само съгласно изискванията при
тежки експлоатационни условия: моля, проверете в гаранционната книжка за местния пазар.
*2:Сензорен метод
Регулирайте клапаните при обслужване на 120 000 км (75 000 мили), ако са шумни.
*3: Препоръчва се да подменяте горивния филтър, ако съществува съмнение, че горивото, което
използвате е замърсено, тъй като може да запуши филтъра по-рано.

Стр. 633
Сервизно обслужване
на посочения пробег
или време, което
настъпи първо.

км
х1000
мили
х1000

Смяна на трансмис.
течност

На всеки 80 000 км (50 000 мили) или 4 години

Смяна на течност на
заден диференциал

месеци

AWD

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

12
,5
12

25,
0
24

37,
5
36

50,
0
48

62,
5
60

75,
0
72

87,
5
84

100,
0
96

112,
5
108

125,
0
120

●

●

●

Проверка на
спирачки

На всеки 10 000 км (6 000 мили) или на 6 месеца

Смяна на спирачната
течност

На всеки 3 години

Смяна на поленов
филтър

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Проверка срока на
Всяка година
годност на бутилката от
комплекта за смяна на
гуми
Смяна на местата на
На всеки 10 000 км (6 000 мили)
гумите
(проверявайте
налягането и
състоянието на
гумите поне
веднъж месечно)
Оглед на компоненти на окачването:
Кормилни накрайници,
кормилна рейка
и маншони,
окачване,
маншони на
полувалове
Повредени
маркучи и линии
(включително и
на ABS), Ниво и
състоянието на работни
течности, Изпускателна
система,
Горивопроводи
и връзки

На всеки 10 000 км (6 000 мили) или на 6 месеца

●

●

●

●

●

●

●

●

Стр. 634
Модели за Украйна
Сервизно
обслужване
На
посочения
пробег или
време,
което
настъпи
първо.
Смяна на
двигателнот
о масло

км х1000

15

3
0

4
5

6
0

7
5

9
0

105

120

135

150

165

180

195

месеци

12

2
4

3
6

4
8

6
0

7
2

84

96

108

120

132

144

156

Нормална
експлоатация

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Смяна на
масления
филтър

Нормална
експлоатация

Подмяна на
сменяемия
елемент на
въздушния
филтър
Проверка на
Луфтовете
на
клапаните*1
Смяна на
горивния
филтър

На всеки 30 000 км

Смяна на
свещите

На всеки 120 000 км (Инспектирайте: 15 000 км)

Смяна на
охлаждащат
а течност

На 200 000 км или 10 години, след това на всеки 100 000 км или 5 години

Интензивна
експлоатация

Интензивна
експлоатация

На всеки 7 500 км или 6 месеца
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

На всеки 7 500 км или 6 месеца

На всеки 120 000 км

Нормална
експлоатация

На всеки 210 000 км

Интензивна
експлоатация

На всеки 120 000 км *2

*1: Сензорен метод
Регулирайте клапаните при обслужване на 120 000 км, ако са шумни.
*2: Препоръчва се да подменяте горивния филтър, ако съществува съмнение, че горивото, което
използвате е замърсено, тъй като може да запуши филтъра по-рано.

●

Стр. 635
Сервизно
обслужване на
посочения пробег
или време, което
настъпи първо.

км
х1000

15

30

45

60

75

90

105

120

135

150

165

180

195

месеци

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

132

144

156

Смяна на
трансмис. течност

На всеки 75 000 км или 5 години

Смяна на течност
на заден
диференциал
Проверка на
спирачки

AWD

Смяна на
спирачната
течност
Смяна на поленов
филтър

На всеки 3 години

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Пробно шофиране
●
●
(шум, стабилност,
работа на
арматурното
табло)
Проверка срока на
●
●
годност на
бутилката от
комплекта за
смяна на гуми
Смяна на местата
На всеки 15 000 км
на гумите
(проверявайте
налягането и
състоянието на
гумите поне
веднъж месечно)
Оглед на компоненти от окачването:

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Идентични на стр.
633

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Регулиране на
фаровете

●

●

Стр. 636
Ако шофирате автомобила си при тежки условия, дадените по-долу елементи трябва да
бъдат обслужвани според графика за сервизно обслужване, обозначен като „Интензивна
експлоатация“.
Елементи
Двигателно масло и маслен филтър
Трансмисионна течност

Експлоатация
A, B, C, D и E
BиD

График на сервизните обслужвания*
Условията се считат за тежки, когато шофирате:
A. По-малко от 8 км (5 мили) за едно пътуване или по-малко от 16 км (10 мили) при минусови температури.
В. При изключително горещи температури над 35°C.
C. Продължително на празен ход или продължително с често спиране и потегляне.
D. С ремарке или багажник на покрива, или в планини.
E. По пътища, покрити с кал, прах или обработени срещу лед пътища.
*Не се прилага за всички модели

Стр. 637
Сервизна история (При автомобили без сервизна книжка)
Поискайте от представителя, извършващ сервизното обслужване, да запише всичко, свързано с необходимата поддръжка. Пазете разписките за всичко, извършено по вашия автомобил.
С изключение на модели за Европа и Украйна
Км или месец

Дата

Знак или печат

20 000 км
12 500 Мили (или 12 Мес.)
40 000 км
25 000 Мили (или 24 Мес.)
60 000 км
37 500 Мили (или 36 Мес.)
80 000 км
50 000 Мили (или 48 Мес.)
100 000 км
62 500 Мили (или 60 Мес.)
120 000 км
75 000 Мили (или 72 Мес.)

Продължава на следващата страница

Стр. 638
Сервизна история (При автомобили без сервизна книжка)
Модели за Украйна
Км или месец
15 000 км (или 12 Мес.)
30 000 км (или 24 Мес.)
45 000 км (или 36 Мес.)
60 000 км (или 48 Мес.)
75 000 км (или 60 Мес.)
90 000 км (или 72 Мес.)
105 000 км (или 84 Мес.)
120 000 км (или 96 Мес.)
135 000 км (или 108 Мес.)

Дата

Знак или печат

Стр. 639
ПОДДРЪЖКА НА ДВИГАТЕЛНИЯ ОТСЕК
Елементи за поддръжка на двигателния отсек

Модел с десен волан
Работна течност за спирачките
(Черна капачка)

Модел с ляв волан
Работна течност за спирачките
(Черна капачка)

Капачка за доливане
на двигателно масло

12-волтова батерия

Течност за миене
(Синя капачка)

Масломерна щека
за двигателно масло
(Оранжева)

Капачка за
охладителна течност
за хибридната
система

Капачка на
радиатора

Разширителен съд на
охладителната система на
двигателя

Стр. 640
Отваряне на предния капак
1. Паркирайте автомобила на равна повърхност и
задействайте паркинг спирачката.
2. Дръпнете дръжката за освобождаване на капака,
която се намира под долния външен ъгъл на арматурното табло от шофьорската страна.
► Капакът леко ще изскочи.

3. Натиснете настрани лоста на фиксатора (намира
се под предния край на капака, в средата) и вдигнете
капака. След като сте вдигнали леко капака, може да
отпуснете лоста.

4. Извадете поддържащата пръчка от щипката като
използвате дръжката. Поставете поддържащата
пръчка
в предния капак.
При затваряне, извадете поддържащата пръчка и я
застопорете в щипката, след това внимателно свалете
капака. Пуснете капака от височина от около 30 см и
го оставете да се затвори.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поддържащата пръчка на предния капак може да се нагорещи много поради топлина от
двигателя. За да избегнете възможни изгаряния, не хващайте металната част на пръчката;
вместо това използвайте дръжката, покрита с пенопласт.
ЗАБЕЛЕЖКА
Не отваряйте предния капак, когато рамената на чистачките са вдигнати. Капакът ще удари
чистачките, което може да доведе до повреда на предния капак и/или чистачките.
Когато затваряте капака, проверете дали той е сигурно фиксиран. Ако лостът на фиксатора се
движи затруднено, или ако можете да отворите капака без без да повдигате лоста, то тогава
механизмът на фиксатора трябва да бъде почистен и смазан.

Стр. 641
Отваряне на капака
• Хванете дръжката.
• Поддържащата пръчка става много гореща.
• Вижте инструкциите за експлоатация.

Стр. 642
Препоръчвано двигателно масло
Използвайте оригинално масло или друго предлагано масло с подходящ тип и вискозитет (за
околната среда), както е показано на следващото изображение.
Маслото е от определящо значение за работата и удължаването на живота на двигателя. Ако
шофирате автомобила с недостатъчно или масло с влошено качество, двигателят може да не
стартира или да се повреди.
Модели за Европа и Украйна
Оригинално двигателно масло
• Honda Engine Oil #1.0*1
• Honda Green Oil
• Honda Engine Oil Type 2.0
• Honda Genuine Motor Oil
*1: Създадено за намаляване разхода на гориво.

Температура на околната среда

Предлагано в търговската мрежа двигателно
масло
• API service SM или по-високо качество горивоефективно
масло
• ACEA A5/B5

Температура на околната среда

Препоръчвано двигателно масло
Добавки за двигателно масло
Не можете да използвате добавки за двигателно масло. Всъщност, добавките може да повлияят
неблагоприятно на представянето и живота на двигателя.

Стр. 643
С изключение на модели за Европа и Украйна
Оригинално двигателно масло
• Honda Engine Oil #1.0*1
• Honda Green Oil
• Honda Genuine Motor Oil
*1: Създадено за намаляване разхода на гориво.

Температура на околната среда

Предлагано в търговската мрежа двигателно
масло
• API service SM или по-високо качество горивоефективно
масло
• ACEA A5/B5

Температура на околната среда

Стр. 644
Проверка на маслото
Препоръчваме ви да проверявате нивото на двигателното масло при всяко зареждане с гориво. Паркирайте автомобила на равно място.
Изчакайте около три минути след като спрете двигателя, преди да проверите маслото.

1. Извадете масломерната щека (оранжева).
2. Изтрийте масломерната щека с чисто парче
плат или с хартиена кърпичка.
3. Поставете щеката докрай обратно в отвора.

4. Извадете отново масломерната щека и
проверете
нивото. То трябва да бъде между горната и
долната
маркировка. Добавете масло ако е
необходимо.
Ако нивото на маслото е близо или под
долната маркировка, бавно добавете масло,
като внимавате да не препълните.
Ако нивото на маслото е близо или под
долната маркировка, бавно добавете масло,
като внимавате да не препълните.
Количеството на консумираното масло зависи
от начина на шофиране и от климатичните и

пътни условия.
Консумация на масло може да бъде до 1 литър на 1000 км/625 мили.
Голяма е вероятността консумацията на масло да бъде по-висока при нов двигател.

Стр. 645
Добавяне на двигателно масло
1. Отвийте и отстранете капачката за допълване
на двигателно масло.
2. Доливайте бавно.
3. Поставете обратно капачката за двигателно
масло и внимателно я притегнете.
4. Изчакайте три минути и проверете отново чрез
масломерната щека.
Капачка за
доливане на
двигателно масло

Не доливайте двигателно масло над горната маркировка. Препълването с двигателно масло може
да доведе до течове и повреда на двигателя. Ако се разлее масло, избършете го веднага.
Разлятото двигателно масло може да повреди компонентите в двигателния отсек.

Стр. 646
Охлаждаща течност на двигателя
Специфична охлаждаща течност: Оригинален всесезонен антифриз/охлаждаща течност тип 2 на Honda
Тази охлаждаща течност е смесена с 50% антифриз и 50% вода. Не добавяйте чист антифриз
или вода.
Ние препоръчваме да проверявате нивото на охлаждаща течност при всяко зареждане с гориво.
Проверете разширителния съд. Добавете съответно количество охлаждаща течност. Ако няма
антифриз/охлаждаща течност на Honda, може да използвате друга охлаждаща течност на известна
марка, която не съдържа силикати, като временен заместител. Уверете се, че е висококачествена
охлаждаща течност за алуминиеви двигатели. Продължителната употреба на охлаждаща течност,
която не е оригинална на Honda, води до корозия, което от своя страна влошава работата или
дори поврежда охладителната система. Промийте охладителната система и я напълнете с
антифриз / охлаждаща течност на Honda възможно най-скоро.
Не добавяйте инхибитори против ръжда или други добавки към охладителната система на
автомобила. Те може да не са съвместими с охладителната течност или компонентите на
двигателя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Свалянето на капачката на разширителния съд, докато двигателят е горещ, може да доведе до
изпръскване на охлаждаща течност, при което да се получи тежко изгаряне.
Винаги оставяйте двигателя и радиатора да изстинат, преди да свалите капачката на
разширителния съд.
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако се очакват температури постоянно под -30°C, охлаждащата смес трябва да бъде поконцентрирана. Консултирайте се с вашия представител на Honda за подробности относно
подходяща охлаждаща смес.
Разширителен съд
Разширителен

1. Проверете дали двигателят и радиаторът са студени.
2. Проверете количеството охлаждаща течност в
разширителния съд.
► Ако нивото е под маркировката MIN, добавете
охлаждаща течност, докато достигне маркировката MAX.
3. Проверете дали в охладителната система няма
течове.

Стр. 647
Радиатор
1. Проверете дали двигателят и радиаторът са
студени.
2. Завъртете капачката на разширителния съд 1/8
оборот обратно на часовниковата стрелка и
изпуснете
налягането в охладителната система.
3. Натиснете надолу и завъртете капачката на
разширителния съд обратно на часовниковата стрелка, за
да
я свалите.
4. Нивото на охладителната течност трябва да
Капачка на радиатора
достига до основата на гърловината за пълнене.
Добавете охладителна течност ако нивото е ниско.
5. Поставете обратно капачката на разширителния съд
и я затегнете много добре
ЗАБЕЛЕЖКА
Доливайте работната течност бавно и внимателно, така че да не допуснете разливане.
Почиствайте веднага евентуалните разливания, защото могат да повредят някои от компонентите
в двигателния отсек.
Продължава на следващата страница

Стр. 648
Капачка на радиатора
• Никога не отваряйте, когато е горещ.
• Горещата охладителна течност ще ви изгори.
• Клапанът за изпускане на налягането започва
да се
отваря при 108 kPa.

Стр. 649
Охладителна течност за хибридната система
Специфична охлаждаща течност: Оригинален всесезонен антифриз/охлаждаща течност тип 2 на Honda
Тази охлаждаща течност е смесена с 50% антифриз и 50% вода. Не добавяйте чист антифриз
или вода.
Ние препоръчваме да проверявате нивото на охлаждаща течност при всяко зареждане с гориво.
За смяната на охладителната течност се обръщайте към упълномощен представител.
Проверка на охладителната течност
Разширителен съд

1. Проверете нивото на течността в
разширителния съд.
2. Ако нивото на охладителната течност е
спаднало под показанието MIN, обърнете се към
упълномощен представител за сервизиране на
автомобила.
► Само специално обучен техник може да
допълва охладителна течност и да извършва
проверки по системата за течове.

ЗАБЕЛЕЖКА
Ако се очакват температури постоянно под -30°C, охлаждащата смес трябва да бъде поконцентрирана. Консултирайте се с вашия представител на Honda за подробности относно
подходяща охлаждаща смес.
Ако няма антифриз/охлаждаща течност на Honda, може да използвате друга охлаждаща течност
на известна марка, която не съдържа силикати, като временен заместител. Уверете се, че е
висококачествена охлаждаща течност за алуминиеви двигатели. Продължителната употреба на
охлаждаща течност, която не е оригинална на Honda, води до корозия, което от своя страна
влошава работата или дори поврежда охладителната система. Промийте охладителната система и
я напълнете с антифриз/охлаждаща течност на Honda възможно най-скоро.
Не добавяйте инхибитори против ръжда или други добавки към охладителната система на
автомобила. Те може да не са съвместими с охладителната течност или компонентите на
двигателя.
Продължава на следващата страница

Стр. 650
Капачка на запълващия резервоар на охладителната течност за хибридната система
• Никога не отваряйте, когато е горещ.
• Горещата охладителна течност ще ви изгори.
• Клапанът за изпускане на налягането започва да
се отваря при 49 kPa.

Стр. 651
Трансмисионна течност
■ ТЕЧНОСТ НА БЕЗСТЕПЕННА ТРАНСМИСИЯ (CVT)
Специфична течност: Трансмисионна течност Honda ATF DW-1
Проверката на нивото и смяната на течността, ако това е наложително, се извършва от
упълномощен представител. За времето за смяна на течността на постоянно променливата
трансмисия следвайте предписанията относно сроковете за сервизно обслужване на автомобила.
→ График за сервизно обслужване*, стр. 631
Не се опитвайте да проверявате или да сменяте течността на безстепенната трансмисия.
ЗАБЕЛЕЖКА
Не смесвайте Honda ATF DW-1 с други течности за скоростна кутия.
Употребата на течност за скоростна кутия различна от Honda ATF DW-1 може да има обратен ефект
върху работата и дълготрайността на скоростната кутия, а може и да я повреди. Повреда,
причинена от използването на течност, която не е равностойна на Honda ATF DW-1 не се покрива
от ограничената гаранция на Honda за нови автомобили.
* Не се предлага за всички модели

Стр. 652
Спирачна течност
Специфична течност: Спирачна течност с DOT 3 или DOT 4
■ ПРОВЕРКА НА СПИРАЧНАТА ТЕЧНОСТ
Нивото на течността трябва да бъде между маркировките МIN и MAX отстрани на разширителния
съд.
Модел с ляв волан
Нивото на течността трябва да е между
маркировките MIN и MAX отстрани на
разширителния съд.

Разширителе
н съд

Модел с десен волан

Разширителен
съд

ЗАБЕЛЕЖКА
Спирачна течност с маркировка DOT 5 не е съвместима със спирачната система на вашия
автомобил и може да причини повреда. Препоръчваме да използвате оригинален продукт. Ако
спирачната течност е на или под маркировката MIN, закарайте автомобила възможно най-бързо
за проверка за течове или износване на спирачните накладки при упълномощен представител.

Стр. 653
Пълнене на миеща течност за стъклата
Модели с нивомер
Проверете количеството миеща течност за
стъклата като използвате нивомера на
капачката. Ако нивото е ниско, допълнете
резервоара.

Нивомер

Модели без нивомер
Ако миещата течност е малко, в интерфейса за
информация на шофьора се появява символ.

Всички модели
Доливайте миещата течност внимателно. Не препълвайте резервоара.
ЗАБЕЛЕЖКА
Никога не използвайте в резервоара за миеща течност антифриз за двигателя или разтвор от оцет
и вода. Антифризът може да повреди боята на вашия автомобил. Разтворът от вода и оцет може
да повреди помпата за миене на челното стъкло. Използвайте само измиваща течност за предно
стъкло, която се предлага в търговската мрежа. Избягвайте продължителна употреба на твърда
вода, за да предотвратите натрупването на варовик.

Стр. 654
Горивен филтър
Сменете горивния филтър в съответствие с препоръките за изминалото време и разстояние,
съгласно графика за сервизните обслужвания. Изискайте подмяната на горивния филтър да става
от квалифициран техник. Може да изпръска гориво и да създаде опасност, ако съединенията на
горивопроводите не се поддържат правилно.

Стр. 655
СМЯНА НА КРУШКИТЕ
Фарове
Фаровете са светодиоден тип (LED). Проверката и смяната на блока на светлините е добре да бъде
извършена от упълномощен представител на Honda. Светлинният лъч на фаровете е зададен
фабрично и не трябва да се регулира. Въпреки това, ако редовно носите тежки предмети в
багажното отделение или теглите ремарке, закарайте автомобила за повторна настройка при
упълномощен представител или квалифициран техник.
Предни фарове за мъгла
Предните фарове ма мъгла са светодиоден тип (LED). Проверката и смяната на блока на
светлините е добре да бъде извършена от упълномощен представител на Honda.

Стр. 656
Габарити/дневни светлини
Габаритите/дневните светлини са светодиоден тип (LED). Проверката и смяната на блока на
светлините е добре да бъде извършена от упълномощен представител на Honda.
Активни светлини при завиване*
Активните светлини при завиване са светодиоден тип (LED). Проверката и смяната на блока на
светлините е добре да бъде извършена от упълномощен представител на Honda.
Предни мигачи
Предните мигачи са светодиоден тип (LED). Проверката и смяната на блока на светлините е добре
да бъде извършена от упълномощен представител на Honda.
Мигачи/аварийни светлини
Страничните мигачи в огледалата на вратите са светодиоден тип (LED). Проверката и смяната на
блока на светлините е добре да бъде извършена от упълномощен представител на Honda.
Стопове и задни мигачи
Стоповете и задните мигачи са светодиоден тип (LED). Проверката и смяната на блока на
светлините е добре да бъде извършена от упълномощен представител на Honda.
* Не се предлага за всички модели

Стр. 657
Крушки на задните мигачи и на светлините за заден ход
Когато ги сменяте, използвайте следните крушки.
Задни габарити: Светодиод
Светлина за заден ход: 16 W
1. Повдигнете капака като използвате плоска
отвертка, за да го свалите.
► Увийте плоската отвертка с плат, за да
избегнете драскотини.

2. Завъртете цокъла наляво и го свалете.
Свалете старата крушка.
3. Поставете нова крушка.

Задните габарити са светодиоден тип (LED). Проверката и смяната на блока на светлините е добре
да бъде извършена от упълномощен представител на Honda.

Стр. 658
Осветление на задния регистрационен номер
Осветлението на задния регистрационен номер е светодиоден тип (LED). Проверката и смяната на
блока на светлините е добре да бъде извършена от упълномощен представител на Honda.
Централен стоп
Централният стоп е светодиоден тип (LED). Проверката и смяната на блока на светлините е добре
да бъде извършена от упълномощен представител на Honda.
Стоп за мъгла
Стопът за мъгла е светодиоден тип (LED). Проверката и смяната на блока на светлините е добре да
бъде извършена от упълномощен представител на Honda.

Стр. 659
Други крушки
■ Крушки на огледалата в сенниците*
Когато подменяте, използвайте следните крушки.
Крушка за огледало в сенника: 2 W

■ Крушки за багажното пространство
Когато подменяте, използвайте следните крушки.
Крушка за багажното пространство: 5 W

1. Повдигнете капака като използвате плоска
отвертка, за да го свалите.
► Увийте плоската отвертка с плат, за да
избегнете драскотини.

1. Повдигнете капака като използвате плоска
отвертка, за да го свалите.
► Увийте плоската отвертка с плат, за да
избегнете драскотини.

2. Извадете старата крушка и поставете нова.

2. Извадете старата крушка и поставете нова.

■ Крушка за жабката*
Когато подменяте, използвайте следните крушки.
Крушка за жабката: 3.4 W
1. Отворете жабката.

Издърпайте
Дръжка

Крушка

2. Извадете старата крушка и поставете нова.

* Не се предлага за всички модели

Стр. 660
ПРОВЕРКА И ПОДДРЪЖКА НА ПЕРАТА НА ЧИСТАЧКИТЕ
Проверка на перата на чистачките
Ако гумата на чистачките се е повредила, тя ще оставя линии и твърдите повърхности на
чистачката може да надраскат стъклото.
Смяна на перата на предните чистачки
1. Превключете в положение VEHICLE OFF.
2. Докато държите рамото на чистачката в положение MIST,
превключете в положение ON, след това в положение VEHICLE
OFF.
► Двете рамена на чистачките са поставени в положение за
поддръжка, както е показано на изображението.

3. Вдигнете и двете рамена на чистачките.

ЗАБЕЛЕЖКА
Избягвайте пускането на рамото на чистачката върху челното стъкло, това може да повреди
рамото на чистачката и/или челното стъкло.

Стр. 661
4. Натиснете и задръжте бутона, след това плъзнете
държача от рамото на чистачката.

5. Дръпнете края на перото по посока на стрелката в
изображението, докато излезе от крайната капачка на
държача.

6. Дръпнете перото на чистачката в противоположната
посока, за да я плъзнете извън държача.

Продължава на следващата страница

Стр. 662
7. Пъхнете плоската страна на новото перо в долната
част на държача. Пъхнете перото докрай.
8. Монтирайте края на перото в капачката.
9. Плъзнете държава към рамото на чистачката, докато
щракне.
10. Свалете двете рамена на чистачките.
11. Завъртете контактния ключ в положение ON и
дръжте превключвателя на чистачките в положение
MIST, докато двете рамена се върнат в стандартно
положение.

Стр. 663
Смяна на перото на задната чистачка
1. Вдигнете рамото на задната чистачка.
2. Завъртете долния край на перото нагоре докато се
откачи от рамото на чистачката.

Рамо на
чистачката

Перо

Фиксатор

3. Изтеглете перото от чистачката.

4. Отстранете фиксаторите от перото на чистачката и
монтирайте на ново перо.

Продължава на следващата страница

Стр. 664
Държач

5. Плъзнете новото перо в държача.
►Уверете се, че е захванато правилно, след което
инсталирайте сглобената чистачка към рамото.

Стр. 665
ПРОВЕРКА И ПОДДРЪЖКА НА ГУМИТЕ
Проверка на гумите
За да експлоатирате безопасно вашия автомобил, гумите трябва да бъдат от правилния тип и с
правилните размери, в добро състояние с подходящ протектор и правилно напомпани.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Използването на прекалено износени гуми, или на неправилно напомпани гуми може да
доведе до катастрофа, при която можете да бъдете тежко наранени или убити.
Спазвайте всички инструкции в настоящата инструкция за експлоатация по отношение на
напомпването и поддръжката на гумите.
Измервайте налягането в гумите, когато са студени. Това означава, че автомобилът ще трябва да е
бил паркиран най-малко в течение на три часа, или да е каран не повече от 1,6 км (1 миля). Ако е
необходимо, добавете или изпуснете въздух, докато се достигне зададеното налягане. Ако
проверите гумите, докато са топли, налягането може да е с 30-40 kPa (0,3–0,4 бар, 4–6 psi) повисоко, отколкото при проверка на студени гуми.
Винаги когато налягането в гумите е регулирано е необходимо нулиране на системата за контрол
на налягането в гумите.
→ Система за контрол на налягането в гумите стр. 531
■ Общи ръководни правила за напомпване на гумите
Правилно напомпаните гуми предоставят най-добра комбинация от добра управляемост,
запазване на протектора и комфорт на возене. Вижте етикета на рамката на шофьорската врата за
препоръчаното налягане на гумите. При по-ниско налягане от препоръчваното гумите се износват
неравномерно, управлението и разходът на гориво се повлияват неблагоприятно, и е по-голяма
вероятността от повреда на гумата вследствие на прегряване. При по-високо налягане от
препоръчаното, вашият автомобил ще вози твърдо и гумите ще станат по-уязвими от повреда и
опасности по пътя, и също се износват неравномерно. Всеки ден преди да потеглите, погледнете
всяка от гумите. Ако някоя от тях изглежда по-ниска от другите, проверете налягането с
манометър. Най-малко веднъж месечно или преди продължителни пътувания, използвайте
манометър, за да измерите налягането във всички гуми. Дори гумите, които са в добро състояние,
могат да губят по 10-20 kPa (0,1-0,2 bar, 1-2 psi) на месец.
■ Ръководни правила за проверка
При всяка проверка на налягането, проверявайте гумите и вентилите. Следете за:
• Издутини или неравности от страна на грайфера. Сменете гумата ако откриете срязвания,
разслоявания или пукнатини в страничната част на гумата. Сменете и ако виждате тъканта
или кордата.
• Отстранете чужди предмети и проверете за изпускане на въздух.
• Неравномерно износен грайфер. Закарайте автомобила при упълномощен представител за
проверка на центровката.
• При прекомерно износен грайфер.
→ Индикатори за износване стр. 666
• Пукнатини или друга повреда около вентилите.

Стр. 666
Индикатори за износване
Вдлъбнатината, където се намира индикаторът за
износване, е с 1,6 мм (1/16 инча) по-плитка, отколкото
други. Ако грайферът е износен така, че да се вижда
индикаторът, сменете гумата.
Износените гуми имат слабо сцепление върху мокри пътища.

Експлоатационен живот на гумите
Трайността на вашите гуми зависи от много фактори, включително стила на шофиране,
състоянието на пътя, натоварване на автомобила, налягане на гумите, поддръжка, скорост и
условия на околната среда (дори когато гумите не се ползват). В допълнение към нормалните
проверки и поддръжката на необходимото налягане, се препоръчва да извършвате годишни
проверки след като гумите станат на пет години. Всички гуми трябва да се извадят от употреба 10
години след датата на производство, независимо от тяхното състояние или износване.
Изискайте от упълномощен представител да провери гумите, ако усетите непрекъснати вибрации
по време на движение. Новите гуми и такива, които са били свалени и поставени отново, трябва
да се балансират правилно.

Стр. 667
Смяна на гуми и джанти
Вие трябва да ги сменяте с радиални гуми със същите размери, диапазон на натоварване,
номинална скорост и максимални стойности на налягането в студено състояние (както е показано
на страничната стена на гумите). Използването на гуми с различни размери или конструкция може
да наруши работата на някои системи в автомобила, като например ABS (антиблокираща спирачна
система) и VSA (система за подпомагане на динамичната устойчивост на автомобила) системите.
Най-добре е да сменяте наведнъж и четирите гуми. Ако това не е възможно, сменяйте предните
или задните гуми по двойки. Уверете се, че спецификациите на джантите съвпадат с оригиналните
джанти.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Монтирането на неподходящи гуми на вашия автомобил може да засегне управляемостта и
устойчивостта му. Това може да доведе до произшествие, при което можете да бъдете тежко
наранени или убити.
Винаги използвайте гуми с размер и тип, които отговарят на препоръчваните на етикета за
информация за гумите на автомобила ви.

Стр. 668
Размяна на гумите
Размяната на гумите според графика за поддръжка помага за равномерното износване и
увеличаване живота на гумите.
■ Гуми без обозначение на посока

■ Гуми с обозначение на посока

Разменете гумите както е показано тук.

Разменете гумите както е показано тук.

Гумите с обозначение на посока следва да се разменят само отпред назад (не и от едната страна
на другата). Гумите с посока на въртене следва да се монтират маркировка за посоката на въртене
сочеща напред, както е показано по-долу.
Когато гумите се разменят, уверете се, че налягането в
тях е проверено.
Винаги, когато разменяте гуми следва да нулирате
системата за контрол на налягането в гумите.
→ Система за контрол на налягането в гумите, стр. 531
Маркировка за
посоката на
въртене

Стр. 669
Устройства за сцепление със сняг
Ако шофирате по заснежени или заледени пътища, монтирайте зимни гуми или гуми с вериги;
намалете скоростта; и спазвайте достатъчна дистанция по време на шофиране.
Бъдете особено внимателни при използване на волана или спирачките, за да избегнете
поднасяне.
Използвайте вериги за гуми, зимни или всесезонни гуми, когато е необходимо или според закона.
При монтиране спазвайте следните точки.
За зимни гуми:
• Изберете размера и диапазон на натоварване като при оригиналните гуми.
• Монтирайте еднакви гумите и на четирите колела.
Вериги за гуми:
• Преди да закупите какъвто вериги за вашия автомобил, консултирайте се с представител.
• Поставете ги само на предните гуми.
• Тъй като вашият автомобил има ограничен просвет, препоръчваме да използвате веригите
изброени по-долу:
Размер на оригинална гума*1
Тип на веригите
235/60R18 103H
RUD-matic classic 4716134
*1: Оригиналният размер на гумата е посочена на табелката с информация за гумите на
колонката на вратата на водача.
• Следвайте указанията на производителя на вериги при монтажа им. Поставете ги колкото
се може по-стегнати.
• Проверете дали веригите не докосват спирачната система или окачването.
• Движете се бавно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Използването на грешни или неправилно поставени вериги може да повреди спирачната
система и да предизвика сблъсък, в който може да бъдете сериозно наранени или убити.
Спазвайте всички инструкции в настоящата инструкция за експлоатация по отношение на
избора и употребата на вериги за гуми.
ЗАБЕЛЕЖКА
Устройства за сцепление, които са с грешен размер или неправилно поставени могат да повредят
спирачната система на вашия автомобил, окачването, каросерията и джантите. Спрете да се
движите, ако те удрят някоя част от автомобила.
Съгласно директивата на Европейския съюз за гумите, в случаите, когато максималната проектна
скорост на автомобила е по-висока от разрешената максимална скорост за зимните гуми, трябва
да се залепи стикер, който да се намира в полезрението на шофьора. Такъв стикер може да
получите от вашия търговец на гуми. Ако имате въпрос се консултирайте с упълномощен дилър.
Когато са монтирани вериги за гуми, следвайте указанията на производителя относно работните
ограничения на автомобила.
Използвайте вериги върху гумите само в случай на аварийна необходимост, или когато те се
изискват законово за преминаване през определени места.
Когато шофирате с вериги по покрити със сняг или заледени пътища, шофирайте с повишено
внимание. Веригите могат да окажат непредвидими ефекти върху управлението в сравнение с
добрите зимни гуми без вериги.
Ако вашият автомобил е оборудван с летни гуми, имайте предвид, че тези гуми не са
предназначени за шофиране в зимни условия. Консултирайте се с упълномощен представител за
повече информация.

Стр. 670
12-ВОЛТОВ АКУМУЛАТОР
Проверка на акумулатора
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При нормалната си работа акумулаторът отделя експлозивния газ водород.
Предизвикването на искри или поднасянето на открит пламък може да накара акумулатора да
експлодира със сила, достатъчна да ви убие или нарани тежко.
Пазете акумулатора от всякакви искри, открит пламък и запалени цигари.
При работа с акумулатора носете предпазни дрехи и предпазител за лицето, или изискайте
операциите по поддръжката на акумулатора да бъдат извършени от квалифициран техник.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Акумулаторът съдържа сярна киселина (електролит), който е със силно корозионно действие и
е отровен.
Попадането на електролит в очите или върху кожата ви може да причини сериозни изгаряния.
Когато работите със или в близост до акумулатора, носете предпазни дрехи и предпазни очила.
Поглъщането на електролит може да причини фатално отравяне, ако не се предприемат
незабавни мерки. ДРЪЖТЕ АКУМУЛАТОРА ИЗВЪН ДОСЕГА НА ДЕЦА
Състоянието на акумулатора се следи от датчик,
който се намира на отрицателния извод. Ако има
проблем с този датчик, интерфейсът за
информация на шофьора ще покаже
предупредително съобщение. Ако това се случи,
закарайте автомобила за проверка при
упълномощен представител.
Проверявайте ежемесечно изводите на
акумулатора за
корозия.

Ако акумулаторът е откачен или изгуби напълно напрежение:
• Аудио системата се изключва.
 Реактивиране на аудио системата - стр. 289
• Часовникът се нулира.
 Часовник - стр. 180
• Имобилайзерът трябва да се пренастрои.
 Индикатор на имобилайзера - стр. 112

Стр. 671
Спешни процедури
Очи: Изплакнете ги с вода от чаша или от друг съд, в продължение на най-малко 15 минути.
(Почистването с вода под налягане може да нарани очите.) Повикайте незабавно лекар.
Кожа: Махнете замърсените дрехи. Промийте кожата обилно с вода. Повикайте незабавно лекар.
Поглъщане: Пийте вода или мляко. Повикайте незабавно лекар.
Когато откриете корозия, почистете изводите на акумулатора като нанесете воден разтвор на
готварска сода. Почистете изводите с навлажнена кърпа. Подсушете акумулатора с плат/кърпа.
Покрийте изводите със смазка, за да предотвратите образуване на корозия в бъдеще. Когато
сменяте акумулатора, смяната следва да стане с акумулатор със същата спецификация. Свършете
се с оторизиран представител за повече информация.

Стр. 672
Смяна на 12-волтовия акумулатор
Откачете двата кабела на акумулатора, за да предотвратите повреда на електрическата система на
вашия автомобил. Винаги изключвайте първо отрицателния (-) кабел и го включвайте последен.
Индикаторите за Системата за автоматично поддържане на скоростта (ACC), Системата за
автоматично поддържане на скоростта с функция Следване при ниска скорост (LSF), Системата за
предупреждение при напускане на пътната лента, Системата за подпомагане на динамичната
устойчивост на автомобила (VSA), VSA Изкл., Спирачната система за намаляване силата на сблъсък
(CMBS), Предупредителната система за ниско налягане на гумите/спадане на гумите и Паркинг
спирачката и спирачната система (жълт) могат да светнат заедно със съобщение в интерфейса за
информация на шофьора, когато завъртите контактния ключ
в положение ON след като сте свързали акумулатора.
Пропътувайте кратко разстояние с повече от 20 км/ч (12 мили/ч). Индикаторът трябва да
загасне. Ако не загасне, закарайте автомобила за проверка при упълномощен представител.

Стр. 673
Смяна на 12-волтовия акумулатор
Когато сваляте и заменяте акумулатора, винаги спазвайте безопасността при поддръжка и
предупрежденията за проверка на акумулатора, за да избегнете възможни опасности.
 Безопасност при поддръжка - стр. 623
 Проверка на 12-волтовия акумулатор - стр. 670
Гайки

Капак

Гайка
Опорен
прът

Гайка

1. Приведете автомобила в режим VEHICLE OFF.
Отворете капака на двигателния отсек.
2. Разхлабете гайката на минусовия кабел, след
това откачете кабела от отрицателния (–) извод.
3. Отворете капачето на положителния извод на
акумулатора. Разхлабете гайката на плюсовия
кабел, след това откачете кабела от
положителния (+) извод.

4. Разхлабете гайката от всяка страна на скобата
на акумулатора с гаечен ключ.
5. Извадете долната част на двата опорни пръта
от основата на акумулатора, след това свалете
скобата и опорните прътове.
6. Свалете капака на акумулатора.

Опорен
прът
Капак на
акумулатора

ЗАБЕЛЕЖКА
Ако акумулатор е изхвърлен по неправилен начин, може да навреди на природата и човешкото
здраве. Винаги се съобразявайте с местното законодателство за изхвърляне на
батерии/акумулатори.
Този символ на батерията/акумулатора означава, че този продукт не трябва да
се третира като битов отпадък.
За да поставите нов акумулатор, направете всичко по обратен ред.
Винаги изключвайте първо отрицателния (–) кабел и го включвайте последен.
Продължава на следващата страница

Стр. 674
7. Извадете внимателно акумулатора.

Стр. 675
Етикет на акумулатора

Пример
ОПАСНОСТ
• Дръжте пламъци и искри далеч от акумулатора. Акумулаторът изпуска експлозивен газ, който
може да предизвика взрив.
• Носете защитни очила и гумени ръкавици, когато боравите с акумулатора, за да избегнете риска
от изгаряния или загуба на зрението от електролита на акумулатора.
• Не позволявайте по никакъв повод на деца да боравят с акумулатора. Уверете се, че всеки, който
борави с акумулатора, ясно съзнава рисковете и правилните процедури за боравене.
• Отнасяйте се много внимателно с електролита на акумулатора, тъй като той съдържа разредена
сярна киселина. Излагането на очите и кожата може да предизвика изгаряния или загуба на
зрението.
• Прочетете внимателно тази инструкция за експлоатация преди да боравите с акумулатора.
Неспазването на инструкциите може да причини нараняване и повреда на автомобила.
• Не използвайте акумулатора ако нивото на електролит е на или под препоръчаното ниво.
Използването на акумулатора с ниско ниво на електролит може да предизвика експлозия и
сериозно нараняване.

Стр. 676
ГРИЖИ ЗА ПРЕДАВАТЕЛЯ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
Смяна на батерията
Ако индикаторът не светне след натискане на бутона, сменете батерията.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ОПАСНОСТ ОТ ХИМИЧЕСКО ИЗГАРЯНЕ
Батерията, която захранва предавателя на дистанционното управление може да причини
сериозни вътрешни изгаряния и дори да доведе до смърт ако бъде погълната.
Дръжте нови и използвани батерии далеч от деца.
Ако подозирате, че дете може да е погълнало батерията, незабавно потърсете медицинска
помощ.
До батерията тип „копче“ има предупредителна маркировка*.
ЗАБЕЛЕЖКА
Батерия, изхвърлена по неправилен начин, може да замърси околната среда. Винаги се
съобразявайте с местното законодателство за изхвърляне на батерии/акумулатори.
Този символ на батерията/акумулатора означава, че този
продукт не трябва да се третира като битов отпадък.
Батерии за смяна се продават в магазините или упълномощен
представител.

* Не се предлага за всички модели
■ Безключово дистанционно управление*
Тип на батерията: CR2032
1. Отстранете вградения ключ.

2. Махнете горната част като внимателно надигнете края с
монета.
► Махнете го внимателно, за да не изгубите бутоните.
► Увийте монета с мека кърпа, за да избегнете надраскване
на безключовото дистанционно.
3. Внимателно поставете новата батерия с правилните полюси.
* Не се предлага за всички модели

Стр. 677
ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМАТА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЯ
Климатична система
За правилна и безопасна работа на системата за климатизация, тя трябва да се обслужва само от
квалифициран техник.
Никога не ремонтирайте или заменяйте изпарителя на климатичната система (охлаждаща
серпантина) с такъв от употребяван или стар автомобил.
ЗАБЕЛЕЖКА
Изпускането на хладилен агент вреди на околната среда. За да избегнете изпускане на хладилен
агент, никога не заменяйте изпарителя с такъв, който е изваден от употребяван или стар
автомобил.
Хладилният агент в климатичната система на вашия автомобил е запалим и може да се
възпламени по време на обслужване, ако не се спазват правилните процедури.
Етикетът за климатика се намира в двигателния отсек:

→ Етикети за безопасност - стр. 97
→ Технически данни - стр. 726

Стр. 678
ФИЛТЪР ПРОТИВ ПРАХ И ПОЛЕНИ
Ако качеството на въздушния поток от климатичната инсталация се влоши чувствително и стъклата
започнат да се запотяват по-лесно, филтърът би следвало да се смени. Филтърът против прах и
полени събира полени, прах и други замърсявания във въздуха. Ако не сте сигурни как да смените
филтъра, оставете това на упълномощен представител.
■ Кога да сменим филтъра против прах и полени
Сменяйте филтъра против прах и полени съгласно препоръчания график за обслужване на вашия
автомобил. Препоръчително е филтърът да бъде сменян и по-често ако автомобилът се
експлоатира в запрашена среда.
 График за обслужване*, стр. 631
■ Начин на смяна на филтъра
Отворете жабката.

Издърпайте

Дръжка

Стопер

Палец

* Не се предлага за всички модели

2. Откачете двата палеца от всяка страна чрез натиск
на всеки страничен панел, след което натиснете
надолу стопера.
3. Завъртете жабката, за да се освободи
пространството.

Стр. 679
Палец
Капак
НАТИСНЕТЕ

НАТИСНЕТЕ
Палец

НАГОРЕ

Филтър

4. Натиснете навътре палците в краищата на на
капака на кутията филтъра и го свалете.
5. Извадете филтъра от кутията.
6. Поставете нов филтър в кутията.
► Поставете така, че страната, обозначена с AIR
FLOW стрелка да сочи надолу.

Стр. 680
ПОЧИСТВАНЕ
Грижи за вътрешността на купето
Използвайте прахосмукачка, за да премахнете праха преди да използвате кърпа.
Използвайте навлажнена с разтвор на почистващ препарат в топла вода кърпа, за да отстраните
замърсяванията.
Използвайте суха кърпа, за да отстраните остатъците от препарата.
■ Почистване на предпазните колани
Използвайте мека четка и разтвор от мек сапун и топла вода, за да почистите коланите.
Оставете ги да изсъхнат. Избършете гривните за заключалките на коланите като използвате чиста
кърпа.
Гривна

Не разливайте течности във вътрешността на автомобила. Електрическите устройста и система
могат да се повредят, ако по тях се разлеят течности.
Не използвайте спрей със силиконова смазка върху електрически устройства, като например
аудио устройства и превключватели. Ако направите това, може да повредите уредите или да
предизвикате пожар в автомобила.
Ако случайно използвате спрей със силиконова смазка върху електрически устройства, се
консултирайте с упълномощен представител.
В зависимост от състава им, химикалите и течните ароматизатори могат да повредят боята, да
причинят набръчквания и напуквания в частите, съдържащи смоли и тъкани. Не използвайте
алкални разтворители или органични разтворители като например бензол или бензин.
След като сте използвали химикали, не пропускайте да ги избършете внимателно като използвате
суха кърпа.
Не оставяйте продължително време използвани парцали на повърхности, изработени на основата
на смоли или тъкани без да сте ги измили. Внимавайте да не разлеете течен ароматизатор.

Стр. 681
■ ПОЧИСТВАНЕ НА СТЪКЛОТО
Избършете с препарат за стъкло.
От вътрешната страна на задното стъкло са монтирани нагреватели.
Бършете по посока на нагревателите с мека кърпа, за да не ги повредите.
Внимавайте да не разливате течности, като например вода или препарат за почистване на стъкла,
върху или около капака на предната сензорна камера и сензора за дъжд/светлина*.
■ Грижи за естествената кожа*
За правилното почистване на кожа:
1. Използвайте прахосмукачка или мека суха кърпа за да отстраните първоначално замърсявания
или прах.
2. Почистете кожата с мека кърпа, навлажнена с разтвор от 90% вода и 10% неутрален сапун.
3. Избършете всички остатъци от сапуна с чиста навлажнена кърпа.
4. Избършете остатъчната влага и оставете кожата да изсъхне на сянка.
Важно е отстраняването на замърсяванията или запрашаванията да се избършат колкото може поскоро. Разлетите течности могат да пропият в кожата и да оставят петна. Замърсяванията или
прахта могат да предизвикат протривания в кожата. Отделно от това, моля имайте предвид, че
някои тъмни тъкани могат да се протрият в кожата, което да предизвика обезцветяване или петна.
* Не се предлага за всички модели

Стр. 682
Грижа за екстериора
Почистете от прах автомобила след като сте пътували. Редовно проверявайте автомобила за
драскотини по лакираните повърхности. Драскотините по лакираните повърхности могат да
доведат до образуването на корозия по каросерията. Ако откриете драскотина, имайте грижата да
я отремонтирате бързо
■ Измиване на автомобила
Измивайте автомобила редовно. Мийте по-често когато управлявате при следните условия:
• По пътища, третирани със сол.
• При движение в крайбрежни зони.
• Когато по лакираните повърхности се задържат катран, сажди, екскременти от птици, насекоми
или дървесни сокове.
Не пръскайте вода във въздухозаборниците. Това
може да доведе до повреда.
Ако е необходимо да вдигнете рамената на
чистачките от стъклото, първо приведете рамената
в положение за обслужване.
 Смяна на перата на предните чистачки - стр.
660

Въздухозаборници

■ Ползване на автоматична автомивка
• Уверете се, че спазвате инструкциите, отбелязани на автоматичната автомивка.
• Сгънете външните огледала на автомобила.
• Изключете автоматичните чистачки*.
Когато използвате автоматична автомивка, която избутва автомобила с конвейер, уверете се, че
автомобилът е в режим за миене в автомивка.
 Ако желаете да оставите трансмисията в позиция N (режим за миене в автомивка) - стр.
508
■ Използване на почистване под високо налягане
• Оставате достатъчно разстояние между разпръскващия накрайник на почистващото устройство и
каросерията на автомобила.
• Особено внимавайте около стъклата. Миенето от прекалено близо може да предизвика
навлизане на вода в интериора.
• Не пръскайте със струя под високо налягане директно в двигателното отделение. Вместо това
използвайте вода под ниско налягане и мек препарат.
* Не се предлага за всички модели.

Стр. 683
ЗАБЕЛЕЖКА
Химическите разтворители и агресивни почистващи препарати могат да увредят боя, метал и
пластмасови повърхности по вашия автомобил. Винаги избърсвайте напръсканото незабавно.
■ Нанасяне на вакса
Едно добро покритие от автомобилна каросерийна вакса спомага за предпазването на боята на
вашия автомобил от елементите. Ваксата ще се износи след определен период от време и
автомобилът ви отново ще бъде изложен на действието на елементите, ето защо нанесете отново
когато вече е необходимо.
■ Поддръжка на броните и други части, изработени от смоли
Ако разлеете бензин, масло, двигателни охладителни течности или течности от акумулаторна
батерия по повърхности с покритие от смоли, те могат да помътнеят или да се олющят. Незабавно
избършете разлятото с мека кърпа и чиста вода.
Попитайте упълномощен представител относно правилния материал на покритието когато
желаете да поправите боядисана повърхност по части, изработени от смоли.
■ Почистване на стъкла
Избършете като използвате препарат за почистване на стъкло.
■ Поддръжка на алуминиеви джанти
Алуминият е податлив на увреждане в резултат на действието на соли и други замърсявания по
пътищата. Когато е наложително възможно най-бързо използвайте гъба и мек препарат, за да
избършете тези замърсявания. Не използвайте твърда четка или агресивни химикали
(включително някои почистващи препарати, предлагани в търговската верига). Те могат да
повредят защитното покритие на джантите от алуминиеви сплави, което води до корозия. В
зависимост от вида на покритието джантите могат да загубят и своя гланц или да изглеждат
излъскани. За да се избегне появата на водни петна избършете джантите до сухо с кърпа докато са
още мокри.
Продължава на следващата страница

Стр. 684
■ Замъгляване на лещи на външните светлини
Вътрешните лещи на външните светлини (предни светлини, стопове и т.н.) могат да се замъглят
временно ако сте шофирали по време на дъжд или след като автомобилът е излязъл от
автомивка. Кондензация под формата на роса също може да се образува във вътрешността на
лещите когато е налице значителна разлика в температурите на околната среда и тази във
вътрешността на лещата (явление, подобно на това, което възниква когато стъклата се замъгляват
в дъждовна обстановка). Това са естествени процеси, не представляват структурни проблеми на
дизайна на външните светлини.
Характеристиките на дизайна на лещите могат да доведат до образуване на влага по
повърхностите на рамките на лещите. Това също не представлява нарушена функционалност.
Въпреки това, ако забележите големи количества насъбрала се вода или образуването на големи
капки във вътрешността на лещите, обърнете се към упълномощен представител за инспекция на
автомобила.
■ Боядисване на автомобила
Високите температури могат да увредят
високоволтовата батерия, която се използва за
задвижване на електромотора.
Когато автомобилът се боядисва в гореща
бояджийска камера, уверете се, че температурата
на надвишава
65°C.

Стр. 685
АКСЕСОАРИ И ИЗМЕНЕНИЯ В АВТОМОБИЛА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неподходящите аксесоари или изменения по автомобила могат да повлияят отрицателно на
управляемостта, устойчивостта и работата на вашия автомобил и да доведат до произшествия,
при които да бъдете сериозно наранени или убити.
Спазвайте всички инструкции в настоящата инструкция за експлоатация относно аксесоарите и
измененията по автомобила.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Използването на неправилно проектирани, разработени или произведени високоволтови
батерии може да предизвика пожар в автомобила ви. Пожар в автомобила може да доведе до
произшествие или нараняване. Използвайте само оригинални високоволтови батерии на Honda
или техен еквивалент във вашия автомобил.
Аксесоари
Когато инсталирате аксесоари, проверете следното:
• Никога не инсталирайте аксесоари върху челното стъкло. Те може да попречат на видимостта и
да забавят реакцията ви към условията на шофиране.
• Не монтирайте аксесоари над зони, маркирани с надпис SRS Airbag, отстрани или отзад на
предните седалки, на предните или страничните колони, или близо до страничните стъкла.
Аксесоарите, монтирани в тези зони, може да попречат на правилната работа на въздушните
възглавници на автомобила или може да бъдат изхвърлени към вас или друг пътник, ако се
активират.
• Уверете се, че електронните аксесоари не претоварват електрическите вериги и не пречат на
нормалното функциониране на вашия автомобил.
→ Предпазители - стр. 716
• Изискайте монтажният техник да се обърне към вашия упълномощен представител за помощ, преди да монтира каквито и да било електронни аксесоари. При възможност изисквайте упълномощеният представител да провери окончателния монтаж.

Стр. 686
Изменения
Не правете по автомобила си изменения, които могат да повлияят на поведението му,
стабилността или надеждността, и не монтирайте неоригинални части или аксесоари на Honda,
които могат да имат подобен ефект.
Дори малки изменения в системата на автомобила могат да засегнат цялостната работа на
автомобила. Винаги се уверявайте, че оборудването е правилно монтирано и поддържано, не
правете също така модификации на автомобила или неговите системи, което може да доведе
това, вашия автомобил да не отговаря вече на националните и местните разпоредби.
Вграденият порт за диагностика (OBD-II/SAE J1962 конектор), монтиран на този автомобил е
предназначен да бъде използван с устройства за системна диагностика на автомобили или с
други устройства, одобрени от Honda. Използването на всякакъв друг тип устройство може да
повлияе негативно на електроните системи на автомобила или да ги изложи на риск, което е
възможно да доведе до системна неизправност, изтощен акумулатор или други неочаквани
проблеми.
Не модифицирайте и не се опитвайте да поправяте високоволтовата хибридна система на
автомобила или който и да е от електрическите системи. Разглобяването или видоизменянето на
електрическо оборудване може да доведе до катастрофа или пожар.
Ако някога ви се наложи да смените високоволтовата батерия на вашия автомобил извън
покритието на гаранцията, ние горещо ви препоръчваме да използвате само оригинала
високоволтова батерия от Honda. Оригиналните високоволтови батерии на Honda са проектирани
за работа с хибридната система на вашия автомобил и са проектирани, разработени и
произведени така, че да се избегнат ситуации на претоварване. Неоригиналните високоволтови
батерии може да не са проектирани, разработени и произведени по подобен начин и
монтирането на такива батерии може да доведе до претоварване, пожар, загуба на мощност или
състояния, които да увеличат вероятността от катастрофа или нараняване.
Когато са правилно монтирани, мобилните телефони, алармените системи, двупосочните
радиоприемници, радио антените и аудиосистемите с ниска мощност не трябва да влияят на
работата на контролираните от компютър системи в автомобила ви, каквито са например
въздушните възглавници и антиблокиращата система.
Оригиналните аксесоари на Honda се препоръчват, за да се гарантира правилното функциониране
на вашия автомобил.

Стр. 687
Поведение при аварийни ситуации
Този раздел обяснява как да се справите с неочаквани проблеми.
Инструменти
Видове инструменти ......................................................................................................... 688
Ако спукате гума
Временен ремонт на спукана гума................................................................................... 689
Ползване на крик .............................................................................................................. 699
Двигателят не стартира
Проверка на процедурата................................................................................................. 701
Ако батерията на безключовото дистанционно управление е изтощена..................... 702
Аварийно изключване на мощността............................................................................... 703
Стартиране с външен акумулатор .................................................................................... 704
Прегряване
Какво да направим при прегряване ................................................................................ 706
Индикатор, включване/мигане
Ако се включи индикаторът за ниско налягане на маслото .......................................... 709
Ако се включи индикаторът за зареждане на 12-волтовия акумулатор ...................... 709
Ако индикаторната лампа за повреда се включи или мига .......................................... 710
Ако индикаторът на спирачната уредба (червено) се включи или мига ...................... 711
Ако индикаторът на спирачната уредба (червено) се включи или мига
едновременно с включен индикатор на спирачната система (жълто) .......................... 712
Ако се включи индикаторът на електрическия сервоусилвател на волана (EPS) ......... 713
Ако се включи или мига индикаторът за ниско налягане / спаднала гума ................... 714
Ако се появи символ за ниско ниво на маслото .............................................................. 715
Ако индикаторът за трансмисионната система мига едновременно с
предупредително съобщение .......................................................................................... 715
Предпазители
Места на предпазителите ................................................................................................. 716
Проверка и смяна на предпазителите ............................................................................. 721
Аварийно теглене на автомобила .................................................................................... 722
Когато на можете да отворите багажника ....................................................................... 723

Стр. 688
Инструменти
Видове инструменти
Инструментите са разположение в
багажното отделение.
Крик

Ключ за гуми / Дръжка за крика

Щанга за крика

Дръжка

Отвертка

Стр. 689
Ако спукате гума
Временен ремонт на спукана гума
Ако гумата има разкъсване с големи размери или е повредена сериозно по друг начин, ще се
наложи автомобилът да бъде изтеглен. Ако гумата е незначително увредена, например от пирон,
можете да използвате ремонтният комплект за гуми, за да можете да се придвижите до найблизкия сервиз за по-траен ремонт.
Ако гумата се спука по време на движение, хванете волана здраво и спирайте постепенно, за да
намалите скоростта. След това спрете на безопасно място.
1. Паркирайте автомобила на здрава, равна и нехлъзгава повърхност и задействайте паркинг
спирачката.
2. Превключете трансмисията на позиция P.
3. Включете аварийните светлини и изключете автомобила в режим VEHICLE OFF.
► Когато теглите ремарке, откачете ремаркето.
Комплектът не бива да бъде използван в посочените по-долу случаи.
Вместо това, свържете се с упълномощен представител, за да бъде изтеглен автомобилът.
• Срокът на годност на запечатващата пяна е изтекъл.
• Спукани са повече от една гуми.
• Перфорацията или срязването са по-големи от 4 мм (3/16 инча).
• Бордът на гумата е увреден или перфорацията е извън контактната площ.
Ако перфорацията е:
По-малка от 4 мм (3/16
инча)
По-голяма от 4 мм (3/16
инча)

Използване на комплекта
Да
Не

Контактна площ
• Увреждането е предизвикано в резултат от движение на автомобила с налягане в гумите много
под предписаното.
• Гумата вече не лежи в джантата както се изисква.
• Има повреда на ръба на джантата.
Не изваждайте пирон или винт, който е пробил гумата. Ако го извадите от гумата може да се
окаже невъзможно да ремонтирате перфорацията като използвате комплекта.

Продължава на следващата страница

Стр. 690
■ Подготовка за временен ремонт на спукана гума
Бутон за изпускане
Ключ за
компресора

Срок на годност

Стикер, указващ
позволенана макс.
скорост

Компресор за въздух

Бутилка със
запечатваща пяна
Капак
на
пода

Ремонтен
комплект

Инструкция за
експлоатация

Стикер на колелото

1. Отворете багажника.
2. Издърпайте ръкохватката нагоре и отворете
капака на подовото отделение в багажника.
3. Извадете комплекта от кутията.
4. Разположете комплекта с лицето нагоре върху
равна повърхност встрани от пътното движение.
Не поставяйте кита настрани.
Когато извършвате временен ремонт, прочетете
внимателно инструкцията за експлоатация, която
се доставя заедно с ремонтния комплект.

Стр. 691
■ Изпомпване на запечатваща пяна и въздух
1. Свалете капачката на вентила от стеблото.
2. Разклатете запечатващата бутилка.
3. Свържете компресор за въздух към клапана на
бутилката. Затегнете здраво.
4. Обърнете бутилката наобратно, след което я
закрепете в изреза на компресора за въздух.
5. Свържете маркуча за пяната/въздуха към стеблото
на вентила. Затегнете здраво.

Стебло на вентила

Капачка на вентила
Клапан на

Маркуч на
компресора

Дръжте запечатващата бутилка далеч от деца. При
ниски температури запечатващата пяна може да се
втечни лесно. В такъв случай я затоплете за около пет
минути преди да я използвате.
Запечатващата пяна е на латексова основа и може да
зацапа перманентно дрехи и други материали.
Внимавайте докато я ползвате и изтрийте евентуални
разсипвания незабавно.

Запечатваща
бутилка

Стебло на
вентила

Маркуч за пяната/въздуха

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запечатващата пяна съдържа субстанции, които са вредни и могат да бъдат смъртоносни ако се
глътнат. Ако има случайно поглъщане не предизвиквайте повръщане. Пийте много вода и
веднага потърсете лекарска помощ. При контакт с кожата или очите, изплакнете обилно с
хладна вода и посетете медицинско заведение ако е необходимо.
Продължава на следващата страница

Стр. 692
6. Включете компресора към гнездото за
зареждане на аксесоари.
► Внимавайте да не защипете кабела с вратата
или стъклото.
→ Гнездо за зареждане на аксесоари - стр. 268
7. Включете захранването.
→ Въглероден окис – стр. 96
8. Включете компресора, за да напомпате гумата.
►Компресорът започва да изпомпва
запечатваща пяна и въздух към гумата.
9. След като се достигне предписаното налягане,
изключете комплекта.

Ключ на
компресора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Работата на двигателя в затворено, или дори частично затворено помещение може да
предизвика бързото натрупване на токсичен въглероден окис.
Вдишването на този безцветен и без мирис газ може да предизвика загуба на съзнание и дори
смърт. Винаги пускайте двигателя да работи само когато автомобилът е на открито.
ЗАБЕЛЕЖКА
Не оставяйте компресора от комплекта за временен ремонт на гуми да работи повече от 15
минути. Компресорът може да прегрее и да се повреди трайно.
Докато трае изпомпването на запечатващата пяна налягането по показанието на манометъра ще
изглежда по-високо отколкото е в действителност. След като изпомпването приключи налягането
ще спадне и след това ще започне да се повишава отново, докато гумата се напомпва с въздух.
Това е нормално. За точно измерване на налягането с манометъра, изключете компресора едва
след като изпомпването на запечатващата пяна е приключило.

Стр. 693

Стикер на джантата

10. Изключете компресора от зарядната букса за
аксесоари.
11. Развийте маркуча за пяна/въздух от стеблото
на вентила. Завийте капачката на вентила.
12. Поставете стикери на плоската повърхност на
джантата.
► Повърхността на джантата трябва да е чиста, за
да се залепи надеждно стикерът.

Ако нужното налягане на въздуха не се достигне за 10 минути, гумата може да е толкова тежко
увредена, че да не може да бъде ремонтирана с комплекта и автомобилът ви да трябва да бъде
изтеглен. Свържете се с упълномощен представител на Honda за нова запечатваща бутилка и
правилно изхвърляне на използваната.
Продължава на следващата страница

Стр. 694

Стикер за ограничението на скоростта

1. Поставете стикера за ограничението на
скоростта на посоченото място.
2. Карайте автомобила за около 10 минути.
► Не превишавайте скорост от 80 км/ч (50
мили/час).
3. Спрете автомобила на безопасно място.

Стр. 695
4. Проверете отново налягането като използвате
манометъра на компресора за въздух.
► Не включвайте компресора, за да измерите
налягането.
5. Ако налягането е:
• По-ниско от 120 kPa (1.2 bar, 18 psi):
Не продължавайте да помпате или да се
придвижвате с автомобила. Течът е прекалено
силен. Позвънете за помощ и изтегляне на
автомобила ви.
→ Аварийно теглене на автомобила - стр. 722
• Отпред: 240 kPa (2.4 bar, 35 psi)/отзад: 220

kPa (2.2 bar, 32 psi) или повече:
Продължете движението са още 10 минути или докато стигнете най-близкия сервиз. Не
превишавайте скорост от 80 км/ч (50 мили/час).
► Ако налягането не спадне след тези 10 минути шофиране не е необходимо да проверявате
налягането повече.

Продължава на следващата страница

Стр. 696
• По-високо отт 120 kPa (1.2 bar, 18 psi),
но по-ниско отколкото отпред: 240 kPa (2.4 bar, 35
psi)/отзад: 220 kPa (2.2 bar, 32 psi):
Включете компресора, за да напомпате гумите
докато налягането достигне отпред:
240 kPa (2.4 bar, 35 psi)/отзад: 220 kPa
(2.2 bar, 32 psi).
→ Запечатваща пяна и въздух стр. 691
След това карайте внимателно за още 10 минути
или докато стигнете до най-близкия сервиз.
Не превишавайте скорост от 80 км/ч (50
мили/час).
►Следва да повтаряте тази процедура докато
налягането вече се намира в посочените граници.
6. Изключете комплекта от буксата за зареждане
на аксесоари.
7. Развийте маркуча за пяна/въздух от стеблото на
вентила. Поставете отново капачката на вентила.
8. Натиснете бутона за изпускане на въздух
докато манометърът отчете отново стойност 0 kPa
(0 bar, 0 psi).
9. Пакетирайте отново комплекта и го приберете
на мястото му, както се изисква.

Ключ на компресора

Бутон за изпускане
на въздуха

Манометър

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Работата на двигателя в затворено, или дори частично затворено помещение може да
предизвика бързото натрупване на токсичен въглероден окис.
Вдишването на този безцветен и без мирис газ може да предизвика загуба на съзнание и дори
смърт. Винаги пускайте двигателя да работи само когато автомобилът е на открито.

Стр. 697
■ Помпане на спаднала гума
Можете да използвате комплекта, за да напомпате здрава спаднала гума.
Захранващ щекер

Маркуч за
въздух

1. Извадете комплекта от багажното отделение.
 Подготовка за временен ремонт на спукана гума стр. 690
2. Разположете комплекта с лицето нагоре върху равна
повърхност встрани от пътното движение. Не поставяйте
кита настрани.
3. Свалете маркуча за въздух от комплекта.
4. Свалете капачката на вентила от стеблото на вентила.
5. Закачете маркуча за въздух за стеблото на вентила.
Затегнете здраво.

Стебло на вентила

Капачка на вентила
Маркуч за въздух

Стебло на вентила

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Работата на двигателя в затворено, или дори частично затворено помещение може да
предизвика бързото натрупване на токсичен въглероден окис.
Вдишването на този безцветен и без мирис газ може да предизвика загуба на съзнание и дори
смърт. Винаги пускайте двигателя да работи само когато автомобилът е на открито.
ЗАБЕЛЕЖКА
Не оставяйте компресора от комплекта за временен ремонт на гуми да работи повече от 15
минути. Компресорът може да прегрее и да се повреди трайно.
Продължава на следващата страница

Стр. 698
6. Включете компресора към гнездото за
зареждане на аксесоари.
► Внимавайте да не защипете кабела с вратата
или стъклото.
→ Гнездо за зареждане на аксесоари - стр. 268
7. Включете захранването.
►При много ниски температури стартирайте
двигателя и го оставете да работи докато
обслужвате спадналата гума
→ Въглероден окис - стр. 96
8. Включете компресора, за да напомпате гумата.
►Компресорът започва да изпомпва въздух към
гумата.
►Ако сте включили двигателя, оставете го да
работи докато компресорът изпомпва въздух към
гумата
9. Помпайте гумата докато се достигне
предписаното налягане
10. Изключете комплекта.
►Проверете манометъра
►Ако налягането е по-високо, натиснете бутона
за изпускане на въздух
11. Изключете захранващия кабел от буксата за
зареждане на аксесоари.
Ключ на компресора
12. Развийте маркуча за въздух от стеблото на
вентила. Поставете обратно капачката на
вентила.
13. Пакетирайте отново комплекта и го приберете на мястото му, както се изисква.

Стр. 699
Ползване на крик
■ Как да подготвим крика за работа
Капак на пода
Крик

Дръжка на крика

Подпори за колелата

Лост на
крика

1. Паркирайте автомобила на здрава, равна,
нехлъзгава повърхност и задействайте паркинг
спирачка.
2. Превключете трансмисията на позиция P.
3. Включете аварийните светлини и приведете
автомобила в режим VEHICLE OFF.
4. Отворете капака на пода в багажното
отделение.
5. Извадете крика, дръжката за крика и лоста за
крика от багажното отделение.
6. Поставете подпора за колело или камък пред и
зад гумата, която е разположена диагонално на
тази, която е спаднала.

Гума за смяна

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Автомобилът може лесно да се разклати и падне от крика, в резултат на което да нарани всеки,
който се намира под него. Следвайте указанията за смяна на гума точно, никой не бива да
излага части от тялото си под автомобил, вдигнат на крик.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Крикът трябва да бъде разположен на равна и стабилна повърхност на същото ниво като
паркирания автомобил.
Крикът, доставян с автомобила, има следния етикет:
1. Вижте инструкцията за експлоатация.
2. Никога не лягайте под автомобила, когато
е повдигнат на крик.
3. Поставяйте крика само на места с твърда
повърхност.
Продължава на следващата страница

Стр. 700
7. Поставете крика под точката за монтаж на крика,
която е най-близо до гумата за смяна.
8. Завъртете крайната скоба както е показано на
фигурата по часовниковата стрелка, докато горната
част на крика опре до точката за повдигане.
► Проверете дали изпъкналата част на точката за
повдигане ляга в леглото на крика.
9. Повдигнете автомобила като използвате лоста и
дръжката на крика, докато гумата се отдели от
земята.
Не използвайте крика с хора или багаж в
автомобила. Използвайте крика, предоставен във
вашия автомобил.
Други крикове може да не издържат на теглото
(„натоварването“) или може да не пасват в точката за
повдигане.

Дадените по-долу инструкции трябва да се спазват, за да използвате безопасно крика:
• Не го използвайте при работещ двигател.
• Използвайте го само на равна и твърда повърхност.
• Използвайте го само на местата за поставяне на крик.
• Не се качвайте в автомобила, когато използвате крика.
• Не поставяйте нищо върху или под крика.

Стр. 701
ДВИГАТЕЛЯТ НЕ СТАРТИРА
Проверка на процедурата
Когато индикаторът за готовност не се включва и символът
не се появява в
информационния интерфейс на водача, проверете следното и предприемете съответните мерки.
Ако незабавно трябва да стартирате двигателя, използвайте помощен автомобил или помощна
акумулаторна батерия, за да стартирате двигателя.
→ Стартиране с помощен външен акумулатор - стр. 704
Проверки
Проверете дали се появява
съответният индикатор или
информация за водача в
информационния интерфейс.

Условие
Появява се
символ

Появява се
символ
►Уверете се, че безключовото
дистанционно управление е в
работен диапазон
 Работен диапазон на
стартиращия бутон - стр.
220
Светва индикаторът за
стартиращата система.
Мига индикаторът на
трансмисионната система и се
появява символ

Проверете силата на осветеност
на интериорните светлини.

Интериорните светлини са
затъмнени или изобщо не се
включват.
Интериорните светлини се
включват нормално.

Проверете позицията на
Трансмисията не е в
превключвателя на предавките.
позиция
Проверете процедурата за стартиране на двигателя.
Следвайте инструкциите и опитайте да стартирате двигателя отново.
Проверере индикатора на
Когато индикаторът на
имобилайзера.
имобилайзера мига, двигателят
не може да бъде стартиран.

Какво да направите
 Предупреждение в
информационния
интерфейс на водача и
информационни
съобщения - стр. 123
 Ако батерията на
безключовото
дистанционно
управление е изтощена
- стр. 702

Проверете автомобила при
упълномощен представител.
 Ако Индикаторът за
трансмисионната
система мига заедно с
предупредително
съобщение - стр. 715
Проверете 12-волтовия
акумулатор при упълномощен
представител.
Проверете предпазителите или
проверете автомобила при
упълномощен представител.
 Проверка и смяна на
предпазители - стр. 721
Превключете
трансмисията в позиция
 Стартиране на двигателя
- стр. 498
 Индикатор на
имобилайзера - стр. 112

Ако не можете да включите двигателя след като сте проверили всички позиции от горната листа,
проверете автомобила при упълномощен представител.

Стр. 702
Ако батерията на безключовото дистанционно управление е изтощена
Ако се чуе звуков сигнал и се появава символ
в информационния интерфейс на водача,
индикаторът в бутона POWER мига и двигателят не се стартира. Стартирайте двигателя както
следва:
1. Докоснете центъра на бутона POWER с
H-логото на безключовото дистанционно управление
докато бутонът POWER мига. Бутоните на
дистанционното управление трябва да са обърнати към
вас.
►Бутонът POWER мига за около 30 секунди.

2. Натиснете спирачния педал и натиснете бутона
POWER в рамките на 10 секунди след сигнала, бутонът
POWER се променя от мигащ на включен.
► Индикаторът за готовност се включва.
► Ако не натиснете педала, режимът ще се смени на
ACCESSORY (Аксесоари).

Стр. 703
Аварийно изключване на двигателя
Бутонът POWER може да се използва, за да се изключи двигателят при аварийна ситуация дори по
време на движение. Ако се налага да изключите двигателя, предприемете някое от следните
действия:
• Натиснете и задръжте бутона POWER за около две секунди.
• Силно натиснете бутона POWER три пъти.
Воланът няма да се заключи.
Позицията на трансмисията автоматично се сменя на P след като автомобилът спре напълно.
Тогава режимът за захранване се сменя на VEHICLE OFF.
Не натискайте бутона POWER по време на движение освен ако не е абсолютно наложително да
изключите двигателя.
Ако натиснете POWER по време на движение се чува сигнал.

Стр. 704
■ Стартиране с помощен външен акумулатор
Изключете захранването на електрическите устройства, като например аудио и осветление.
Загасете двигателя, след това отворете капака.
1. Отворете капака на клемата на положителния
(+) извод на вашия 12-волтов акумулатор.

Клема

2. Свържете първия стартерен кабел към
положителния (+) извод на 12-волтовия
акумулатор на автомобила ви.
3. Свържете другия край на стартерния кабел към
положителния (+) извод на помощния
акумулатор.
► Използвайте само 12-волтов помощен
акумулатор.
► Когато ползвате зарядно устройство, за да
Помощен външен
заредите вашия акумулатор на 12 волта,
акумулатор
изберете по-нисък волтаж на зареждане от 15
волта. Проверете ръководството на зарядното устройство за подходящата настройка.
4 Свържете втория стартерен кабел към отрицателния (-) извод на външния акумулатор
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако не спазвате правилната процедура, акумулаторът може да експлодира, при което може
да нарани всеки застанал наблизо.
Пазете акумулатора от всякакви искри, открит пламък и запалени цигари.
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако акумулаторът е изложен на изключително ниски температури, електролитът в него може да
замръзне. Опитът да стартирате двигателя с външен акумулатор, когато електролитът е
замръзнал, може да доведе до спукване на корпуса му.
Захванете стабилно щипките на стартерните кабели, за да не паднат при вибрациите на двигателя.
Внимавайте и да не оплетете стартерните кабели или да не позволите да се докоснат по време на
закачане или откачане. Мощността на акумулатора спада в студено време и може да не позволи
на двигателя да бъде стартиран.

Стр. 705
5. Свържете другия край на втория стартерен кабел
към
монтажния болт на двигателя (както е показано). Не
свързвайте този кабел към никакви други части.
6. Ако вашият автомобил е свързан с друг автомобил,
стартирайте двигателя на помощния автомобил и
леко
повишете оборотите му.
7. Пробвайте да стартирате двигателя на вашия
автомобил. Ако превърта бавно, проверете връзките
на свързващите кабели, за да сте сигурни, че сте
осигурили добър контакт „метал в метал“.
■ КАКВО ДА НАПРАВИМ СЛЕД СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
След като автомобилът ви бъде стартиран, свалете стартерните кабели по следния ред.
1. Откачете стартерния кабел от масата на вашия автомобил.
2. Откачете другия край от стартерния кабел от полюса (-) на външния акумулатор.
3. Откачете стартерния кабел от полюса (+) на вашия акумулатор.
4. Откачете другия край от стартерния кабел от полюса (+) на външния акумулатор.
Закарайте автомобила за проверка при сервиз наблизо или при упълномощен представител.
Индикаторите за Системата за автоматично поддържане на скоростта (ACC)/Системата за
автоматично поддържане на скоростта с функция Следване при ниска скорост (LSF), Системата за
предупреждение при напускане на пътната лента, Системата за подпомагане на динамичната
устойчивост на автомобила (VSA), VSA Изкл., Спирачната система за намаляване силата на сблъсък
(CMBS) и Предупредителната система за ниско налягане на гумите/спадане на гумите могат да
светнат заедно със съобщение в интерфейса за информация на шофьора, когато включите
системата за стартиране след като сте свързали акумулатора.
Пропътувайте кратко разстояние с повече от 20 км/ч (12 мили/ч). Индикаторът трябва да загасне.
Ако не загасне, закарайте автомобила за проверка при упълномощен представител.

Стр. 706
ПРЕГРЯВАНЕ
Как да се справим с прегряването
Признаците за прегряване са следните:
• В информационния интерфейс на водача се появява символът
• В информационния интерфейс на водача се появява символът
• От двигателния отсек излиза пара или пръски вода.

■ В информационния интерфейс на водача се появява символът

.
.

.

Символът
се появява в информационния интерфейс на водача когато температурата на
силовата система е висока.
 Предупреждения и информационни съобщения в информационния интерфейс на
водача - стр. 123
1. Незабавно паркирайте автомобила на безопасно място.
► Превключете трансмисията на позиция P и задействайте паркинг спирачка. Изключете всички
аксесоари и включете аварийните светлини.
2. Задръжте захранването в режим ON и изчакайте докато символът изчезне.
► Ако символът не изчезне, проверете автомобила при упълномощен представител.

Стр. 707

■ В информационния интерфейс на водача се появява символът

.

■ Първото нещо, което трябва да направите
1. Незабавно паркирайте автомобила на безопасно място.
2. Изключете всички аксесоари и включете мигащата аварийна сигнализация.
► Няма пара или пръски вода: Оставете двигателя да работи и отворете капака на двигателния
отсек.
► Има пара или пръски вода: Загасете двигателя и изчакайте, докато температурата спадне.
След това отворете капака на двигателния отсек.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Парата или течността, излизащи от прегрял двигател, могат да причинят сериозни изгаряния.
Не отваряйте капака на двигателния отсек, ако оттам излиза пара.
ЗАБЕЛЕЖКА
Продължителното шофиране при активиран символ
може да повреди двигателя.

в информационния интерфейс на водача

Продължава на следващата страница

Стр. 708
■ Следваща стъпка
1. Проверете дали вентилаторът на радиатора
работи и спрете двигателя, след като символът

Разширителен
съд

в информационния интерфейс на водача
изчезне.
► Ако вентилаторът не работи, веднага загасете
двигателя.
2. След като двигателят се охлади, проверете
нивото на охлаждаща течност и проверете за
течове в охладителната система.
► Ако нивото на охлаждаща течност в
разширителния съд е ниско, добавете
охладителна течност докато тя достигне до

маркировката MAX.
► Ако в разширителния съд изобщо няма течност, проверете дали радиаторът е студен. Покрийте
капачката на разширителния съд с плътен плат и я отворете. Добавете охлаждаща течност докато
тя достигне маркировката MAX и поставете отново капачката.
■ Последното нещо, което трябва да направите
След като двигателят се охлади достатъчно го включете наново. Ако символът
не се появи,
потеглете отново. Ако се появи отново, се свържете с упълномощен представител за ремонт на
автомобила.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Свалянето на капачката на разширителния съд, докато двигателят е горещ, може да доведе до
изпръскване на охлаждаща течност, при което да се получи тежко изгаряне.
Винаги оставяйте двигателя и радиатора да изстинат, преди да свалите капачката на
разширителния съд.
Ако има теч на охладителна течност, свържете се с упълномощен представител за ремонт на
автомобила.
Използвайте вода само в аварийни/временни ситуации. Закарайте автомобила при упълномощен
представител, за да напълни системата с подходящ антифриз.

Стр. 709
Индикатори, светване/мигане
Ако светне индикаторът за ниско налягане на маслото
■ Причини са светване на индикатора
Индикаторът светва когато налягането на маслото на двигателя е ниско.
■ Какво да направя след като индикаторът светне
1. Незабавно паркирайте автомобила на равно и безопасно място.
2. Ако е необходимо, включете аварийните светлини.
■ Какво да правя след като съм паркирал автомобила
1. Изключете силовата система (двигателя) и оставете да престои около три минути.
2. Отворете предния капак и проверете нивото на маслото.
 Проверка на маслото - стр. 644
3. Пуснете двигателя и проверете индикатора за ниско ниво на маслото.
► Ако индикаторът се изключи: Продължете пътуването.
► Индикаторът не загасва в рамките на 10 секунди: Незабавно спрете двигателя и се свържете с
упълномощен представител за извършване на ремонт.
ЗАБЕЛЕЖКА
Работата на двигателя при ниско налягане на маслото може да причини сериозни механични
повреди почти незабавно.
Ако светне индикаторът за зареждане на 12-волтовия акумулатор
■ Причини са светване на индикатора
Индикаторът светва когато акумулаторът не се зарежда.
■ Какво да направя след като индикаторът светне
Изключете климатичната система, нагревателя на задното стъкло и други
електрически системи. Незабавно се свържете с упълномощен представител за извършване на
ремонт.
Ако е нужно да спрете за кратко, не спирайте двигателя. Изключването на двигателя може да
разреди много бързо 12-волтовия акумулатор.

Стр. 710
Ако индикаторът за повреда светне или започне да мига
■ Причини за това индикаторът да светне или започне да мига
• Индикаторът се включва, когато има проблем с контрола на емисиите на
двигателя.
• Индикаторът мига когато се установи проблем със запалването на двигателя.
■ Какво да направя когато индикаторната лампа светне
Избягвайте управление на автомобила с висока скорост и незабавно проверете автомобила си при
упълномощен представител.
■ Какво да направя когато индикаторната лампа мига
Паркирайте автомобила на безопасно място далеч от възпламеними предмети и изчакайте поне
10 или повече минути, докато двигателят се охлади.
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако се движите с включила се индикаторна лампа за повреда, системата за контрол на емисиите
на двигателя може да се повреди.
Ако индикаторната лампа за повреда мига отново, след като сте рестартирали наново двигателя,
придвижете се до най-близкия упълномощен представител със скорост не по-висока от 50 км/ч
(30 мили/час). Автомобилът трябва да бъде инспектиран.

Стр. 711
Ако индикаторът на спирачната система (червено) се включи или мига
■ Причини за това индикаторът да светне
• Ниско ниво на спирачната течност.
• Има повреда в спирачната система.
(Червено)
■ Какво да направя ако индикаторът свете докато се движа с автомобила
Леко натиснете педала на спирачката, за да проверите спирачното усилие.
• Ако е нормално, проверете нивото на спирачната течност при следващото ви спиране.
• Ако не е нормално, незабавно предприемете действие. Ако се налага, преминете на по-ниска
предавка, за да намалите скоростта на автомобила като използвате регенеративно спиране.
■ Причини за това индикаторът да мига
• Има проблем с електрическата паркинг спирачка.
■ Какво да направя когато индикаторът мига
• Избягвайте ползването на ръчната спирачка и проверете автомобила незабавно при
упълномощен представител.
Автомобилът ви трябва да бъде ремонтиран незабавно.
Опасно е да управлявате автомобила с ниско ниво на спирачната течност. Ако спирачният педал
не оказва никакво съпротивление, спрете незабавно на безопасно място. Ако е необходимо,
използвайте лостчето за контрол на съпротивлението при спускане, за да намалите скоростта на
автомобила.
 Лостче за контрол на съпротивлението при спускане - стр. 511
Ако индикаторът на спирачната система и ABS-индикаторът се включат едновременно, значи
системата за разпределение на спирачното усилие не функционира. Това може да доведе до
нестабилност на автомобила при внезапно спиране. Автомобилът трябва да бъде инспектиран
незабавно от упълномощен представител.
Ако индикаторът на спирачната система (червено) мига едновременно с включването на
индикатора на спирачната система (жълто), значи паркинг спирачкато може да не работи.
Избягвайте ползването на паркинг спирачката и проверете незабавно автомобила при
упълномощен представител.
 Ако индикаторът на спирачната система (червено) светне или мига едновременно с
включването на индикатора на спирачната система (жълто) - стр. 712

Стр. 712
Ако индикаторът на спирачната система (червено) светне или мига едновременно с
включването на индикатора на спирачната система (жълто)
■ Ако индикаторът на спирачната система (червено) светне или мига едновременно
с включването на индикатора на спирачната система (жълто), освободете паркинг
спирачката ръчно или автоматично
(Червено)

Паркинг спирачка – стр. 595
• Ако индикаторът на спирачната система (червено) светне или мига едновременно
с включването на индикатора на спирачната система (жълто), спрете автомобила на
безопасно място и незабавно проверете автомобила с упълномощен представител.
(Жълто)
► Предовтратете потеглянето на автомобила. Поставете трансмисията на позиция P.
• Ако се изключи само индикаторът на спирачната система (червено), избягвайте
ползването на паркинг спирачката и незабавно проверете автомобила с
упълномощен представител.
Ако задействате паркинг спирачката, може да не успеете да я освободите. Ако индикаторът на
спирачната система (червено) и индикаторът на спирачната система (жълто) светнат
едновременно, значи паркинг спирачката работи.
Ако индикаторът на спирачната система (червено) мига едновременно с включването на
индикатора на спирачната система (жълто), паркинг спирачката може да не работи защото
системата се проверява.

Стр. 713
Ако се включи индикаторът на електрическия сервоусилвател на волана (EPS)
■ Причини за това индикаторът да светне
• Индикаторът светва когато има проблем със системата на електрическия
сервоусилвател на волана EPS.
• Ако натиснете последователно педала на газта, за да увеличите оборотите докато двигателят
работи на свободен ход, индикаторът се включва и понякога воланът става по-труден за въртене.
■ Какво да направя когато индикаторът светне
Спрете автомобила на безопасно място и включете наново двигателя.
Ако индикаторът светне и остане светнал, незабавно проверете автомобила с упълномощен
представител.

Стр. 714
Ако се включи или мига индикаторът за ниско налягане / спаднала гума
■ Причини за това индикаторът да се включи или да мига
Налягането в някоя гума е значително спаднало или системата за предупреждение
за ниско налягане в гумите не е нулирана. Ако има проблем със системата за
предупреждение за ниско налягане в гумите, тогава индикаторът мига в
продължение на около една минута и след това остава включен.
■ Какво да направя когато индикаторът светне
Карайте внимателно като избягвате рязко завиване и внезапно спиране.
Спрете автомобила на безопасно място. Проверете налягането на гумите и го приведете до
изисканите стойности. Определените стойности за налягането на гумите са отбелязани на стикер в
рамката на вратата на водача.
► Нулирайте системата за предупреждение за ниско налягане в гумите след като налягането е
изпълнено съгласно предписанията.
 Нулиране на системата за предупреждение за ниско налягане в гумите - стр. 531
■ Какво да направя когато индикаторът мига, след което остава включен
Проверете гумата при упълномощен представител колкото може по-скоро.
ЗАБЕЛЕЖКА
Управлението на автомобила с екстремно ниско налягане в някоя гума може да доведе до
нейното прегряване. Една прегряла гума може да не функционира правилно. Винаги напомпвайте
гумите си до предписаните стойности.

Стр. 715
Ако се появи символ за ниско ниво на маслото
■ Причини за това да се появи този символ
Символът се появява когато нивото на маслото в двигателя е ниско.
■ Какво на направя след като се появи този символ
1. Незабавно паркирайте автомобила на равно и безопасно място.
2. Ако е необходимо, включете аварийните светлини.
■ Какво да направя след като съм паркирал автомобила
1. Спрете двигателя и го оставете изключен за около три минути.
2. Отворете предния капак и проверете нивото на маслото.
 Проверка на маслото - стр. 644
ЗАБЕЛЕЖКА
Работата на двигателя с ниско ниво на маслото може да предизвика сериозни механични повреди
почти незабавно.
Тази система се активира след като двигателят загрее. Ако външната температура на въздуха е
екстремно ниска, ще трябва да шофирате дълго време докато сензорите на системата отчетат
нивото на маслото.
Ако символът се появи отново, спрете двигателя и се свържете с упълномощен представител за
извършването на незабавен ремонт.
Ако индикаторът за трансмисионната система мига едновременно с предупредително съобщение
■ Причини за това индикаторът да мига
Има повреда в трансмисията.
■ Какво да направя когато индикаторът мига
• Незабавно се свържете с упълномощен представител за инспекция на
автомобила.

Може да е невъзможно да стартирате двигателя.
Уверете се, че сте задействали паркинг спирачката когато паркирате автомобила.
Извикайте професионална репатрираща фирма ако се налага изтегляне на автомобила.
 Аварийно теглене на автомобила - стр. 722

Стр. 716
ПРЕДПАЗИТЕЛИ
Места на предпазителите
Ако има неработещи електрически устройства, поставете стартовия ключ в положение VEHICLE OFF
И проверете дали няма изгорял предпазител.
■ КУТИЯ С ПРЕДПАЗИТЕЛИ В ДВИГАТЕЛНИЯ ОТСЕК ТИП А
Намира се близо до акумулатора. Натиснете щифтовете, за да отворите кутията.
Местоположенията на предпазителите са показани на изображението по-долу. Намерете
търсения предпазител по номера му в изображението и на графиката.

Палец

Кутия с предпазители

Стр. 717
■ Предпазна верига и ампераж

1

2

3

4

5
6

Предпазна верига
БУШОНИ В ЛЕГЛО А
ЕЛ. СЕРВО СПИРАЧ.
ABS/VSA РЕЛЕ
РЕЛЕ КОНТР. МОД. 1
Г. БУШОН ЗАП. 2
РЕЛЕ КОНТР. МОД. 2
ГЛАВЕН БУШОН
ЕЛЕКТР. СЕРВО
ЗАПАЛВАНЕ
БУШОНИ ДОП.
БУШОНИ ГЛАВНИ
ЧИСТАЧКИ
ПАРК. ТРАНСМИСИЯ
ЗАДЕН РЕОТАН
ПРЪСК. ФАРОВЕ
БУШОНИ ГЛАВНИ 2
ABS/VSA МОТОР
ВЕНТИЛАТОР
АВТ. ВРАТА БАГАЖ.*
БУШОНИ В ЛЕГ. А *
AWD*
ОТОПЛ. З. СЕД.*
ПРЪСКАЛКИ

Ампери
40 А
40 А
40 А
30 А
30 А
30 А
150 А
70 А
30 А
40 А
60 А
30 А
30 А
40 А
30 А
40 А
40 А
40 А
40 А
40 А
20 А
20 А
15 А

* Не се предлага за всички модели

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Предпазна верига
ГЛАВНО РЕЛЕ ИНЖ.
ДОП. РЕЖЕ ИНЖ.
СТОПОВЕ
ЗАПАЛВАНЕ 1
СЕНЗОРИ ИНЖЕКЦ.
ПОДСИГ. ECU
ЕЛЕКТР. ВОД. ПОМПА
АВАРИЙНИ СВЕТЛИНИ
ЗАП. БОБИНА
RFC РЕЛЕ
РЕОТАН ПРЕДЕН*
ГАБАРИТИ
АУДИО
НАТ. КОЛАН ЛЯВ
НАТ. КОЛАН ДЕСЕН
ФАРОВЕ ЗА МЪГЛА
ПОМПА КЛИМ.
КЛАКСОН
-

Ампери
15 А
15 А
10 А
10 А
7,5 А
10 А
10 А
10 А
15 А
5А
15 А
10 А
15 А
20 А
20 А
15 А
10 А
10 А
-
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Стр. 718
■ КУТИЯ С ПРЕДПАЗИТЕЛИ В ДВИГАТЕЛНИЯ ОТСЕК ТИП В
Разположена е в лявата част на предната броня
1. Завъртете волана надясно.
2. Отстранете задържащите щипки и винта и издърпайте
вътрешния калник назад.
Задържаща
щипка

Задържаща
щипка

Палец

Палец

3. Издърпайте палеца, за да отстраните кутията с
предпазителите.

4. Извадете кутията с предпазителите във вътрешния
калник, след което натиснете палците за да отворите
кутията.
Разположението на предпазителите е показано на
капака на кутията с предпазители.
Намерете търсения предпазител по номера му и
отметката в капака на кутията.

■ Предпазна верига и ампераж
Предпазна верига
ОТОПЛИТЕЛ КУПЕ РЕЛЕ А
1
12V БУКСА В БАГАЖНИКА
2
ОТОПЛИТЕЛ КУПЕ РЕЛЕ Б
3
ЕЛЕКТР. КОНТРОЛ
4
ГАЗОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ГЛАВЕН ВЕНТИЛАТОР
5
ВОДНА ПОМПА ДВИГАТЕЛ
6

Ампери
(40 A)
(20 A)
(40 A)
(20 A)
(40 A)
(30 A)

Стр. 719
■ Кутия с предпазители в купето
Намира се под таблото.
Местоположенията на предпазителите са показани на изображението по-долу.
Намерете търсения предпазител по номера му в изображението и на графиката.
Ляв волан

Десен волан

Кугия с предпазители

Продължава на следващата страница

Стр. 720
■ Предпазна верига и ампераж
Предпазна верига
1
АКСЕСОАРИ
2
ЗАКЛ. ВОЛАН
3
КОНТР. МОД. БАТ.
4
ЕЛ. СЕРВО, З. ЧИСТ.
5
IG1 ПАКЕТ
6
IG1 SRS 2
7
IG1 ТАБЛО
8
IG1 ГР. ПОМПА
9
IG2 КЛИМАТИК

Ампери
10 A
5A
5A
5A
10 A
10 A
10 A
15 A
10 A

Предпазна верига
25
26
27
28
29
30
31
32
33

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

12 V БУКСА ТАБЛО
КОМПЮТЪР ИНЖ.
ЗАКЛ. ДЕС. ВРАТИ
ЗАКЛ. ЛЕВИ ВРАТИ
ЕЛ. СТЪКЛА ЛЕВИ
БУТОН ЕЛ. СТ. ПР. Д.
ЗАКЛ. ВРАТИ
IG1 TCU
ЛУМБАЛНА ОПОРА*
СТЪКЛЕН ПОКРИВ*
IG1 СТАРТЕР
IG1 ЕЛ. КОМПР.
IG2 ДНЕВНИ СВЕТЛ.

20 A
5A
10 A
10 A
20 A
20 A
20 A
10 A
10 A
20 A
10 A
10 A
10 A

34
35
36
37
38
39
a
b
c
d
e
f
g

23

ДОП. СВЕТЛ. ЗАВ.*

5A

h

24

+B ОПЦИЯ

5A

*1:Модели с десен волан
*2:Модели с ляв волан
* Не се предлага за всички модели

ЗАКЛ. ШОФ. ВРАТА
ОТКЛ. ДЕС. ВРАТИ
ЕЛ. СТЪКЛО З. Д.
ГЛ. КЛЮЧ ЕЛ. СТЪКЛА
ПР. ДОП. БУКСА
БОДИ КОМПЮТЪР
ЕЛ. СЕД. ШОФЬОР*
ПР. ОТПЛ. СЕДАЛКИ*
БУТ. ЕЛ. СЕД.
ШОФЬОР*
IG1 ABS/VSA
IG1 SRS
HAC OPTION
+B РЕМАРКЕ
ЗАКЛ. ЛЕВИ ВРАТИ
ОТКЛ. ШОФ. ВРАТА
АВТ. ВРАТ А БАГ.*
AUDIO AMP*
СУПЕР ЗАКЛ*
СЕННИК*
IMA 1
IGA 2
SBW*1
ЗАД. СВЕТЛ. МЪГЛА*2
ЗАД. СВЕТЛ. МЪГЛА *1
SBW*2

Ампери
10 A
10 A
20 A
20 A
20 A
10 A
20 A
20 A
20 A
10 A
10 A
20 A
15 A
10 A
10 A
20 A
20 A
15 A
20 A
10 A
20 A
15 A
10 А
10 A
15 А

Стр. 721
Проверка и смяна на предпазители
1. Завъртете стартовия ключ в VEHICLE OFF
Изключете фаровете и всички аксесоари.
2. Свалете капака на кутията с предпазители.
3. Проверете големия предпазител в двигателния
отсек.
► Ако предпазителят е изгорял, използвайте
кръстата отвертка, за да отвиете винта и да го
смените с нов.

Щипка за
изваждане на
предпазители

4. Проверете малките предпазители в двигателния
отсек и интериора на автомобила.
► Ако има изгорял предпазител, извадете го с
щипката за изваждане на предпазители и го
сменете с нов.

Подмяната на предпазител с такъв, който е с по-голям ампераж, увеличава силно риска от
повреда на електрическата система.
Сменяйте предпазители с резервни предпазители със същия ампераж.
Ползвайте графиките, за да намерите разположението на конкретен предпазител и се уверете в
това какъв ампераж е предписан.
 Места на предпазителите - стр. 716, 719
В кутията с предпазители от тип А в двигателното отделение има щипка за изваждане на
предпазители.

Стр. 722
Аварийно теглене на автомобила
Повикайте професионална служба за пътна помощ, ако трябва да теглите автомобила.
Всички модели
■ Оборудване с плоска платформа
Служителят натоварва вашия автомобил на платформа на камион. Това е най-добрият начин за
транспортиране на вашия автомобил.
Модели 2WD
■ Оборудване с повдигане на колелата
Теглещият автомобил използва две шарнирно свързани рамена, които се поставят под предните
гумите и ги повдигат от пътя. Двете задни колела остават на пътя. Това е приемлив начин за
теглене на вашия автомобил.
ЗАБЕЛЕЖКА
Опитите да повдигате или да теглите вашия автомобил за бронята ще доведе до тежка повреда.
Броните не са проектирани да издържат теглото на вашия автомобил.
ЗАБЕЛЕЖКА
Неправилно теглене, като например зад кемпери или други моторни превозни средства, може
да повреди скоростната кутия. Никога не теглете вашия автомобил само с просто свързване с
въже или верига. Това е много опасно, тъй като въжетата или веригите може да се преместят от
една страна на друга или да се скъсат.
Модел с десен волан
Преди да теглите автомобила си, деактивирайте датчика за наклоняване на системата за
сигурност, ако трябва да настройвате системата.
 Алармена система - стр. 209

Стр. 723
КОГАТО НЕ МОЖЕТЕ ДА ОТВОРИТЕ КАПАКА НА БАГАЖНОТО ОТДЕЛЕНИЕ
■ КАКВО ДА НАПРАВИМ, КОГАТО НЕ МОЖЕМ ДА ОТВОРИМ КАПАКА НА БАГАЖНОТО ОТДЕЛЕНИЕ
Ако не можете да отворите капака на багажното
отделение, използвайте следната процедура.
1. Използвайте плоска отвертка и свалете
капачето от вътрешната страна на капака.
► Увийте плоската отвертка с плат, за да
избегнете драскотини.

Последващо действие:
След тези стъпки се свържете с упълномощен представител, който да провери автомобила.
Когато отваряте капака на багажното отделение от вътрешната страна се уверете, че има
достатъчно място около капака и той няма да удари някого или нещо.

Продължава на следващата страница

Стр. 724
2. За да отворите капака, го натиснете, като същевременно
натискате лоста надясно.

Стр. 725
Информация
Този раздел включва техническата характеристика на вашия автомобил, разположение на
идентификационните номера и друга информация, която се изисква по наредба.
Технически данни на автомобила .................................................................................. 726
Идентификационни номера
Идентификационен номер (VIN), Номер на двигателя, номер на електромотора
и номер на трансмисията ................................................................................................ 729
Устройства, които излъчват радиовълни ....................................................................... 730
Съдържание на декларацията за съответствие на ЕО
Описание* ......................................................................................................................... 754
* Не се предлага за всички модели

Стр. 726
■ Технически данни на автомобила
Модел
CR-V
Собствено тегло
1,614-1,657 кг (3,558-3,653 фунта)*1 / 1,672-1,726 кг (3,686-3,805 фунта)*2
Макс.
Вижте сертификационната табелка върху рамката на шофьорската врата*3
допустимо тегло
Вижте сертификационната табелка върху рамката на вратата на пътника отпред*4
Макс. допустимо
Вижте сертификационната табелка върху рамката на шофьорската врата*3
натоварване на ос
Вижте сертификационната табелка върху рамката на вратата на пътника отпред*4
*1: 2WD модели
*2: AWD модели
*3: Модел с ляв волан
*4: Модел с десен волан

■ Технически данни на двигателя
Тип на двигателя
Диаметър на цилиндъра х Ход на буталото
Работен обем
Степен на сгъстяване
Запалителни свещи

4-цилиндров редови, течностно охлаждане, DOHC
81.0 x 96.7 мм (3.19 x 3.81 инча)
1,993 см3 (121.6 куб. инча)
13.0 : 1
NGK ILZKAR7E11S

■ Гориво
Вид

Вместимост на резервоара

Бензиново гориво по стандарти EN 228. Висококачествен безоловен
бензин до E10 (90% бензин и 10% етанол), с октаново число 95 или поголямо
57 л (12,5 галона)

■ 12-волтов акумулатор
Капацитет

36AH(5)/45AH(20)

■ Миеща течност
Вместимост на резервоара
2.5 л (2.2 кварта)*1 / 4.5 л (4.0 кварта)*2
*1: Модел с десен волан / *2: Модел с ляв волан

■ Крушки за светлини
Фарове (къси/дълги светлини)
Предни фарове за мъгла
Предни мигачи
Дневни светлини/габарит
Активни светлини при завиване*
Странични мигачи в огледалата на вратите
Задни габарити
Стоп светлини/габарити
Задни мигачи
Светлини за заден ход
Стоп за мъгла
Високомонтиран стоп
Осветление на задния регистрационен
номер

* Не се предлага за всички модели

LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
16 W
LED
LED
LED

Вътрешно осветление
Предна светлина за четене
Задна светлина за четене
Осветление на багажника
Осветление на огледалото в сенника*
Осветление в жабката*
Конзола
Осветление в краката
Светлини на вътрешна дръжка на врата*

LED
LED
5W
2W
3,4 W
LED
LED
LED

Стр. 727
■ Спирачна течност
Предвидена
Спирачна течност с DOT 3 или DOT 4
■ Течност за постоянно променливата трансмисия
Предвидена
Трансмисионна течност Honda ATF DW-1
Обем
Смяна
2.2 л (1.9 кварта)*1 / 2.4 л (2.1 кварта)*2
*1: 2WD модели / *2: AWD модели
■ Двигателно масло
Препоръчано

Модели за Европа и Украйна
•Оригинално Honda Engine Oil #1.0
•Оригинално Honda Green Oil
•Оригинално Honda Engine Oil Type 2.0
•Оригинално Honda Motor Oil 0W-16, 0W-20
•API обслужване SM или по-висок клас или ACEA A5/B5 0W-16, 0W-20
С изключение на модели за Европа и Украйна
•Оригинално Honda Engine Oil #1.0
•Оригинално Honda Green Oil
•Оригинално Honda Motor Oil 0W-16, 0W-20
•API обслужване SM или по-висок клас или ACEA A5/B5 0W-16, 0W-20
Количество
Смяна
3.8 л (3.3 кварта)
Смяна, вкл. Филтър 4.1 л (3.6 кварта)
■ Течност за задния диференциал*
Предвидена
Honda DPSF-II
Количество
Смяна 1,2 л (1,1 кварта)
■ Охлаждаща течност на двигателя
Предвидена
Оригинален всесезонен антифриз/охлаждаща течност тип 2 на Honda
Съотношение
50/50 с дестилирана вода
Количество
5.53 л (1.22 галона) (смяна, вкл. оставащите 0.55 л (0.12 галона) в разширителния съд)
■ Охлаждаща течност на хибридната система
Предвидена
Оригинален всесезонен антифриз/охлаждаща течност тип 2 на Honda
■ Гуми
Стандартни
Размер
235/60R18 103H
Налягане
Вижте етикета на рамката на шофьорската врата
Размер джантата
Стандартни
18 x 7 1/2J
■ Honda TRK Компресор за въздух
Претеглена стойност на акустичното налягане
81 dB (A)
Претеглена стойност на нивото на шума
89 dB (A)
■ Спирачки
Тип
Сервоусилвател
Отпред
Вентилиран диск
Отзад
Плътен диск
Паркинг спирачка
Електрическа
■ Климатична система
Тип охладителен агент
HFO-1234yf (R-1234yf)
Количество на зареждане
415 - 465 г
■ Размери на автомобила
Дължина
4,600 мм (181.1 инча)
Ширина
1,855 мм (73.0 инча)
Височина
1,657 мм (65.2 инча)*1 / 1,667 мм (65.6 инча)*2
Междуосие
2,663 мм (104.8 инча)*1 / 2,662 мм (104.8 инча)*2
Следа
Отпред
1,602 мм (63.1 инча)*1 / 1,601 мм (63.0 инча)*2
Отзад
1,630 мм (64.2 инча)*1 / 1,629 мм (64.1 инча)*2
*1: 2WD модели / *2: AWD модели

* Не се предлага за всички модели
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Стр. 728
■ Точка на закрепване/заден надвес на съединително устройство

№

Размери
958 мм (37.7 инча)
963 мм (37.9 инча)
1,042 мм (41.0 инча)
1,116 мм (43.9 инча)
925 мм (36.4 инча)*1
926 мм (36.5 инча)*2
6
876 мм (34.5 инча)*1
877 мм (34.5 инча)*2
7
813 мм (32.0 инча)*1
814 мм (32.0 инча)*2
8
807 мм (31.8 инча)*1
808 мм (31.8 инча)*2
9
784 мм (30.9 инча)*1
785 мм (30.9 инча)*1
785 мм (30.9 инча)*2
786 мм (30.9 инча)*2
10
677 мм (26.7 инча)*1
678 мм (26.7 инча)*2
11
547 мм (21.5 инча)*1
548 мм (21.6 инча)*2
■ Максимална маса на теглене
Ремарке със спирачки
750 кг (1,653 фунта)
Ремарке без спирачки
600 кг (1,323 фунта)
Максимално допустимо
100 кг (220 фунта)
вертикално натоварване на
свързващото устройство
1
2
3
4
5

*1: 2WD модели
*2: AWD модели

Стр. 729
ИДЕНТИФИКАЦИОННИ НОМЕРА
Идентификационен номер (VIN), Номер на двигателя, номер на електромотора и номер на
трансмисията
Вашият автомобил има 17-цифров идентификационен номер (VIN) за изпълнение на
гаранционните условия, регистрация и застраховане.
Местоположенията на вашия VIN номер, номер на двигателя, номер на електромотора и
трансмисията са показани както следва.

Номер на двигателя

Идентификационен номер на
автомобила

Номер
на
електромотора

Номер на постоянно променлива
трансмисия

Сертификационна табела /
Идентификационен номер на
автомобила
Идентификационен номер на
автомобила
Вътрешният Идентификационен номер на
автомобила (VIN) се намира под капака.

Капак

Стр. 730
УСТРОЙСТВА, КОИТО ИЗЛЪЧВАТ РАДИОВЪЛНИ
Изброените на следващите страници продукти и системи в автомобила излъчват радиовълни,
когато работят.

Стр. 731
Модели за Молдова
Система за безключов достъп

Това устройство е
предназначено за

Продължава на следващата страница

Стр. 732
Модели за Молдова
Система за безключов достъп

Това устройство е
предназначено за

Стр. 733
Модели за Молдова
Телефонна система „Свободни ръце“

Това устройство е
предназначено за

Продължава на следващата страница

Стр. 734
Модели за Молдова
Телефонна система „Свободни ръце“

Това устройство е
предназначено за

Стр. 735
Модели за Молдова
Адаптивна система за поддържане на скоростта (ACC) с функция Следване при ниска скорост (LSF)/
Спирачна система за предотвратяване на ПТП (CMBS)

С настоящото ние, ROBERT BOSCH
GmbH, декларираме, че
изпратената мостра MMRevo14F
за идентификация и
лабораторни тестове е

Продължава на следващата страница

Стр. 736
Информационна система за „мъртва точка“*/Екран за следене на страничния трафик*
Това устройство е предназначено за използване в Република Молдова

Това устройство е
предназначено за

*Не се предлага за всички модели

Стр. 737
Модели за Сърбия
Безключово дистанционно

Управление свободни ръце
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Стр. 738
Модели за Сърбия
Управление свободни ръце за телефона

Адаптивна система за поддържане на скоростта (ACC) с функция
Следване при ниска скорост (LSF)/ Спирачна система за
предотвратяване на ПТП (CMBS)

Стр. 739
Модели за Сърбия
Информационна система за „мъртва точка“*/Екран за следене на страничния трафик*

Този продукт отговаря на техническите разпоредби на
Сърбия

*Не се предлага за всички модели
Продължава на следващата страница

Стр. 740
Модели за Сърбия

Аварийно обаждане (eCall)

Стр. 741
Модели за Сърбия
Аварийно обаждане (eCall)

Продължава на следващата страница

Стр. 742
Модели за Украйна
Система за безключов достъп

Стр. 743
Модели за Украйна
Система за безключов достъп
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Стр. 744
Модели за Украйна
Система за безключов достъп

Стр. 745
Модели за Украйна
Система „Свободни ръце“ за телефон
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Стр. 746
Модели за Украйна
Система „Свободни ръце“ за телефон

Стр. 747
Модели за Украйна
Система „Свободни ръце“ за телефон
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Стр. 748
Модели за Украйна
Система „Свободни ръце“ за телефон

Стр. 749
Модели за Украйна
Система „Свободни ръце“ за телефон
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Стр. 750
Модели за Украйна
Система „Свободни ръце“ за телефон

Стр. 751
Модели за Украйна
Адаптивна система за поддържане на скоростта (ACC) с функция Следване при ниска скорост (LSF)/ Спирачна
система за предотвратяване на ПТП (CMBS)
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Стр. 752
Модели за Украйна
Информационна система за „мъртва точка“*/Екран за следене на страничния трафик*

*Не се предлага за всички модели

Стр. 753
Модели за Израел
Система за безключов достъп

Информационна система за „мъртва точка“*/Екран за
следене на страничния трафик*

*Не се предлага за всички модели

Система „Свободни ръце“ за телефон

Адаптивна система за поддържане на скоростта (ACC) с функция
Следване при ниска скорост (LSF)/ Спирачна система за
предотвратяване на ПТП (CMBS)

Стр. 754
Съдържание на декларацията за съответствие на ЕО - Описание*
*Не се предлага за всички модели
Декларация на ЕО за съответствие
1. Долуподписаният, г-н Риочи Хираки, представляващ производителите, с настоящото
декларирам, че описаната по-долу машина отговаря на всички приложими разпоредби на:
• Директива 2006/42/ЕО на ЕО за машините
c) Модел d) Тип
2. Описание на машината
SNB
Honda тип А
a) Генерично наименование: Крик пантограф
SJD
Honda Type-B
b) Функция: повдигане на автомобил
S2A
Honda Type-C
3. Производител (1): Honda Type-A/B/C/G/I/K RIKENKAKI CO., LTD.
5-6-12 Chiyoda Sakado-shi, Saitama 350-0214 ЯПОНИЯ
SAH
Honda Type-D
4. Производител (2): Honda Type-D/J CHANGZHOU RIKENSEIKO MACHINERY
TP6
Honda Type-G
CO., LTD. No. 5 Xinlin Road, Zhonglou Changzhou, Jiangsu КИТАЙ
T5A
Honda Type-1
5. Юридическо лице, упълномощено да състави техническото досие:
T2V
Honda Type-J
Honda Motor Europe Ltd – клон Белгия p/a Honda Motor Europe Ltd – офис в
TNY
Honda Type-K
Алст Wijngaardveld 1 (Noord V) B-9300 Aalst (Белгия)
6. Позоваване на хармонизирани стандарти
EN1494:2000+A1:2008
Съставено в:
Дата:

7. Други стандарти или спецификации
Сайтама, Япония
1 декември 2009 г.

Риочи Хираки
Президент на RIKENKAKI CO.,LTD., Президент на CHANGZHOU RIKENSEIKO, MACHINERY CO., LTD.

Забележка: Тази декларация става невалидна ако се предприемат технически или
експлоатационни модификации без съгласието на производителя.
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Стр. 756

Стр. 757

Стр. 758
ИНДЕКС
ЧИСЛА
12-волтов акумулатор 670
Зарядна система индикатор 104, 709
Поддръжка (проверка на 12-волтовия акумулатор)
670
Поддръжка (смяна) 673
4WD (задвижване на четирите колела). 530
A
ABS (антиблокираща спирачна система) 601
Аксесоари и изменения в автомобила 685
Гнездо за допълнително захранване 268
Акустична предупредителна система на
автомобила 515
Адаптивна система за автоматично поддържане
на скоростта (ACC) с функция Следване при
ниска скорост (LSF) 553
Добавяне на охлаждаща течност 646
Двигателно масло 645
Пръскачка 653
Присадки, двигателно масло 642
Регулируем ограничител на скоростта 516
Настройка на подлакътника 258
Предни седалки 248
Подглавници 254
Отледала 244
Волан 243
Температура 150
Настройка на звука 299, 341
Асистент за динамично управление 529
AhaTM 361
Климатична система (Климатична уредба) 278
Смяна на режима 280
Размразяване на челното стъкло и
стъклата 281
Филтър за прах и полени 678
Рециркулация/Режим на свеж въздух 280
Сензор 284
Режим на сихнронизация 283
Използване на автоматичната климатична система
278
Налягане на въздуха 727
Въздушни възглавници 61
След сблъсък 64
Грижа за въздушните възглавници 74

Рекордер на данни за събития 1
Предни въздушни възглавници 63
Индикатор 72, 107
Индикатор за изключена въздушна възглавница за
предния пътник 73, 107
Сензори 61
Странична въздушна възглавница 68
Странична завесна въздушна възглавница 70
Задвижване на четирите колела (AWD) 530
AM/FM Радио 301, 348
Android Auto 381
Антиблокираща спирачна система (ABS) 601
Индикатор 106
Apple CarPlay 377
Подлакътник 258
Дистанционно управление на аудио системата 290
Аудио система 286, 293, 319
Настройка на звука 299, 341
Аудио/Информационен екран 295, 320
Промяна на изгледа на основния екран 324
Промяна на интерфейса на екрана 338
Затваряне на приложения 340
Индивидуализиране на приборите 324
Настройка на дисплея 300, 342
Събщения за грешки 385
Обща индформация 387
HDMITM порт 288
Основен екран 330
iPod 310, 354
Индивидуализиране на менюто 339
MP3/WMA/AAC 313, 362
Реактивиране 289
Препоръчани устройства 387
Дистанционно управление 290
Код за сигурност 289
Избор на аудио източник 343
Зона за статус 337
Защита против кражба 289
USB флаш драйвове 313, 362, 387
USB порт/ове 287
Настройка на тапета 297, 328
Основнви операции с аудио системата 293, 319

Стр. 759
Аудио/Информационен екран 295, 320
Автоматично включване на дълги светлини 229
Индикатор 110
Автоматично задържане на спирачките 599
Индикатор 101, 599
Автоматично сгъване на външните огледала 247
Автоматични чистачки 234
Автоматични светлини 225
Среден разход на гориво 149
Отчети за среден разход на гориво 151
Средна скорост 149
AWD (задвижване на четирите колела) 530
B
Батерия 12
Система за зареждане на 12-волтов акумулатор
Индикатор 104, 709
Високо напрежение 12, 537
Стартиране с помощен външен акумулатор 704
Колани (седалка) 49
Поставки за напитки 266
Информационна система за мъртвата точка 534
Индикатор 122
Bluetooth® Audio 316, 365
Допълнителни седалки (за деца) 94
Спирачна система 595
Антиблокираща спирачна система (ABS) 601
Автоматично задържане на спирачките 599
Спирачен асистент 602
Течност 652
Спирачен педал 598
Индикатор 100, 102, 711, 712
Паркинг спирачка 595
Контрол на осветеността (Head-up дисплей) 238
Контрол на осветеността (табло с инструменти)
237
Смяна на крушка 655
Активни светлини при завиване 656
Светлини за заден ход 657
Стоп светлини 656
Дневни светлини 656
Предни фарове за мъгла 655
Предни мигачи 656
Осветление на жабката 659
Предни светлини 655

Високоразположена стоп светлина 658
Осветление на багажното пространство
659Габаритни светлини 656
Заден фар за мъгла 658
Осветление на задния регистрационен номер
658
Задни мигачи 656
Мигачи /Аварийни светлини 656
Задни светлини 656, 657
Осветление в сенниците 659
Спецификации на крушките 726
C
Режим автомивка 508
Въглероден окис (газ) 96
Превозване на багаж 487, 489
Сертификационна табелка 729
Смяна на крушки 655
Предпазна система за деца 75
Допълнителни седалки за деца 94
Предпазна система за бебета 78
Предпазна система за малки деца 80
Монтиране на предпазна система за деца с
помощта на пояснораменен колан 90
По-големи деца 93
Обърната назад предпазна система за деца 78
Избор на предпазна система за деца 81
Използване на ремък 92
Безопасност за деца 75
Ключалки с детска защита 195
Ключалки с детска защита 195
Почистване не екстериора 682
Почистване на интериора 680
Климатична система 278
Смяна на режима 278
Размразяване на челното стъкло и стъклата 281
Филтър против прах и полени 678
Рециркулация на въздуха/Режим свеж въздух
280
Сензори 284
Режим на синхронизация 283
Използване на автоматичната климатична
система 278

Стр. 760
Часовник 180
CMBS (Спирачна система за предотвратяване на
ПТП) 542
Кука за дрехи 270
Спирачна система за предотвратяване
на ПТП (CMBS) 542
Постоянно променлива трансмисия 503
Течност 651
Контролни елементи 179
Охладителна течност (двигател) Прегряване 706
Охладителна система 646
Доливане в разширителния съд 646
„Пълзене“ с ниска скорост 503
Монитор за напречния трафик 611
Индивидуални настройки 161, 392, 400
D
DAB (дигитално радиоизлъчване) 307, 351
Дневни светлини 232
Изтощена акумулатор 704
Пера за контрол на съпротивл. при спускане 511
Индикатор 105
Връщане на всички настройки към основните 427
Предупредителна система за ниско налягане в
гумите 531
Индикатор 109, 714
Нулиране 531
Размразяване на челното стъкло и стъклата 281
Устройства, които излъчват радиовълни 730
Затъмняване на осветлението
Предни светлини 224
Огледало за обратно виждане 244
Масломерна щека (двигателно масло) 644
Пътепоказатели (мигачи) 223
Настройка на дисплея 300, 342
Дисплей/Информационен бутон 147, 320
Външни огледала 245
Врати 183
Съобщение за отворена врата 48, 123
Ключове 183
Заключване/Отключване на вратите отвътре 193

Заключване/Отключване на вратите отвън 186
Система против заключване 192
Информационен интерфейс за водача 146
Лумбална опора за седалката на водача 250
Управление на автомобила 485
Спиране 595
Превключване на предавки 504
Трансмисия 503
Указания за управление на автомобила 501
Система за запаметяване на позицията
на водача 241
Филтър против прах и полени 678
E
Съдържание на декларацията за
съответствие на ЕО – Описание 754
eCall индикатор (за спешно повикване)480
Система Eco Assist 18
Eco Drive дисплей19, 152
ECON – Икономичен режим 514
Изминало време 149
Системен индикатор за електрическия
сервоусилвател на волана (EPS) 108, 713
Авариен случай 722
Спешно повикване (eCall) 480
Автоматично спешно повикване480
Ръчно спешно повикване 482
Спиране на спешния сигнал 603
Двигател
Стартиране с помощен външен акумулатор 704
Число 729
Масло 642
Сигнализатор за упр. безключов достъп 222
Охладителна течност за двигателя
Прегряване 706
Двигателно масло 642
Добавяне645
Проверка644
Символ за ниско ниво на маслото715
Индикатор за ниско налягане на маслото 104,
709
Препоръчвано двигателно масло 642
Автоматични обтегачи на коланите 54
EPS (електрически сервоусилвател на волана)
система 108
EV бутон 15

Стр. 761
EV Индикатор 103
EV Индикатор на режима 103
Опасност от изгорели газове (въглероден
окис) 96
Грижа за екстериора (почистване) 682
Външни огледала 245
F
Функции 285
Филтър
Филтър против прах и полени 678
Спаднала гума 689
Течности
Спирачки 652
Постоянно променлива трансмисия 651
Охладителна система 646
Умивател на челното стъкло 653
FM/AM радио 301, 348
Сгъване надолу на задните седалки 253
Спирачен педал 598
Задвижване на четирите колела 530
Предни въздушни възглавници (SRS) 63
Индикатор за предните фарове за мъгла 111
Отопление на предните седалки 274
Предни седалки 248
Настройка248
Предна сензорна камера 592
Гориво618
Разход на гориво и емисии на CO2 620
Датчик144
Моментен разход на гориво 150
Индикатор за ниско ниво на горивото 106
Оставащ пробег 149
Препоръка 618
Зареждане с гориво 618
Разход на гориво и емисии на CO2 620
Капачка на резервоара 36, 619
Вратичка на резервоара 36, 619
Предпазители 716
Проверка и смяна 721
Местоположение 716, 718, 719
G
Измервателни прибори 144
Стъкло (грижа) 681, 683
Жабка 262

H
„Свободни ръце“ – хендсфри
телефон (HFT) 428, 449
Автоматично импортиране на телефонен
указател и история на разговорите 461
Показване на съобщения 476
Хендсфри (HFT) бутони 428, 449
Хендсфри (HFT) меню 430, 452
Хендсфри (HFT) статус дисплей 429, 451
Ограничения за ръчно управление 429, 451
Провеждане на разговор 444, 469
Възможности по време на разговор 448, 473
Настройка на телефона 434, 456
Фонетична модификация на телефонния
указател465
Приемане на разговор 447, 472
Приемане на текстово съобщение/имейл 474
Тон на позвъняване 439, 460
Избор на мейл акаунт 475
Бързо набиране 442, 462
Настройка на опциите за текстово
съобщение/имейл 459
Бутон за предупреждение за опасност 4, 5
HDMITM порт 288
Подглавници254
Умиватели на фаровете 236
Предни фарове 224
Помощ655
Автоматични дълги светлини 229
Автоматично управление 225
Затъмняване224
Задействане 224
Head-up дисплей 173
Контрол на осветеността 238
Бутон за отопление на външните огледала 239
Отопление на волана 273
Бутон за отоплението на челното стъкло 240
Отопление (предна седалка) 274
Отопление (задна седалка) 275
HFT („Свободни ръце“ телефон) 428, 449
Индикатор за дългите светлини 111
Високоволтова батерия 537
Асистент за потегляне по наклон 500
Honda Sensing 37, 539
Honda TRK689
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Хибриден автомобил
Хибридно задвижване SPORT HYBRID i-MMD
(intelligent Multi Mode Drive) 11
I
Идентификационни номера 729
Двигател, електромотор, трансмисия 729
Идетнификационен номер на автомобила 729
Контрол на осветлението 237
Бутон 237
Система на имобилайзера 208
Индикатор 112
Индикатори 100
Система за зареждане на 12-вотовия
Акумулатор 104
Адаптивна система за поддържане на
(ACC) и зададена скорост с интелигентен
ограничител на скороостта 113
Адаптивна система за поддържане на
(ACC) с функция следване при ниска скорост (LSF)
117, 553
Регулируем ограничител на скоростта 113
Антиблокираща спирачна система (ABS) 106
Автоматични дълги светлини 110
Автоматично задържане на спирачките 101, 599
Система за автоматично задържане на спирачките
101
Информационна система за мъртвата зрителна
точка 122
Спирачна система за предотвратяване на
ПТП (CMBS) 119
Превключвател за понижаване на предавка 105
ECON – икономичен режим 113
Електрически сервоусилвател на волана (EPS) 108
EV 103
EV режим 103
Предни фарове за мъгла 111
Дълги светлини 111
Система на имобилайзера 112
Интелигентен ограничител на скоростта 113
Система за спазване на лентата на движение
(LKAS) 118, 572
Включени светлини 111
Ниско ниво на горивото 106
Ниско налягане на маслото 104, 709

Система за контрол на налягането
в гумите 109, 714
Повредена индикаторна лампа 104, 710
Паркинг спирачка и спирачна система
(жълто) 102, 712
Паркинг спирачка и спирачна система
(червено) 100, 711, 712
Въздушна възглавница за предния пътник
включване/изключване 107
Стартираща система 103
Готовност 103
Заден фар за мъгла 111
Система за предотвратяване напускането
на пътното платно 114
Напомняне за непоставен колан 106
Алармена система за безопасност 112
Позиция на предавките 105
SPORT режим 105, 510
Допълнителна предпазна система 107
Системно съобщение 110
Трансмисионна система 105, 715
Мигачи и аварийни светлини 111
Система за контрол на Vehicle Stability Assist (VSA) OFF
108, 528
Електронна система за подпомагане динамичната
устойчивост на автомобила (VSA) 108
Интструментален панел 99
Контрол на осветеността 237
Интелигентен ограничител на скоростта 520
Индикатор на интелигентния ограничител
на скоростта 113
Осветление в интериора 259
Вътрешно огледало за обратно виждане 244
iPod 310, 354
J
Крик (ключ за гуми) 699, 700
Стартиране с помощен външен акумулатор 704
K
Табелка с номер на ключа 184
Защита от безключово заключване 192
Ключове 183
Защита от заключване 192
Табелка с номер 184
Задната врата не се отваря 195
Дистанционен предавател 189
Гуми и функции 183
Кикдаун (рязко подаване на газ) 503
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L
Система за спазване на лентата на
движение (LKAS) 570
Светлини 224, 655
Активни светлини при завиване 227
Автоматично 225
Смяна на крушки 655
Дневни светлини 232
Предни фарове за мъгла 228
Индикатор за дълги светлини 111
Интериор259
Превключватели за светлините 224
Индикатор за включени светлини111
Осветление на багажното отделение 261
Заден фар за мъгла 228
Мигачи 223
Ограничения на натоварването 489
Заключване/Отключване 183
Ключалки с детска защита 195
Отвътре 193
Отвън 186
Ключове 183
Използване на ключ 191
Заключване/Отключване на вратите
отвън 186
Система против заключване 192
Зареждане на разредена батерия 709
Индикатор за ниско ниво на горивото 106
Слаб сигнал на безключовото
дистанционно
Управление 185
Индикатор за ниско налягане на маслото
104, 709
Система за контрол на налягането
в гумите 109, 714
Долни фиксатори 86
Таблица със спецификациите на
смазочните материали 727
Багаж (ограничение на натоварването)
489
Покривало на багажното отделение 276
Кука за багаж 271
Лумбална опора 250

M
Поддръжка 621
12-волтов акумулатор 670
Спирачна течност 652
Почистване 680
Система за климатизация 677
Охладителна система 646
Масло 644
Предпазни мерки 622
Радиатор 647
Дистанционен предавател 676
Смяна на крушки 655
Безопасност 623
Система, напомняща за сервизно обслужване 626
Трансмисионна течност 651
Гуми 665
Под предния капак 639
Индикатор за неизправност 104, 710
Светлини за четене 260
Максимално допустимо тегло 489
Измервателни прибори 144
Огледала 244
Настройка 244
Врата 245
Заден изглед на интериора 244
Изменения в автомобила (и аксесоари) 685
Електромотор
Номер 729
MP3 313, 362
MP4 362
Камера за заден ход с различни изгледи 616
N
Числа (идентификация) 729
O
Измервател на пробега 148
Указания за шофиране в пресечена местност 496
Масло (двигател) 642
Добавяне 645
Проверка 644
Символ за ниско ниво на маслото 715
Индикатор за ниско налягане на маслото 104, 709
Препоръчвано двигателно масло 642
Вискозитет 642
Бордови приложения 369
Лицензи с отворен код 391
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Отваряне/Затваряне на предния капак 640
Електрически стъкла 214
Багажна клапа 196
Дисплей за външната температура 150
Прегряване 706
P
Панорамен люк 216
Паркинг спирачка 595
Паркинг спирачка и индикатор на
спирачната система (жълто) 102, 712
Паркинг спирачка и индикатор на
спирачната система (червено) 100, 711,
712
Система на сензорите за паркиране 606
Индикатор на въздушната възглавница за
предния пътник 73, 107
Индикатори за преминаване 224
Бензин 36, 618
Разход на гориво и емисии на CO2 620
Измерител 144
Информация 618
Моментен разход на гориво 150
Индикатор за ниско ниво на горивото 106
Зареждане с гориво 618
Възпроизвеждане на Bluetooth® Audio
316, 365
POWER бутон 220
Система за стартиране
Двигателят не стартира 701
Индикатор на системата за стартиране 103
Багажна клапа с електрическо задвижване
199
Електрически стъкла 214
POWER/CHARGE датчик за зареждането
145, 177
Предпазни мерки по време на шофиране
501
Дъжд 502
Бременни жени 58
Перфорация (гума) 689
R
Радиатор 647
Радио (FM/AM) 301, 348
Radio Data System (RDS) 302, 350

RDS (Radio Data System) 302, 350
Индикатор за готовност 103
Система за задвижване в реално време на четирите
колела AWD с интелигентен контрол 530
Индикатор за задния фар за мъгла 111
Отопление на задните седалки 275
Задни седалки 252
Задни седалки (сгъване надолу) 253
Огледало за задно виждане 244
Зареждане с гориво 618
Датчик за гориво 144
Индикатор за ниско ниво на горивото 106
Бензин 618, 726
Разпоредби 730
Дистанционен предавател 189
Смяна
12-волтов акумулатор 673
Крушка 655
Предпазители 716, 718, 719
Перо на задната чистачка 663
Пера за чистачките 660
Нулиране на брояча за пробег 149
Спускане на външното огледало при
движение на заден ход 246
Система за предотвратяване напускането
на пътното платно 578
Включване и изключване 581
S
Безопасно шофиране 43
Проверка за безопасност 48
Етикети за безопасност 97
Съобщение за безопасност 0
Предпазен колан с откачащ се фиксатор 57
Предпазни колани 49
Регулиране на раменния фиксатор 56
Проверка 59
Откачащ се фиксатор 57
Автоматични обтегачи на коланите 54
Закопчаване 55
Монтиране на предпазна система за деца с помощта
на поясно-раменен колан 90
Бременни жени 58
Напомняне 51
Предупредителен индикатор 51, 106
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Отопление на седалките 274, 275
Седалки 248
Настройка 248
Лумбална опора за седалката на водача 250
Отопление на предните седалки 274
Предни седалки 248
Задни седалки 252
Отопление на седалките 274, 275
Система за сигурност 208
Индикатор на системата на имобилайзера 112
Индикатор на алармата на системата за
сигурност 112
Суперзаключване 213
Сензор за наклоняване 212
Ултразвукови сензори 211
Избор на предпазна система за деца 81
Селекторен бутон (аудио) 293
Система, напомняща за сервизно обслужване
626
Настройка на часовника 180
Бутон за превключване 33
Индикатор за позицията на трансмисията 105,
177
Превключване (трансмисия) 504
Раменен фиксатор 56
Странични въздушни възглавници 68
Странични завесни въздушни възглавници 70
Siri свободни очи 376
Свързване на смартфон 370
Song By VoiceTM (SBV) 357
SOS бутон 482
SOS бутон за отмяна 482
Запалителни свещи 726
Спецификации 726
Предписано гориво 618
Ограничител на скоростта, с настройка 516
Ограничител на скоростта, интелигентен 520
Скоростомер 144
SPORT режим 510
SPORT режим индикатор 105, 510
SRS въздушни възглавници (въздушни
възглавници) 63
Стартиране на двигателя
Стартиране с помощен външен акумулатор 704
Волан 243
Настройка 243

Спиране 604
Отделение за слънчеви очила 272
Суперзаключване 213
Допълнителна предпазна система (SRS) 63
Превключватели (по волана) 4, 5, 6, 220
Индикатор за системни съобщения 110
T
Багажна клапа 196
Невъзможност за отваряне 723
Температура
Дисплей за външната температура 150
Сензор за температура 150
Комплект за временен ремонт на гума (TRK) 689
Фиксатори за закрепване 271
Сензор за наклоняване 212
Време (настройка) 180
Инструменти 688
Теглене на ремарке 490
Оборудване и аксесоари 492
Ограничения на натоварването 490
Теглене на автомобила ви
Авариен случай 722
Система за разпознаване на пътни знаци 584
Малки икони включване и изключване 591
Трансмисия 503, 504
„Пълзене“ с ниска скорост 503
Течност 651
Кикдаун (рязко подаване на газ) 503
Число 729
Работа с бутон за превключване 504
Действие 33
Индикатор за позицията на трансмисията 105
Бутон за пробега 148
Брояч на пробег 149
TRK (комплект за временен ремонт на гума) 689
Отстраняване на неизправности 687
Изгорял предпазител 716, 718, 719
Спирачният педал вибрира 40
Чува се зумер, когато се отвори врата 41
Аварийно теглене на автомобила 722
Двигателят не стартира 704
Шум при спиране 42
Прегряване 706
Системата за стартиране не реагира 701
Перфорация/спаднала гума 689
Задната врата не се отваря 40, 195
Предупреждаващи индикатори 100, 709
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Мигачи 223
Индикатори (инструментален панел) 111
Изключване на захранването 498
Не се активира 701
Гуми 665
Налягане на въздуха 727
Проверка и поддръжка 665
Инспекция 665
Перфорация (спаднала гума) 689
Размяна 668
Комплект за временен ремонт на гума (TRK) 689
Вериги за гуми 669
Индикатори за износване 666
Зима 669
U
Ултразвукови сензори 211
Отключване на вратите 186
Отключване на предните врати отвън 24
USB флаш драйвъри 313, 362, 387
USB порт/ове 287
V
Огледала в сенниците 9
Идентификационни номера на автомобила 729
Скорост на автомобила 177
Система за подпомагане на динамичната
устойчивост на автомобила (VSA) 527
OFF бутон (изключено) 528
OFF индикатор (изключено) 108
Системен индикатор 108
Вискозитет (масло) 642, 727
Гласово управление 344
Аудио команди 346
Команди за климатичната система 347
Общи команди 347
Команди за търсене на музика 347
Команди за дисплея 347
Телефонни коментари346
Полезни команди 346
Екран за гласовия портал 345
Гласово разпознаване 344
VSA (система за подпомагане на динамичната
устойчивост на автомобила) 527

W
Тапети 297, 328
Предупредително и информационно
съобщение 123
Предупредителен индикатор
Включен/Мигащ 709
Предупредителни етикети 97
Ватове 726
WAV313
Индикатори за износване (гуми) 666
Ключ за гуми (крик дръжка) 699, 700
Wi-Fi връзка 374
Умиватели на стъклото 233
Добавяне/Допълване на течност 653
Превключвател 233
Стъкла (отваряне и затваряне) 214
Челно стъкло 233
Почистване 681, 683
Размразяване/Отстраняване на
замъгляване 239, 281
Течност за чистачки 653
Пера за чистачки 660
Чистачки и умиватели 233
Зимни гуми 669
Вериги за сняг 669
Чистачки и умиватели 233
Автоматични чистачки 234
Проверка и смяна на пера за чистачки 660
Отпред 233
Умиватели на фаровете 236
Отзад 235
WMA 313, 362
Износени гуми 665

